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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
 
Κύριοι µέτοχοι, 

Σας υποβάλλουµε µαζί µε την παρούσα έκθεση, τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2018 και την 
κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το προσάρτηµα. Οι 
κατωτέρω χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 
4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» και παρέχουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του Ενεργητικού 
και Παθητικού της εταιρικής περιουσίας, καθώς και σαφή διάρθρωση του οικονοµικού αποτελέσµατος της 
χρήσης ως και την εξέλιξη των εργασιών και της οικονοµικής θέσης της εταιρείας της χρήσης που έληξε την 
31/12/2018. 
 
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά την κλειόµενη χρήση 2018 ανήλθε σε ποσό € 5.920.063,59, που 
συνιστά αύξηση 1,33% σε σχέση µε το κύκλο εργασιών της εταιρείας κατά την προηγούµενη χρήση 2017 
ποσού € 5.841.898,78. 

Το κόστος πωλήσεων της εταιρείας, ανήλθε κατά την κλειόµενη χρήση 2018 σε ποσό € 5.731.608,25 και 
κατά την προηγούµενη χρήση 2017 στο ποσό € 5.566.871,20, ήτοι αύξηση ποσοστού 2,96%.  

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της εταιρείας ανήλθαν κατά την κλειόµενη χρήση 2018 σε ποσό € 
73.518,46 και κατά την προηγούµενη χρήση 2017 στο ποσό € 111.501,57, ήτοι µείωση ποσοστού 34,07%. 

Αντίστοιχα, τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 6,11% και ανήλθαν σε € -
309.622,89 από € 291.785,47 την προηγούµενη χρήση. 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων της κλειόµενης χρήσης 2018 ανήλθαν σε κέρδη ποσού € 9.970,20 ενώ κατά 
την προηγούµενη χρήση 2017 ανήλθαν σε ζηµιές ποσού € 103,09. 

Όλα τα παραπάνω γεγονότα συνδυαστικά συνετέλεσαν στην µείωση των συνολικών καταβληθέντων στην 
κλειόµενη χρήση 2018 µισθωµάτων λεωφορείων (των οποίων η χρήση έχει ενταχθεί στην εταιρεία σύµφωνα 
µε το Ν. 2963/2001) κατά 6,48% σε σχέση µε τα αντίστοιχα καταβληθέντα µισθώµατα στην προηγούµενη 
χρήση 2017. Συγκεκριµένα καταβλήθηκαν στην τρέχουσα χρήση 2018 µισθώµατα ποσού € 2.659.791,99 ενώ 
την προηγούµενη χρήση 2017 καταβλήθηκαν µισθώµατα ποσού € 2.844.108,04. 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων της χρήσης 2018 
παρατίθεται στο προσάρτηµα των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων. 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κίνδυνος αγοράς 

Οι συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε ευρώ και συνεπώς δεν υπάρχει συναλλαγµατικός κίνδυνος. 

 

Κίνδυνος επιτοκίων 

Η εταιρεία έχει σηµαντικές δανειακές υποχρεώσεις και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος από το ύψος των 
επιτοκίων της αγοράς. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων της εταιρείας εισπράττονται µετρητοίς από το επιβατικό κοινό. Επίσης 
σηµαντικό µέρος των απαιτήσεων αφορά τον ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα, και παρ’ όλο το γεγονός ότι οι 
εισπράξεις των απαιτήσεων γίνονται σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα εκτιµούµε ότι το ποσοστό 
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αφερεγγυότητας του ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα είναι µικρό. Ως εκ τούτου, η εταιρεία µας δεν έχει 
σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Επίσης η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες 
πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών σε απαιτήσεις έναντι µεταφορικών 
υπηρεσιών σε τρίτους (δήµους, οργανισµούς, σωµατεία κ.λ.π). 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι το µεγαλύτερο µέρος των στοιχείων του ενεργητικού µπορεί να 
ρευστοποιηθεί σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 Η Εταιρία, έχει αναλάβει κατάλληλες πρωτοβουλίες και έχει στοχοθεσία την αποφυγή της επιβάρυνσης του 
περιβάλλοντος.  Για την επίτευξη του στόχου αυτού προµηθεύεται   τροχαίο  υλικό – Λεωφορεία -  τελευταίας  
τεχνολογίας µε καθαρούς - αντιρρυπαντικούς κινητήρες και  µε χαρακτηριστικά που πληρούν τις 
προδιαγραφές που τίθενται από την κείµενη νοµοθεσία. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Η εταιρία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη διασφάλιση ότι 
διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό, προσηλωµένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νοµικές απαιτήσεις, 
οι οποίες είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται αποτελεσµατικά από αυτό οι υποχρεώσεις του. Τέτοιες 
αρχές και διαδικασίες, αφορούν στα ακόλουθα θέµατα:  

 

Προσέλκυση προσωπικού 

Στους σκοπούς της εταιρείας είναι η επιλογή ατόµων µε ακεραιότητα χαρακτήρα και  δυνατότητα 
επαγγελµατικής εξέλιξης.  Τουλάχιστον µία φορά το έτος, ζητείται από τους διευθυντές να εκτιµήσουν, µε 
βάση την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας τις ανάγκες τους για  προσωπικό.  Η ανωτέρω αρχή 
απασχόλησης δεν είναι τυχαία, αλλά στοχεύει στην εξασφάλιση της επάρκειας του προσωπικού και την 
επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας και εξυπηρέτησης των πελατών της. 

Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού  

Τα µέλη της εταιρείας αξιολογούνται εσωτερικά για τους σκοπούς της εταιρείας (απόδοση, επίδοση, 
φιλοµάθεια, εργατικότητα, συµπεριφορά κ.λπ.), µε φύλλα ποιότητας που συντάσσονται για το σκοπό αυτό, 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες διοίκησης και διαχείρισης. Οι σχετικές αξιολογήσεις εκτιµώνται από τη ∆ιοίκηση 
για τις ενδεχόµενες προαγωγές, αυξήσεις µισθών, µετακινήσεις υπαλλήλων. 

Η ∆ιοίκηση της εταιρίας εισηγείται πολλές πιθανές µεθόδους για αύξηση της απόδοσης της επένδυσης στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως διερεύνηση της αξιοποίησης των υπερωριών, προσαρµογή της ισορροπίας µεταξύ 
προσωπικού πλήρους και µερικής απασχόλησης και συµβασιούχων, αξιολόγηση των δοµών των ωφεληµάτων, 
κόστος των εγκαταστάσεων και λειτουργικά έξοδα.  

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

Η οικονοµική διάρθρωση της εταιρείας µε σχέση βασικών χρηµατοοικονοµικών δεικτών κρίνεται 
ικανοποιητική και αναλύεται συνοπτικά ως εξής : 

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης 
 

31/12/2018 31/12/2017 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.466.661,60 30,74% 1.340.146,70 32,05% 
Σύνολο ενεργητικού 4.770.497,53 4.182.004,65 
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Μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό 3.303.835,93 69,26% 2.841.857,95 67,95% 
Σύνολο ενεργητικού 4.770.497,53 4.182.004,65 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε 
κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 

Καθαρή Θέση 2.519.275,23 111,91% 2.499.269,83 148,52% 
Σύνολο υποχρεώσεων 2.251.222,30 1.682.734,82 

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.251.222,30 47,19% 1.682.734,82 40,24% 
Σύνολο παθητικού 4.770.497,53 4.182.004,65 

Καθαρή Θέση 2.519.275,23 52,81% 2.499.269,83 59,76% 
Σύνολο παθητικού 4.770.497,53 4.182.004,65 

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας  

Καθαρή Θέση 2.519.275,23 76,25% 2.499.269,83 87,94% 
Μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό 3.303.835,93 2.841.857,95 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.466.661,60 75,35% 1.340.146,70 79,64% 
Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 1.946.383,58 1.682.734,82 

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 
 

31/12/2018 31/12/2017 
Αποτέλεσµα προ τόκων και φόρων 57.100,61 0,96% 31.678,99 0,54% 
Κύκλος εργασιών 5.920.063,59 5.841.898,78 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισµό των 
εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσµάτων. 

Αποτελέσµατα περιόδου προ φόρων 9.970,20 0,17% -103,09 0,00% 
Κύκλος εργασιών 5.920.063,59 5.841.898,78 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα 
συνολικά της έσοδα 

Αποτελέσµατα περιόδου προ φόρων 9.970,20 0,40% -103,09 0,00% 
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Καθαρή Θέση 2.519.275,23 2.499.269,83 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  

Μικτό αποτελέσµα 188.455,34 3,18% 275.027,58 4,71% 
Κύκλος εργασιών 5.920.063,59 5.841.898,78 

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων 
της εταιρείας. 

 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

∆εν συνέβησαν γεγονότα στο διάστηµα από τη λήξη της χρήσης µέχρι και την ηµεροµηνία υπογραφής της 
παρούσας έκθεσης, που να κρίνονται σηµαντικά από τη ∆ιοίκηση της εταιρείας. 

 

Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Με βάση τη µέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει µια σταθερότητα 
ως προς την εξέλιξή του και ενδεχοµένως να κυµανθεί και σε υψηλότερα επίπεδα την επόµενη χρήση. 

 

Ι∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Η εταιρεία την 31/12/2018 κατέχει 9.360 ίδιες µετοχές, αξία κτήσης € 100.713,60. 

 

ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήµατα. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας  
«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Γνώµη µε επιφύλαξη  

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2018 και 
την κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτηµα. 

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο της 
έκθεσής µας «Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη», οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας 
«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για 
τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

 

Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη  

Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Στον λογαριασµό «Άυλα πάγια στοιχεία» απεικονίζεται η 
υπεραξία ποσού € 204.873,33 η οποία σχηµατίσθηκε στην χρήση 2004 κατά την µετατροπή της 
εταιρείας σε ανώνυµη εταιρεία. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σε προηγούµενες χρήσεις δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί της 
υπεραξίας συνολικού ποσού € 204.873,33.µε συνέπεια η αξία της υπεραξίας και η καθαρή θέση να 
εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένες. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται 
από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018 το συνολικό ύψος της µη 
σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 118.878,53 µε συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζόµενους να εµφανίζονται µειωµένες κατά € 118.878,53 η καθαρή θέση να εµφανίζεται 
αυξηµένη κατά € 118.878,53 και τα αποτελέσµατα χρήσεως αυξηµένα κατά € 1.465,16. 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων». Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του διορισµού µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του 
Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην 
Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας 
υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου 
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Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώµη µε επιφύλαξη. 

 
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις 
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή 
η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη 
χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε 
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η 
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα 
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από 
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα 
να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση 
αυτές τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 
Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά 
τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Ο κίνδυνος 
µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 
οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες 
παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το 
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό τη 
διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας. 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και 
το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη 
∆ιοίκηση.  
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• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 
Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση 
ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη 
µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την 
ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν 
ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα 
του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων 
σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
µας. 

 
Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) 
του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το 
περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 
που έληξε την 31.12.2018. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 
Θεσσαλονίκη, 9 Απριλίου 2019 
 
 
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Π. ΤΣΑΡΤΣΗΣ 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 39761 
 

 

 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος ∆ικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/2018 31/12/2017 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώµατα πάγια     
Ακίνητα 6.1 1.806.965,21 1.866.666,58 
Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 683,84 807,88 
Λοιπός εξοπλισµός 6.1 1.112.683,49 644.848,10 

Σύνολο 2.920.332,54 2.512.322,56 

      
Άυλα πάγια στοιχεία     
Υπεραξία 6.2 204.873,33 204.873,33 
Λοιπά Άυλα 6.2 53.260,00 0,00 

Σύνολο 258.133,33 204.873,33 

      
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 7.1 123.000,00 123.000,00 
Λοιπά 2.370,06 1.662,06 

Σύνολο 125.370,06 124.662,06 

      
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 3.303.835,93 2.841.857,95 

      
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα     
Εµπορεύµατα 53.636,97 76.126,39 

Σύνολο 53.636,97 76.126,39 

      
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές     
Εµπορικές απαιτήσεις 8.1 459.132,24 540.618,72 
Λοιπές απαιτήσεις 8.2 453.420,44 428.311,44 
Προπληρωµένα έξοδα 16.035,93 14.872,16 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8.3 484.436,02 280.217,99 

Σύνολο 1.413.024,63 1.264.020,31 

      
Σύνολο κυκλοφορούντων 1.466.661,60 1.340.146,70 

      
Σύνολο Ενεργητικού   4.770.497,53 4.182.004,65 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/2018 31/12/2017 
Καθαρή θέση       
Καταβληµένα κεφάλαια       
Κεφάλαιο   1.678.560,00 1.678.560,00 
Ίδιοι τίτλοι   -100.713,60 0,00 

Σύνολο   1.577.846,40 1.678.560,00 

        
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο       
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού   1.392.432,22 1.256.717,55 
Αποτελέσµατα εις νέο   -451.003,39 -436.007,72 

Σύνολο   941.428,83 820.709,83 

        
Σύνολο καθαρής θέσης   2.519.275,23 2.499.269,83 

        
Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
∆άνεια 9.1.1 304.838,72 0,00 

Σύνολο   304.838,72 0,00 

        
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Τραπεζικά ∆άνεια 9.2.1 428.940,89 351.836,23 
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων   45.161,28 0,00 
Εµπορικές υποχρεώσεις 9.2.2 947.053,49 501.216,98 
Φόρος εισοδήµατος   23.641,67 16.686,39 
Λοιποί φόροι και τέλη 9.2.3 31.406,06 30.249,32 
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης   34.637,75 12.333,39 
Λοιπές υποχρεώσεις 9.2.4 435.542,44 770.412,51 

Σύνολο   1.946.383,58 1.682.734,82 

        
Σύνολο Υποχρεώσεων   2.251.222,30 1.682.734,82 

        
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και 
Υποχρεώσεων   4.770.497,53 4.182.004,65 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

  Σηµ. 31/12/2018 31/12/2017 

        
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 10 5.920.063,59 5.841.898,78 
Κόστος πωλήσεων 10 -5.731.608,25 -5.566.871,20 

Μικτό Αποτέλεσµα   188.455,34 275.027,58 

        
Λοιπά συνήθη έσοδα   96.752,13 91.499,56 

        
Έξοδα διοίκησης 10 -73.518,46 -111.501,57 
Έξοδα διάθεσης 10 -309.622,89 -291.785,47 

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων 
στοιχείων   0,00 1.248,99 
Λοιπά έξοδα και ζηµίες   -3.487,62 -6.383,99 
Λοιπά έσοδα και κέρδη   158.522,10 73.573,89 

Αποτέλεσµα προ τόκων και φόρων   57.100,61 31.678,99 

        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   15,62 99,63 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -47.146,03 -31.881,71 

Αποτέλεσµα προ φόρων   9.970,20 -103,09 

        
Φόροι εισοδήµατος   -24.965,87 -16.686,39 

        

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   -14.995,67 -16.789,48 
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων  
της 31ης ∆εκεµβρίου 2018 

(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 
 

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία 

Η «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2003 
µε την έδρα της να βρίσκεται στην οδό ∆ηµοκρίτου 6 στον ∆ήµο Ξάνθης. Η διάρκεια της εταιρείας έχει 
ορισθεί µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2054. 

Η εταιρεία καταχωρήθηκε την 22/09/2003 στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών και έλαβε Αριθµό Μητρώου 
55199/66/Β/03/0002.. Επιπλέον η εταιρεία έχει λάβει αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 12526046000. 

Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την 
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

Η εταιρεία  κατατάσσεται στην κατηγορία των µικρών οντοτήτων. 
Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο αναφοράς 1 Ιανουαρίου 2018 

– 31 ∆εκεµβρίου 2018 έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον παρόντα νόµο. 
Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 

νόµισµα της Εταιρείας και δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί. 
 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

 

3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 
εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα 
αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. 
Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες 
που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από 
αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των  παγίων, τις 
συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον 
επιλέγεται η εφαρµογή της. 
 

3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες 
λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου. 

  

3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 
περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 
επιδιωκόµενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, 
αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον 
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περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το 
ιδιοπαραγόµενο πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή 
παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων µακράς περιόδου 
κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτό. 

 
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο 
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του 
περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή 
τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως: 

� Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 
� Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός: 10 έτη. 
� Μεταφορικά µέσα επιβατικά: 6,25 έτη. 
� Εξοπλισµός Η/Υ, κύριος & περιφερειακός: 5 έτη 
� Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 10 έτη. 
� Λοιπά πάγια: 10 έτη. 
Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 

ανακτήσιµη αξία του. 
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή 
υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν 
την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης 
αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

 
γ) ∆ιαγραφή 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

 

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώµατα, λογισµικά 
προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων περιλαµβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει µεταγενέστερα πραγµατοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας 
της ισχύος τους, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων της αξίας τους. 

Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων καθώς 
και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, µειωµένη 
κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές 
µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την απόδοση 
τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου 
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται βάσει 
της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Τα εµπορικά σήµατα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισµένη διάρκεια ωφέλιµης ζωής, 
υπόκεινται όµως σε ετήσιο έλεγχο αποµειώσεως της αξίας τους.  
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Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συµµετοχές 

Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της αξίας 
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην είναι 
ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συµµετοχών υπερβαίνει την 
ανακτήσιµη αξία τους.  

  

3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή 
στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των 
ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατέθηκε 
για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

 
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται 
στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι 
σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή 
µέθοδο).   

Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που η 
οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει 
από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι το µεγαλύτερο από: 

� Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 
υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου. 

� Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως. 
Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε 

αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που 
θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου 
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται 
στα αποτελέσµατα.  

 
γ) ∆ιαγραφή 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα 
συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι 
και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

 

3.1.4. Φόροι εισοδήµατος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει: 
� Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής 

νοµοθεσίας. 
� Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  



17 
 

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως, 
κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. 

 
3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι 

Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ 
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 

 
3.1.5. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και  
αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής 
του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται 
στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την 
δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 
αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας, δηλαδή 
του ποσού που αναµένεται να ληφθεί. 

 

3.1.6. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα, 
αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται στο 
αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή µε τη σταθερή µέθοδο. Οι 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου 
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται 
στα αποτελέσµατα. 

 
β) ∆ιαγραφή 

Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  

 

3.1.7. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο 
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε 
κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

 
β) ∆ιαγραφή 

Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  
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3.1.8. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα. Ειδικότερα: 
� Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 

δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
� Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την 

κυριότητά τους. 
� Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 
� Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 

πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 
� Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια καταχωρίζονται µε τη µέθοδο του 

ποσοστού ολοκληρώσεως ή µε τη µέθοδο της ολοκληρωµένης συµβάσεως.   
� Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 

καταχωρίζονται ως εξής: 
� Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο.  
� Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσεως εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων 

όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους. 
�  Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 

 

3.1.9. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα 
ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

 

3.1.10. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από 
γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν ένα ή 
περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα 
στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 

3.1.11. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 
προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή 
επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 
ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, 
µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.   

 

3.1.12. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 
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3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και 
διόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων 

Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της 
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. 
 

3.2.2. Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων 

Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές 
αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά. 

 

3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου. 
 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου 

για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα 
κονδύλια του ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια του 

ισολογισµού. 
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6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων 
πάγιων στοιχείων 
ιδιοχρησιµοποιούµενων 

Γήπεδα Κτίρια  
Μηχανολογικός 

εξοπλισµός 
Λοιπός 

εξοπλισµός 

Αξία κτήσεως          
Υπόλοιπο 01.01.2017 1.178.791,06 1.514.141,87 11.919,08 2.141.908,84 
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 81.125,74 
Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 0,00 0,00 
∆ιαφορά αναπροσαρµογής 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 -104.100,00 
Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2017 1.178.791,06 1.514.141,87 11.919,08 2.118.934,58 

Σωρευµένες αποσβέσεις και 
αποµειώσεις 

        

Υπόλοιπο 01.01.2017 0,00 766.564,97 10.987,16 1.539.245,02 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 59.701,38 124,04 38.940,45 
∆ιαφορά αναπροσαρµογής 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 -104.098,99 
Αποµειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2017 0,00 826.266,35 11.111,20 1.474.086,48 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017 1.178.791,06 687.875,52 807,88 644.848,10 

Αξία κτήσεως          
Υπόλοιπο 01.01.2018 1.178.791,06 1.514.141,87 11.919,08 2.118.934,58 
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 616.327,24 
Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 0,00 0,00 
∆ιαφορά αναπροσαρµογής 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00   
Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2018 1.178.791,06 1.514.141,87 11.919,08 2.735.261,82 

Σωρευµένες αποσβέσεις και 
αποµειώσεις 

        

Υπόλοιπο 01.01.2018 0,00 826.266,35 11.111,20 1.474.086,48 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 59.701,37 124,04 148.491,85 
∆ιαφορά αναπροσαρµογής 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00   
Αποµειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2018 0,00 885.967,72 11.235,24 1.622.578,33 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 1.178.791,06 628.174,15 683,84 1.112.683,49 
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων 
στοιχείων 

Υπεραξία Λοιπά Άυλα 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 01.01.2017 204.873,33 0,00 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2017 204.873,33 0,00 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις     

Υπόλοιπο 01.01.2017 0,00 0,00 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 

Αποµειώσεις περιόδου 0,00 0,00 

Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2017 0,00 0,00 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017 204.873,33 0,00 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 01.01.2018 204.873,33 0,00 

Προσθήκες περιόδου 0,00 53.260,00 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2018 204.873,33 53.260,00 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις     

Υπόλοιπο 01.01.2018 0,00 0,00 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 

Αποµειώσεις περιόδου 0,00 0,00 

Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2018 0,00 0,00 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 204.873,33 53.260,00 

 

7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

7.1. Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

Η εταιρεία συµµετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας «ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΥΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 
µε ποσοστό 100%. 
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8. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές 

 
8.1. Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές απαιτήσεις 31/12/2018 31/12/2017 

Πελάτες 634.073,59 715.560,07 
Γραµµάτια 11.228,95 11.228,95 
Επιταγές Εισπρακτέες 10.985,50 10.985,50 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -197.155,80 -197.155,80 

Σύνολο 459.132,24 540.618,72 

 
8.2. Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2018 31/12/2017 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 72.608,42 64.933,50 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 53.636,93 62.087,20 
Ελληνικό δηµόσιο 68.512,06 42.626,49 
Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 213.582,28 186.150,43 
Χρεώστες διάφοροι 45.080,75 72.513,82 

Σύνολο 453.420,44 428.311,44 

 
8.3. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα 31/12/2018 31/12/2017 

Ταµείο 703,44 6.888,06 

Καταθέσεις όψεως 483.732,58 273.329,93 

Σύνολο 484.436,02 280.217,99 

 

9. Υποχρεώσεις 

 
9.1. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 
9.1.1. ∆άνεια 

 
α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Η εταιρεία έχει συνάψει τραπεζικό δάνειο ποσού € 350.000,00, για την εξασφάλιση του οποίου έχει 
παραχωρήσει στην τράπεζα ενέχυρο επί κατάθεσης ύψους € 100.000,00.    
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(β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων 

Υπόλοιπο λήξεως Τραπεζικά 
δάνεια 

Βραχυπρόθεσµο τµήµα:   

Έως 1 έτος 45.161,28 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµου τµήµατος 45.161,28 

    

Μακροπρόθεσµο τµήµα:   
1 έως 2 έτη 45.161,28 

2 έως 5 έτη 135.483,87 

Άνω των 5 ετών 124.193,57 

Σύνολο µακροπρόθεσµου τµήµατος 304.838,72 

Γενικό Σύνολο 350.000,00 

 
9.2. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

9.2.1. Τραπεζικά δάνεια 

 
Η εταιρεία έχει συνάψει τραπεζικό δάνειο για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης.  
 

9.2.2. Εµπορικές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές υποχρεώσεις 31/12/2018 31/12/2017 

Προµηθευτές 847.053,49 501.216,98 

Επιταγές πληρωτέες 100.000,00 0,00 

Σύνολο 947.053,49 501.216,98 

 
9.2.3. Λοιποί φόροι και τέλη 

Οι υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους και τέλη αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιποί φόροι και τέλη 31/12/2018 31/12/2017 

Παρακρατούµενοι φόροι 28.211,97 25.275,15 

Λοιποί φόροι 3.194,09 4.974,17 

Σύνολο 31.406,06 30.249,32 

 
9.2.4. Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2018 31/12/2017 

∆ικαιούχοι εγγυήσεων 3.620,00 3.620,00 
Πιστωτές διάφοροι 349.712,04 750.535,54 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 82.210,40 16.256,97 

Σύνολο 435.542,44 770.412,51 
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10. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας 
 

10.1. Έσοδα 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Κύκλος εργασιών 31/12/2018 31/12/2017 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 1.096.923,36 1.028.373,00 
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων & άχρηστου υλικού 153,00 145,00 

Πωλήσεις υπηρεσιών 4.822.987,23 4.813.380,78 

Σύνολο 5.920.063,59 5.841.898,78 

 

10.2. Έξοδα  

Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Κόστος πωλήσεων 31/12/2018 31/12/2017 

Κόστος πωλήσεων 5.731.608,25 5.566.871,20 

Έξοδα διοίκησης 73.518,46 111.501,57 
Έξοδα διάθεσης 309.622,89 291.785,47 

Σύνολο 6.114.749,59 5.970.158,24 

 

11. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού 

Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα: 

  31/12/2018 31/12/2017 

∆ιοικητικό προσωπικό (Μισθωτοί) 18 5 

Εργατοτεχνικό προσωπικό (Ηµεροµίσθιοι) 0 12 

Σύνολο 18 17 

 
Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 553.960,07 541.998,54 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 66.706,82 57.986,71 
Παρεπόµενες παροχές 118.645,93 115.840,42 
Αποζηµίωση απόλυσης 0,00 0,00 

Σύνολο 739.312,82 715.825,67 

 
12. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
13. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν 

εµφανίζονται στον ισολογισµό 

 
α) Εγγυήσεις  
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Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Καλής εκτέλεσης έργου 40.000,00 40.000,00 

Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους 5.000,00 15.000,00 

Σύνολο 45.000,00 55.000,00 

 
β) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την σύστασή της έως σήµερα. Κατ’ 
εφαρµογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες 
υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις 
Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίµων για υποθέσεις φορολογίας 
εισοδήµατος), το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις µέχρι και το 2012 έχει 
παραγραφεί µέχρι την 31/12/2018, µε την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν 
µεγαλύτερη προθεσµία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.  

Πέραν αυτών, κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, 
ελλείψει υφισταµένης στον Κώδικα Νόµων περί Τελών Χαρτοσήµου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική 
αξίωση του ∆ηµοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήµου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού 
Κώδικα εικοσαετή παραγραφή. 

Για τις χρήσεις 2013 έως και 2017 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, σύµφωνα µε το καθεστώς που προβλεπόταν από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 
του Ν 2238/1994 (χρήσεις 2012 και 2013)  και από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 (χρήσεις 
2014 έως 2017) όπως ισχύει  και εκδόθηκαν Εκθέσεις Φορολογικής Συµµόρφωσης. Για τη χρήση 2018 η 
εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α 
Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται 
να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2018. (Αν µέχρι την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές 
δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις). 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων  οι οποίες, 
αθροιστικώς κατά περίπτωση λαµβανόµενες, να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή 
λειτουργία της εταιρίας. 

 

14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆εν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 
 

Ξάνθη, 8 Απριλίου 2019 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

&  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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