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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2015 2014 2015 2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια Κύκλος εργασιών (καθαρός) 14,004,245.92 12,909,718.23

Μηχανολογικός εξοπλισμός 2,620,911.13 786,153.05 Κόστος πωλήσεων -10,551,115.99 -10,208,601.14

Λοιπός εξοπλισμός 1,330,883.15 365,565.27 Μικτό αποτέλεσμα 3,453,129.93 2,701,117.09

Επενδύσεις σε ακίνητα 208,124.00 208,124.00 Λοιπά συνήθη έσοδα 32,275.97 57,542.82

Σύνολο 4,159,918.28 1,359,842.32 3,485,405.90 2,758,659.91

Άυλα πάγια στοιχεία Έξοδα διοίκησης -461,743.86 -443,840.89

Λοιπά άυλα 25,008.32 15,147.27 Έξοδα διάθεσης -258,895.49 -194,253.95

Σύνολο 25,008.32 15,147.27 Λοιπά έξοδα και ζημιές -82,577.11 -34,794.15

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Αποτελέσματα πρό τόκων και φόρων 2,682,189.44 2,085,770.92

Δάνεια και απαιτήσεις 6,904.55 4,462.00 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2,875.38 7,347.49

Σύνολο 6,904.55 4,462.00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -452,218.14 -317,366.25

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 4,191,831.15 1,379,451.59 Αποτέλεσμα προ φόρων 2,232,846.68 1,775,752.16

Φόροι εισοδήματος -698,455.73 -495,789.33

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 1,534,390.95 1,279,962.83

Αποθέματα

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 400.00 500.00

Προκαταβολές για αποθέματα 13,697.78 303,517.35

Λοιπά αποθέματα 113,552.72 105,198.30

Σύνολο 127,650.50 409,215.65

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 6,350,562.61 7,234,322.89 2015 2014

Λοιπές απαιτήσεις 6,425.85 141,155.05 Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων εναρξης  (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα 5,222,061.38 4,228,086.15

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 111,200.00 0.00 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη 0.00 0.00

Προπληρωμένα έξοδα 65,571.66 10,479.84 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0.00 0.00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 661,270.58 2,978,463.87 Εσωτερικές μεταφορές 0.00 812.40

Σύνολο 7,195,030.70 10,364,421.65 Διανομές στους φορείς 0.00 0.00

Σύνολο κυκλοφορούντων 7,322,681.20 10,773,637.30 Αποτελέσματα περιόδου 816,578.55 993,162.83

Σύνολο ενεργητικού 11,514,512.35 12,153,088.89 Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης της 31/12/2015 και 31/12/2014 6,038,639.93 5,222,061.38

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 0.00

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

Κεφάλαιο 956,000.00 956,000.00

Υπέρ το άρτιο 260,000.00 260,000.00

Σύνολο 1,216,000.00 1,216,000.00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 293,960.39 228,257.56 ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

Αποτελέσματα εις νέο 4,528,679.54 3,777,803.82 Α.Δ.Τ.  ΑΙ 880055

Σύνολο 4,822,639.93 4,006,061.38

Σύνολο καθαρής θέσης 6,038,639.93 5,222,061.38

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,497,520.37 29,385.75

Σύνολο 1,497,520.37 29,385.75

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 2,324,914.04 4,940,995.98

Εμπορικές υποχρεώσεις 807,718.02 1,549,343.81

Φόρος εισοδήματος 172,739.72 106,628.01

Λοιποί φόροι και τέλη 160,839.18 103,859.83

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 116,337.45 141,701.57

Λοιπές υποχρεώσεις 377,521.82 33,488.03

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 18,281.82 25,624.53

Σύνολο 3,978,352.05 6,901,641.76

Σύνολο υποχρεώσεων 5,475,872.42 6,931,027.51

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 11,514,512.35 12,153,088.89

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΝΤΖΑΡΗΣ 

 Α.Δ.Τ ΑΜ 394329
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Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον

ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες

τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές

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 χρηματοοικονομικές

καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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

χρηματοοικονομικών 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 θέματα: 1. Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες και γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ

190.000 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού ευρώ

190.000. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 190.000. 2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών

αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, το συνολικό ύψος της μη

σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 90.700 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά 90.700 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά

ευρώ 90.700 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 10.700 ευρώ. 3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά

αποτελέσματα της χρήσεως αυτής 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 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 επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή,

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έμφαση Θέματος Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 16 γ. που παρατίθεται στο Προσάρτημα των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Με απόφαση του Ι.Κ.Α. Φλώρινας έχει καταλογισθεί κατά της εταιρείας ποσό ευρώ 292.645,54 το οποίο αφορά καθορισμό ποσοστού και του ποσού εργατικής δαπάνης και καταβλητέες

εισφορές έργου αρχαιολογίας. Η εταιρεία έχει υποβάλλει αίτηση θεραπείας και ακύρωσης της ανωτέρω απόφασης, Επίσης κατά της εταιρείας έχει ασκηθεί αγωγή από τρίτο, διεκδικώντας αποζημίωση συνολικού ποσού

ευρώ 21.410,30. Η τελική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε

σχέση με τις αγωγές αυτές. Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2016

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ


