WORLDBRIDGE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25374/01/Β/91/476(96)
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αποσβέσεις

1.446.409,66

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ .Ενσώµατες ακινητοποίησεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

1.446.350,42

574.127,91
2.150,00
1.317.547,48
1.893.825,39

460.303,31
1.643,51
1.288.909,08
1.750.855,90

III.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ +ΓΙΙI)

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011

Αναπόσβ.Αξια

Αξία κτήσεως

59,24

Αποσβέσεις

1.421.366,04

113.824,60
506,49
28.638,40
142.969,49

575.962,84
2.150,00
1.341.080,29
1.919.193,13

1.421.306,77

440.208,24
1.321,07
1.302.428,31
1.743.957,62

59,27

135.754,60
828,93
38.651,98
175.235,51

58.610,31
25.682,90
84.293,21

--26.406,22
26.406,22

227.262,70

201.641,73

IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας

IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών
διατάξεων και νόµων

V. Αποτελέσµατα εις νέον
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέον

89.168,53
281.153,14
575.095,19
945.416,86

Γ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

445.120,00

254.500,00

807.365,30
339.082,41
118.657,23

1.417.701,76
268.961,16
112.195,12

150.622,64
4.075.397,21
4.226.019,85

4.605.781,76

5.171.436,71

11. Πιστωτές διάφοροι

4.869.325,63

1.717.901,18

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρoυς - τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόµενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

1.249.696,38

1.717.901,18

1.834.123,77

Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2012

1.031.243,57

1.312.776,12
735.899,33

1.536.836,60
711.122,15

Μείον: ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο

12.508,12
2.036.167,33

--2.247.958,75

Μείον 1. Φόρος εισοδήµατος
2. Λοιποί µη ενσωµ/νοι στο λειτ.κόστος φόροι

2.671.908,51
1.437.719,68

4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων
ΜΕΙΟΝ:

20.823,64
1.296.630,67

11.784,19

39.274,67
1.476.994,35

5.613,55
-----

5.613,55

1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
3.Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον

48.213,73

106.543,53

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

1.743.197,52

1.935.899,33

270.000,00

1.200.000,00

1.473.197,52
1.743.197,52

735.899,33
1.935.899,33

74.724,17

14.881,92

59.842,25
1.536.836,60

194.067,80
0,00

194.067,80

1.312.776,12

0,00
1.536.836,60

ΑΘΗΝΑ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΒΙΑΣ
Α∆Τ AB 347739

14.033,14
424,50
424,28

16.145,45
1.312.776,12

106.543,53

Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον

26.510,31
0,13
21.759,00

309.959,42
2.100,00
312.059,42

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
2. Μερίσµατα πληρωτέα

8.032,72
1.968,00
11.758,28

292.969,81
--292.969,81

51.058,86

ΙΙ. ΜΕΙΟΝ/ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη

Ποσά προηγ/νης
χρήσεως 2011

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγούµενων χρήσεων

Κέρδη προς διάθεση

2.069,37

4.476,95
226.049,67

1.834.123,77

1.640.664,94

22.893,01

51.400,00
170.172,72

14,55
227.441,39

5.401.226,68

Πλέον:
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετ/σεως

--227.426,84

4.869.325,63

7.735.559,25
3.684.255,41
4.051.303,84
58.324,35
4.109.628,19

3.032.582,64
1.275.807,03

3.733.327,69

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+∆)

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011

1.782.886,26

3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως

2.468.717,88

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

7.765.501,09
3.541.219,47
4.224.281,62
84.108,05
4.308.389,67

Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

1.200.000,00
479.969,65
3.478.827,69

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγ. & εµπρ. ασφαλειών

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012

303.750,00
454.742,94
2.023.597,88

5.401.226,68

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡIAΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)
Μείον : Κόστος παροχής υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσµατα (Κέρδη) εκµ/σεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

55.000,00
135.157,20
190.157,20

270.721,27
62.000,00
332.721,27

104.233,57
3.707.599,86
3.811.833,43

28.088,97

55.000,00
135.157,20
190.157,20

271.729,75
62.000,00
333.729,75

3. Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοι λογ/σµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών

33.071,52

735.899,33

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)

26.081,89

1.109.128,05

ΙΙ.
1.
5.
6.

36.221,93

150.000,00

1.473.197,52

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1. Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
2. Λοιπές προβλέψεις

∆.
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων

150.000,00

1.839.436,61

10. Μερίσµατα πληρωτέα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙI+∆IV)

χρήσεως 2011

ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχ.επενδύσεων
3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

Β.

--296.368,00
497.580,33
793.948,33

Ποσά προηγ/νης

χρήσεως 2012
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
1. Καταβληµένο
(4.000 µετοχές των 37,50 Ευρώ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+AV)

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ.διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων

Ποσά κλειόµενης

Αναπόσβ.Αξια

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΟΣ
Α∆Τ ΑΙ 537769

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΜΑΛΟΣ
Α∆Τ AH 530232

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΛΛΟΣ
Α∆Τ ΑΚ 000175
Αρ.Αδειας 18080 - Α' Τάξης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «WORLDBRIDGE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Έκθεση
Οικονοµικών
Καταστάσεων.
Ελέγξαµεεπί
τις των
ανωτέρω
οικονοµικές
καταστάσεις της «World Bridge Υπηρεσίες Πληρωµών A.E.» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων της χρήσεως
Ελέγξαµε
Οικονοµικές
Καταστάσεις
της «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων
που έληξετις
τηνανωτέρω
ηµεροµηνία
αυτή, καθώς
και το προσάρτηµα.
της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Ευθύνη
∆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.
Η
διοίκηση είναι
για την
εύλογη
παρουσίαση
αυτών των
σύµφωνα
µε τα
Λογιστικά οικονοµικών
Πρότυπα που
προδιαγράφονται
από την Ελληνική
Νοµοθεσία,
όπως
καιοφείλεται
για εκείνες
δικλείδες
2190/1920,
όπωςυπεύθυνη
και για εκείνες
τις κατάρτιση
εσωτερικέςκαι
δικλίδες
που
η διοίκηση καθορίζει
ωςοικονοµικών
απαραίτητεςκαταστάσεων
ώστε να καθίσταται
δυνατή
η κατάρτιση
καταστάσεων
απαλλαγµένων
από ουσιώδη
ανακρίβεια,
που
είτε τις
σε εσωτερικές
απάτη είτε σε
λάθος. 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
Ευθύνη
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,
Η
δική µας
ευθύνη
είναι να και
εκφράσουµε
γνώµη
επί αυτών
των οικονοµικών
καταστάσεων
µε βάση τον
έλεγχό
∆ιενεργήσαµε
τον έλεγχό
µαςαπαλλαγµένες
σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή
Πρότυπα
Ελέγχου.
Τα πρότυπα
αυτά απαιτούν
να συµµορφωνόµαστε
δεοντολογίας,
καθώς
και να
σχεδιάζουµε
διενεργούµε
τον έλεγχο
µε σκοπό
την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης
για
το εάνµας.
οι οικονοµικές
καταστάσεις
είναι
από
ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος
περιλαµβάνει
τη διενέργεια
διαδικασιών για µε
τηνκανόνες
απόκτηση
ελεγκτικών
καθώς
και να
σχεδιάζουµε
και διενεργούµε
τον έλεγχο µε
σκοπό
την απόκτηση
εύλογης
το εάν οι βασίζονται
οικονοµικέςστην
καταστάσεις
απαλλαγµένες
από ουσιώδη
ανακρίβεια.
έλεγχος περιλαµβάνει
τη διενέργεια
την απόκτηση
ελεγκτικών
τεκµηρίων,
σχετικά
µε τα ποσά
και τις γνωστοποιήσεις
στις
οικονοµικές
καταστάσεις.
Οι διασφάλισης
επιλεγόµενεςγια
διαδικασίες
κρίση τουείναι
ελεγκτή
περιλαµβανοµένης
της εκτίµησης
τωνΟκινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας
τωνδιαδικασιών
οικονοµικώνγια
καταστάσεων,
που
οφείλεται
τεκµηρίων,
σχετικά
µε λάθος.
τα ποσά
και τη
τις διενέργεια
γνωστοποιήσεις
Οι επιλεγόµενες
βασίζονται
στην
κρίση
του ελεγκτή
περιλαµβανοµένης
της εκτίµησης
τωντων
κινδύνων
ουσιώδους
ανακρίβειας
οικονοµικών
καταστάσεων,
πουελεγκτικών
οφείλεται
είτε σε απάτη
είτε σε
Κατά
αυτώνστις
τωνοικονοµικές
εκτιµήσεωνκαταστάσεις.
κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζειδιαδικασίες
τις εσωτερικές
δικλείδες
που
σχετίζονται
µε την
κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση
οικονοµικών
καταστάσεων
τηςτων
εταιρείας,
µε σκοπό
το σχεδιασµό
είτε
σε απάτηκατάλληλων
είτε σε λάθος.
τη διενέργεια
εκτιµήσεων
κινδύνου,
ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές
δικλείδες
που σχετίζονται
µε την
κατάρτιση
και εύλογη
παρουσίαση
των την
οικονοµικών
καταστάσεων
της εταιρείας,
µε σκοπό το
σχεδιασµό
ελεγκτικών
διαδικασιών
γιαΚατά
τις περιστάσεις
καιαυτών
όχι µε των
σκοπό
την έκφραση
γνώµης
επί της αποτελεσµατικότητας
των
εσωτερικών
δικλείδων της
εταιρείας.
Ο έλεγχος
περιλαµβάνει
επίσης
αξιολόγηση
της καταλληλότητας
των λογιστικών
αρχών
και µεθόδων
που
διαδικασιών
κατάλληλων
τις περιστάσεις
και όχι µε
σκοπό
έκφραση
γνώµης
επί της
των εσωτερικών
δικλείδων
της εταιρείας.
Ο έλεγχος Πιστεύουµε
περιλαµβάνει
την αξιολόγηση
της καταλληλότητας
των λογιστικών
αρχών
µεθόδωνγια
που
χρησιµοποιήθηκαν
και τουγια
εύλογου
των εκτιµήσεων
που
έγιναντην
από
τη διοίκηση,
καθώς
καιαποτελεσµατικότητας
αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης
των οικονοµικών
καταστάσεων.
ότιεπίσης
τα ελεγκτικά
τεκµήρια που
έχουµε συγκεντρώσει
είναι επαρκή
και και
κατάλληλα
τη
χρησιµοποιήθηκαν
και του µας
εύλογου
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προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν. 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
Άλλοαυτό.
θέµα
Η παρούσα Έκθεση Ελέγχου εκδίδεται σε αντικατάσταση της από 23 Απριλίου 2013 Έκθεσης Ελέγχου επί των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας «World Bridge Υπηρεσίες Πληρωµών A.E.» λόγω αλλαγής του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων χρήσεως
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σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 14 Ιουνίου 2013, ως αποτέλεσµα της οποίας µειώθηκαν τα µερίσµατα πληρωτέα κατά το ποσό των € 730 χιλιάδων µε ισόποση µείωση των βραχυπρόθεσµων
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Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την
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31 ∆εκεµβρίου 2009 και την χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Αναφορά
επί άλλων
νοµικών
Επαληθεύσαµε
τη συµφωνία
καιθεµάτων.
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.
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
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