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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο
Ν.4308/2014.(Υποδείγματα Β 5 & Β 6 )
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «OCEAN WORLD ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «OCEAN WORLD
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 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 εταιρικές
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. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για αποζημίωση του
συνόλου του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, ποσού € 5.000.
Το ποσό αυτό θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και ισόποσα
την καθαρή θέση.
2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για
τις χρήσεις 2010 έως και 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών
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 με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις και τις πιθανές 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 «OCEAN WORLD ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την
31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έμφαση θέματος
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο
γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920.
Το θέμα αυτό, καθώς και τα προβλήματα ρευστότητας που διαφαίνονται στις οικονομικές
καταστάσεις, αποτελούν σημαντικές ενδείξεις για ουσιώδη αμφιβολία συνέχισης της
δραστηριότητας της εταιρίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του προσαρτήματος των
Οικονομικών καταστάσεων, όπου και παραπέμπουμε. Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται η
αξιολόγηση των παραγόντων αυτών, ως προς την καταλληλότητα της εφαρμογής της αρχής της
συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους η εταιρεία σχεδιάζει την
αποτελεσματική αντιμετώπισης τους.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
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, 26 Ιουλίου 2016

Ευστάθιος Π. Μπανίλας
Ορκωτός Ελεκτής Λογιστής

Αρ Μ ΣΟΕΛ 16451
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Παρουσιάζονται οι συνοπτικές χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2015
(Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/15 (11η Εταιρική Χρήση )
Παρούσα Χρήση

Πρ. Χρήση

Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσμένα
Απομειωμένα

2015
30.085,12
-30.084,86
0,00
0,26

2014
30.085,12
-29.784,87
0,00
300,25

Αποθέματα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού

48.667,50
142.756,23
0,00
13.489,05
204.913,04

48.667,50
120.693,26
0,00
11.824,68
181.485,69

-109.560,07
0,00
314.473,11
204.913,04

-209.695,60
0,00
391.181,29
181.485,69

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Παρούσα Χρήση

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,
ημικατ/μένα)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Πρ. Χρήση

2015
288.892,26
0,00

2014
126.607,59
0,00

0,00
0,00
-43.323,81
-299,99
-138.770,60
1.807,50
-7.169,83
101.135,53
-1.000,00
100.135,53

0,00
0,00
-36.284,92
-2.386,23
-97.126,83
4.307,90
-2.208,29
-7.090,78
0,00
-7.090,78

Σημείωση : Η εταιρεία είναι πολύ μικρή οντότητα και κάνει χρήση της επιλογής της
παραγράφου 7 του άρθρου 16 (Ν. 4308/2014)

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
31ης Δεκεμβρίου 2015
(Βάση των Άρθρων 29 και 30 του Ν 4308/2014)
Η εταιρεία κάνει χρήση των απαλλαγών της παραγράφου 8 Άρθρου 30

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: OCEAN WORLD ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ) Διεύθυνση της έδρας: Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535
ε) ΑΡ.Μ.A.Ε. 58466/02/B/05/30 – Αριθμός ΓΕ.ΜΗ.: 44948307000.
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι
ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία, «πολύ μικρή οντότητα».
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
κ) Η εταιρεία δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

2. Κίνδυνοι και Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της
Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας
2.1 Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές
αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η διοίκηση εκτιμά, λόγω σωρευμένων
φορολογικών ζημιών, ότι δεν θα προκύψει σημαντική επιβάρυνση της εταιρείας, σε
ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο των χρήσεων αυτών.
2.2 Τα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά. Υπάρχει η δέσμευση από
πλευράς των μετόχων για την στήριξη της εταιρείας, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
ή όποια άλλη ενέργεια κριθεί πρόσφορη.
2.3 Κίνδυνος επιτοκίου
Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων,
λόγω δανειακών υποχρεώσεων. Για μία μεταβολή των επιτοκίων κατά μία μονάδα, η

μεταβολή στα έξοδα ανέρχεται σε ποσό

€ 4 χιλ περίπου το οποίο δεν θεωρείται

σημαντικό για την εταιρεία.
2.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό τέτοιο κίνδυνο, δεδομένου ότι οι συναλλαγές σε
ξένα νομίσματα είναι πολύ περιορισμένες.
2.5 Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πιστωτικό κίνδυνο.
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου φροντίζει έτσι ώστε:
Να εισπράττει σημαντικό μέρος των αμοιβών της προκαταβολικά
Να παρακολουθεί την οικονομική τους κατάσταση των πελατών της.
2.6 Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία φροντίζει να διατηρεί την αναγκαία ρευστότητα ώστε να αντιμετωπίζει τις
τρέχουσες υποχρεώσεις της. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες από το
σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού και επομένως διαφαίνεται ότι η εταιρεία
αντιμετωπίζει κινδύνους ρευστότητας. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται:
Με την ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου κινήσεως,
Με την συνεχή παρακολούθηση των εισπράξεων,
Με την έμπρακτη στήριξη των μετόχων και της διοίκησης.
Με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
2.7 Εξωγενείς κίνδυνοι
Η ευρύτερη οικονομική κρίση, όμως,

δημιουργεί κλήμα ανασφάλειας και στον κλάδο

δραστηριότητας της επιχείρησης δημιουργώντας κινδύνους που δεν είναι δυνατόν να
προβλεφτούν.
Η διοίκηση ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στην οικονομία και τον κλάδο ώστε να
είναι σε θέση να λάβει τις αποφάσεις που θα αντιμετωπίσουν ενδεχόμενους κινδύνους που
θα προκύψουν. Επίσης σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο είναι δεδομένη η βούληση των
μετόχων για οικονομική στήριξη της εταιρείας.
Η ύπαρξη των κερδοφόρων αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης καθώς και την εκτίμηση
της διοίκησης για συνέχιση της θετικής πορείας της εταιρείας και στο μέλλον, συνεκτιμώντας
και αξιολογώντας τους ανωτέρω κινδύνους, δεν δημιουργούν αβεβαιότητα σχετικά με την
συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.

Για τον λόγο αυτό οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με την
παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου
Δεν έχουν δοθεί προκαταβολές και πιστώσεις προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες
επιβαρύνσεις
Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις

5. Προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων
Λόγω των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων και των ζημιών προηγουμένων χρήσεων η διοίκηση
προτείνει η διάθεση των αποτελεσμάτων μετά φόρων να εμφανιστεί στο κονδύλι των
«αποτελεσμάτων εις νέο».

6. Μέθοδος μετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των
καταστάσεων
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών
καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.
Η εταιρεία έκανε όλες τις αναδρομικές προσαρμογές σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 37 του Ν.4308/2014. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα υποδείγματα των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014.
Υπήρξε επίδραση, εγγραφών προσαρμογής επί των ιδίων κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την
31.12.2014, οι οποίες εφαρμόσθηκαν επί των καταστατικών οικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα Ε.Λ.Π.. Οι προσαρμογές αυτές
αφορούν σε απομείωση στοιχείων του ενεργητικού (βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις) ύψους €
48.028,78 σε βάρος της καθαρής θέσης.

Πειραιάς, 26 Ιουλίου 2016
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