PROMIVET A.E
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2013)
'Αρ.Μ.Α.Ε. 38604/01ΝΤ/Β/97/139(06) ΑΡ. ΓΕΜΗ 121652099000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2013
Αξία Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπ. Αξία

Αξία Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπ. Αξία

Β Έξοδα Εγκαταστάσεως

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2013

Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2012

1.000.009,00

1.000.009,00

32.701,05
2.217,79

32.701,05
2.217,79

34.918,84

34.918,84

Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο

-2.249.076,67
-754.903,24
-3.003.979,91

-1.954.708,17
-294.368,50
-2.249.076,67

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων.(ΑΙ+ΑIV+AV)

-1.969.052,07

-1.214.148,83

1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
8.Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες
11. Πιστωτές διάφοροι

1.011.739,83
0,00
10.813,65
18.134,95
55.881,05
2.213.405,64
37.825,22
3.347.800,34

806.910,53
0,00
1.609,09
18.090,61
26.270,47
2.482.106,70
28.978,41
3.363.965,81

Σύνολο Υποχρεώσεων ( ΓΙΙ)

3.347.800,34

3.363.965,81

Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.099,29
71.254,26
359.604,91
508.958,46

19.874,55
62.604,21
345.242,76
427.721,52

58.224,74
8.650,05
14.362,15
81.236,94

64.449,29
67.254,26
350.747,63
482.451,18

13.426,67
61.304,20
342.991,43
417.722,30

51.022,62
5.950,06
7.756,20
64.728,88

Α Ίδια κεφάλαια

Ι Μετοχικό κεφάλαιο
(341.300 Μετοχές των 2,93 €)
1. Καταβλημένο

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια & τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

IV Αποθεµατικά κεφάλαια

1.Τακτικό αποθεματικό
4. Έκτακτά αποθεματικά

V Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)

508.958,46

427.721,52

81.236,94

482.451,18

417.722,30

64.728,88

ΙΙΙ Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

11.372,22
11.372,22

11.198,72
11.198,72

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)

92.609,16

75.927,60

842.764,00
12,57

1.495.891,08
7,88
4.405,13
1.500.304,09

∆ Κυκλοφορούν ενεργητικό
Ι Αποθέµατα

Γ Υποχρεώσεις
ΙΙ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες - αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

842.776,57

ΙΙ Απαιτήσεις

1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
- χαρτοφυλακίου
3α Επιταγές εισπρακτέες
- χαρτοφυλακίου
3β Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
8.Δεσμευμένοι Λογαριασμοί καταθέσεων
10.Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες & χρεώστες
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων

283.460,06
0,00

192.828,01
0,00

283.460,06

192.828,01

6.162,00

15.000,00

29.399,12
60.603,57
3.771,78
124.260,57
14.423,24
1.399,90
523.480,24

41.017,06
57.785,09
13.601,77
124.260,57
80.702,67
359,31
525.554,48

9.588,90
18.885,54
28.474,44

7.150,43
38.319,02
45.469,45

1.394.731,25

2.071.328,02

3.637,06

2.653,51

3.637,06

298,34
2.951,85

1.490.977,47

2.150.207,47

IV ∆ιαθέσιµα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι + ∆ΙΙ + ∆IV)

∆ Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί λογαριασμοί παθητικού

112.229,20

390,49

112.229,20

390,49

1.490.977,47

2.150.207,47

Ε Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού

1. Έξοδα επομένων χρήσεων
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
-Εμπορεύματα καθ΄οδόν

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + ∆ + Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λ/σµοί εγγυήσεων & εµπραγµατων ασφαλειών

4.761,93
4.761,93

9.973,65
9.973,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λ/σµοί εγγυήσεων & εµπραγµατων ασφαλειών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆εκεµβρίου 2013(01 Ιανουαρίου 2013-31 ∆εκεµβρίου 2013)

4.761,93

9.973,65

4.761,93

9.973,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόµενης Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2013
χρήσεως 2012
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον:Άλλα Έσοδα εκµετάλευσης
Σύνολο

Μείον :1. Έξοδα ∆ιοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι &συναφή έξοδα
Μείον :3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
Πλέον:1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Μείον:1.'Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζηµιές
3.Έξοδα προηγ. χρήσεων
Ολικά & έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες)
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: οι από αυτές ενσωµατ. στο λειτ. κόστος
Καθαρά αποτελέσµατα (Ζηµίες) χρήσεως προ φόρων

816.206,93
401.416,55
46,66
1.972,15

116,82
35.514,78
738,00
4.079,12
30.300,54
75,96

9.998,72
9.998,72

Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2013

Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2012

3.382.019,14
2.919.287,39
462.731,75
0,00
462.731,75

4.002.844,36
3.415.618,69
587.225,67
81,30
587.306,97
243.036,83
630.491,64

1.217.623,48
-754.891,73

13,99
3.074,37

-1.925,49
-756.817,22

Καθαρά αποτελ. (ζημίες) χρήσ.
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων
Μείον: 1. Φόρος εισοδηματος
Ζημίες εις νεον

-754.903,24

-294.368,50

-2.249.076,67
0,00
-3.003.979,91

-1.954.708,17
0,00
-2.249.076,67

873.528,47
-286.221,50
-3.060,38
-289.281,88

2.061,53
10.955,57
36.369,60

13.017,10
8.539,32
9.564,40

34.455,62
-754.903,24

18.103,72
-294.368,50
8.797,06
8.797,06

0,00
-754.903,24

0,00
-294.368,50

Ασπρόπυργος , 30 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος

Το Μέλος του ΔΣ

Η Προισταμένη Λογιστηρίου

Σοφοκλής Ρόβης
ΑΔΤ Χ091429

Βασίλειος Δριμαλίτης
ΑΔΤ ΑΖ 509176

Βασιλική Καραντάκου
Α.ΑΔ.ΟΕΕ. 0078878

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «PROMIVET A.E»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων: Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «PROMIVET A.E», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό 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 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 έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής θέµατα:1.Στους λογαριασµούς
των απαιτήσεων ∆ΙΙ1,∆ΙΙ2,∆ΙΙ3β και ∆ΙΙ10, περιλαµβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση, κυρίως από την προηγούµενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 196.371,10. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την
εκτίµησή µας για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση µέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 100.000,00 περίπου. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 100.000,00 περίπου και τα
αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων αυξηµένα κατά 100.000,00 ευρώ.
2.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 ∆εκεµβρίου 2013, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 109.854,10, µε
συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά 109.854,10 ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 109.854,10, τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 94.959,65 και τα αποτελέσµατα της χρήσεως να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 14.894,55 3. ∆εν έχει
σχηµατιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση µε την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010. 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 «PROMIVET A.E» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013, 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. Έµφαση Θέµατος: Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση στη σηµείωση 13δ (1) του προσαρτήµατος όπου περιγράφεται ότι 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. Το
θέµα αυτό και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το κεφάλαιο κίνησης είναι αρνητικό, αποτελεί σηµαντική ένδειξη για ενδεχόµενη αδυναµία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας. Η ∆ιοίκηση της εταιρίας θα πρέπει να εκπονήσει κατάλληλο πρόγραµµα για την άρση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη
συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρία. 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, 05 Ιουνίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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