PR.A.K.S.I.S. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ENEPΓHTIKO

IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - 5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 )
ΠOΣA KΛEIOMENHΣ XPHΣEΩΣ 2008

B. EΞOΔA EΓKATAΣTAΣEΩΣ
AΞIA KTHΣEΩΣ
AΠOΣBEΣEIΣ
ANAΠ. AΞIA
1. Εξοδα ιδρυσης & οργάνωσης
8.250,50 ================
0,00 ================
8.250,50
================
Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
II. Eνσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά μέσα
13.700,00
0,00
13.700,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
---------33.373,23
---------------- -------------------0,00
------ ----------33.373,23
--------------Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
47.073,23 ================
0,00 ================
47.073,23
================
ΙII. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
6.315,75
================
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)
53.388,98
================
Δ. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO
II. Aπαιτήσεις
1. Πελάτες
21.463,28
3α. Επιταγές εισπρακτέες
12.851,67
11. Xρεώστες διάφοροι
5.976,69
12. Λ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων
------------------0,00
------40.291,64
================
IV. Διαθέσιμα
1. Tαμείο
2.585,79
3. Kαταθέσεις όψεως & προθεσμίας
-------150.394,19
-----------------152.979,98
================
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)
193.271,62
================
ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (B+Γ+Δ)
254.911,10
================

ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ XPHΣEΩΣ 2007 Π A Θ H T I K O
AΞIA KTHΣEΩΣ
AΠOΣBEΣEIΣ
ANAΠ. AΞΙΑ A. IΔIA KEΦAΛΑΙΑ

8.250,50 ================
0,00 ================
8.250,50 IV. Aποθεματικά κεφάλαια
================
Πλεόνασμα χρήσεως 2004
Μείον έλειμα χρήσεως 2005
Μείον έλειμα χρήσεως 2006
0,00
0,00
0,00
Πλεόνασμα χρήσεως 2007
---------32.502,36
---------------- ------------------0,00
------- ---------32.502,36
---------------Πλεόνασμα χρήσεως 2008
32.502,36 ================
0,00 ================
32.502,36
================
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑIV)
2.300,63 Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
================
II. Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
34.802,99
================
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
5. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη
0,00
6. Aσφαλιστικοί οργανισμοί
0,00
11. Πιστωτές διάφοροι
15.091,28
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)
552,85
------------------------15.644,13
================

ΠOΣA KΛEIOMENHΣ XPHΣEΩΣ 2008

1.031.403,46
----1.124.323,71
---------------------92.920,25

ΠOΣA ΠPOHΓ.
XPHΣEΩΣ 2007

538.820,57
538.820,57
-386.587,47
-386.587,47
-28.303,05
0,00
75.791,45
-28.303,05
---------93.397,90
----------------- ---------75.791,45
---------------106.323,60 ================
199.721,50
================
47.083,52
18.973,51
14.328,29
0,00
11.711,06
17.969,21
6.478,72
2.283,31
---------68.985,91
---------------- ---------11.439,28
---------------148.587,50 ================
50.665,31
================

2.041,43

-------189.647,76
-----------------191.689,19
================
207.333,32
================
250.386,81 ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Γ)
================

KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (01/01/2008 - 31/12/2008)

I. AΠOTEΛEΣMATA EKMETAΛΛEYΣEΩΣ
Kύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Mείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Mερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Mείον: 3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Oλικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)εκμεταλλεύσεως
II. ΠΛEON (ή Mείον): EKTAKTA AΠOTEΛEΣMATA
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Mείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)
Mείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος
KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA XPHΣEΩΣ (ζημιές/κέρδη) προ φόρων

ΠOΣA KΛEIOM.
XPHΣEΩΣ 2008

ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ XPHΣEΩΣ 2007

552,04
--------------649,69
----------- ----------------97,65
----------93.017,90

36,50
431,06
-------------------------

0,00
--------------380,00
----------- --------------380,00
-----------93.397,90
0,00
------------------0,00
------- ------------------0,00
-------93.397,90
================

1.343,65
--------------355,88
------------

254.911,10 ================
250.386,81
================

ΠINAKAΣ ΔIAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
ΠOΣA KΛEIOM.

ΠOΣA ΠPOHΓ.

940.250,39
XPHΣEΩΣ 2008 XPHΣEΩΣ 2007
-93.397,90
75.791,45
-------865.052,15
------------------ Kαθαρά αποτελέσματα χρήσεως (πλεόνασμα)
75.198,24 Πλέον: Yπόλ. αποτ. προηγ. χρήσεων
-------199.721,50
------------------ -------123.930,05
-----------------Πλεόνασμα σε νέον
106.323,60 ================
199.721,50
================
-394,56
------------------------Αθήνα, 31/01/2009
74.803,68
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
987,77
------------------------75.791,45

0,00
ΑΝΤΥΠΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
------------------0,00
------- ------------------0,00
------A.Δ.T. Α.Α.040388
A.Δ.T. Τ 042976
75.791,45
================
AP. AΔ. A’ TAΞHΣ 10968
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «PR.A.K.S.I.S. – Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της «PR.A.K.S.I.S. – Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2008, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η Διοίκηση 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. Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το
σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο 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 συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας
των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν 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 γνώμης μας. Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα: 1.Η εταιρεία βασιζόμενη στην υπ΄ αριθμ. 205/1988, Γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως
και του άρθρου 10 του Ν. 2065/1992, δεν σχημάτισε Πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν σχημάτιζε, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των ΕΥΡΩ 5.545,48 εκ των οποίων ποσό ευρω
2.369,04 θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και ποσό ευρω 3.176,44 θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα της παρούσης χρήσης. 2.Στην παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις ποσού ευρώ 14.570,87
τις οποίες εάν η εταιρεία διενεργούσε θα επιβαρύνονταν τα Αποτελέσματα χρήσης και ισόποσα μειωμένα θα ήταν τα Ίδια κεφάλαια της. Το αντίστοιχο ποσό στην προηγούμενη χρήση ήταν ευρω 11.372,03. Γνώμη. Με εξαίρεση τις επιπτώσεις του
θέματος που μνημονεύεται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 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: 1) Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί, από τις φορολογικές αρχές, από την ίδρυση της έως και σήμερα δηλαδή από τη χρήση 2004 έως και 2008, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 1η Ιουνίου 2009
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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