
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Αρμόδια Υπηρεσία : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Μεσολογγίου

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.karvelasavee.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Νικόλαος Καρβελάς (Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος), Δημήτριος Δημητριάδης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 

Γεράσιμος Καρβελάς (Μέλος Δ.Σ.), Δημητριάδης Ιωάννης (Μέλος Δ.Σ.) Ελένη Κοσμά (Μέλος Δ.Σ.). 

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 31 Ιουλίου 2018

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Μποζίκας Γεώργιος (A.M. ΣΟΕΛ 29711)

Ελεγκτική εταιρεία: Διεθνής Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΑΜ ΣΟΕΛ 111)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη με Επιφύλαξη

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε € Ποσά εκφρασμένα σε €
Έμμεση μέθοδος

31/12/2017 31/12/2016

1/1-

31/12/2017

1/1-

31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.114.525 5.101.396 424.713 666.950

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.827 8.192

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.112 1.112 144.260 141.964

Αποθέματα 3.705.418 2.710.535 117.093 45.354
Απαιτήσεις από πελάτες 11.499.738 7.898.960 (2.944) (3.398) 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 948.995 1.033.838 (38.028) (37.586) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ       21.276.615 16.754.034 252.862 304.462

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.105.817 3.105.817 (994.883) 188.430

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 5.375.110 5.171.089 (3.957.031) (1.864.748) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α) 8.480.927 8.276.906 1.031.528 1.772.700

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.043.859 150.000 Μείον:
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.732.187 2.684.965 (252.862) (304.462) 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.318.496 3.009.368 (220.924) (85.476) 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.701.147 2.632.795 (3.496.217) 824.191

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 12.795.688 8.477.127
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(α)+(β) 21.276.615 16.754.034
(159.977) (3.000) 

3.116 0

1.2.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 7.791 3.404
Ποσά εκφρασμένα σε € (149.070) 404

1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016

Κύκλος εργασιών 28.440.887 30.282.254 3.202.987 (793.570) 

Μικτά κέρδη 2.462.173 2.993.520
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων  631.755 930.422 3.202.987 (793.570) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 424.713 666.950
(442.300) 31.025

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 204.021 281.927 890.117 859.092
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 447.817 890.117

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 204.021 281.927

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 3,8560 5,3284
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 776.015 1.072.386

Προτεινόμενο Μέρισμα 0,0000 0,0000

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2017 

και 01/01/2016 αντίστοιχα) 8.276.906 7.994.980
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(συνεχιζόμενες  δραστηριότητες) 204.021 281.927

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2017 

και 31/12/2016 αντίστοιχα) 8.480.927 8.276.906

 Αγρίνιο, 31/07/2018

Πρόσθετα  στοιχεία & πληροφορίες  (Ποσά εκφρασμένα σε €) :

Εισπράξεις/(Εξοφλήσεις) από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Τόκοι εισπραχθέντες

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

ΚΑΡΒΕΛΑΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΧΟΝΔΡ.ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΑΚΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
AΡ.ΜΑΕ 35209/01/Β/96/04 - ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 27639912000
Έδρα: 2ο χιλιόμετρο εθν. Οδού Αγρινίου - Ιωαννίνων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017

(Δημοσιευμένα βάσει του κ.ν 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συναλλαγματικές διαφορές

Αποσβέσεις

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

χρήσεως (α) + (β) + (γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Καταβεβλημένοι φόροι

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Προβλέψεις

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης προ φόρων 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΑΡΒΕΛΑΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. Συνιστούμε 
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η 
έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

1. Η Εταιρεία συνέταξε για πρώτη φορά στη χρήση 2015 οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ 1 "Πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΑ") σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων στις 16.12.2015.  
2. Οι λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ που εφαρμόζει η Εταιρεία παρατίθενται αναλυτικά στην παράγραφο 4.2 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων. 
3. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2017, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016. 
4. Δεν κατέχονται από την Εταιρεία ίδιες μετοχές στην λήξη της κλειόμενης χρήσεως. Η Εταιρεία δεν κατέχει μετοχές και δεν ασκεί έλεγχο με την έννοια των ΔΠΧΑ σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες και ως εκ τούτου δεν 
συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης οι μετοχές της Εταιρείας δεν διαπραγματεύονται σε καμμία χρηματιστηριακή αγορά ούτε συμμετέχει σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άλλης οικονομικής οντότητας. 
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
6. Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικής αξίας ποσού ευρώ 1.732.600 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.  
7. Η Εταιρεία κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. πραγματοποίησε αποτίμηση στην εύλογη αξία από ανεξάρτητο μηχανικό εκτιμητή, των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της και προέκυψε θετική διαφορά αποτίμησης 
ποσού ευρώ 4.110.953 (προ αναβαλλόμενου φόρου)  η οποία αύξησε την καθαρή θέση της Εταιρείας. Παρατίθενται σχετική ανάλυση στην παράγραφο 5.13 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων. 
8. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτικά προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσό ευρώ 670.209. Οι ανέλεγκτες χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται στην παράγραφο 5.3 των σημειώσεων των οικονομικών 
καταστάσεων. 
9. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2017 ήταν 27 άτομα και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 21 άτομα.  
10. Τα θέματα επιφύλαξης στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορούν τα εξής: α) τη μη απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων αναφορικά με την επιβεβαίωση των κονδυλίων «Αποθέματα» 
της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και «Κόστος Πωληθέντων» της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και τη διατήρηση επιφύλαξης ως προς την αξία τους και β) τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2014, 2015, 2016 και 
2017, για τις οποίες η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόστιμα, πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις ποσού € 670 χιλ., η επάρκεια της οποίας δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθεί.    
11. Η Εταιρεία δεν είχε ποσά εισροών και εκροών σωρευτικά καθώς και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24. 
  

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΒ 776702 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 330776 

Η Δ/ΝΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

ΠΑΓΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Α.ΑΔ. 5954 Α' ΤΑΞΕΩΣ 


