
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόµενης 

χρήσεως 3/06/11-

31/12/12

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

Ι. Κεφάλαιο

1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασεως 4.787,40 758,01 4.029,39 1. Καταβληµένο 120.000,00

4.787,40 758,01 4.029,39 (120.000 µετοχές του 1,00 € εκάστη) 120.000,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ V. Αποτελέσµατα εις νέο

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 2. Υπόλοιπο  ζηµιών χρήσεως εις νέο -95.501,09

5. Μεταφορικά µέσα 115.000,00 14.375,00 100.625,00 -95.501,09

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 4.603,71 876,00 3.727,71

119.603,71 15.251,00 104.352,71

Σύνολο ακινητοποιήσεων 119.603,71 15.251,00 104.352,71 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+AIII+AIV) 24.498,91

ΙΙI. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.233,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.233,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1.651,42

6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 2.048,01

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 105.585,71 8. Υποχρεώσεις προς συνδ. Επιχειρήσεις 195.882,15

11. Πιστωτές διάφοροι 1.511,16

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 201.092,74

ΙΙ. Απαιτήσεις

1.  Πελάτες 30.690,00

3α.Επιταγές εισπρακτέες 11.405,00

11. Χρεώστες διάφοροι 12.682,83

54.777,83

IV. ∆ιαθέσιµα

1. Ταµείο 45.332,59

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 15.866,13

61.198,72

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 115.976,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 225.591,65 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 225.591,65

Ποσά κλειόµ. 

χρήσεως 2012

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 113.002,62 -95.501,09

Μείον: Κόστος Πωλήσεων 207.255,09 Σύνολο -95.501,09

Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη εκµετάλλευσης) -94.252,47

Μείον: 1. Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 0,00 Ζηµίες εις νέο -95.501,09

            3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 991,72 991,72

Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµετάλλευσης -95.244,19

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,90 -0,90

Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµατάλλευσης -95.245,09

Πλέον/Μείον: Έκτακτα αποτελέσµατα

Μείον: 

256,00 256,00

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) -256,00

Μείον:

             Σύνολο αποσβέσεων 52.971,97

Μείον: Οι από αυτό ενσωµατ.στο λειτ. Κόστος 52.971,97 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -95.501,09

Πάτρα, 6 Ιουνίου 2013

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

�ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.ΟΡΚΩΤΩΝ 

Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 Γεώργιος Ι. Κουτρουµάνης

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13611

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012

Καθαρά αποτ/τα (ζηµίες) χρήσεως προ φόρων 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 (3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011- 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

            1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

«ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

µε διακριτικό «PYRGOS TRAVEL Α.Ε.»

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ. Π 152249

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Αξία κτήσ. Αναπ. Αξία

Α.∆.Τ. Γ 316932

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α.∆.Τ. /ΑΙ 770141, ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ: Α/30327

ΓΙΑ ΤΗΝ "Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-Ν. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

Αποσβέσεις

Πύργος, 6/06/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

µε διακριτικό τίτλο "PYRGOS TRAVEL Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 1ης διαχειριστικής χρήσεως της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (03/06/2011 - 31/12/2012) ποσά σε EΥΡΩ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 116155625000

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΟΡΒΑΝΗΣ

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 3/06/11-31/12/12

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 8εκεµβρίου 2012, 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 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. 8ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα 8ιεθνή 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. Γνώµη: Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 8εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε
τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Άλλο Θέµα :
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς στη γνώµη του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας
έχει γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ.
Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων: Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του
8ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.


