PROMIVET A.E
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2014)
'Αρ.Μ.Α.Ε. 38604/03/Β/97/10(2012) ΑΡ. ΓΕΜΗ 1216520070000

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία Κτήσεως

Αποσβέσεις

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2013
Αναπ. Αξία

Αξία Κτήσεως

Αποσβέσεις

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπ. Αξία

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2013

1.000.009,00

1.000.009,00

32.701,05
2.217,79

32.701,05
2.217,79

Α Ίδια κεφάλαια

Β Έξοδα Εγκαταστάσεως

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως
2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

78.099,29
39.848,99
360.814,91
478.763,19

28.621,19
32.698,96
347.449,74
408.769,89

49.478,10
7.150,03
13.365,17
69.993,30

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

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)

478.763,19

408.769,89

69.993,30

508.958,46

427.721,52

81.236,94

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

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις

IV Αποθεματικά κεφάλαια

1.Τακτικό αποθεματικό
4. Έκτακτά αποθεματικά

34.918,84

34.918,84

Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο

-3.003.979,91
-570.513,34
-3.574.493,25

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

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων.(ΑΙ+ΑIV+AV)

-2.539.565,41

-1.969.052,07

67.958,60
67.958,60

0,00
0,00

1. Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες Μεταχρονολογημένες
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

1.053.803,53
231.000,00
5.230,44
42.452,87
86.135,27
2.241.044,12
74.711,89
3.734.378,12

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

Σύνολο Υποχρεώσεων ( ΓΙΙ)

3.802.336,72

3.347.800,34

1.738,75

112.229,20

1.738,75

112.229,20

1.264.510,06

1.490.977,47

2.519,68

4.761,93

2.519,68

4.761,93

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως
2014

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2013

V Αποτελέσματα εις νέο

ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

11.372,22
11.372,22

11.372,22
11.372,22

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)

81.365,52

92.609,16

681.456,75
12,57

842.764,00
12,57

681.469,32

842.776,57

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ)

283.460,06

ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δ Κυκλοφορούν ενεργητικό
Ι Αποθέματα

Γ Υποχρεώσεις

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

Ι. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8.Λοιπές μακροπρόθεσες υποχρεώσεις

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

154.154,27
0,00

283.460,06
0,00

154.154,27
3.162,00

6.162,00

15.645,09
60.603,57
2.519,68
124.260,57
27.744,98
2.924,96
391.015,12

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

3.196,20
29.372,21
32.568,41

9.588,90
18.885,54
28.474,44

1.105.052,85

1.394.731,25

16.167,85

3.637,06

IV Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔIV)

Δ Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί λογαριασμοί παθητικού

Ε Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

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

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)

61.923,84
78.091,69

3.637,06

1.264.510,06

1.490.977,47

2.519,68

4.761,93

2.519,68

4.761,93

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγματων ασφαλειών

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014(01 Ιανουαρίου 2014-31 Δεκεμβρίου 2014)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

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

Μείον :1. Έξοδα Διοικητικής 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

316.019,95
735.701,15

3.236,99

Πλέον:1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

19.728,09

Μείον:1.'Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημιές
3.Έξοδα προηγ. χρήσεων

1.667,35
38.123,27
716,66

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2014

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2013

2.972.599,66
2.467.375,72
505.223,94
0,00
505.223,94

3.382.019,14
2.919.287,39
462.731,75
0,00
462.731,75
401.416,55
816.206,93

1.051.721,10
-546.497,16

46,66
1.972,15

-3.236,99
-549.734,15

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

19.728,09

40.507,28
-570.513,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

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

-570.513,34

-754.903,24

-3.003.979,91
0,00
-3.574.493,25

-2.249.076,67
0,00
-3.003.979,91

1.217.623,48
-754.891,73
-1.925,49
-756.817,22

36.369,60

34.455,62
-754.903,24

Ολικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως προ φόρων

12.453,62
12.453,62

9.998,72
9.998,72

0,00
-570.513,34

0,00
-754.903,24

Ασπρόπυργος , 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος

Το Μέλος του ΔΣ

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Σοφοκλής Ρόβης
ΑΔΤ Χ091429

Βασίλειος Δριμαλίτης
ΑΔΤ ΑΖ 509176

Βασιλική Καραντάκου
ΑΔΤ ΑΚ 201829
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 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 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:1.Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων ΔΙΙ1,ΔΙΙ2,ΔΙΙ3β και ΔΙΙ10, περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση, κυρίως από τις προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού ευρώ 199.021,30. 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, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 100.000,00 περίπου.
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 Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας
πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 88.064,15, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 88.064,15 ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 88.064,15 και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 88.064,15 3. Οι
φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 & 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο 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 άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «PROMIVET
A.E» 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 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θέματος: Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση στη σημείωση 13δ 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 Διοίκηση της εταιρίας για την κάλυψη
των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων θα προβεί στην κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της προς τις συνδεδεμένες εταιρείες για το ποσό των 2.241.044,12 € που αφορά το σύνολο των υποχρεώσεων 31/12/2014 . Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να
εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της. 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.
Αθήνα, 05 Ιουνίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΖΑΒΙΤΣΑΣ

Αρ Μ ΣΟΕΛ 13161
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

