
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ                 

Ποσά Ποσά

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης

κτήσεως Αποσβέσεις Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αξία χρήσεως  2014 χρήσεως  2013

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 7.955,62 3.182,24 4.773,38 7.955,62 2.386,68 5.568,94 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (35.000 μετοχές των 10 € έκαστη)

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβλημένο 350.000,00 350.000,00

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις

5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 24.042,00 6.564,06 17.477,94 18.242,00 4.116,53 14.125,47

V. Αποτελέσματα εις νέο

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -51.419,00 -155.409,94

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 17.648,20 3.107,30 14.540,90  17.648,20 683,82 16.964,38 Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων -432.250,11 -276.840,17

4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός -483.669,11 -432.250,11

μηχανολογικός εξοπλισμός 109,78 109,77 0,01 109,78 109,77 0,01

5. Μεταφορικά Μέσα 329.587,40 41.100,40 288.487,00 289.587,40 11.808,33 277.779,07 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -133.669,11 -82.250,11

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 41.709,14 28.726,56 12.982,58 39.852,20 25.072,21 14.779,99 (ΑΙ+ΑV)

389.054,52 73.044,03 316.010,49  347.197,58 37.674,13 309.523,45

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες  Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.630,00  4.630,00 7. Γραμμάτια πληρωτέα μακροπρόθεσμης λήξεως 0,00 19.960,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 338.118,43 328.278,92

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 519.825,74 483.628,59

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2. Γραμμάτια πληρωτέα 29.940,00 129.740,00

ΙΙ. Απαιτήσεις 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 0,00 37.912,60

1. Πελάτες 245.049,57 181.159,07 4. Προκαταβολές πελατών 328.737,60 2.372,68

3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση 10.372,00 0,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 8.500,06  2.448,87

3α Επιταγές εισπρακτέες  ( μεταχρ/νες) 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 16.707,79  12.131,09

-Στις τράπεζες σε εγγύηση 100.633,00 10.480,38 11. Πιστωτές διάφοροι 31.385,79  15.827,22

6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών Σύνολο υποχρεώσεων  (ΓΙ) 935.096,98 684.061,05

συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 0,00 4.282,74

11. Χρεώστες  διάφοροι 54.014,42 68.178,00

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 7.329,93  1.805,63

417.398,92 265.905,82

Σύνολο υποχρεώσεων  (ΓΙ+ ΓΙΙ) 935.096,98 704.021,05

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 15.185,49  10.948,82

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 29.098,23 11.386,78 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

44.283,72  22.335,60 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 6.510,20 595,54

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 461.682,64 288.241,42

(ΔΙΙ+ΔΙV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.  Έξοδα επόμενων χρήσεων 3.363,62 277,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(Β+Γ+Δ+E) 807.938,07 622.366,48 (Α+Γ+Δ) 807.938,07 622.366,48

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και

εμπράγματων ασφαλειών 41.000,00 41.000,00 εμπραγμάτων ασφαλειών 41.000,00 41.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

χρήσεως  2014 χρήσεως  2013

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

   Κύκλος εργασιών (υπηρεσιών) 1.760.072,16 619.547,92 Καθαρά αποτελέσματα ( ζημίες ) χρήσεως -51.419,00 -155.409,94

   Μείον: Κόστος πωληθέντων 1.522.624,64 526.880,00 Ζημίες εις νέο -51.419,00 -155.409,94

   Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 237.447,52 92.667,92

   Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 20.440,22 0,00

   Σύνολο 257.887,74 92.667,92

   Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 86.899,34 65.428,87

                3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 214.127,01 301.026,35 172.280,57 237.709,44

   Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -43.138,61 -145.041,52 Ηράκλειο 30 Απριλίου  2015

                 Μείον:

                 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.532,20 3.899,89

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -48.670,81 -148.941,41 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &  Δ/ΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΙΙ. Πλέον  : Έκτακτα αποτελέσματα

               1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 793,72 90,66

               3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 3,09 1.718,28 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΧΑΧΛΙΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

796,81 1.808,94 Α.Δ.Τ.   ΑΚ476125 Α.Δ.Τ.  Τ400190

            1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.697,21 1.156,14

            3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 847,79 3.545,00 -2.748,19 7.121,33 8.277,47 -6.468,53 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) -51.419,00 -155.409,94

  ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 38.612,99 17.010,38

            Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

                          στο λειτουργικό κόστος 38.612,99 0,00 17.010,38 0,00 Α.Δ.Τ.  AΙ 453560

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  (Ζημίες)  ΧΡΗΣΕΩΣ  προ φόρων -51.419,00 -155.409,94 Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε 7926 Α ΤΑΞΗΣ

 

Α.Ρ.Μ.Α.Ε.   69633/70/Β/10/18 ΑΡ.ΓΕΜΗ 77616027000

Ποσά προηγούμενης  χρήσεως  2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ   31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) 

Ποσά κλειόμενης  χρήσεως  2014

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ   31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2014  4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  (  1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2014 )

                          

Ποσά κλειόμενης  χρήσεως  2014 Ποσά προηγούμενης  χρήσεως  2013

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 προέκυψαν τα εξής:  

1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, σε προηγούμενη χρήση δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων ποσού 

ευρώ 34.900 περίπου , με συνέπεια η αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων και τα ίδια κεφάλαια  να  εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα . 

2) Στις απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 25.000 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που 

προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη των ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να 

έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη.  Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 27.000 και τα 

αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 6.300. 

3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ  δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 

συνταξιοδότηση. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 15.500 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 

15.500,00 , τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 15.500 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 3.700 . 

4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011 έως και 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 κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

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 Εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 

Εφιστούμε την προσοχή σας  στο γεγονός ότι τα ιδία κεφάλαια της εταιρείας είναι  αρνητικά και επομένως συντρέχει περίπτωση εφαρμογής  των διατάξεων του άρθρου 47 και 48 του Κ.Ν.2190/1920. Μέχρι την 

ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου δεν έχουν ληφθεί από τους μετόχους της εταιρείας, τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποκατασταθούν τόσο η απαιτούμενη από τον Κ.Ν.2190/1920 σχέση των Ιδίων 

Κεφαλαίων προς το Μετοχικό Κεφάλαιο, όσο και η ρευστότητα της εταιρείας. Η περιγραφείσα κατάσταση υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές 

αμφιβολίες για την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

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.  

Ηράκλειο, 3 Ιουνίου 2015 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.ΕMM. ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ 

Α.Μ.   Σ.Ο.Ε.Λ. 30371 

 


