ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 Ιουνίου 2016 (1η Ιανουαοίου - 30 Ιουνίου 2016)
ΑΦΜ :999024599 - ΓΕΜΗ : 34747016000 Ποσά σε ευοώ

30.06.2016

30.06.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία

Καθαρή θέση

Ενσώματα πάγια

Καταβλημένα κεφάλαια

Ακίνητα

Κεφάλαιο

7.212,43

Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

903 000,00

195.623,94
442.425,83

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

645.262,20

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

18.703,47

Αποτελέσματα εις νέο

20.894,39

Αυλα πάγια στοιχεία

39.597,86

Σύνολο

Λοιπά άυλα

7.745,52

Σύνολο

942 .597,86

Σύνολο καθαρής θέσης

7.745,52

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Υποχρεώσεις

Δάνεια και απαιτήσεις
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

378,00
7.003,08

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

7.381,08

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

660.388,80

29.646,77
273.949.59

Εμπορικές υποχρεώσεις

Κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία

Λοιποί φόροι και τέλη

82.034,31

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

2.547,88
10.697,82

307.525,90

Εμπορικές απαιτήσεις

84.459,56

Λοιπές απαιτήσεις

289.099,97

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

369.229.60

Σύνολο υποχρεώσεων

398 .876,37

681.085,43
681.085,43

Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

1.341.474,23

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

1.341.474,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30nc ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ί1/1-30/6/20161
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος ττωλήσεων

30.06.2016
226.643,19
-437.286,02

Μικτό αποτέλεσμα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές

•210.642,83
-36.907.89
-1.463,56
-515,15

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-249.529,43
30,69
-6.350,59

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

-255.849,33
0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-255.849,33

Αίγιο, 22 Ιουλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ Υ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ Υ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ Π. ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΔ Τ X 299336

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΔΤ X 299337

ΛΟΥΔΑΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔ Τ Χ305988

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΠΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Έκθεση Ελένκου επί των Χοηαατοοικονοιηκών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω προσωρινές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » οι οποίες αποτελούνται από τον προσωρινό ισολογισμό της
30 Ιουνίου 2016 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις χρηματοοικονομικές Καταστάσεις: Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα , όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 ο ι χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 έλεγχο μας προέκυφε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2008 έως και 2015. Ως εκ
τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία 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
ύφους 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 προσωρινές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » κατά την 30 Ιουνίου 2016 και τη
χρηματοοικονομική της επίδοση για τη περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Αθήνα, 25 .Ιουλίου 2016
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PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ A E.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124,115 26 Αθήνα
Α .Μ . Σ.Ο.Ε.Λ. 132

Δ ή|Μ ζΝ . ΓΜβΛης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α .Μ . Σ.Ο.Ε.Λ. 14481

