ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 20η ΧΡΗΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:31165/01/Β/94/244 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 1637601000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014
Aξία κτήσεως
Aποσβέσεις
Aναπ. αξία

EΞOΔA EΓKATAΣTAΣEΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

105.309,07

105.308,86

0,21

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
Aξία κτήσεως
Aποσβέσεις
Aναπ. αξία
104.949,07

104.948,86

0,21

ΠAΘHTIKO
A. IΔIA KEΦAΛAIA
I.
Kεφάλαιο μετοχικό
(Μετοχές 23.196 των € 30,00 έκαστη)

Ποσά κλειομ.
χρήσεως 2014

1. Καταβλημένο
Γ.
ΙΙ.

ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
Eνσώματες ακινητοποιήσεις
3. Kτίρια & τεχνικά έργα
5. Mεταφορικά μέσα
6. Eπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

162.764,48
254.088,16
538.243,78
955.096,42

157.058,35
182.658,04
501.932,60
841.648,99

5.706,13
71.430,12
36.311,18
113.447,43

162.764,48
243.955,38
579.507,34
986.227,20

156.707,59
146.253,90
552.760,67
855.722,16

6.056,89
97.701,48
26.746,67
130.505,04

695.880,00

695.880,00

107,26

107,26

15.057,57
-13.524,17

15.057,57
-50.361,40

74.532,26
2.903,73
78.969,39

74.532,26
2.903,73
42.132,16

-476.915,03

-450.581,51

298.041,62

287.537,91

7.665,43

7.665,43

1. Προμηθευτές
2α. Eπιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3. Tράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Yποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Aσφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

214.609,19
317.559,46
564.922,52
12.836,39
80.454,72
80.899,36
56.821,85
1.328.103,49

284.453,78
365.828,53
574.976,81
8.196,29
77.792,20
44.858,48
50.983,94
1.407.090,03

ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Β+Γ)

1.633.810,54

1.702.293,37

17.488,81

12.875,71

Ποσά κλειομ.
χρήσεως 2014
17.292,98
-450.581,51
-36.837,23
-470.125,76

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013
-16.492,16
-422.679,40
0,00
-439.171,56

II.

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

IV.

Aποθεματικά κεφάλαια
1. Tακτικό αποθεματικό
3. Ζημιά απο πώληση και υποτίμηση συμ/χών και χρεογ/φων προς συμ/ισμό
4. Eκτακτα αποθεματικά
5. Aφορολόγητα αποθεματκά ειδικών διατάξεων νόμων

III.

Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

2.535,56

4.891,76

V.

Aποτελέσματα εις νέο
Yπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

115.982,99

135.396,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIV+AV)

Δ.
I.

KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO
Aποθέματα

B.

1. Eμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
II.

21.830,71
62.917,33
84.748,04

Aπαιτήσεις
1. Πελάτες
Mείον: Προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα: - Χαρτοφυλακίου
3α. Eπιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου
Στις τράπεζες για είσπραξη
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
11. Xρεώστες διάφοροι

798.114,97
11.118,93
76.212,66
180.488,08

12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων
III.

IV.

78.344,80
65.890,60

Διαθέσιμα
1. Tαμείο
3. Kαταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔΙΙΙ+ΔIV)
E.

METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ENEPΓHTIKOY
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (B+Γ+Δ+Ε)
ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ XPEΩΣTIKOI
2. Xρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών

I.

937.373,34
10.193,97

786.996,04
12.625,00

7.326,94
180.488,08

256.700,74
102.599,49
93.040,66

187.815,02
116.019,20
84.850,02

ΠΛEON:

1,56
56.455,30

Eκτακτα αποτελέσματα
1. Eκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

Mείον:

1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές)
Mείον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Mείον: Oι από αυτές ενσωματωμένες στο
λειτουργικό κόστος
KAΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

78.344,80
67.955,20

12.454,20

YΠOXPEΩΣEIΣ
Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

10.389,60

21.124,72
34.057,88
55.182,60

32.567,76
18.325,10
50.892,86

1.405.060,67

1.462.633,23

112.766,67

104.263,13

1.633.810,54

1.702.293,37

17.488,81

12.875,71

ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ ΠIΣTΩTIKOI
2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Kαθαρά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) χρήσεως
(+) Yπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση
Σύνολο
MΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι
Zημίες εις νέο

4.589,27
2.200,00

6.789,27
-476.915,03

10.309,95
1.100,00

11.409,95
-450.581,51

51.289,68
82,41
67.642,82

-56.453,74
17.945,13

687,71
350,00
2.064,60
3.102,31
3.659,48
1,50
93,48

ΠPOBΛEΨEIΣ ΓIA KINΔ. & EΞOΔA
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

3.414,56
1.332.967,01

74.398,87

ΠΛEON:
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Mείον:
3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Oλικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) εκμεταλλεύσεως

Γ.
II.

927.179,37
13.688,84

KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2014 (1/1-31/12/2014)
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
Aποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Kύκλος εργασιών (πωλήσεις)
2.449.126,48
2.397.055,45
Mείον:
Kόστος πωλήσεων
1.809.548,59
1.794.244,65
Mικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
639.577,89
602.810,80
Πλέον:
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
1.369,50
1.560,03
Σύνολο
640.947,39
604.370,83
Mείον:
1. Eξοδα διοικητικής λειτουργίας
124.573,93
126.660,91
3. Eξοδα λειτουργίας διαθέσεως
441.974,59
566.548,52
426.420,24
553.081,15
Mερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

II.

20.799,95
47.583,81
68.383,76

713,90
1.252.675,83

Xρεόγραφα
1. Mετοχές
Μείον: Π ροβλέψεις για υποτιμήσεις

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013

-67.560,41
-16.270,73

H διάθεση των αποτελεσμάτων έχει ως εξής:
8. Yπόλοιπο ζημιών εις νέο

-476.915,03

-450.581,51

1.550,00
521,19
1.798,20
3.869,39
3.229,82

3.754,46

-652,15
17.292,98

47.610,62
47.610,62

861,00

4.090,82

-221,43
-16.492,16

58.410,58
0,00
17.292,98

58.410,58

0,00
-16.492,16

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΔΤ Ν 111592

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΔΤ Ξ 072496

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΙΤΣΟΥΝΗ
Αρ. Αδείας 0012964

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΕΕ - ΙΝFOSUPPORT»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΕΕ – INFOSUPPORT», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 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 42α έως 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 δικλείδες 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 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Μεταξύ των αποθεμάτων της εταιρείας
περιλαμβάνονται και βραδέως κινούμενα συνολικής αξίας € 10 χιλιάδες για τα οποία κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920), δεν έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη με συνέπεια να εμφανίζονται τα Αποθέματα και τα Ίδια Κεφάλαια αυξημένα
κατά το ποσό αυτό και τα Αποτελέσματα της Χρήσης μεγαλύτερα κατά ποσό € 2 χιλιάδες. 2) Για τις «Επιταγές σε καθυστέρηση» που εμφανίζονται στον Ισολογισμό (Δ.ΙΙ.3β ενεργητικού) καθώς και για απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού € 226 χιλιάδες που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς Δ.Ι.5 «Προκαταβολές
για αγορές αποθεμάτων» (€ 34 xιλιάδες), Δ.ΙΙ.1 «Πελάτες» (€ 179 χιλιάδες), και Δ.ΙΙ.2 «Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο» (€ 13 χιλιάδες) η εταιρεία δεν διενήργησε, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), πρόσθετη πρόβλεψη ποσού € 318
χιλιάδες, για πιθανή ζημία που θα προκύψει κατά τη ρευστοποίησή τους, με συνέπεια να εμφανίζονται τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξημένα. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), η εμφανιζόμενη πρόβλεψη για αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Β.1 Παθητικού) υπολείπεται της αντίστοιχης υποχρέωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 κατά € 146 χιλιάδες με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα Αποτελέσματα της
Χρήσης αυξημένα κατά € 27 χιλ. 4) Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως 2014, με συνέπεια να είναι πιθανή η επιβολή πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που η χρήση αυτή ελεγχθεί και οριστικοποιηθεί φορολογικά.
Στο παρόν στάδιο δεν κατέστη εφικτό να εκτιμηθεί αξιόπιστα η έκβαση ενός μελλοντικού φορολογικού ελέγχου και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματισθεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις γι αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. 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 άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΕΕ – INFOSUPPORT» κατά την 31 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 Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως 43γ του κώδ. Ν. 2190/1920, με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι θα πρέπει να αποφασίσουν στην προσεχή
Τακτική Γενική Συνέλευση, την υιοθέτηση μέτρου για τη συνέχιση της οικονομικής υποστήριξης της Εταιρείας, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. 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. Αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη» συντρέχουν λόγοι
εφαρμογής των διατάξεων της περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
PANNELL KERR FORSTER
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 - Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132
ΒΙΚΤΩΡΙΑ Π. ΠΑΤΣΗ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 39471

