ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54694/54/Β/03/007-Ποσά σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

53,354.99

36,441.71

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

16,913.28

53,354.99

34,981.06

18,373.93

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

880,000.00

0.00

880,000.00

880,000.00

0.00

880,000.00

332,945.90
722,265.67

199,442.89

332,945.90
522,822.78

332,945.90
722,265.67

170,552.26

332,945.90
551,713.41

75,784.00
767,100.00
283,421.96
2,181,517.53
3,061,517.53

41,095.01
392,980.98
178,275.57
811,794.45
811,794.45

34,688.99
374,119.02
105,146.39
1,369,723.08
2,249,723.08

68,700.00
767,100.00
281,529.17
2,172,540.74
3,052,540.74

36,507.05
340,250.98
150,984.63
698,294.92
698,294.92

32,192.95
426,849.02
130,544.54
1,474,245.82
2,354,245.82

61,079.04

11.Χρεώστες διάφοροι
ΙV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

50,050.29
645,912.36
695,962.65
1,320,369.63
3,889,778.55

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

(34.750 μετοχές των 67,76 ευρώ.)
1.Καταβλημένο
2,354,660.00
2,354,660.00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Eπιχ/σεις επενδύσεων
3. Eπιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
109,233.80
109,233.80
IV.Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά
1,627,363.89
1,515,592.08
V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο
-114,960.18
ζημιών χρήσεως-270,398.09
εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων
-628,397.66
-357,999.57
-743,357.84
-628,397.66
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)
3,347,899.85
3,351,088.22

301,000.00
1,772.56
302,772.56
2,657,018.38

325,053.27
238,274.67
563,327.94

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομέν.
χρήσης 2012

Ι.Μετοχικό κεφάλαιο

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
3.Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
66,433.14
στην επόμενη χρήση
11.Πιστωτές διάφοροι
473,087.74 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
340,685.30
813,773.04

301,000.00
1,772.56
302,772.56
2,552,495.64

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες

Ποσά κλειομέν.
χρήσης 2013

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

64,693.45
165,693.26
230,386.71
1,110,592.89
3,785,985.20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

47,139.69
330,000.00
32,837.60
43,056.42

95,519.19
0.00
47,852.10
48,192.52

0.00
88,844.99
541,878.70

39,162.80
204,170.37
434,896.98

3,889,778.55

3,785,985.20

Σημειώσεις: 1. Για τη χρήση 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 2. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειομένης χρήσης 2013
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
121,527.65
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
27,208.12
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
600.87
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
8,099.01
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα
1. Eκτακτα & ανόργανα έσοδα
1,000.00
2.Εκτακτα κέρδη
185.70
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
24.00
Μείον:
1,209.70
1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
16,176.56
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
114,960.18
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
114,960.18
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ποσά κλειομένης χρήσης 2012
4,119,359.63
4,063,119.04
56,240.59
0.00
56,240.59

Ποσά κλειομέν.
χρήσης 2013
4,466,037.50
4,497,807.56
-31,770.06
3,145.20
-28,624.86

76,738.95
24,982.91

148,735.77
-92,495.18

143.32
9,413.43

-7,498.14
-99,993.32

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων
(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων
Ζημίες εις νέο

114,960.18
628,397.66
0.00
743,357.84

Ποσά προηγ.
χρήσης 2012
165,931.94
357,999.57
104,466.15
628,397.66

101,721.86
-130,346.72
-9,270.11
-139,616.83

0.00
225.45
0.00
225.45
-14,966.86
-114,960.18

26,540.56

-26,315.11
-165,931.94

161,773.56
0.00
-114,960.18

161,773.56

0.00
-165,931.94

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καστοριά, 30 Απριλίου 2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Τ. Λ624697

ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΤ Χ 880040

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΧΑΣΑΠΗΣ
Α.Μ.Α. Α΄ τάξεως 007367

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της "ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίες αποτελούνται από τον
ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, 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 δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
των οικονομικών 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 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα: 1. Επί των εξόδων εγκατάστασης σε προηγούμενες χρήσεις δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις συνολικού ποσού 16 χιλ. περίπου, με συνέπεια η αξία των εξόδων αυτών και τα
Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2. Επί των ασώματων ακινητοποιήσεων σε προηγούμενες χρήσεις και στην παρούσα, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις συνολικού ποσού ευρώ 557 χιλ. περίπου, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού
και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ποσό ευρώ 59 χιλ. περίπου. 3. Επί των ενσώματων παγίων σε προηγούμενες χρήσεις δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις συνολικού ποσού 277 χιλ. περίπου,
με συνέπεια η αξία των παγίων αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 4. Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις» απεικονίζει την αξία κτήσης μεριδίων σε μια μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εσωτερική λογιστική αξία των μεριδίων αυτών είναι μικρότερη από την αξία κτήσης κατά ποσό ευρώ 66 χιλ. περίπου. Για το ποσό αυτό δεν σχηματίστηκε
πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών, με συνέπεια η λογιστική αξία του λογαριασμού αυτού, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 5. Για απαιτήσεις κατά πελατών και χρεωστών των οποίων η
είσπραξη καθυστερεί πέραν του έτους, δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη, κατά την εκτίμηση μας, ποσού ευρώ 39 χιλ. περίπου, για την κάλυψη ζημιών από την μη είσπραξη των απαιτήσεων αυτών. Λόγω μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, τα Ιδία Κεφάλαια
και τα αποτελέσματα χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 50 χιλ. περίπου. 6. Κατά πάγια τακτική, δεν σχηματίζονται προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, των οποίων το συνολικό ύψος ανέρχεται σε ευρώ 181 χιλ.
περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. Μέρος του ποσού αυτού ευρώ 11 χιλ. περίπου αφορά την κλειόμενη χρήση. 7. Δεν έχει σχηματιστεί
πρόβλεψη για το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010.
Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 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.Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θέματος: Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση 15 του προσαρτήματος όπου αναφέρεται στο γεγονός οτι τα σχηματισμένα ειδικά αποθεματικά 3% του άρθρου 13 του Ν.
2963/2011, κατά πάγια, λόγω έλλειψης ρευστότητας, δεν κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, όπως ορίζεται στο συγκεκριμένο άρθρο.
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.
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