
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

  1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 500,04 500,03 0,01 500,04 500,03 0,01 Ι.Μετοχικό κεφάλαιο

  4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 114.200,37 105.996,46 8.203,91 113.936,37 98.810,58 15.125,79    (58.334 Μετοχές των 6 €)

114.700,41 106.496,49 8.203,92 114.436,41 99.310,61 15.125,80    1.Καταβλημένο 350.004,00 350.004,00

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.Ασώματες  ακινητοποιήσεις   IΙ. Διαφορά από έκδοση

  5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 122.800,00 122.799,96 0,04 122.800,00 117.300,13 5.499,87    μετοχών υπερ το άρτιο 75.666,51 75.666,51

ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις IΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων

   3.Κτίρια και τεχνικά έργα 146.924,58 119.613,06 27.311,52 138.923,63 109.584,26 29.339,37    1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας

   5.Μεταφορικά μέσα 8.000,00 3.868,24 4.131,76 8.000,00 2.666,60 5.333,40      συμμετοχών & χρεογράφων -239.945,29 -239.945,29

   6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 300.019,52 274.352,90 25.666,62 299.020,32 258.949,58 40.070,74

454.944,10 397.834,20 57.109,90 445.943,95 371.200,44 74.743,51 IV. Αποθεματικά κεφάλαια

ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες    1.Τακτικό αποθεματικό 109.884,36 109.884,36

   χρηματοοικονομικές απαιτήσεις   

   1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις  1.586.229,28  1.231.679,28 V. Αποτελέσματα εις νέο

   7.Λοιπές μακρ/θεσμες απαιτήσεις 68.365,76 68.365,76    Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 828.024,91 610.263,15

 1.654.595,04  1.300.045,04 Σύνολο ιδίων κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙI+ΑΙV+AV) 1.123.634,49 905.872,73

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)  1.711.704,98  1.380.288,42

  Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & EΞΟΔΑ

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

ΙΙ.Απαιτήσεις      λόγω εξόδου από την υπηρεσία 26.075,42 26.075,42

   1.Πελάτες 1.938.322,26 1.602.572,47    2.Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00

      Μείον: Προβλέψεις  857,46 1.937.464,80  857,46 1.601.715,01  26.075,42 26.075,42

   3α.Επιταγές Εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 86.467,61 126.307,61 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

   3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 1.944,94 1.944,94 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

6.Βαχ/σμες απαιτησείς κατά λοιπών συμ/κου ενδιαφὄς επιχ/σεις   0,00   172.550,00    1.Προμηθευτές 924.498,21 885.725,49

   11.Χρεώστες διάφοροι 517.730,28 179.341,86

   12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων 69.705,91 1.009,15    2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες) 139.358,12 270.301,60

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ) 2.613.313,54 2.082.868,57    3.Τράπεζες λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.602.614,16 973.425,43

IV. Διαθέσιμα    4.Προκαταβολές πελατών 188.369,78 22.094,53

   1.Ταμείο 1.118,87 3.378,07    5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 290.227,30 364.500,91

   3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 54.546,57 122.676,26    6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 80.177,48 85.760,21

55.665,44 126.054,33    10.Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00

Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 2.668.978,98 2.208.922,90    11.Πιστωτές διάφοροι 1.541,75 4.120,77

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 3.226.786,80 2.605.928,94

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
   1.Έξοδα επομένων χρήσεων 0,00 0,00 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

   2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 22.700,00 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 12.391,17 89.160,02

0,00 22.700,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 4.388.887,88 3.627.037,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 4.388.887,88 3.627.037,12

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

   2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων    2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων

      & εμπράγματων ασφαλειών 50.449,50 16.878,39       & εμπράγματων ασφαλειών 50.449,50 16.878,39

50.449,50 16.878,39 50.449,50 16.878,39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

      Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 4.124.309,99 5.005.897,02 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 295.749,20 586.634,52

     Μείον : Κόστος Πωλήσεων 2.256.613,29 2.689.751,87      Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρήσεων 610.263,15 173.430,27

      Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.867.696,70 2.316.145,15 ΜΕΙΟΝ : Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ.χρήσεων 0,00 11.650,19

     Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 6.894,45 13.870,00      Σύνολο  : 906.012,35 748.414,60

     Σύνολο 1.874.591,15 2.330.015,15 ΜΕΙΟΝ :

    ΜΕΙΟΝ :     1. Φόρος εισοδ/τος 77.987,44 138.151,45

            1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 902.645,32 1.100.593,56 Κέρδη προς διάθεση 828.024,91 610.263,15

            3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 601.763,54 1.504.408,86 619.083,87 1.719.677,43

     Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 370.182,29 610.337,72     Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

    ΠΛΕΟΝ:       1.Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00

         1.Εσοδα συμμετοχών 41.261,76  62.028,39      2.Πρώτο μέρισμα 0,00 0,00

         4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 516,63  302,08      3.Πρόσθετο μέρισμα 0,00 0,00

    ΜΕΙΟΝ :       8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 828.024,91 610.263,15

           3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 102.788,03 61.009,64 82.797,89 20.467,42

309.172,65 589.870,30 828.024,91 610.263,15

    ΠΛΕΟΝ:

           4.Έσοδα από επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00

Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 309.172,65 589.870,30

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα

         1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,02 69,83

         3.Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00

    ΜΕΙΟΝ :

         1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 1.576,39  842,58  

         2.Εκτακτες ζημίες 0,00 0,00

         3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 11.847,08 2.463,03

         4.Προβλ.για έκτακτους κινδύνους 0,00 13.423,47 13.423,45 0,00 3.305,61 3.235,78

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημία/κέρδη) 295.749,20 586.634,52

    ΜΕΙΟΝ :

    Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 39.319,47 70.931,86

    Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 39.319,47 0,00 70.931,86 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)  ΧΡΗΣΕΩΣ  προ φόρων 295.749,20 586.634,52

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

ΕΛΕΝΗ ΚΑΖΑΝΑ

ΑΔΤ. Λ 674113 ΑΡ.ΑΔ.Α' ΤΑΞΗΣ 25326

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας BIENTO ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Έκθεση επί των Οικονομικών ΚαταστάσεωνΕλέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας BI ENT O ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012 και τηνκατάσταση αποτελεσμάτων, και τον  πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.Ευθύνη της Διοίκησης 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 90 έως και 

109 του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 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.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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 δικλίδες 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 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 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 προέκυψε ότι:1)Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ 1.231.679 απεικονίζεται μεταξύ άλλων, η αξία κτήσης μετοχών δύο 

ανώνυμων εταιριών εσωτερικού μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις των οποίων ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, καθώς και τριών ανώνυμων μη εισηγμένων εταιριών εξωτερικού οι οικονομικές καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Η εσωτερική λογιστική αξία των 

μετοχών των εταιριών αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 185.613.

Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 500.040, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης να εμφανίζονται μειωμένα κατά ευρώ 3.960 και των προηγούμενων χρήσεων 

αυξημένα κατά ευρώ 504.000, αντίστοιχα. Επιπλέον, δεν τέθηκαν υπόψη μας ισολογισμοί τριών ακόμα εταιριών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία και το κόστος κτήσης των συμμετοχών ανέρχεται σε  ευρώ 546.027.2)Η εταιρία δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται 

οι υποχρεώσεις της μειωμένες και τα ίδια κεφάλαια αυξημένα συνολικά κατά το ποσό των ευρώ 135.663.3)Η εταιρία δεν σχηματίζει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, με αποτέλεσμα το ενεργητικό, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια της να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 50.000.Γνώμη με Επιφύλαξη.Κατά τη γνώμη μας, εκτός 

από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της ΕταιρείαςBI ENT O ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 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 90 έως και 109 του κωδ.Ν. 2190/1920.Έμφαση Θέματος.Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι  η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τη χρήση 2010,με συνέπεια να υπάρχει το 

ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν. Πρόβλεψη για τα πιθανά ποσά που πιθανόν να προκύψουν από το πόρισμα του φορολογικού έλεγχου δεν είναι εφικτό να γίνει.Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων.Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την 

αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2013

Γεώργιος Μπατσούλης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 14001

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ

Πατησίων 81 &Χέυδεν, 104 34, Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 111

Ποσά προηγ. χρήσεως 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/2012)

Ποσά προηγ. χρήσεως 2011Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012

ΑΔΤ. ΑΒ 033602

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος 

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΤ. ΑΕ 533398

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012

Aθήνα, 15 Μαρτίου 2013

BI ENT O ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46140/01/Β/00/320 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012) (ΠΟΣΑ ΣΕ €)

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011
Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012


