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16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
αξία

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις
και λ. μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές γι' αγορές αποθεμάτων

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
αξία

Β.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.
26.491,07

26.490,44

0,63

26.491,07

26.490,44

0,63

138.931,76
899.147,11

0,00
712.852,47

138.931,76
186.294,64

138.931,76
723.251,85

0,00
490.774,91

138.931,76
232.476,94

13.662,97
119.872,54
334.961,06
1.506.575,44

12.109,17
118.019,52
312.926,82
1.155.907,98

1.553,80
1.853,02
22.034,24
350.667,46

11.596,55
119.872,54
331.263,93
1.324.916,63

11.596,51
112.248,76
293.299,83
907.920,01

0,04
7.623,78
37.964,10
416.996,62

6.029,69
356.697,15

1.982.795,82
91.630,79

3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση

11. Χρεώστες διάφοροι
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

V.

3.237.009,49 Γ.
43.909,65
ΙΙ.
3.280.919,14
2.402.095,99
70.421,37

1.891.165,03
360,00
50.249,68
2.500,00
4.799,49
1.949.074,20

Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προς/κου
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες Λ. βραχ/σμων υποχρεώσεων

2.331.674,62
360,00
66.353,21
2.500,00
37.858,32
2.438.746,15

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2011

1.400.582,00

1.400.582,00

159.349,32

136.895,61

344.114,01

344.114,01

2.023.624,05

2.183.304,70

3.927.669,38

4.064.896,32

7.165,17

7.165,17

1.072.515,46
234.146,35
304.699,17
19.919,31
105.534,36
32.032,80
50.484,78
1.819.332,23

1.428.887,16
433.328,97
401.506,20
11.593,58
144.847,10
43.505,00
34.422,75
2.498.090,76

5.471,83

0,00

5.759.638,61

6.570.152,25

Ι.

6.029,69
423.026,31 Β.

2.963.690,73
63.587,99
3.027.278,72

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
μείον: προβλέψεις
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Καταβλημένο (47.720 μτχ των 29,35 €)
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογήςΕπιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή
αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
IV. Aποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2012

4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ )

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

145.730,08
280.857,83
426.587,91
5.402.940,83

138.260,92
289.199,10
427.460,02 Δ.
6.147.125,31

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

5.759.638,61

6.570.152,25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

Σημειώσεις : 1. Στη χρήση 2012 έγινε αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 όπως ισχύει, από την οποία προέκυψε διαφορά αναπροσαρμογής ποσού € 22.453,71 (αναλυτικές
πληροφορίες παρατίθενται στη παρ. 2η του προσαρτήματος). 2. Για τη χρήση 2012 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/94. Ο έλεγχος
αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2012

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2011

-143.155,93

-237.956,94

2.183.304,70

2.510.000,79

0,00
2.040.148,77
0,00

73.164,03
2.198.879,82
0,00

16.524,72
2.023.624,05

15.575,12
2.183.304,70

0,00
2.023.624,05
2.023.624,05

0,00
2.183.304,70
2.183.304,70

Ι.

6.121.168,77
4.879.441,02
1.241.727,75
17.938,86
1.259.666,61
383.584,35
989.991,03
371,35
28.630,78

7.777.312,05
6.405.209,07
1.372.102,98
29.200,85
1.401.303,83
456.237,87
1.087.882,89

1.373.575,38
-113.908,77

365,06
29.351,21

-28.259,43
-142.168,20

3.598,27

Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
4.586,00
2. Έκτακτες ζημίες
0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

4.586,00

-28.986,15
-171.803,08

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

1.853,38

-987,73
-143.155,93

109.816,87
109.816,87

1.544.120,76
-142.816,93

2.466,66
65.540,58

68.007,24

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)
προηγούμενων χρήσεων
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση

-66.153,86
-237.956,94

75.432,07
0,00
-143.155,93

75.432,07

0,00
-237.956,94

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΕΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 340116/80

ΔΗΜΗΤΡΑ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΚΡΕΚΗ
Α.Δ.Τ. Μ 340117/80

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 070724/07

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΕΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. »
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΕΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. »που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 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 είναι υπεύθυνη 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 δικλείδες 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: 1. Στο λογαριασμό Ισολογισμού ΔΙ.1"Εμπορεύματα" περιλαμβάνεται και η αξία βραδέως κινουμένων αποθεμάτων, συνολικού ποσού ευρώ 280 χιλ. περίπου, για τα οποία η εταιρεία δεν σχημάτισε ανάλογη πρόβλεψη
για την απώλεια που θα προκύψει, λόγω πιθανής απαξίωσής τους, με συνέπεια τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2. Στους λογαριασμούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΔΙΙ "Απαιτήσεις" και ΔΙ.5 "Προκαταβολές για
αγορές αποθεμάτων", περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 610 χιλ. περίπου. Για την κάλυψη των απωλειών που είναι ενδεχόμενο να προκύψουν κατά τη ρευστοποίση των απαιτήσεων αυτών, η εταιρεία έχει σχηματίσει
πρόβλεψη ποσού ευρώ 91,6 χιλ. περίπου, η οποία κατά τη γνώμη μας έπρεπε να είναι μεγαλύτερη κατά ποσό ευρώ 518,4 χιλ. περίπου, με συνέπεια την ισόποση βελτίωση των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων. 3. Η σχηματισμένη κατά την
31.12.2012 πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση, είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, κατά ποσό ευρώ 34 χιλ. περίπου,
από το οποίο ποσό ευρώ 10 χιλ. αφορά τη παρούσα χρήση και ποσό ευρώ 24 χιλ. τις προηγούμενες. Κατά συνέπεια τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 34 χιλ. περίπου, ενώ τα αποτελέσματα της παρούσας και των προηγούμενων
χρήσεων, εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 10 χιλ. και ευρώ 24 χιλ. περίπου, αντίστοιχα. 4. Δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέσημε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2006 έως και 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
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΕΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. » κατά την 31 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.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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