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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή θέση

Ενσώµατα πάγια Καταβληµένα κεφάλαια

Ακίνητα 617.618,41 633.354,56 Κεφάλαιο 335.000,00 335.000,00

Μηχανολογικός εξοπλισµός 0,64 17,59

Λοιπός εξοπλισµός 152.620,90 182.834,34 Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

Σύνολο 770.239,95 816.206,49 Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 7.330,24 5.792,38

Αποτελέσµατα εις νέο 641.733,40 637.356,41

Άυλα πάγια στοιχεία Σύνολο 649.063,64 643.148,79

Λοιπά άυλα 4.933,18 2.631,91

Σύνολο καθαρής θέσης 984.063,64 978.148,79

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 95.000,00 95.000,00 Προβλέψεις

Λοιπά 10.728,70 8.046,58 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 20.251,85 14.610,75

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 880.901,83 921.884,98 Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ∆άνεια 303.622,23 345.915,34

Αποθέµατα

Εµπορεύµατα 102.221,73 101.023,89 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προκαταβολές για αποθέµατα 51.434,98 17.766,00 Τραπεζικά δάνεια 61,28 400,87

153.656,71 118.789,89 Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων 49.448,76 45.666,38

Εµπορικές υποχρεώσεις 393.278,71 620.381,95

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές Φόρος εισοδήµατος 0,00 3.983,96

Εµπορικές απαιτήσεις 465.745,83 829.793,07 Λοιποί φόροι και τέλη 8.876,25 12.556,94

Λοιπές απαιτήσεις 65.033,96 66.754,47 Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 82.407,55 82.769,71

Προπληρωµένα έξοδα 11.757,27 18.988,88 Λοιπές υποχρεώσεις 20.355,88 111.434,78

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 285.270,55 259.658,18 Σύνολο 554.428,43 877.194,59

Σύνολο 827.807,61 1.175.194,60

Σύνολο υποχρεώσεων 858.050,66 1.223.109,93

Σύνολο κυκλοφορούντων 981.464,32 1.293.984,49

Σύνολο ενεργητικού 1.862.366,15 2.215.869,47 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 1.862.366,15 2.215.869,47

31.12.2017 31.12.2016

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1.908.196,59 2.191.919,03

Κόστος πωλήσεων (1.291.798,54) (1.527.516,37)

Μικτό αποτέλεσµα 616.398,05 664.402,66

Λοιπά συνήθη έσοδα 6.600,00 6.600,00

622.998,05 671.002,66

Έξοδα διοίκησης (270.644,41) (275.553,79)

Έξοδα διάθεσης (313.021,62) (326.994,02)

Λοιπά έξοδα και ζηµιές (2.670,38) (2.364,32)

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

INTELLIGENCE IN QUALITY SOLUTIONS ΑΕΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆εκεµβρίου 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) - 9η εταιρική χρήση

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 67793/01/Β/09/57 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 008744501000

KATAΣTAΣH AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2017 (1/1-31/12/2017)
Ν. Φιλαδέλφεια, 29 Ιουνίου 2018

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆Τ: AM 091542 Α∆Τ: AM 109464

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Λοιπά έσοδα και κέρδη 5.896,71 0,00

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 42.558,35 66.090,53

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 53,44 6,91

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (21.520,50) (22.777,30)

Αποτέλεσµα προ φόρων 21.091,29 43.320,14

Φόροι εισοδήµατος (15.176,44) (17.926,85)

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 5.914,85 25.393,29

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2018
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα Γεώργιος Ν. Σταράκης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20291 

Α∆Τ: ΑΒ 018880 / ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ: 15174 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «INTELLIGENCE IN QUALITY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη µε Επιφύλαξη Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «INTELLIGENCE IN QUALITY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των
θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής µας “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας INTELLIGENCE
IN QUALITY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί αποµείωση επί βραδέως κινούµενων αποθεµάτων συνολικής αξίας ευρώ 12
χιλιάδες περίπου, µε συνέπεια να εµφανίζονται τα Αποθέµατα, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων ισόποσα αυξηµένα κατά ευρώ 12 χιλιάδες περίπου. 2) Στις προκαταβολές για αποθέµατα περιλαµβάνονται και
προκαταβολές προµηθευτών σε καθυστέρηση από την προηγούµενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 12 χιλιάδες. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί
αποµείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίµησή µας ποσού ευρώ 12 χιλιάδες. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των προκαταβολών για αποθέµατα, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων εµφανίζονται
αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 12 χιλιάδες . 3) Στις εµπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούµενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 54 χιλιάδες, ενώ στις λοιπές απαιτήσεις
περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούµενη χρήση, συνολικού ποσού 2 χιλιάδες. Η σχηµατισθείσα από την εταιρία αποµείωση ποσού ευρώ 49 χιλιάδες υπολείπεται κατά ποσό ευρώ 6 χιλιάδες του ποσού που
έπρεπε να έχει σχηµατιστεί. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί πρόσθετη αποµείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίµησή µας ποσού ευρώ 6
χιλιάδες. Λόγω του γεγονότος αυτού, η αξία των εµπορικών απαιτήσεων από πελάτες, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα κατά ευρώ 6 χιλιάδες. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις
της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2012 έως 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 ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της
έκθεσής µας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώµη µε επιφύλαξη.
Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την
κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε
τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε
τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή
αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης :• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις
οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για
να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία,
εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. • Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για
τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. • Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση. • Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε
βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα .• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των
γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του
άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το
περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία INTELLIGENCE IN QUALITY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.


