
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ∆EΚEΜΒΡΙΟΥ 2014 ) ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγ. 
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

ευρώ ευρώ

Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
  Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 22.912.959,20                    24.928.155,62                  Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµιές) χρήσεως ( 1.494.001,63) 623.274,64                 
  Μείον:Κόστος πωλήσεων 21.823.827,50                    24.738.619,82                  (+)Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών)
  Μικτά αποτελέσµατα (κερδη) εκµεταλλεύσεως 1.089.131,70                      189.535,80                           προηγουµένων χρήσεων ( 10.090.160,66) ( 7.747.186,14)
  Πλέον:Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 67.051,34                           35.499,56                         (+)Αποθεµατικα από πώληση συµµ.& χρεογράφων 197.341,03              -
    Σύνολο 1.156.183,04                      225.035,36                       (-)Ζηµιές από υποτίµηση χρεογράφων µεταφερόµενες σε λογ/σµό 
Μείον:  1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.157.660,34             2.120.143,84            αποθεµατικού προς µελλοντικό συµψηφισµό ( 60.794,38) 136.546,65             ( 60.794,38) ( 60.794,38)
           3.Εξοδα  λειτουργιας διαθεσης 39.282,36                  1.196.942,70                      27.455,74             2.147.599,58                      Σύνολο ( 11.447.615,64) ( 7.063.117,12)
  Μερικά αποτελέσµατα(ζηµιές)εκµεταλλεύσεως ( 40.759,66) ( 1.922.564,22)
Πλέον: Φόρος εισοδήµατος 4.843,65                 
    4. Πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα 4.155,93                     4.155,93                    3.610,57                   3.610,57               Αφορολόγητο αποθεµατικό αρθρου 28 Ν2238/94 - ( 3.027.043,54)

Μειον: Υπόλοιπο (ζηµιών) εις νέο ( 11.452.459,29) ( 10.090.160,66)
         1.Προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων 1.219,86                     60.794,38                 
         1.Έξοδα & ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων - 82,39                        
         3. Χρεωστικοι τοκοι & συναφη εξοδα 451.566,24                 452.786,10                ( 448.630,17) 416.584,75               477.461,52           ( 473.850,95)
Ολικα Αποτελεσµατα (ζηµίες) Εκµ/σεως ( 489.389,83) ( 2.396.415,17)

ΙΙ.ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα Αποτελέσµατα
               1. Εκτακτα και ανοργ. Εσοδα 1.342,68                     3.809,52                   
               2 .Εκτακτα κέρδη 319,92                        3.027.393,48            
               3. Εσοδα προηγουµενων χρησεων - 1.662,60                    - 3.031.203,00        

ΜΕΙΟΝ:
               1. Εκτακτα και ανοργ. Εξοδα 1.004.742,16              11.186,83                 
               2. Εκτακτες ζηµιες 1.532,24                     87,01                        
               3. Εξοδα προηγουµενων χρησεων - 1.006.274,40             ( 1.004.611,80) 239,35                      11.513,19             3.019.689,81                    
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµιές) χρήσεως ( 1.494.001,63) 623.274,64                       
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 399.417,27                402.195,60           
         Μείον: Οι απο αυτές ενσωµατωµένες στο

                     λειτουργικό κόστος 399.417,27                - 402.195,60           -
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζηµιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων ( 1.494.001,63) 623.274,64                       
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Μαρούσι   30 Απριλίου 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΝΚΑΤ 

 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 
Ελέγξαµε τις  ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΝΚΑΤ, 
που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτηµα. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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 Ελληνιικό 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 έλεγχό µας προέκυψε ότι δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη για α) αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία το ύψος της οποίας την 31.12.2014 ανέρχεται στο ποσό των 1 εκ. περίπου  το 
σύνολο των οποίων θα επιβάρυνε τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων β)επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 1,45 εκ.περίπου   το σύνολο των οποίων θα επιβάρυναν τα αποτελέσµατα των 
προηγουµένων χρήσεων µε συνέπεια η καθαρή θέση της εταιρείας να είναι µικρότερη κατά € 2.45 εκ. περίπου από εκείνη που απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις και γ) πρόσθετους φόρους και 
προσαυξήσεις σε σχέση µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 και εντευθεν το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου µας. 
 
Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θεµατος  που µνηµονεύεταιι στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΝΚΑΤ,κατά την 31 
∆εκεµβρίου 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 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 
του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 
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