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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Ποσά

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόµενης προηγ.χρήσης

Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία χρήσης 2014 7/12/12-31/12/13

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

    1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 1.443,50 288,70 1.154,80 1.443,50 144,35 1.299,15 Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  1.Καταβληµένο

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      (600 µετοχές χ 100,00 ευρώ) 60.000,00 60.000,00

 Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

    2.Παραχωρήσεις & δικαιώµατα βιοµηχ.ιδιοκτησίας 9.998,79 3.458,96 6.539,83 9.198,79 1.889,10 7.309,69 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

    -Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 132.073,73 -

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ     -Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο - -174.558,83

    3.Κτίρια και τεχνικά έργα 16.022,40 728,03 15.294,37 9.637,40 321,25 9.316,15     -Υπόλοιπο ζηµιών προηγ.χρήσεων εις νέο -174.558,83 -

    4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστ.& λοιπός µηχ.εξοπλισµός 704.842,87 193.444,78 511.398,09 653.835,37 122.627,36 531.208,01 -42.485,10 -174.558,83

    5.Μεταφορικά µέσα 51.291,88 6.122,88 45.169,00 20.625,00 3.640,46 16.984,54

    6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 84.198,45 47.629,67 36.568,78 56.072,18 33.761,13 22.311,05 IV. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜ.ΓΙΑ ΑΥΞ.Μ.Κ.

856.355,60 247.925,36 608.430,24 740.169,95 160.350,20 579.819,75   1.Καταθέσεις µετόχων 1.617.887,61 962.708,37

ΣY<ΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 866.354,39 251.384,32 614.970,07 749.368,74 162.239,30 587.129,44

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

III. ΣΥΜMΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΙ+ΑV+ΑIV) 1.635.402,51 848.149,54

    1.Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις 296.000,00 -

    7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 49.687,12 48.587,12 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

345.687,12 48.587,12 ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 960.657,19 635.716,56   1.Προµηθευτές 2.967.601,17 2.777.237,00

  5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 44.437,72 2.742,81

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί 49.920,21 56.430,73

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 11.Πιστωτές διάφοροι 35.515,41 34.496,23

   1.Εµπορεύµατα 2.357.907,92 1.918.483,28 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 3.097.474,51 2.870.906,77

   5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων - -

2.357.907,92 1.918.483,28 ∆. ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

  2.Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 9.874,52 -

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούµενης χρήσης 7/12/12-31/12/13

  2.Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 9.874,52 -

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.Πελάτες 1.243.586,71 772.826,24

11.Χρεώστες διάφοροι 74.614,41 287.581,16

1.318.201,12 1.060.407,40

ΙV.  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

  1.Ταµείο 6.305,49 20.130,85

  3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 98.048,38 82.114,42

104.353,87 102.245,27

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) 3.780.462,91 3.081.135,95

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

  1.Εξοδα εποµένων χρήσεων 476,64 904,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(Β+Γ+∆+E) 4.742.751,54 3.719.056,31 (Α+Γ+∆) 4.742.751,54 3.719.056,31

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

  2.Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων &   2.Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων & 

     εµπραγµάτων ασφαλειών 84.587,12 84.587,12      εµπραγµάτων ασφαλειών 84.587,12 84.587,12

  4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως χρεωστικοί 7.322,80 7.698,79   4.Λοιποί λογ/σµοί τάξεως πιστωτικοί 7.322,80 7.698,79

91.909,92 92.285,91 91.909,92 92.285,91

Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά

κλειόµενης προηγ.χρήσης κλειόµενης προηγ.χρήσης

Ι.   Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης χρήσης 2014 7/12/12-31/12/13 χρήσης 2014 7/12/12-31/12/13

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 3.259.964,72 3.167.517,57 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 132.073,73 -174.558,83

ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων 2.573.390,74 2.614.930,26 Μείον:Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών)

Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης 686.573,98 552.587,31 προηγουµένων χρήσεων -174.558,83 -

ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 967,78 - Ζηµίες εις νέο -42.485,10 -174.558,83

Σύνολο 687.541,76 552.587,31
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 279.246,07 239.928,04

                 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 278.580,70 557.826,77 265.685,97 505.614,01 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 129.714,99 46.973,30 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2014 7/12/12-31/12/13

ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι - - Αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) πρό φόρων 132.073,73 -174.558,83

Μείον:    3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 726,83 -726,83 262,90 -262,90 Πλέον(µείον) προσαρµογές για:

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 128.988,16 46.710,40 Αποσβέσεις 90.597,69 162.383,65

ΙΙ. ΠΛΕΟ<: Έκτακτα αποτελέσµατα Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 726,83 262,90

                1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα - - Πλέον(µείον) µεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:

                2.Έκτακτα κέρδη 3.393,32 183,08 Αύξηση αποθεµάτων -439.424,64 -1.918.483,28

                3.Έσοδα προηγούµενων χρήσεων - - Αύξηση απαιτήσεων -257.793,72 -1.061.312,05

                   Μείον: 3.393,32 183,08 Αύξηση υποχρεώσεων (εκτός δανείων) 226.567,74 2.870.906,77

                1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 307,75 841,98 Μείον τόκοι και συναφή έξοδα -726,83 -262,90

                2.Έκτακτες ζηµιές - 220.610,33
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (α) -247.979,20 -121.063,74

                3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων - - ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

                4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους - 307,75 3.085,57 - 221.452,31 -221.269,23 Αγορά (πώληση) ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -107.991,44 -750.812,24

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 132.073,73 -174.558,83 Αύξηση (µείωση) µακροπρόθεσµων απαιτήσεων -297.100,00 -48.587,12

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 90.597,69 162.383,65
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΌ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (β) -405.091,44 -799.399,36

                Μείον: Οι ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 90.597,69 - 162.383,65 - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων 132.073,73 -174.558,83 Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 655.179,24 962.708,37

ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (γ) 655.179,24 962.708,37

ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΚΡΟΕΣ) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (α+β+γ) 2.108,60 42.245,27

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 102.245,27 60.000,00

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΛΗΞΕΩΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 104.353,87 102.245,27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ I∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ιδια Κεφάλαια έναρξης 848.149,54 60.000,00

Κέρδη (ζηµιές) της χρήσεως 132.073,73 -174.558,83

980.223,27 -114.558,83

Αύξηση/(µείωση) µετοχικού κεφαλαίου - -

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) - -

Καθαρά ποσά καταχωρηµένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια - -

Λοιπά στοιχεία µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 655.179,24 962.708,37

Ιδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως 1.635.402,51 848.149,54

                                                               Μεταµόρφωση Αττικής,30 Απριλίου 2015

                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ                                                           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                      Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

               ΕΥΓΕΝΙ∆ΗΣ Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Ν. ΜΑΡΙΟΣ

                           Α.∆.Τ. ΑΗ 009432                                                            ΑΡ.∆ΙΑΒ. 761086740              Α.∆.Τ. ΑΕ.110626

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

                           Α.∆.Τ. ΑΗ 009432                                                            ΑΡ.∆ΙΑΒ. 761086740              Α.∆.Τ. ΑΕ.110626

                          Α.Φ.Μ. 076634720                            Α.Φ.Μ. 076818059               Α.Φ.Μ.066804533

               Α ΤΑΞΗΣ

Αγία Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΗΓ.ΣΦΟΥΝΟΣ

Α.Μ.ΣΟΕΛ 14851

EKΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ  ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Mετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «SPICK AND SPAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «SPICK AND SPAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ηςΔεκεμβρίου 2014 και τις

καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, ταμιακών ροών και πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Διοίκηση της εταιρείας 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 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 να 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 και 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: Aπό τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Kατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ.ν.2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως: α) για

υποτίμηση συμμετοχής ποσού ευρώ 79.287,08 σε ανώνυμη εταιρεία, μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, αξίας κτήσεως ευρώ 296.000,00 και εσωτερικής λογιστικής αξίας ευρώ 91.287,08 βάσει του ισολογισμού χρήσης 2014.Kατά συνέπεια η αξία των συμμετοχών σε συνδεμένες

επιχειρήσεις, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης εμφανίζονται μεγαλύτερα κατά το ποσό των 79.287,08 ευρώ και β) για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία το συνολικό ύψος της οποίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανέρχονταν στο

ποσό των 24.000,00 ευρώ περίπου, με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.2) Oι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από τη νόμιμη σύστασή της (2013-

2014).Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών, δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό 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: Κατά τη γνώμη μας, με εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στη προηγούμενη παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», οι ανωτέρω Oικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας

«SPICK & SPAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμιακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα 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 οριζομένων από τα άρθρα 43α και 37 του

Κ.Ν.2190/1920.
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