
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγούµενης

Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Χρήσεως 2014 Xρήσεως 2013

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αξία Αξία Α. Ι∆ΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 4.787,40 1.715,49 3.071,91 4.787,40 1.236,75 3.550,65   I. Μετοχικό Κεφάλαιο

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.950,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 1.950,00 1.Καταβληµένο 

6.737,40 1.715,49 5.021,91 6.737,40 1.236,75 5.500,65 (450.000 µετοχές ονοµαστικές των 1,00€) 450.000,00 315.000,00

450.000,00 315.000,00

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις V.Αποτελέσµατα εις νέο

5.Μεταφορικά µέσα 205.000,00 62.425,00 142.575,00 205.000,00 29.625,00 175.375,00 Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο -31.895,24 -65.120,86

6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 4.603,71 2.296,44 2.307,27 4.603,71 1.586,22 3.017,49 Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων -160.621,95 -95.501,09

209.603,71 64.721,44 144.882,27 209.603,71 31.211,22 178.392,49 -192.517,19 -160.621,95

Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓΙΙ ) 209.603,71 64.721,44 144.882,27 209.603,71 31.211,22 178.392,49 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+AV) 257.482,81 154.378,05

ΙII.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 1.296,08 3.940,92

7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.233,00 1.233,00 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 3.908,84 3.506,15

1.233,00 1.233,00 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδ. Επιχ. 170.674,64 168.964,04

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 146.115,27 179.625,49 11. Πιστωτές διάφοροι 16.969,93 1.912,85

192.849,49 178.323,96

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 192.849,49 178.323,96

Ι. Αποθέµατα

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 92.698,95 38.795,00

11. Χρεώστες διάφοροι 43.029,34 47.124,96

135.728,29 85.919,96

IV.∆ιαθέσιµα

1.Ταµείο 1.280,47 1.543,59

3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 136.096,10 55.832,32

137.376,57 57.375,91

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) 273.104,86 143.295,87

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Εξοδα εποµένων χρήσεων 26.090,26 4.280,00

26.090,26 4.280,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 450.332,30 332.702,01 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   (Α+Γ) 450.332,30 332.702,01

( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγούµενης

Ι.   Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
              Ποσά Κλειοµένης Χρήσεως 2014             Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2013 Χρήσεως 2014 Xρήσεως 2013

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 497.795,96 226.937,55

Μείον: Κόστος πωλήσεων 517.945,90 286.206,95 Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως -31.895,24 -65.120,86

Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως -20.149,94 -59.269,40 -31.895,24 -65.120,86

Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 0,00 0,00

Σύνολο -20.149,94 -59.269,40 Ζηµίες εις νέο -31.895,24 -65.120,86

Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 0,00

Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 8.996,59 8.996,59 3.183,63 3.183,63

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως -29.146,53 -62.453,03

ΠΛΕΟΝ: 

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 12,00

ΜΕΙΟΝ:

3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 118,60 106,60 106,60 189,20 189,20 189,20

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως -29.253,13 -62.642,23

Μείον: 

1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.258,44 1.451,70

3.Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 383,67 2.642,11 2.642,11 1.026,93 2.478,63 2.478,63

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) -31.895,24 -65.120,86

MEION:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 33.988,96 16.438,96

Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 33.988,96 0,00 16.438,96 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -31.895,24 -65.120,86

Ο

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

Α

OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε

Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34 Αθήνα                Γεώργιος Ι. Κουτρουµάνης

Α.Μ. ΣΟΕΛ 170                        Α.Μ. ΣΟΕΛ 13611

Α.∆.Τ. Ι 858176Α.∆.Τ. ΑΜ 098406

Ποσά Κλειοµένης Χρήσεως 2014 Ποσά προηγούµενης Xρήσεως 2013

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

µε διακριτικό τίτλο "PYRGOS TRAVEL Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 3ης διαχειριστικής χρήσεως της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) ποσά σε EΥΡΩ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 116155625000

Πύργος, 05/06/2015

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α.∆.Τ. /ΑΙ 770141, ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ: Α/30327

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πάτρα, 5 Ιουνίου 2015

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

µε διακριτικό τίτλο «PYRGOS TRAVEL Α.Ε»

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό «PYRGOS TRAVEL Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης

Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης 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 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν.

2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 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. 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 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 και 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 προέκυψαν τα εξής θέματα: 1.

Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις ποσού € 20 χιλ. για ενδεχόμενη ζημιά από την μη είσπραξη επισφαλών και σε καθυστέρηση απαιτήσεων, με συνέπεια οι Απαιτήσεις και τα Ίδια Κεφάλαια της 31/12/2014 να εμφανίζονται

αυξημένα κατά το εν λόγω ποσό, ενώ τα αποτελέσματα της παρούσας και προηγούμενης χρήσεως βελτιωμένα κατά ποσό € 2 χιλ. και € 18 χιλ. αντίστοιχα. 2. Στο κονδύλι του ενεργητικού Ε.1 «Έξοδα επομένων χρήσεων» περιλαμβάνεται ποσό € 23 χιλ. το

οποίο αφορά έξοδα που θα έπρεπε να έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως. Ως εκ τούτου το εν λόγω κονδύλι του ισολογισμού και τα Ίδια Κεφάλαια της 31/12/2014 εμφανίζονται αυξημένα κατά το προαναφερθέν ποσό. 3. Τα βιβλία

και στοιχεία της εταιρείας, από συστάσεώς της, δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Στο παρόν στάδιο δεν κατέστη εφικτό να εκτιμηθεί αξιόπιστα η έκβαση ενός μελλοντικού φορολογικού ελέγχου και ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί

οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για ενδεχόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις των ανέλεγκτων φορολογικά διαχειριστικών χρήσεων. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του πρώτου και του δευτέρου

θέματος και τις πιθανές επιπτώσεις του τρίτου θέματος που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας

«ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 Δεκεμβρίου 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. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με

τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.


