TRANSCARGO HELLAS A.E.
ΑΡ.Μ.ΑΕ : 58094/01ΑΤ/Β/05/57
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006)
Ποσά κλειόµενης χρήσης 9.2.05-31.12.2006
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
Αξία
Αναπόσβεστη
κλειόµενης χρήσης
κτήσεως
Αποσβέσεις
Αξία
9.2.05-31.12.2006
Α'
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.
Έξοδα ίδρυσεως & πρώτης εγκ/σεως
5.719,87
2.603,94
3.115,93
Ι.
Κεφάλαιο µετοχικό
4.
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 16.200,00
7.586,28
8.613,72
(20.000 ανων. µετοχ. των 10,00 ευρώ)
21.919,87
10.190,22
11.729,65
1.
Καταβληµένο
200.000,00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β'

Γ'

∆'

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
6.
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 13.571,71
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
13.571,71

ΙV.
11.429,97
11.429,97

2.141,74
2.141,74

231.505,26
11.309,02
150.830,82
30,00
393.675,10

∆ιαθέσιµα
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας

Γ'

Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

1.390,14

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

115.774,00
25.809,81
2.761,66
16.000,00
90.649,07
250.994,54

439.407,81
∆'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Έξοδα εποµένων χρήσεων

701,45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)

453.980,65

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

453.980,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειόµενης χρήσης
9.2.05-31.12.2006

Ποσά κλειόµενης χρήσης 9.2.05-31.12.2006
Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον:
Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον:
1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο

575,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆εκεµβρίου 2006 (9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006)

Ι.

202.410,67

ΙΙ.
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.
Προµηθευτές
5.
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
10.
Μερίσµατα πληρωτέα
11.
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

978,18
44.754,53
45.732,71

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆IV)
Ε'

1.020,53

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙV+AV)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.
Απαιτήσεις
1.
Πελάτες
3α.
Επιταγες εισπρακτέες (Μεταχρονολογηµένες)
11.
Χρεώστες διάφοροι
12.
Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων
IV.
1.
3.

V

Αποθεµατικά Κεφάλαια
1. Τακτικό Αποθεµατικό

2.821.820,90
2.552.206,80
269.614,10
76.945,48
346.559,58

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
Σύνολο
1. ΜΕΙΟΝ :Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς διάθεση

33.149,14
33.149,14
12.738,47
20.410,67

Η δάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
MEION:

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
2. Έσοδα χρεογράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

ΙΙ.

231.973,53
81.021,63

312.995,16
33.564,42

3.173,67
118,75
3.292,42

Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
MEION:
Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
MEION:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΈΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ

1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Πρώτο µέρισµα
7. Ποσοστά µελών ∆ιοικιτικού Συµβουλίου
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

1.020,53
16.000,00
2.000,00
1.390,14
20.410,67

Βρηλίσια, 30 Απριλίου 2007
713,28

2.579,14
36.143,56

2.994,42

2.994,42
33.149,14

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

21.620,19
21.620,19

33.149,14

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΦΑΝΗ ΑΝ. ΤΣΙΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝ.ΤΣΑΛΙΚΗΣ
Α.∆.Τ. Ξ 147495
Α.∆.Τ. Ξ 147494
Α.∆.Τ. Σ 264929

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας "TRANSCARGO HELLAS A.E. "
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της ανώνυµης εταιρείας "TRANSCARGO HELLAS Α.Ε.", που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου
2006, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το προσάρτηµα. Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η
∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Η
ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη
Ελεγκτή. ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε
τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την
εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών
για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµαστιος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 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 γνώµης µας. Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι η εταιρεία µε βάση τις διατάξεις του άρθ. 31 του Ν. 2238/94 και την αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση
της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοίκησης, µε την οποία ερµηνεύονται οι διατάξεις του άρθ. 42ε παράγ. 14 Ν. 2190/20, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου
από την υπηρεσία, επειδή κανένα µέλος της δεν συµπλήρωνε µέχρι 31/12/2006 τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Άν από την εταιρεία σχηµατιζόταν σχετική πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του
προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, αυτή θα ανερχόταν την 31/12/2006 στο ποσό των ευρώ 1.430,00 περίπου.Γνώµη. Κατά τη γµώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές
Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκαµβρίου 2006 και την χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή
σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, η
φορολογική δήλωση για την πρώτη της χρήση δεν έχει εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθεί και
οριστικοποιηθεί. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων. Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις.

Ο

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε

Αθήνα, 10 Μαίου 2007
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μιλτιάδης Παν. Τριανταφύλλου
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17091
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα)

