
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                                        Ποσά σε ευρώ        ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Ποσά 

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη Αξία Α. ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ κλειόμενης προηγούμενης

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Κεφάλαιο μετοχικό χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 9.128,21 9.128,14 0,07 10.287,86 10.287,78 0,08 (3.746.565 μετοχές των 0,60 € )

3. Τόκοι δανείων κατασκ/κής περιόδου - - - 316.258,17 316.258,14 0,03 1. Καταβλημένο 2.247.939,00 2.247.939,00

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 319.912,27 110.348,06 209.564,21 325.740,47 93.678,78 232.061,69

329.040,48 119.476,20 209.564,28 652.286,50 420.224,70 232.061,80 ΙΙΙ .Διαφορές αναπροσ/γής-Επιχορ/σεις επενδύσεων

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 28.879,07 -

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 221.851,86 - 221.851,86 192.972,79 - 192.972,79 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 5.480.180,12 3.284.144,20 2.196.035,92 5.379.680,12 2.957.736,04 2.421.944,08 1. Τακτικό αποθεματικό 431.723,11 431.723,11

4. Μηχ/τα -τεχνικές εγκατ/σεις-λοιπός 5. Αφορολ.αποθ/κά ειδικών διατάξεων  νόμων 505.273,13 505.273,13
μηχ/κός εξοπλισμός 1.767.364,01 1.686.915,25 80.448,76 1.755.505,51 1.650.831,35 104.674,16 936.996,24 936.996,24

5. Μεταφορικά μέσα 113.353,57 97.795,15 15.558,42 116.275,12 94.996,40 21.278,72 V. Αποτελέσματα εις νέο

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.107.291,61 1.042.883,31 64.408,30 1.092.344,06 1.014.888,72 77.455,34 Υπόλοιπο κερδών χρησεως εις νέο 116.669,76 179.662,96

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 1.305,00 - 1.305,00 - - -

8.691.346,17 6.111.737,91 2.579.608,26 8.536.777,60 5.718.452,51 2.818.325,09

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV) 3.330.484,07 3.364.598,20

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 184.095,90 184.095,90 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 1.867,00 1.867,00 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικου

185.962,90 185.962,90 λογω εξόδου από την υπηρεσία - 105.236,54

Μείον:Προβλέψεις για υποτιμήσεις -410,74 185.552,16 -410,74 185.552,16

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  82.405,79 86.457,93 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

267.957,95 272.010,09 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 2.847.566,21 3.090.335,18 2. Δάνεια Τραπεζών 1.115.557,66 1.796.552,27

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Εμπορεύματα 1.649.957,86 2.003.529,83 1. Προμηθευτές 372.835,22 756.528,16

2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα 2α. Επιταγές πληρωτέες 275.772,95 315.196,04

& Υπολείμματα 518.351,60 665.721,35 3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθ. υποχρεώσεων 1.837.584,08 1.977.920,62

4. Πρώτες &βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά- 4. Προκαταβολές πελατών 53.201,76 103.234,40

Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας 558.736,03 817.285,18 5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη 79.692,27 162.334,37

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 31.667,45 13.281,71 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 70.530,44 80.464,95

2.758.712,94 3.499.818,07 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες

ΙΙ. Απαιτήσεις στην επόμενη χρήση 884.538,74 760.587,93

1. Πελάτες 1.405.865,31 1.195.877,41 11. Πιστωτές διάφοροι 178.665,53 214.037,95

2. Γραμμάτια εισπρακτέα 3.752.820,99 4.370.304,42

 -  Χαρτοφυλακίου 28.159,38 24.448,85 Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ) 4.868.378,65 6.166.856,69

 - Στις Τράπεζες για εγγύηση - 28.159,38 3.000,00 27.448,85

3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση 20.585,62 20.585,62

3α. Επιταγές εισπρακτέες

-  Χαρτοφυλακίου 93.002,45 101.742,53

 - Στις Τράπεζες για εγγύηση 267.290,19 360.292,64 849.440,72 951.183,25

3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 12.211,00 5.000,00

5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων - 59.538,60

10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες-χρεώστες 319.868,04 224.585,99

11. Χρεώστες διάφοροι 119.199,38 169.685,38

2.266.181,37 2.653.905,10

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 24.896,32 41.583,31

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 81.409,66 93.418,65

106.305,98 135.001,96

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 5.131.200,29 6.288.725,13

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων 17.814,49 26.871,92 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 7.282,55 1.302,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 8.206.145,27 9.637.994,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 8.206.145,27 9.637.994,03

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί  λογαριασμοί εγγυήσεων

    και εμπράγματων ασφαλειών 5.986.116,26 5.334.876,01     και εμπράγματων ασφαλειών 5.986.116,26 5.334.876,01

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 232,79 - 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 232,79 -

5.986.349,05 5.334.876,01 5.986.349,05 5.334.876,01

Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης

Ι. Αποτελέσματα  εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

Κύκλος εργασιών ( Πωλήσεις ) 5.784.922,30 7.601.411,45

Μείον :Κόστος πωλήσεων 3.578.289,94 4.330.113,36 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως -62.993,20 290.612,40

Μικτά αποτ/σματα (κέρδη) εκμετάλλευσης 2.206.632,36 3.271.298,09 Πλέον :Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) 

Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 24.909,45 56.664,93               προηγουμένων χρήσεων 179.662,96 35.809,97

Σύνολο 2.231.541,81 3.327.963,02 Σύνολο 116.669,76 326.422,37

Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 403.336,23 445.086,25 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος - 74.884,91
            3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 1.670.988,46 2.074.324,69 2.182.714,76 2.627.801,01 Κέρδη προς διάθεση 116.669,76 251.537,46

Μερικά αποτ/σματα(κέρδη) εκμετάλλευσης 157.217,12 700.162,01

Πλέον: Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

            4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 3,37 2,66 1. Τακτικό αποθεματικό - 11.624,50

7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ. - 60.250,00

Μείον: 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 116.669,76 179.662,96
          1.Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων - 410,74 116.669,76 251.537,46

            3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 322.301,89 322.301,89 -322.298,52 397.642,68 398.053,42 -398.050,76

Ολικά αποτ/σματα (ζημίες/κέρδη) εκμετάλλευσης -165.081,40 302.111,25

ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα 

           1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 690,89 1.868,20

           2.Εκτακτα κέρδη 2.950,56 543,49

           3. ΄Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.089,24 943,15

          4. ΄Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 105.236,54 -

109.967,23 3.354,84

          Μείον:

          1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 5.816,31 196,81

          2.Εκτακτες ζημίες 62,72 14.656,88

          3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 2.000,00 7.879,03 102.088,20 - 14.853,69 -11.498,85

Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) -62.993,20 290.612,40

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 428.346,24 520.937,12

            Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες 

                         στο λειτουργικό κόστος 428.346,24 - 520.937,12 -

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -62.993,20 290.612,40

O ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ

Αρ. Αδείας Α΄τάξης 5964

               ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θεσσαλονίκη,  29 Απριλίου 2013

GLASS CLEANING A.B.E.E-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Τ Η Σ   31ης   Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   2012

20η   Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η    Χ Ρ Η Σ Η  (  1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    Ε Ω Σ  3 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 2  )  

Α Ρ.  Μ.Α.Ε. :25968/62/Β/92/100

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

Α Ρ. Γ.Ε.ΜΗ. :58333904000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥΡΕΟΖΥΛΗ σύζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ

Αρ. Αδείας Α΄τάξης 50368Α.Δ.Τ.  Φ 498391         Α.Δ.Τ. Φ 498389

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας, έγινε στη χρήση 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν.2065/1992. 2 Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις για εξασφάλιση Τραπεζικών δανείων. Περισσότερα αναφέρονται 

                                                                                                                                                                                 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

                                                                                                                                        Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "GLASS CLEANING A.B.E.E.-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ" 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "GLASS CLEANING A.B.E.E.-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 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 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) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, έξοδα ποσού € 107.511,10 που έπρεπε να βαρύνουν τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων, καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό «Λοιπά έξοδα 

εγκατάστασης» και αποσβένονται με συντελεστή 20%. Λόγω του λογιστικού αυτού χειρισμού, η αξία του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 64.506,66 και τα αποτελέσματα χρήσης εμφανίζονται μειωμένα κατά ευρώ 21.502,22.  2) Κατά παρέκκλιση 

των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν διενεργούνται αποσβέσεις, επί της υπεραξίας συγχώνευσης ποσού ευρώ 142.063,93, που προέκυψε το έτος 2010 και περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «Λοιπά έξοδα εγκατάστασης». Λόγω του 

λανθασμένου αυτού χειρισμού, η αξία του λογαριασμού και τα ίδια Κεφάλαια  εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 85.238,37 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 28.412,79 αντίστοιχα. 3) Στο λογαριασμό  «Συμμετοχές σε συνδεμένες 

επιχειρήσεις» συνολικού ποσού ευρώ 184.095,90 απεικονίζονται : α) Η αξία κτήσης μεριδίων μίας (1) Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ποσού ευρώ 107.095,90, η οποία λύθηκε εντός της κλειόμενης χρήσης (Φ.Ε.Κ.13538/26.11.2012). Σύμφωνα με τον Ισολογισμό Λύσης της 31.10.2012, η 

αξία των μεριδίων ανέρχονταν σε ευρώ 10.730,40. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης δεν επιβαρύνθηκαν με τη ζημία ποσού ευρώ 96.365,50 που προέκυψε από την λύση της ΕΠΕ, με 

συνέπεια η αξία του λογαριασμού «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις», τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 96.365,50. και β) Η αξία κτήσης μίας (1) Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης Εξωτερικού ποσού ευρώ 77.000, οι οικονομικές 

καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Η τρέχουσα αξία των μεριδίων αυτών ανέρχεται συνολικά σε ποσό ευρώ 60.844,66. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ.Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη 

υποτίμησης για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 16.155,34, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα  Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 4) Στα κονδύλια των απαιτήσεων του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση 

από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 473.853,59. 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 ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των 

απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 180.000,00. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων της εταιρίας και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 180.000,00 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της 

προηγούμενης χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 60.000 και 70.000 αντίστοιχα. 5) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ.Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, στην κλειόμενη χρήση, δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία ποσού ευρώ 112.643,92, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 112.643,92, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 112.643,92 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 14.818,66. Σημειώνεται ότι η σχηματισμένη πρόβλεψη 

αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία της 31.12.2011, ποσού ευρώ 105.236,54, μεταφέρθηκε, εντός της κλειόμενης χρήσης στο κονδύλι του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων». 6) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της 

εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 έως και 2010. 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 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 επιπτώσεις των υπ΄ αριθμ. 1,2,3,4,5 θεμάτων και τις πιθανές επιπτώσεις του υπ΄αριθμ. 6 θέματος που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονομική θέση της Εταιρείας "GLASS CLEANING A.B.E.E.-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ" κατά την 31η 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.  
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