
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2011 ΠAΘHTIKO Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
Β. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ Aξία κτήσεως Aποσβέσεις Aναπ. αξία Aξία κτήσεως Aποσβέσεις Aναπ. αξία A. I∆IA KEΦAΛAIA χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.340,44 2.340,40 0,04 2.340,44 2.340,40 0,04 I. Kεφάλαιο µετοχικό 

Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO (700.000 µετοχές των 2,93 ευρώ )
ΙΙ. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Καταβληµένο 2.051.000,00 2.051.000,00

1. Γήπεδα Oικόπεδα 443.232,15 0,00 443.232,15 236.480,11 0,00 236.480,11 III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Eπιχ/σεις επενδύσεων
3. Kτίρια & τεχνικά έργα 817.497,30 416.796,33 400.700,97 742.551,30 379.289,94 363.261,36 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
4. Mηχ/τα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισµός 647.391,19 555.046,99 92.344,20 607.357,80 525.340,61 82.017,19     λοιπών περιουσιακών στοιχείων 94.593,64 1,60

5. Mεταφορικά µέσα 329.161,94 279.098,70 50.063,24 308.833,29 262.082,42 46.750,87 IV. Aποθεµατικά κεφάλαια
6. Eπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 1.525.370,03 1.388.305,30 137.064,73 1.498.581,97 1.345.700,73 152.881,24 1. Tακτικό αποθεµατικό 4.058,54 0,00
7. Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 7.673,37 0,00 7.673,37 194.779,37 0,00 194.779,37 5. Aφορολόγητα αποθεµ. ειδικών διατάξεων νόµων 526,17 526,17

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) 3.770.325,98 2.639.247,32 1.131.078,66 3.588.583,84 2.512.413,70 1.076.170,14 4.584,71 526,17

III. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες V. Aποτελέσµατα εις νέο
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Yπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 64.933,87 0,00
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  440,55  440,55 Yπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων 0,00 -42.560,99

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) 1.131.519,21 1.076.610,69 64.933,87 -42.560,99

∆. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV) 2.215.112,22 2.008.966,78

I. Aποθέµατα Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ 
1. Eµπορεύµατα 273.535,27 200.720,21 II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

II. Aπαιτήσεις 1. Προµηθευτές 118.040,42 289.268,61
1. Πελάτες 1.073.197,04 1.171.460,77 2α. Eπιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 132.812,30 151.424,86
    Mείον: Προβλέψεις 29.577,23 1.043.619,81 15.247,47 1.156.213,30 3. Tράπεζες λογαριασµοί βραχ/σµων υποχρεώσεων 394.274,44 346.236,85
2. Γραµµάτια εισπρακτέα: 4. Προκαταβολές πελατών 10.560,29 9.551,35
  -Στις τράπεζες για εγγύηση 6.401,50 0,00 5. Yποχρεώσεις από φόρους - τέλη 50.192,75 21.851,26
3α. Eπιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου 141.212,21 241.079,98 6. Aσφαλιστικοί οργανισµοί 8.902,16 6.063,40
11. Xρεώστες διάφοροι 49.057,62 63.223,72 11. Πιστωτές διάφοροι 48.711,41 226.064,29
12. Λογ/µοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 255.380,64 255.412,96 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI) 763.493,77 1.050.460,62

1.495.671,78 1.715.929,96 ∆. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ΠAΘHTIKOY 

IV. ∆ιαθέσιµα 2. Eξοδα χρήσεως δουλευµένα 1.655,09 0,00

1. Tαµείο 16.165,58 17.440,76
3. Kαταθέσεις όψεως & προθεσµίας 58.673,78 43.746,23

74.839,36 61.186,99

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆I+∆II+∆IV) 1.844.046,41 1.977.837,16

E. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ENEPΓHTIKOY
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 4.695,42 4.979,51

ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (B+Γ+∆+Ε) 2.980.261,08 3.059.427,40 ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Γ+∆) 2.980.261,08  3.059.427,40

ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ XPEΩΣTIKOI ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ ΠIΣTΩTIKOI 
2. Xρεωστικοί λογ/µοί εγγυήσεων & εµπραγµάτων ασφαλειών 46.401,50 140.000,00 2.Πιστωτικοί λογ/µοί εγγυήσεων & εµπραγµάτων ασφ. 46.401,50 140.000,00

Σηµειώσεις: 1) Επί των ακινήτων της εταιρίας έχoυν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών ύψους ευρώ 1.058.796,78 προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου την 31.12.2012 ευρώ 394.274,44.
2) Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των παγίων έγινε την 31.12.2012 µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και προέκυψε υπεραξία συνολικού ύψους 94.592,04 ευρώ η οποία η οποία εµφανίζεται στον 
    λογαριασµό  Α.ΙΙΙ.2. “∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων” του Παθητικού. Λεπτοµέρειες παρατίθενται στο Προσάρτηµα..

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2011 Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ.
I. Aποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

Kύκλος εργασιών (πωλήσεις) 6.388.529,57 6.284.785,51 Kαθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 152.460,74 42.928,35
Mείον: Kόστος πωλήσεων 5.610.605,62 5.505.774,57 (-): Yπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών)
Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 777.923,95 779.010,94 προηγούµενων χρήσεων -42.560,99 -59.740,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 22.474,20 29.910,80 Σύνολο 109.899,75 -16.811,65

Σύνολο 800.398,15 808.921,74 MΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήµατος 32.471,21 15.339,55
Mείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 46.923,24 66.728,13              2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 509.976,32 556.899,56 657.464,17 724.192,30                 λειτουργικό κόστος φόροι 8.436,13 10.409,79
Mερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 243.498,59 84.729,44 Zηµίες εις νέο -42.560,99

ΜΕΙON: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 27,67 0,00 Kέρδη προς διάθεση 68.992,41

Mείον: 3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 54.344,87 -54.317,20 43.459,65 -43.459,65 H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Oλικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 189.181,39 41.269,79 1. Tακτικό αποθεµατικό 4.058,54
II. ΜΕΙON:  Έκτακτα αποτελέσµατα 8. Yπόλοιπο κερδών εις νέο 64.933,87

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 16.186,46 68.992,41

Mείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 22.210,89 345,66
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 14.509,76 36.720,65 -36.720,65 14.182,24 14.527,90 1.658,56 Σηµείωση: Η προτεινόµενη διάθεση των κερδών τελεί υπό την  έγκριση  της Γ. Σ.

Oργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 152.460,74 42.928,35                        των Μετόχων µε πλειοψηφία 70% τουλάχιστον επί του καταβληµένου
Mείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 316.745,13 417.908,04                   µετοχικού κεφαλαίου.

Mείον: Oι από αυτές ενσωµατωµένες στο 
           λειτουργικό κόστος 316.745,13 0,00 417.908,04 0,00

KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (κέρδη) χρήσεως ΠPO ΦOPΩN 152.460,74 42.928,35

ΜΥΚΟΝΟΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. O  ΛOΓIΣTHΣ
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          KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2012 (1/1-31/12/2012)                   ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN 

ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2012 15η Eταιρική Xρήση (1/1/2012 - 31/12/2012)  AP.M.A.E.38026/81/Β/97/5-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.049470938000 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΚΘΕΣΗ EΛEΓXOY ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ OPKΩTOY EΛEΓKTH ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Mετόχους της Aνώνυµης Eταιρείας "ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Β.Ε.Ε."

Aθήνα, 07 Ιουνίου  2013
O Oρκωτός Eλεγκτής Λογιστής

∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΙΤΕΛΗΣ 
A.M.  Σ.O.E.Λ. : 14481

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ''ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Β.Ε.Ε.'' που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσµάτων, και τον
πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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 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 του Ελεγκτή. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε
γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 δικλείδες 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 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. Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1) Για την κάλυψη απωλειών κατά την ρευστοποίηση επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ύψους ευρώ
525.000, η υφιστάµενη πρόβλεψη, κατά την εκτίµησή µας, υπολείπεται της αναγκαίας κατά ευρώ 427.200 µε συνέπεια να εµφανίζονται οι απαιτήσεις, τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξηµένα και τα αποτελέσµατα χρήσης αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 30.700. 2)
Η εταιρεία, κατά πάγια τακτική, δεν σχηµατίζει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 9.237,52, µε συνέπεια να
εµφανίζονται αυξηµένα: ισόποσα τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα χρήσης κατά 1.303,25 ευρώ. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Ως εκ τούτου το φορολογικό
αποτέλεσµα της χρήσεως αυτής δεν έχει καταστεί οριστικό. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν 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 πιθανές επιπτώσεις
των θεµάτων µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ''ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Β.Ε.Ε.'' κατά την 31η
∆εκεµβρίου 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.


