
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Αρμόδια Υπηρεσία : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Μεσολογγίου

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.karvelasavee.gr

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

Γεράσιμος Καρβελάς (Σύμβουλος), Δημητριάδης Ιωάννης (Σύμβουλος) Ελένη Κοσμά (Σύμβουλος). 

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 25 Ιουλίου 2016

Νόμιμος ελεγκτής: Τσαμπάζης Νικόλαος (A.M. ΣΟΕΛ 17111)

Ελεγκτική εταιρεία: OLYMPIA Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ 
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε € Ποσά εκφρασμένα σε €
Έμμεση μέθοδος

31/12/2015 31/12/2014

01/01-

31/12/2015

01/01-

31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.238.995 5.140.129 24.637 19.701
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9.558 10.923
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.112 1.112 143.521 140.233
Αποθέματα 2.898.966 2.172.604 7.529 8.315
Απαιτήσεις από πελάτες 6.423.058 6.839.662 49.580 (41.313) 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 916.391 1.308.059 (32.172) (68.756) 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ       15.488.080 15.472.489 309.420 313.966

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.105.817 3.105.817 (726.362) 691.001
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 4.889.163 4.981.617 642.897 (103.929) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α) 7.994.980 8.087.434 (313.774) 212.921
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 460.000 500.000 Μείον:
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.488.644 2.456.706 (262.974) (218.733) 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.492.936 536.013 (65.604) (47.126) 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.051.520 1.318.336 (223.301) 906.279

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 7.493.100 4.811.055

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 15.488.080 12.898.489
(272.406) (131.933) 

0 1.500

1.2.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 6.378 12.047
Ποσά εκφρασμένα σε € (266.028) (118.386) 

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Κύκλος εργασιών 24.734.529 22.636.684 8.418.851 5.724.546
Μικτά κέρδη 2.097.523 1.154.495 (8.122.375) (7.221.352) 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων  301.885 303.268 296.476 (1.496.806) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 24.637 19.701
(192.853) (708.914) 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (92.454) (73.804) 1.051.945 1.760.858
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 859.092 1.051.945

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (92.454) (73.804)

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) (1,7474) (1,3949)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 445.405 443.500

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

31/12/2015 31/12/2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2015 και 

01/01/2014 αντίστοιχα) 8.087.434 8.161.238

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες  

δραστηριότητες) (92.454) (73.804)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 

αντίστοιχα) 7.994.980 8.087.434

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τόκοι εισπραχθέντες

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

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

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

Επενδυτικές δραστηριότητες

 Αγρίνιο, 25/07/2016

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Καταβεβλημένοι φόροι

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

Πρόσθετα  στοιχεία & πληροφορίες  (Ποσά εκφρασμένα σε €) :

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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συναλλαγματικές διαφορές

από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης προ φόρων 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

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 νόμιμου ελεγκτή λογιστή.

1. Η Εταιρεία συντάσσει 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 καθώς και οι προσαρμογές μετάβασης βάσει του ΔΠΧΑ 1 "Πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΑ" παρατίθενται αναλυτικά στις παραγράφους 4.2 και 5.30 αντίστοιχα των
σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων.
3. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014.
4. Δεν κατέχονται από την Εταιρεία ίδιες μετοχές στην λήξη της τρέχουσας 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 καμία 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 1.500.000 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 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 511.585. 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 2015 και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 18 άτομα.
10. Η Εταιρεία δεν είχε ποσά εισροών και εκροών σωρευτικά καθώς και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ776702

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ785546

Η Δ/ΝΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΓΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.ΑΔ. 5954 Α' ΤΑΞΕΩΣ


