TRAVEL CENTER ΕΠΕ
IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2013 21η Eταιρική Xρήση (1/1/2013 - 31/12/2013) Α.Φ.Μ. 095116147 (Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.

Eνσώµατες ακινητοποιήσεις
3. Kτίρια & τεχνικά έργα
5. Mεταφορικά µέσα
6. Eπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
7. Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓII)

III.

II.

Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
Μείον: Προβλέψεις για υποτιµήσεις

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2013
Aξία κτήσεως
Aποσβέσεις
Aναπ. αξία

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012
Aξία κτήσεως
Aποσβέσεις
Aναπ. αξία

5.996,74
24.363,90
172.992,64
0,00
203.353,28

5.996,72
24.363,87
168.486,01
0,00
198.846,60

0,02
0,03
4.506,63
0,00
4.506,68

5.996,74
29.793,10
168.544,58
0,00
204.334,42

5.996,72
29.793,06
168.239,42
0,00
204.029,20

0,02
0,04
305,16
0,00
305,22

203.353,28

198.846,60

4.506,68

204.334,42

204.029,20

305,22

2.760,94
0,00

2.760,94

2.911,60
0,00

15.486,32
18.247,26

15.486,32
18.397,92

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓII+ΓIII)

22.753,94

18.703,14

5.470.757,19
0,00
260.524,79
2.084,69

5.470.757,19
2.100,00
258.440,10
606.530,72
12.943,60
6.350.771,61

4.329.001,39
0,00
148.183,35
2.084,69

Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2012

60.000,00
60.000,00

60.000,00
60.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

185.539,54
185.539,54

111.895,35
111.895,35

265.539,54

191.895,35

31.547,09
31.547,09

31.547,09
31.547,09

2.758.888,65
2.043.326,93
1.317.068,57
5.047,86
57.697,10
17.067,31
15.799,19
6.214.895,61

2.253.886,23
1.453.431,95
1.419.916,90
1.915,77
54.095,65
12.617,03
9.452,09
5.205.315,62

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

6.214.895,61

5.205.315,62

ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Β+Γ+∆)

6.511.982,24

5.428.758,06

3.228,17
8.325,80
11.553,97

3.228,17
8.325,80
11.553,97

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2013

Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2012

Aποθεµατικά κεφάλαια
IV.

1. Tακτικό αποθεµατικό

V.

Aποτελέσµατα εις νέο
Yπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

2.911,60

7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Aπαιτήσεις
1. Πελάτες
Mείον: Προβλέψεις
5.Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων
10.Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Mείον: Προβλέψεις
11. Xρεώστες διάφοροι
12. Λογ/µοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων

Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2013

ΠAΘHTIKO
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I.
Kεφάλαιο µετοχικό
( 2.000 µερίδια των 20 ευρώ έκαστο)
1. Καταβληµένο

4.329.001,39
900,00
146.098,66
427.476,84
358.891,07
5.262.367,96

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV)

B.

Γ.
II.

ΠPOBΛEΨEIΣ
1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
YΠOXPEΩΣEIΣ
Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α. Eπιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
3. Tράπεζες λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Yποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Aσφαλιστικοί οργανισµοί
11. Πιστωτές διάφοροι

∆ιαθέσιµα
IV.

1. Tαµείο
3. Kαταθέσεις όψεως & προθεσµίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆I+∆II+∆ΙΙΙ+∆IV)

E.

METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ENEPΓHTIKOY
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων

ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (B+Γ+∆+Ε)
ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ XPEΩΣTIKOI
2. Xρεωστικοί λογ/µοί εγγυήσεων & εµπραγµάτων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως χρεωστικοί

3.041,17
135.415,52
138.456,69

242,83
104.784,32
105.027,15

6.489.228,30

5.367.395,11

0,00
0,00

42.659,81
42.659,81

6.511.982,24

5.428.758,06

3.228,17
8.325,80
11.553,97

3.228,17
8.325,80
11.553,97

KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2013 (1/1-31/12/2013)
Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2013
Aποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
I.
Kύκλος εργασιών (πωλήσεις)
9.776.296,05
Mείον:
Kόστος πωλήσεων
9.495.708,62
Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
280.587,43
Πλέον:
1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
447.315,80
Σύνολο
727.903,23
Mείον:
1. Eξοδα διοικητικής λειτουργίας
521.953,00
3. Eξοδα λειτουργίας διαθέσεως
16.142,88
538.095,88
Mερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
189.807,35
ΠΛEON:
1. Έσοδα συµµετοχών
0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
1.626,96
1.626,96

ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ ΠIΣTΩTIKOI
2.Πιστωτικοί λογ/µοί εγγυήσεων & εµπραγµάτων ασφ.
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως πιστωτικοί

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012
6.737.817,11
6.257.142,43
480.674,68
144.939,55
625.614,23
482.836,12
15.540,40
2.871,09
1.618,43
4.489,52

498.376,52
127.237,71

Kαθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
Yπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών)
προηγούµενων χρήσεων
∆ιαφορές από διόρθωση λογιστικών σφαλµάτων
προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο
MΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήµατος
Kέρδη προς διάθεση

102.798,51

6.046,95

(+):

111.895,35

111.198,27

(+):

0,00
214.693,86
29.154,32

2.378,54
119.623,76
7.728,41

185.539,54

111.895,35

Mείον:
3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Oλικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
II.

ΠΛΕΟΝ (ή µείον):

87.413,96

Eκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµιές
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
4, Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

87.413,96

-85.787,00
104.020,35

133.325,75

28,76
0,00
0,00
28,76
0,00
0,01
1.250,59
0,00

133.325,75

H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Yπόλοιπο κερδών εις νέο

399,99
15.666,45
16.066,44
2.324,94

1.250,60

Mείον:

-1.221,84

6.096,03
0,00

8.420,97

102.798,51
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Mείον: Oι από αυτές ενσωµατωµένες στο
λειτουργικό κόστος

-128.836,23
-1.598,52

246,59
246,59

KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (κέρδη) χρήσεως ΠPO ΦOPΩN

7.645,47
6.046,95

414,03
0,00
102.798,51

414,03

0,00
6.046,95
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 102553
ΚΑΡΑΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. Π 054834

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Εταίρους της Εταιρείας «ΤRAVEL CENTER ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ»

185.539,54

111.895,35

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της «ΤRAVEL CENTER ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 δικλείδες 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής:
1)Στις απαιτήσεις περιλαµβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού 262 χιλ., για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση µέρους των επίδικων αυτών απαιτήσεων. Με βάση τον έλεγχό µας εκτιµούµε ότι η σχηµατισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη
ποσού ευρώ 2 χιλ. υπολείπεται κατά ευρώ 260 χιλ. του ποσού που θα έπρεπε να έχει σχηµατισθεί. Ο µη σχηµατισµός της απαιτούµενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τον κωδ.Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, µε συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια
να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 260 χιλ. και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά ευρώ 80 χιλ. και ευρώ 180 χιλ. αντίστοιχα.
2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηµατίζεται επαρκής πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε
ευρώ 57 χιλ., µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά ευρώ 57 χιλ., τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 57 χιλ. και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων να εµφανίζονται αυξηµένα κατά 3 χιλ. και χρήσης αυξηµένα κατά ευρώ 54 χιλ. αντίστοιχα.
3) ∆εν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση µε τις ανέλεγκτα φορολογικά χρήσεις 2006 έως και 2010.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις 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 κατά την 31 ∆εκεµβρίου 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.
Θέµατα Έµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η προτεινόµενη µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων σύµφωνα µε τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιαχειριστή µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από το άρθρο 22 του Κ.Ν 3190/1955 και από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001
Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.
Κηφισίας 22
Α.Μ. ΣΟΕΛ 156

