ΒΙΕΞΑΛ ΑΕ
ΑΡΜΑΕ 70341/01ΑΤ/Β/10/37
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομένης χρήσης 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

36.004,71
36.004,71

-36.004,54
-36.004,54

0,17
0,17

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)

35.677,51
35.677,51

-35.677,35
-35.677,35

0,16
0,16

0,17

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι

Ποσά κλειομένης
χρήσης 2011

Ποσά προηγουμένης χρήσης 2010

0,16

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό
(3.000 μτχ. x 30 ευρώ εκάστη)
1. Καταβλημένο
V. Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AV)
472.733,31
98.191,64
570.924,95

395.448,95
71.709,51
467.158,46

784,94
190.044,31
190.829,25

2.914,35
109.269,09
112.183,44

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆IV)

761.754,20

579.341,90

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆)

761.754,37

579.342,06

476.738,81
476.738,81

121.738,81
121.738,81

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

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

KATΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
Ποσά κλειομένης χρήσης 2011

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Ποσά
προηγούμενης

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

-32.322,77
-32.322,77

-54.759,00
-54.759,00

57.677,23

35.241,00

615.436,30
11.461,21
72.248,28
4.931,40
0,00
704.077,19

511.614,75
0,00
25.881,46
2.974,38
3.630,47
544.101,06

704.077,19

544.101,06

761.754,42

579.342,06

476.738,81
476.738,81

121.738,81
121.738,81

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειομένης
χρήσης 2011

Ποσά προηγουμένης χρήσης 2010

Ποσά
προηγούμενης

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον: Κόστος Υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) εκμεταλλεύσεως

5.260.540,85
4.986.129,29
274.411,56

3.636.719,32
3.502.902,85
133.816,47

171.272,41
103.139,15

155.923,96
-22.107,49

-6.121,24
97.017,91

-3.060,16
-25.167,65

-900,00
96.117,91

0,00
-25.167,65

445,91
445,91
96.117,91

457,19
457,19
-25.167,65

Καθαρά αποτελέματα (ζημιές) χρήσεως
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
προηγουμένων χρήσεων
(-): ∆ιαφ. φορολογικού ελέγχου
προηγουμένων χρήσεων

96.117,91

-25.167,65

-54.758,95

0,00

-59.182,68

-29.591,30

-17.823,72

-54.758,95

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισ.ΟΓΑ

-14.499,05

0,00

Ζημίες εις νέο

-32.322,77

-54.758,95

Σύνολο
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα κερδη (ζημιές) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη (ζημιές)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κ.∆. ΚΑΡΩΝΗΣ
Α∆Τ. Χ 065822

A.Θ.ΛΟΥΚΑΚΗΣ
Α∆Τ.Χ 085437

Γ.∆.ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ
Α∆Τ. ΑΚ 079011

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΒΙΕΞΑΛ Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΒΙΕΞΑΛ Α.Ε., που αποτελούνται από τον ισολογισμό
της 31 ∆εκεμβρίου 2011, 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 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. ∆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 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. 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ.Ν. 2190/1920 και ΕΛΓΣ) δεν σχηματίζεται
πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2011, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης
ανέρχεται σε ευρώ 13.000 €, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 13.000 €, τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα
αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά 2.600 € και 10.400 € αντίστοιχα. 2)Τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της
Εταιρείας έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και την χρήση 2009 και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2010 έως
και τη τρέχουσα χρήση, δεν έχουν καταστεί οριστικές. 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
ΒΙΕΞΑΛ Α.Ε. κατά την 31 ∆εκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές 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
∆ιοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2012
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ζαλόγγου 4 Αγ. Παρασκευή T.Κ. 15343
ΑΜ ΣΟΕΛ 149

Θεόδωρος Ψαρός
ΑΜ ΣΟΕΛ 12651

