Α.ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Γ.Ε.Μ.Η. A.E 122595151000

ENEPΓHTIKO
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΠOΣA ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠOΣA ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ XPHΣEΩΣ
2014
2013
AΞIA KTHΣEΩΣ AΠOΣBEΣEIΣ ANAΠ. AΞIA AΞIA KTHΣEΩΣ AΠOΣBEΣEIΣ ANAΠ. AΞIA
15.300,11
7.925,53
7.374,58
15.300,11
5.818,51
9.481,60

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Οικόπεδα
2. Κτίρια
4. Mηχ/τα εγκ/σης
5. Mεταφορικά Mέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

11.545,80
65.494,34
203.187,06
80.184,59
206.960,70
567.372,49

0,00
11.706,29
98.583,50
62.000,15
84.708,31
256.998,25

11.545,80
53.788,05
104.603,56
18.184,44
122.252,39
310.374,24

III. Συµµετοχές & λοιπές µακρ. Απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓΙΙΙ)

11.545,80
58.440,44
190.937,06
79.684,59
188.997,10
529.604,99

0,00
8.814,23
67.873,67
58.338,21
81.089,14
216.115,25

97.448,99
407.823,23

∆. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
3. Πρώτες Ύλες

11.545,80
49.626,21
123.063,39
21.346,38
107.907,96
313.489,74

97.448,99
410.938,73

ΠOΣA ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠAΘHTIKO

Α. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Kεφάλαιο Mετοχικό
(152.000 µετοχές των 1,00 €)
1. Kαταβληµένο

V. Αποτελέσµατα εις νέον
Κέρδη εις νέο
1.365,00
0,00
1.365,00

II. Aπαιτήσεις
1. Πελάτες
11. Χρεώστες ∆ιάφοροι
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Tαµείο
3. Kαταθέσεις όψεως
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆II+∆IV)

2.306,27
0,00
2.306,27

519.531,97
341.006,53
860.538,50

485.129,48
276.574,80
761.704,28

158.045,47
82.265,40
240.310,87
1.102.214,37

350.101,42
262.208,96
612.310,38
1.376.320,93

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙΙ+AIV+AV)
Γ. Υποχρεώσεις
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α. Eπιταγές πληρωτέες
3. Τραπεζες λογ/σµοι βραχ/σµων υποχ.
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Aσφαλιστικοί οργανισµοί
11 Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)
∆. Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού
1. Έσοδα εποµένων χρήσεων

ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (Β+Γ+∆)

1.517.412,18

152.000,00

150.000,00

0,00

2.000,00

40.348,25

35.574,17

ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
IV. Aποθεµατικά κεφάλαια
1. Tακτικό αποθεµατικό

ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Γ+∆)

1.796.741,26

ΠOΣA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2013

541.276,57

470.016,91

733.624,82

657.591,08

329.176,25
49.188,91
196.692,04
50.860,05
2.786,42
25.083,69
653.787,36
653.787,36

468.845,82
192.162,71
329.712,80
20.901,11
6.934,00
12.883,33
1.031.439,77
1.031.439,77

130.000,00

107.710,41

1.517.412,18

1.796.741,26

Σηµείωση: Επί των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού € 200.000,00 για την εξασφάλιση τραπεζικού δανείου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014)

ΠOΣA ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Kύκλος εργασιών
Κύκλος εργασιών κοινοπραξιών
Mείον:
Κόστος πωληθέντων
Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Mείον:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Mερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοιΠλέον: Πιστωτικοί τόκοι
Έσοδα συµµετοχών
Mείον:
3. Xρεωστικοί τόκοι
Ολικά αποτελέσµατα(κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσµατα
Πλέον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Mείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
Oργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)
Mείον:
Σύνολο αποσβέσεων
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος
KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (Kέρδη) XPHΣEΩΣ προ φόρων

ΠOΣA ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ XPHΣEΩΣ 2013

1.667.858,83
1.108.430,10
1.162.207,83
505.651,00
38.632,15
348.258,10

386.890,25
118.760,75
684,45
26.035,33
43.038,69
102.441,84

573,47
267,01

306,46
102.748,30

43.272,20
43.272,20

0,00
102.748,30

ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN

1.579.303,69
504.095,53
496.692,96
1.082.610,73
97.697,54
879.277,84

976.975,38
105.635,35

Kαθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων(κερδών)
προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο
1. Φόρος εισοδήµατος
Kέρδη εις νέο
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Tακτικό αποθεµατικό
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέον

ΠΟΣΑ
ΠOΣA ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΗΓ.XPHΣEΩΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2014
2013
102.748,30
78.764,78
470.016,91
572.765,21
26.714,56
546.050,65

413.234,09
491.998,87
18.705,96
473.292,91

4.774,08
541.276,57
546.050,65

3.276,00
470.016,91
473.292,91

-41.805,82
63.829,53
41.054,58
26.119,33

27.541,61
27.541,61

14.935,25
78.764,78

0,00
78.764,78

Σάµος, 25 Ιουνίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 472090

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ
Α.∆.Τ. AE 438800

ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ∆ΗΜ.
AP. A∆EIAΣ 0011027 A’ TAΞHΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους µετόχους της Α.ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας "Α.ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." , που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση 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 42α έως και 43γ 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) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), σε προηγούμενες χρήσεις, δεν είχαν διενεργηθεί, αποσβέσεις επί των επίπλων και λοιπού εξολισμού συνολικού ποσού ευρώ 76.315,05, με συνέπεια η αξία των
επίπλων και λοιπού εξολισμού και τα Ίδια Κεφάλαια της προηγούμενης χρήσης να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα .
2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας
πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 4.270,87, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 4.270,87 ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 4.270,87 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 1.807,09 ευρώ.
3) Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις στο σύνολο των φορολογικών αντικειμένων, από τη σύσταση της εταιρείας . Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί
οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν 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 επιπτώσεις των θεμάτων 1 και 2 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 3 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’ οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική
θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 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.
Θέμα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς στη γνώμη του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, η εταιρεία συμμετέχει σε εταιρείες και κοινοπραξίες για την εκτέλεση τεχνικών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, με ποσά συνολικού ύψους € 97.448,99 που εμφανίζονται
στον Ισολογισμό ΓΙΙΙ. "Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις" . Οι απαιτήσεις και τα έσοδα της εταιρείας κατά των εν λόγω εταιρειών - κοινοπραξιών € 291.288,06 και € 26.035,33 αντίστοιχα που εμφανίζονται στον Ισολογισμό και στην Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως με τίτλο
"Έσοδα Συμμετοχών ", επαληθεύθηκαν με τη διαδικασία των επιβεβαιωτικών επιστολών, πλην όμως τα έσοδα- έξοδα αυτών των κοινοπραξιών - εταιρειών δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό ελεγκτή Λογιστή .
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 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10481
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της CROWE Horwath International
Φωκ.Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

