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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (18/12/2013-31/12/2014)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αξία κτήσεως
----------------Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης
εγκαταστάσεως.
Σύνολα εξόδων εγκατάστασης
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολα ενσωμάτων ακινητ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολα συμμετοχών
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

Αποσβέσεις
-----------------

Ποσά
κλειόμενης
Χρήσης 2014
Αναπ. Αξία
-----------------

Ποσά
κλειόμενης
χρήσης 2014
-----------------

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο
2.862,40
2.862,37
0,03
1.Καταβλημένο
------------------------------------------------(2000 μετοχές των € 30,00)
2.862,40
2.862,37
0,03
=================
=================
=================
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό

60.000,00
----------------60.000,00
=================
2.881,34
----------------2.881,34
=================
62.881,34
=================

5.803,61
2.944,88
2.858,73
------------------------------------------------5.803,61
2.944,88
2.858,73 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ [ AI + AII + AIV + AV + AVI ]
=================
=================
=================
5.803,61
2.944,88
2.858,73 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
=================
=================
=================
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2α.Επιταγες πληρωτέες μεταχρονολογημένες
γημένες
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
355,00
10.Μερίσματα πληρωτέα
----------------11.Πιστωτές διάφοροι
355,00
=================
3.213,73
=================
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Γ Ι + Γ Ι Ι )

513.038,55
1.017.803,93
45.274,41
4.321,34
48.270,63
780.232,08
----------------2.408.940,94
=================
2.408.940,94
=================
2.471.822,28
=================

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης
11.Χρεώστες διάφοροι

606.149,82 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.228.336,81
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
472.892,78
11.168,92
----------------2.318.548,33
=================

Σύνολα απαιτήσεων
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

10.422,89
139.637,30
----------------150.060,19
=================
2.468.608,52
=================
2.471.822,28
=================

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

4.588.642,83
----------------4.588.642,83
=================

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειόμενης
χρήσης 2014
-------------2.720.628,31
2.445.491,22
----------------275.137,09

I.Αποτελέσματα εκμετάλευσης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον:Κόστος πωλήσεων
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως

Σύνολο
Μείον:1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
6.Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

4.588.642,83
----------------4.588.642,83
=================

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως
Σύνολο
1.ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.
2.Λοιποί μή ενσωματ.
στό λειτουρ. κόστος φόροι

----------------Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο
275.137,09
=================
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :
7.052,67
1.Τακτικό αποθεματικό
135.892,94
2.Πρώτο μέρισμα
142.945,61 8.Υπόλοιπο εις νέο
--------------------------------132.191,48
Σύνολο

22.337,84

-----------------

22.337,84
----------------57.626,82
=================
2.881,34
19.160,92
35.584,56
----------------57.626,82
=================

23.536,38
----------------23.536,38

Μείον:
3.Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ποσά
κλειόμενης
χρήσης 2014
----------------79.964,66
----------------79.964,66

75.763,20
----------------79.964,66

Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως
Μείον:

----------------79.964,66

Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

5.807,25

Ημερομηνία: 05/06/2015

5.807,25

----------------ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

79.964,66
=================

Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του
Δ.Σ

Ο Αντιπρόεδρος του
Δ.Σ

ΓΚΑΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΦΜ: 052664115

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 037997675

Η Υπεύθυνη
Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΦΜ 102290163
ΑΡ.ΑΔ.037076 Α ΤΑΞΗ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΓΚΑΤΣΟΥ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΑΥΤ. ΥΠΗΡ.Α.Ε.-HELLEN.FERRY SERV.A.E.», οι οποίες 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 οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν
καταστεί οριστικά. Η εταιρία 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 αυτή
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 πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΓΚΑΤΣΟΥ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΑΥΤ. ΥΠΗΡ.Α.Ε.-HELLEN.FERRY SERV.A.E.» κατά την 31η 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.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
H προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ν. 2190/1920 απαρτία και πλειοψηφία.
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.

Αγ. Παρασκευή, 05/06/2015
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
(πρώην Baker Tilly Hellas)
Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή
ΑΜ ΣΟΕΛ:

148

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος
ΑΜ/ΣΟΕΛ: 10741

Χριστόφορος Ι. Αχινιώτης
ΑΜ/ΣΟΕΛ: 35961

