
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014  Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Aξία κτήσης Αποσβέσεις Αναποσβ.Αξία Aξία κτήσης Αποσβέσεις Αναποσβ.Αξία

B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 9.771,06 9.252,88 518,18 9.771,06 8.676,44 1.094,62 Ι.Κεφάλαιο μετοχικό (79.819 μετ. των 1,03 € )

9.771,06 9.252,88 518,18 9.771,06 8.676,44 1.094,62 1.Καταβεβλημένο 82.213,57 82.213,57

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.Οφειλομενο 0,00 0,00

ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 82.213,57 82.213,57

3.Κτιρια- τεχνικα εργα 15.712,11 11.437,88 4.274,23 15.712,11 10.934,72 4.777,39 V.Αποτελέσματα εις νέο

5.Μεταφορικά μέσα 8.000,00 200,01 7.799,99 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως  εις νέο -37.345,59 -31.713,61

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 118.526,22 116.095,46 2.430,76 131.317,30 128.250,50 3.066,80 -37.345,59 -31.713,61

142.238,33 127.733,35 14.504,98 147.029,41 139.185,22 7.844,19 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AV) 44.867,98 50.499,96

  Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ) 142.238,33 127.733,35 14.504,98 147.029,41 139.185,22 7.844,19 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙΙ.Συμμετοχες & άλλες μακροπρ/σμες ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

χρηματοκοινομικές απαιτήσεις 1.Προμηθευτές 3.863,58 2.378,28

7.Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 21.378,45 1.378,45 2α.Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 35.883,43 9.222,64 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 2,40 120,88

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.034,01 1.011,14

ΙΙ.Απαιτήσεις 4.899,99 3.510,30

1.Πελάτες χρηματ/κές εταρείες 9.723,66 11.626,76 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 4.899,99 3.510,30

11.Χρεώστες διάφοροι 0,00 3.453,61

12.Λογ/μοι διαχειρισεως προκαταβολων-πιστωσεων 1.711,34 1.711,34

11.435,00 16.791,71

IV.Διαθέσιμα

1.Ταμείο 1.863,26 1.024,11

3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 68,10 25.877,18

1.931,36 26.901,29

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 13.366,36 43.693,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  (Β+Γ+Δ+Ε) 49.767,97 54.010,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  (Α+Γ) 49.767,97 54.010,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014)
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

   Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014  Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013

Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) 40.020,09 64.117,37 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως -5.631,98 9.375,27

Μείον Κόστος πωλήσεων 24.259,28 20.360,19 (+)ή(-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων  

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 15.760,81 43.757,18       προηγούμενων χρήσεων -31.713,61 -66.714,83

Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00 (-):Διαγραφή ζημιών λόγω μείωσης κεφαλαίου 0,00 25.625,95

Σύνολο 15.760,81 43.757,18 Σύνολο -37.345,59 -31.713,61

ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.943,42  7.580,81  Μείον:1.Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

             3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 18.890,31 25.833,73 26.749,82 34.330,63 Ζημίες εις νέο -37.345,59 -31.713,61

Μερικά αποτελέσματα (ζημίες)  εκμεταλλεύσεως -10.072,92 9.426,55

ΠΛΕΟΝ: 
             4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφη έσοδα 100,00 0,07

ΜΕΙΟΝ  3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 24,00 76,00 48,82 -48,75

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -9.996,92 9.377,80

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :Έκτακτα αποτελέσματα

             1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 0,00

             2.Έκτακτα κέρδη 4.369,72 0,00

             3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 4.369,72 0,00 0,00

   ΜΕΙΟΝ :

             1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 4,78 2,53

             4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδ. 0,00 4,78 4.364,94 0,00 2,53 -2,53

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) -5.631,98 9.375,27

ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.915,37 3.728,71

          Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες

                   στο λειτουργικό κόστος 1.915,37 0,00 3.728,71 0,00

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως προ φόρων -5.631,98 9.375,27

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «CONTRACT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ    ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΤΖΑΤΖΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 

ΑΔΤ ΑΒ 732922       ΑΔΤ ΑΗ 881328 ΑΔΤ ΑΕ 891974

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

   Ποσά 

κλειόμενης 

χρήσης 2014

Ποσά 

προηγούμ. 

χρήσης 2013

                Καβάλα, 22/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

CONTRACT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

ΑΡ.Μ.Α.Ε 42268/53/Β/99/009      ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 020519430000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

   Ποσά 

κλειόμενης 

χρήσης 2014

Ποσά 

προηγούμ. 

χρήσης 2013

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της «CONTRACT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 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 είναι υπεύθυνη 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 δικλείδες 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 δικλείδες 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 δικλείδων 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) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας
πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ € 2.100,00 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά € 2.100,00 περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 2.100,00. Σημειώνεται ότι το ποσό αφορά εξ’ ολοκλήρου σε προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις.
2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 και 2011. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής 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
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση 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 «CONTRACT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» 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.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θεσσαλονίκη,  2 Ιουνίου 2015
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αθανάσιος Δ. Τσάκλης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14951

Μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας
METRON Auditing Α.Ε.-Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

9ο Χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης
Στ. Καζαντζίδη 47, Τ.Θ. Δ8112, 57001 Θέρμη


