ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÔÇÓ 31.12.2014 - 1ç ÅÔÁÉÑÉÊÇ ×ÑÇÓÇ (25/2/2014-31/12/2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 129234903000
ÐïóÜ ÊëåéïìÝíçò ÷ñÞóåùò 2014
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Â. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÓ
Áîßá ÊôÞó. ÁðïóâÝóåéò Áíáð. Áîßá
1. Έξοδα ιδρύσ. & πρώτη̋ εγκ/ση̋=============
1.569,22 =============
1.569,22 ============
0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατε̋ ακινητοποιήσει̋
5. Μεταφορικά µέσα
41.500,00
0,00
41.500,00
6. Έπιπλα και λοιπό̋ εξοπ/µό̋ −−−−−−−−−−−−−
3.247,41 −−−−−−−−−−−−−
3.247,31 −−−−−−−−−−−−−−
0,10
ΣΥΝΟΛΑ
44.747,41
3.247,31
41.500,10
============= ============= ==============
ΙΙΙ Συµµετοχέ̋ & άλλε̋ µακρ/σµε̋ απαιτήσει̋
7. Λοιπέ̋ µακροπρόθεσµε̋ απαιτήσει̋
200,00
==============
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)
41.700,10
==============
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ Απαιτήσει̋
1. Πελάτε̋
5.996,86
3α. Επιταγέ̋ εισπρακτέε̋ µεταχρ.
9.927,00
11. Χρεώστε̋ διάφοροι
4.785,33
−−−−−−−−−−−−−−
20.709,19
==============
ΙV ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
400,98
3. Καταθέσει̋ όψεω̋ & προθεσµία̋
63.552,55
−−−−−−−−−−−−−−
63.953,53
==============
Σύνολο κυκλ/ντο̋ ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙV)
84.662,72
==============
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆)
126.362,82
==============

ÐïóÜ Êëåéïì.
ÐÁÈÇÔÉÊÏ
÷ñÞó. 2014
Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ
É. ÊåöÜëáéï Μετοχικό
1. ÊáôáâëçìÝíï
24.000,00
IV. Aποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
1.702,47
V. Αποτελέσµατα ει̋ νέο
Υπόλοιπο κερδών ει̋ νέο
32.347,00
−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙV+AV)
58.049,47
=============
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋
1. Προµηθευτέ̋
44.641,82
2α. Επιταγέ̋ πληρωτέε̋
3.928,87
5. Υποχρεώσει̋ από
Φόρου̋ & Τέλη
15.413,05
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
705,97
11. Πιστωτέ̋ διάφοροι
3.623,64
−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)
68.313,35
=============

ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃ/ÓÌÏÕ ÁÐÏÔ/ÔÙÍ ×ÑÇÓÅÙÓ 31.12.2014 (Λ/86)
(25/02/2014 - 31/12/2014)

ÐÉÍÁÊÁÓ ÄÉÁÈÅÓÅÙÓ
ÁÐÏÔ/ÔÙÍ (Λ/88)

É. ÁÐÏÔ/ÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ
ÐïóÜ ÊëåéïìÝíçò ÷ñÞóåùò 2014
Kύκλο̋ εργασιών (πωλήσει̋)
86.570,00
Μείον: Κόστο̋ πωλήσεων
6.368,49
−−−−−−−−−−−−−
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετ/σεω̋
80.201,51
Μείον: 1. Έξοδα διοικητική̋ λειτουργία̋
25.062,37
3. Έξοδα λειτουργία̋ διαθέσεω̋
9.125,10
34.187,47
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Mερικά αποτ/τα (κέρδη/ζηµία) χρήσεω̋
46.014,04
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. Έξοδα
-1,24
−−−−−−−−−−−−−
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκµ/σεω̋
46.012,80
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
4.816,53
Μείον οι απ’ αυτέ̋ ενσωµ/νε̋ στο λ.κ.
4.816,53
0,00
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
46.012,80
=============

ÐïóÜ Êëåéïì.
÷ñÞó. 2014
ÊáèáñÜ áðïô/ôá (êÝñäç) ÷ñÞóåùò 46.012,80
Ìåßïí: 1. Öüñïò ÅéóïäÞìáôïò −−−−−−−−−−−−−−−
11.963,33
ÊÝñäç ðñïò äéÜèåóç
34.049,47
===============
Ç äéÜèåóç ôùí êåñäþí ãßíåôáé ùò åîÞò:
1. Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü
1.702,47
8. Õðüëïéðï êåñäþí åéò íÝï −−−−−−−−−−−−−−−
32.347,00
34.049,47
===============

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ)
126.362,82
=============

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προ̋ του̋ Μετόχου̋ τη̋ Ανώνυµη̋ Εταιρεία̋ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τι̋ ανωτέρω Οικονοµικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋ πρώτη̋ εταιρική̋ χρήσεω̋ τη̋ εταιρεία̋
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», οι οποίε̋ αποτελούνται από τον ισολογισµό τη̋ 31η̋ ∆εκεµβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον
πίνακα διάθεση̋ αποτελεσµάτων, καθώ̋ και το προσάρτηµα. Ευθύνη τη̋ ∆ιοίκηση̋ για τι̋ Οικονοµικέ̋ Καταστάσει̋. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική
Νοµοθεσία, όπω̋ και για εκείνε̋ τι̋ εσωτερικέ̋ δικλείδε̋ που η διοίκηση καθορίζει ω̋ απαραίτητε̋ ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθο̋. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική µα̋ ευθύνη είναι να
εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχο µα̋. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο µα̋ σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνε̋ δεοντολογία̋, καθώ̋ και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό
την απόκτηση εύλογη̋ διασφάλιση̋ για το εάν οι οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ είναι απαλλαγµένε̋ από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχο̋ περιλαµβάνει τη
διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τι̋ γνωστοποιήσει̋ στι̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋. Οι
επιλεγόµενε̋ διαδικασίε̋ βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένη̋ τη̋ εκτίµηση̋ των κινδύνων ουσιώδου̋ ανακρίβεια̋ των οικονοµικών
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθο̋. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτή̋ εξετάζει τι̋ εσωτερικέ̋
δικλείδε̋ που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων τη̋ Εταιρεία̋, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τι̋ περιστάσει̋ και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµη̋ επί τη̋ αποτελεσµατικότητα̋ των εσωτερικών δικλείδων τη̋
Εταιρεία̋. Ο έλεγχο̋ περιλαµβάνει επίση̋ την αξιολόγηση τη̋ καταλληλότητα̋ των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώ̋ και αξιολόγηση τη̋ συνολική̋ παρουσίαση̋ των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε
ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση τη̋ ελεγκτική̋ µα̋ γνώµη̋. Γνώµη. Κατά τη γνώµη
µα̋, οι ανωτέρω οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση τη̋ Εταιρεία̋ κατά την 31η ∆εκεµβρίου
2014 και τη χρηµατοοικονοµική τη̋ επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται
από την Ελληνική Νοµοθεσία. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων. α) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του
περιεχοµένου τη̋ Έκθεση̋ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τι̋ ανωτέρω οικονοµικέ̋ καταστάσει̋, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και
37 του Κ.Ν. 2190/1920. β) Η διάθεση των κερδών τελεί υπό την έγκριση τη̋ Τακτική̋ Γενική̋ Συνέλευση̋ των µετόχων σύµφωνα µε το νόµο.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015
Ο Ορκωτό̋ Ελεγκτή̋ Λογιστή̋
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