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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014

11η  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  (1/1/2014 - 31/12/2014)  ΠΟΣΑ  ΣΕ   €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειομένης 

χρήσεως 2014

Ποσά 

προηγούμενης

χρήσεως 2013

Β. Εξοδα εγκαταστάσεως Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Α. ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης

    εγκαταστάσεως 18.545,43 17.577,44 967,99 18.545,43 15.722,90 2.822,53 Ι. Καταβ.Εταιρ.Κεφάλαιο (700.000 μετοχές των 3,00€) 2.100.000,00 2.100.000,00

4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 11.550,00 1.925,00 9.625,00 11.550,00 770,00 10.780,00

30.095,43 19.502,44 10.592,99 30.095,43 16.492,90 13.602,53

Γ. ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ V Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -81.348,07 -465.179,03

ΙΙ Ενσωματωμένες ακινητοποιήσεις Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένης χρήσεως -465.179,03 0,00

4 Μηχ/τα και λοιπός μηχ/κός εξ/σμός 160.611,00 84.185,10 76.425,90 160.611,00 68.185,10 92.425,90 -546.527,10 -465.179,03

5 Μεταφορικά μέσα 154.024,00 31.256,97 122.767,03 154.024,00 12.733,13 141.290,87

314.635,00 115.442,07 199.192,93 314.635,00 80.918,23 233.716,77 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AV) 1.553.472,90 1.634.820,97

Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες 8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  0,00 155.000,00

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 0,00 155.000,00

2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 280.150,00 280.150,00

280.150,00 280.150,00 ΙΙ ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙI+ΓΙΙΙ) 479.342,93 513.866,77 1 Προμηθευτές 310.924,40 355.326,84

2α Επιταγές πληρωτέες μεταχ. 300.000,00 270.000,00

5 Υποχρεώσεις από φόρους 6.031,05 5.832,16

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 8.947,37 12.502,46

Ι Αποθέματα 11 Πιστωτές διάφοροι 19.336,68 22.925,48

3 Παραγωγή σε εξέλιξη 465.000,00 295.700,00

465.000,00 295.700,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 645.239,50 666.586,94

ΙΙ Απαιτήσεις

1 Πελάτες 39.481,13 148.290,00

5 Βραχυπρ. απαιτ. κατά λοιπ. Συμ. Ενδιαφέροντος επιχ. 96.108,92 96.108,92

11 Χρεώστες διάφοροι 26.871,28 41.530,09

162.461,33 285.929,01

ΙΙΙ Διαθέσιμα

1 Ταμείο 21.345,15 128.341,51

3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 1.059.970,00 1.218.968,09

1.081.315,15 1.347.309,60

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ) 1.708.776,48 1.928.938,61

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 2.198.712,40 2.456.407,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 2.198.712,40 2.456.407,91

Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014 Ποσά προηγ. χρήσεως 2013 Χρήση 2014 Χρήση 2013

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 801.441,28 478.878,05 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως -80.548,07 -596.176,76

Μείον κόστος πωλήσεων 867.335,84 444.759,36 Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων -465.179,03 138.049,04

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως -65.894,56 34.118,69 -545.727,10 -458.127,72

Σύνολο -65.894,56 34.118,69

Μείον: 1. Εξοδα διοικητ. λειτουργίας 14.520,00 15.032,93 Μείον:1. Φόρος Εισοδήματος 0,00 1.522,31

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως -80.414,56 19.085,76 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. Κόστος φόροι 800,00 5.529,00

1.Εσοδα συμμετοχών 0,00 0,00 Κέρδη προς διάθεση/Ζημίες εις νέο -546.527,10 -465.179,03

Σύνολο -80.414,56 19.085,76

Μείον: 2.Έξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων 0,00 615.000,00

3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 222,32 222,32 55,28 615.055,28

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σεως -80.636,88 -595.969,52

Πλέον έκτακτα αποτελέσματα

ΙΙ 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.522,31 0,00

μείον 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.433,50 88,81 207,24 -207,24

Οργανικά και έκτακτα (ζημίες) αποτελεσμ. -80.548,07 -596.176,76

Μείον: Σύνολο αποσβέσεως παγίων στοιχείων 37.533,38 30.726,94

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λ.κ. 37.533,38 0,00 30.726,94 0,00

ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ -80.548,07 -596.176,76

ΣΕΡΡΕΣ, 17/04/2015

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η  ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΟΥΜ  ΠΑΣΣΙΑΣ ΤΣΙΑΚΙΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Α.Τ. ΑΖ 343925 Α.T. ΑΒ 730021 A.T. ΑΕ 377129

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14421

«ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αθήνα, 20 Απριλίου 2015

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

μέλος της Crowe Horwath International

Προς τους Μετόχους της «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 
1) Το υπόλοιπο του λογαριασμού Γ.ΙΙΙ.2 «Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης  € 280.150,00 σε μία ομόρρυθμη εταιρεία. Δεν τέθηκαν υπόψη μας οικονομικές καταστάσεις και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή 
αποτίμηση και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα για την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση.
2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2004 έως και 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής 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 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 πιθανές 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 «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 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.
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.


