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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή θέση (6.1)

Ενσώµατα πάγια (4.1) Καταβληµένα κεφάλαια

Ακίνητα 633.354,56 617.102,78 Κεφάλαιο 335.000,00 335.000,00

Μηχανολογικός εξοπλισµός 17,59 41,04

Λοιπός εξοπλισµός 182.834,34 215.161,62 Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

Σύνολο 816.206,49 832.305,44 Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 5.792,38 4.688,88

Αποτελέσµατα εις νέο 637.356,41 613.066,62

Άυλα πάγια στοιχεία (4.1) Σύνολο 643.148,79 617.755,50

Λοιπά άυλα 2.631,91 10.462,49

Σύνολο καθαρής θέσης 978.148,79 952.755,50

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (4.2)

Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 95.000,00 285.000,00 Προβλέψεις

Λοιπά 8.046,58 8.046,58 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 14.610,75 14.610,75

Σύνολο 103.046,58 293.046,58

Υποχρεώσεις

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 921.884,98 1.135.814,51 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια (7.1) 345.915,34 395.117,04

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016) - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6793/01/Β/09/57,  ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 008744501000

Αποθέµατα (5.1) Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Εµπορεύµατα 101.023,89 104.461,59 Τραπεζικά δάνεια 400,87 1.038,80

Προκαταβολές για αποθέµατα 17.766,00 0,00 Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων 45.666,38 38.685,96

Σύνολο 118.789,89 104.461,59 Εµπορικές υποχρεώσεις (7.2) 620.381,95 1.246.933,97

Φόρος εισοδήµατος 3.983,96 0,00

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές Λοιποί φόροι και τέλη 12.556,94 9.980,98

Εµπορικές απαιτήσεις (5.2) 829.793,07 974.449,20 Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 82.769,71 89.620,80

Λοιπές απαιτήσεις (5.3) 66.754,47 32.722,96 Λοιπές υποχρεώσεις (7.3) 111.434,78 46.725,86

Προπληρωµένα έξοδα 18.988,88 2.905,68 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 0,00 1.300,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 259.658,18 546.415,72 Σύνολο 877.194,59 1.434.286,37

Σύνολο 1.175.194,60 1.556.493,56

Σύνολο υποχρεώσεων 1.223.109,93 1.829.403,41

Σύνολο κυκλοφορούντων 1.293.984,49 1.660.955,15

Σύνολο ενεργητικού 2.215.869,47 2.796.769,66 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 2.215.869,47 2.796.769,66

Σηµ. 31.12.2016 31.12.2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός) (9.1) 2.191.919,03 2.102.758,08 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Κόστος πωλήσεων (9.2) -1.527.516,37 -1.452.222,36

Μικτό αποτέλεσµα 664.402,66 650.535,72

Λοιπά συνήθη έσοδα 6.600,00 6.600,00

671.002,66 657.135,72 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Α∆Τ:  Τ 284245

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΒΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α∆Τ: Π 892894

KATAΣTAΣH AΠOTEΛEΣMATΩN  XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2016 (1/1 - 31/12/2016) Ν. Φιλαδέλφεια, 30 Μαίου 2017

Α∆Τ:  Τ 284245

Έξοδα διοίκησης (9.3) -275.553,79 -234.043,93

Έξοδα διάθεσης (9.4) -326.994,02 -324.567,40

Λοιπά έξοδα και ζηµιές -2.364,32 -577,41

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 -49.452,32

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 212,40

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 66.090,53 48.707,06

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6,91 6.922,42

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -22.777,30 -24.544,87

Αποτέλεσµα προ φόρων 43.320,14 31.084,61

Φόροι εισοδήµατος -17.926,85 -15.915,84

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 25.393,29 15.168,77

ΑΡ.Α∆. 15174  Α ΤΑΞΗΣ

Α∆Τ: Π 892894

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΒ 018880

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

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «INTELLIGENCE IN QUALITY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης

∆εκεµβρίου 2016 και την κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 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 έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής θέµατα: 1. Σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί αποµείωση επί βραδέως κινούµενων αποθεµάτων συνολικής αξίας ευρώ 20 χιλιάδες περίπου, µε συνέπεια να
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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 έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής θέµατα: 1. Σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί αποµείωση επί βραδέως κινούµενων αποθεµάτων συνολικής αξίας ευρώ 20 χιλιάδες περίπου, µε συνέπεια να
εµφανίζονται τα Αποθέµατα, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων ισόποσα αυξηµένα κατά ευρώ 20 χιλιάδες περίπου. 2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
στην κλειόµενη χρήση δεν σχηµατίστηκε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ευρώ 2 χιλιάδες περίπου. Ως εκ τούτου η αξία του λογαριασµού «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους» εµφανίζεται
µειωµένη κατά ευρώ 2 χιλιάδες περίπου, ενώ τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 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.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές 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 2016 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
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 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία «INTELLIGENCE IN QUALITY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και


