ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17558/04/Β/88/157(08), ΓΕΜΗ 3344101000
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
Α.

Β.

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Αξία κτήσεως

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Ι.
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)
ΙΙ.

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη Αξία

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Ι.

Αναπόσβεστη Αξία

0,00
16.008,71
16.008,71

0,00
16.008,70
16.008,70

0,00
0,01
0,01

0,00
16.008,71
16.008,71

0,00
16.008,70
16.008,70

0,00
0,01
0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

703.257,57

0,00

703.257,57

703.257,57

0,00

703.257,57

2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατοµεία-Αγροί-Φυτείες-∆άση
3. Κτίρια και τεχνικά έργα

1.128.521,54
1.480.854,42

0,00
77.462,07

1.128.521,54
1.403.392,35

1.128.521,54
1.480.854,42

0,00
57.365,90

1.128.521,54
1.423.488,52

4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
3.312.633,53

0,00
0,00
0,00
77.462,07

0,00
0,00
0,00
3.235.171,46

0,00
0,00
0,00
3.312.633,53

0,00
0,00
0,00
57.365,90

0,00
0,00
0,00
3.255.267,63

Κεφάλαιο (Mετοχικό 10.864.525 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,59 καθεµία)
1. Καταβληµένο

IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
1. Τακτικό Αποθεµατικό
Μείον: ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών
και χρεογράφων προς συµψηφισµό
4. Εκτακτα αποθεµατικά
5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόµων

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)

3.312.633,53

77.462,07

3.235.171,46

3.312.633,53

57.365,90

ΑV.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο

Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις

27.310.626,39

27.310.626,39

7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

2.070.496,00
29.381.122,39
32.616.293,85

2.070.496,00
29.381.122,39
32.636.390,02

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.469.502,56

2.469.502,56

0,00
0,00
0,00
0,00
146.699,00
3.979.729,47
11.254.932,02
17.850.863,05

0,00
0,00
0,00
0,00
146.699,00
4.025.170,57
11.521.484,72
18.162.856,85

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Ι.
2. Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή
3. Έργα σε εξέλιξη
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
ΙΙ.

ΙΙΙ.

IV.

Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
-Στο χαρτοφυλάκιο
-Στις τράπεζες σε εγγύηση
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες)
5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά Κοινοπραξιών
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων
Χρεόγραφα
1. Μετοχές
Μείον: Προβλέψεις για υποτιµήσεις
3. Λοιπά χρεόγραφα

8.305.738,90
46.942,90

∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆I+∆II+∆III+∆IV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών
4. Λοιποί λογ/σµοί τάξεως

8.305.738,90
46.942,90

8.258.796,00
18.360,73
8.277.156,73

0,00
830.467,37
830.467,37

0,00
830.467,37
830.467,37

2.089.314,77

2.089.314,77

-393.037,16

-393.037,16

12.233.951,40
2.720.570,98

12.233.951,40
2.720.570,98

541.278,44

541.278,44

17.192.078,43

17.192.078,43

-7.887.029,02

-6.668.760,87

16.545.586,53

17.763.854,68

0,00

0,00

3.255.267,63
Β.

∆.

6.410.069,75

5α. Αποθεµατικό τεχνικών και οικοδοµικών επιχειρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)

ΙΙΙ.

6.410.069,75

ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1. Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

Γ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2. ∆άνεια Τραπεζών
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2. Γραµµάτια πληρωτέα και υποσχετικές
2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρ/νες)
3. Τράπεζες λ/σµών βραχ/σµων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
8. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά συνδεµένων
11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.513.823,89

2.485.785,18

1.162.022,93
0,00
428.356,98
6.551.407,20
0,00
131,24
0,00
32.739.043,87
10.000,00
40.890.962,22

733.492,60
0,00
705.442,91
5.852.678,63
0,00
101,24
0,00
31.762.528,47
10.000,00
39.064.243,85

42.404.786,11

41.550.029,03

0,00

0,00

58.950.372,64

59.313.883,71

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8.258.796,00
18.360,73
8.277.156,73

569,68
205.489,32
206.059,00
26.334.078,78

15.976,51
221.503,59
237.480,10
26.677.493,68

58.950.372,64

59.313.883,71

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

∆.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογ/ασµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού € 1.817.000,00. 2) Η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό κατά την τρέχουσα χρήση, 3) Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης ανακατατάχθηκαν προκειµένου να είναι συγκρίσιµα µε αυτά της κλειόµενης χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο προσάρτηµα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι.

Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών: α) Ιδίων Έργων
β) Κοινοπραξιών
Μείον:

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

0,00

Κόστος Πωλήσεων

0,00

0,00

Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως

0,00

0,00

Πλέον:
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:

1.Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

2.812,20
2.812,20

1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

347.794,29
0,00

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως

Μείον:
1.Προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων
2.Εξοδα και ζηµίες συµµετοχών και χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ:
Έκτακτα αποτελέσµατα
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγουµένων χρήσεων

0,00
0,00
798.941,45

798.941,45

0,00
0,00
513.850,29

0,00
0,00
0,00
0,00
58.958,24
0,00
19.347,81

78.306,05

20.096,17
20.096,17

513.850,29

-506.483,20
-780.652,89

0,00
0,00
0,00
0,00

-78.306,05
-1.218.268,15

0,00
-1.218.268,15
0,00

0,00
0,00
492,13

492,13

8.038,46
8.038,46

-492,13
-781.145,02

0,00
-781.145,02

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
Καθαρά αποτελέσµατα κέρδη χρήσεως
Υπόλοιπο αποτ/των (ζηµιών) προηγ. χρήσεων
(-) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγουµένων χρήσεων

-1.218.268,15
-6.668.760,87

Σύνολο

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
-781.145,02
-5.887.615,85

Η διάθεση των αποτελεσµάτων γίνεται ως εξής :
1. Τακτικό Αποθεµατικό
2. Μερίσµατα
5. Έκτακτα Αποθεµατικά
6. Αφορολόγητα αποθεµατικά
8. Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.

ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Α∆Τ AB 669569

0,00
0,00

-781.145,02

20.096,17

8.038,46

798.941,45
-3.961,44

513.850,29
-7.367,09

0,00
311.893,80
1.127.989,80

0,00
-227.775,43
775.880,61

0,00
0,00
1.036.691,63

0,00
0,00
281.481,82

0,00
0,00
3.961,44
0,00

0,00
0,00
7.367,09
0,00

0,00
100,00
4.061,44

0,00
0,00
7.367,09

0,00
0,00
-1.072.174,17
0,00
0,00
-1.072.174,17

0,00
0,00
-192.879,66
0,00
0,00
-192.879,66

Πλέον/µείον µεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:

Επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων
Εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Μείον:
Απόκτηση συµµετοχών & χρεογράφων
Απόκτηση παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες(β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισροές από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Αποπληρωµή χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθεσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α)+(β)+(γ)

-31.421,10

95.969,25

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

237.480,10
206.059,00

141.510,85
237.480,10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

0,00

0,00

-7.887.029,02

-6.668.760,87

6.410.069,75

830.467,37

17.192.078,43

-5.887.615,85

18.544.999,70

0,00
-7.887.029,02

Καθαρή Θέση την 1/1/2013
ΠΛΕΟΝ :
Ζηµία χρήσης
0,00 Καθαρή Θέση την 31/12/2013
-6.668.760,87

6.410.069,75

830.467,37

17.192.078,43

-781.145,02
-6.668.760,87

-781.145,02
17.763.854,68

0,00 Καθαρή Θέση την 1/1/2014
0,00 Ζηµία χρήσης
0,00 Καθαρή Θέση την 31/12/2014
0,00
-6.668.760,87
-6.668.760,87

6.410.069,75

830.467,37

17.192.078,43

-6.668.760,87

17.763.854,68

6.410.069,75

830.467,37

17.192.078,43

-1.218.268,15
-7.887.029,02

-1.218.268,15
16.545.586,53

ΜΕΙΟΝ :
1. Φόρος Εισοδήµατος
Λοιποί µή ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη/ Ζηµίες προς διάθεση

-1.218.268,15

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Αποτελέσµατα (κέρδη)/ζηµίες επενδυτικής δραστηριότητας

Μείωση (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα
Φόροι καταβληθέντες
Καθαρές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

0,00
0,00
0,00
7.367,09
7.367,09

-794.980,01
-1.139.962,10

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων
Πλέον /µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

276.981,89
-274.169,69

0,00
0,00
0,00
3.961,44
3.961,44

90Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζηµίες
3.Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ( Ζηµίες ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

2.812,20
2.812,20
276.981,89
0,00

347.794,29
-344.982,09

ΠΛΕΟΝ:
1.Eσοδα συµµετοχών
2.Εσοδα χρεογράφων
3.Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών και χρεογράφων
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

ΙΙ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

0,00
0,00
0,00
0,00
-7.887.029,02
-7.887.029,02

0,00
0,00

Ανθούσα, 30 Απριλίου 2015
Ο Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α∆Τ ΑΗ 081218

Μετοχικό
Κεφάλαιο

∆ιαφορές αναπρ/γής

Αποθεµατικά Κεφάλαια

Αποτελέσµατα
εις νέο

ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α'ΤΑΞΗΣ 36901

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
Στην παρούσα χρήση διενεργήθηκαν μειωμένες αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 39 χιλ. περίπου με αποτέλεσμα τα Ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ 27,3 εκ. περίπου απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις των οποίων ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών ανέρχεται στο ποσό ευρώ 30 εκ. περίπου
Στους λογαριασμούς απαιτήσεων περιλαμβάνονται α) ακίνητα υπόλοιπα λογαριασμών και σε καθυστέρηση εισπράξεως ποσού ευρώ 6,1 εκ. περίπου για τα οποία δεν έχει σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημιά από την μη ρευστοποίησή τους και β) ποσό 11,2 εκ. περίπου που αφορούν προκαταβολές στους διαχειριστές εργοταξίων. Για τα παραπάνω κονδύλια διατηρούμε επιφύλαξη για την εισπραξιμότητα τους.
Στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Μετοχές» περιλαμβάνεται ποσό € 7,8 εκ περίπου που αφορά μετοχές εννέα ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εκ των οποίων μία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Εξ αυτών μας προσκομίστηκαν οικονομικές καταστάσεις για τρεις εταιρείες ποσού € 5,1 εκ περίπου. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών τους υπολείπεται κατά ποσό € 2,8 εκ περίπου για τα οποία θα έπρεπε να σχηματιστεί
σχετική πρόβλεψη. Μέχρι την ημερομηνία της υπογραφής της έκθεσής μας, δεν τέθηκαν στη διάθεσή μας οι οικονομικές καταστάσεις για τις υπόλοιπες έξι εταιρείες και επομένως η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστεί.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009-2014 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η εταιρεία δε σχημάτισε πρόβλεψη για πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που ενδεχομένως να προκύψουν από τον έλεγχο των χρήσεων αυτών. Από τον έλεγχο μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ποσού της
πρόβλεψης.
Στην παρούσα χρήση δεν έχουν λογιστεί έσοδα από δουλευμένους τόκους του ομολογιακού δανείου, ποσού € 34.968, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις», τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται μειωμένα κατά το ποσό αυτό.
Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω παρατηρήσεις του ελέγχου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Επιπρόσθετα, η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας και μειωμένη ικανότητα ανταπόκρισης στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, η αντιμετώπιση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας. Λόγω του προβλήματος ρευστότητας και
της σημαντικής μείωσης του κύκλου εργασιών της κατά τη κλειόμενη χρήση, η Εταιρία έχει υπογράψει μνημονίο με όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες προκειμένου να παραταθεί το ληξιπρόθεσμο των καταβολών κεφαλαίου και δεδουλευμένων τόκων καθώς και να χορηγηθεί έκτακτη χρηματοδότηση για την ανάληψη νέων έργων και για τη μερική εξόφληση των υποχρεώσεων της. Η Διοίκηση μας διαβεβαίωσε ότι οι παραπάνω συνθήκες δεν εγείρουν
αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές 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 «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές 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.
Άλλα θέματα Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Κατά της εταιρίας έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, που διεκδικούν αποζημιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 2,2 εκ. περίπου. Οι Νομικοί Σύμβουλοι εκτιμούν ότι καμία εκ των αγωγών δεν θα τελεσιδικήσει κατά της Εταιρίας και ως εκ τούτου η Εταιρία δεν έχει προβεί σε σχηματισμό πρόβλεψης εις βάρος των αποτελεσμάτων. 2) Στο κονδύλι του Ισολογισμού «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά
συνδεδεμένων» περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 32,5 εκ. περίπου που αφορά υποχρέωση προς τη θυγατρική εταιρία «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ» και σχετίζεται με την σταδιακή εξυπηρέτηση των εναπομεινάντων δανείων της εταιρίας από τη θυγατρική, μετά την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου που έλαβε χώρα το 2009. Στα βιβλία της θυγατρικής εταιρίας εμφανίζεται η αντίστοιχη απαίτηση.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση 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, 30/7/2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
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