σ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Έξοδα ίδρυσεως & πρώτης εγκαταστάσεως

΄΄ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄
ΑΡ. Μ.Α.Ε 53032 / 70 / Β / 02 / 76
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσης 2012
Ποσά προηγούµενης χρήσης 2011
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
31/12/2012
31/12/2012
Αξία
31/12/2011
31/12/2011
Αξία
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
14.626,50
13.496,06
1.130,44
14.626,50
13.496,06
1.130,44
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
( 7.000 µετοχές των € 50,00 έκαστη)
1. Καταβληµένο

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
& λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

139.210,32
144.988,96

0,00
65.580,97

139.210,32
79.407,99

560.068,81
144.988,96

58.331,52

560.068,81
86.657,44

57.322,68

56.214,33

1.108,35

57.322,68

56.214,33

1.108,35

33.510,38
41.477,76
33.854,91
450.365,01

29.809,22
38.044,65

3.701,16
3.433,11
33.854,91
260.715,84

29.810,38
41.477,76
0,00
833.668,59

29.809,22
38.044,65

1,16
3.433,11
0,00
651.268,87

189.649,17

ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες Μακρ.Απαιτ.
1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις

182.399,72

7.000,00

0,00

ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών
στοιχείων

267.715,84

1. Τακτικό αποθεµατικό
V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

651.268,87

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα

VI. Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις µετόχων

3. Παραγωγή σε εξέλιξη
4. Πρώτες & βοηθητικές -ύλες-αναλώσιµα υλικά
ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι

IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 2011

350.000,00

350.000,00

37.797,89

0,00

3.848,60

1.711,88

IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια

Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓIΙ+ΓΙΙΙ)

Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2012

84.243,04

78.998,04

934.192,89
1.018.435,93

503.539,37
582.537,41

54.586,60
60.461,12
115.047,72

130.058,60
36.252,48
166.311,08

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές

18.598,91
150.291,59
168.890,50

458.800,88
1.218,66
460.019,54

3.
4.
5.
6.
11.

1.302.374,15

1.208.868,03

1.571.220,43

1.861.267,34

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)

20.862,92

0,00

0,00
20.862,92

-3.151,57
-3.151,57

890.000,00

0,00

1.302.509,41

348.560,31

44.283,92

51.794,01

Τράπεζες λ/σµων βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Πιστωτές διάφοροι

0,00
67,76
24.604,08
11.179,71
188.575,55
268.711,02

44.338,16
0,00
51.549,99
9.479,55
1.355.545,32
1.512.707,03

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

268.711,02

1.512.707,03

1.571.220,43

1.861.267,34

(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(Β+Γ+∆)

(Α+Γ)

Σηµειώσεις :
1) Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012 .
2) Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη .
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόµενης χρήσης 2012
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Μείον:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

729,77

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσµατα
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Ποσά προηγούµενης χρήσης 2011

1.319.017,27
1.111.156,42
207.860,85

1.168.980,70
965.806,24
203.174,46

163.651,29
44.209,56

158.072,18
45.102,28

729,77

8.935,43

7.249,45

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών)
προηγουµένων χρήσεων
Μείον : ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ :1. Φόρος εισοδήµατος
2.Λοιποί µη ενσωµατωνµένοι στο λειτουργικό
κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση

8.935,43

43.479,79

36.166,85

-745,38
42.734,41

-20.866,02
15.300,83

7.249,45

Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
1. Τακτικό Αποθεµατικό
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέoν

14.749,45
0,00
42.734,41

14.749,45

Ποσά κλειόµενης
Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 2012
χρήσεως 2011
42.734,41
15.300,83
-3.151,57

9.206,47

0,00
39.582,84
16.583,20

26.893,87
-2.386,57
0,00

0,00
22.999,64

765,00
-3.151,57

2.136,72
20.862,92
22.999,64

0,00
-3.151,57
-3.151,57

0,00
15.300,83

Ηράκλειο 15 Μαίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 949444

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 475608

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ 457035
Αρ Αδείας ΟΕΕ 34328 Α τάξης

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης
∆εκεµβρίου 2012, 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:
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχουν διενεργηθεί, αποσβέσεις επί των ενσώµατων ακινητοποιήσεων συνολικού ποσού ευρώ
2.448,70, µε συνέπεια η αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα, και τα αποτελέσµατα της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης να εµφανίζονται
αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 1.340,36 και ευρώ 1.108,34 αντίστοιχα.
2) Στις απαιτήσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 4.339,55 . Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και
το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίµησή µας για την κάλυψη των ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηµατιστεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω
του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 4.339,55 και τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης αυξηµένα κατά
ευρώ 4.339,55
3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ
δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για
συνταξιοδότηση. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 10.748,24, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά ευρώ 10.748,24
και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ισόποσα αυξηµένα.
4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 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
καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική
πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για 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 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31 ∆εκεµβρίου 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
1)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. 2) Η µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας µε οµόφωνη απόφαση του 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
Ηράκλειο, 13 Ιουνίου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΩΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.ΕΜΜ.ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30371

