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ΕΚΘΕΘ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΘ 

«ΚΣΕΛ ΜΤΚΟΝΟΤ Α.Ε.» 

ΠΡΟ ΣΘΝ ΣΑΚΣΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΧΡΘΘ 1/1/2019 ΕΩ  31/12/2019 

Κφριοι Μζτοχοι, 

Ζχουμε τθν τιμι να κζςουμε υπόψθ ςασ για ζγκριςθ τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 1/1/2019 - 

31/12/2019 τθσ εταιρείασ μασ και να ςασ δϊςουμε τισ παρακάτω επεξθγιςεισ. 

Οι προσ ζγκριςθ οικονομικζσ καταςτάςεισ καταρτίςτθκαν με κάκε προςοχι και επιμζλεια, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Ν. 4548/18 «Ρερί Ανωνφμων Εταιρειϊν», των Ε.Λ.Ρ.  και του καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ, 

απεικονίηουν δε με ακρίβεια τθν οικονομικι κατάςταςι τθσ κατά τθν 31-12-2019 κακϊσ και τα 

αποτελζςματα που πραγματοποιικθκαν κατά τθ χριςθ αυτι. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κατζβαλε κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν πλθρζςτερθ και αποτελεςματικότερθ 

οργάνωςθ τθσ εταιρείασ ςε όλουσ τουσ τομείσ. 

Θ πορεία τθσ εταιρείασ για τα επόμενα χρόνια προβλζπεται αςφαλισ και αποδοτικι αν λθφκοφν υπόψθ οι 

προςπάκειεσ που καταβάλει το Διοικθτικό Συμβοφλιο για τθ μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ τθσ 

εταιρείασ και τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ λειτουργίασ και προϊόντων. 

Και τϊρα προχωράμε ςτθν ανάλυςθ των κονδυλίων, παρακζτοντασ και τα αντίςτοιχα ποςά τθσ 

προθγοφμενθσ χριςθσ. 

1.τοιχεία Εςόδων 

 

 Οι ςυνολικζσ πωλιςεισ  τθσ χριςθσ ςε  ευρϊ 2.350.088,17 ιταν αυξθμζνεσ κατά 6,87% ςε ςχζςθ με τισ 

πωλιςεισ του ζτουσ 2018.  

Οι πωλιςεισ ειςιτθρίων μεταφορικοφ ζργου ανιλκαν ςε ευρϊ 1.901.864,94 και ςυνιςτοφν το 80,93% του 

κφκλου εργαςιϊν ζναντι 78,96% τθσ προθγοφμενθσ  χριςθσ. 

Τα Άλλα ζςοδα και λοιπά ζςοδα και κζρδθ τθσ χριςθσ αφοροφν: α) ζςοδα από αποηθμιϊςεισ 

αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν κατά το ποςό των 8.695,00 €, β) αναλογοφςεσ αποςβζςεισ επιχορθγοφμενων 

παγίων ποςό 129.094,81€  πλζον 600,00€ πϊλθςθ αποχαρακτθριςμζνων λεωφορείων. 

Αναλυτικά οι μεταβολζσ των ανωτζρω κονδυλίων  
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2. τοιχεία Κόςτουσ 

 

Τα κζντρα κόςτουσ για τθ χριςθ  2019  παρουςίαςαν τισ εξισ μεταβολζσ: 

• το Κόςτοσ Ρωλθκζντων ςθμείωςε αφξθςθ κατά ευρϊ 99.873,90 ζναντι τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ και 

ςε ποςοςτό αφξθςθ κατά 4,5%.  

• τα Ζξοδα Διοικθτικισ Λειτουργίασ ςθμείωςαν αφξθςθ κατά  ευρϊ 44.344,52 ζναντι τθσ προθγοφμενθσ 

χριςθσ και ςε ποςοςτό αφξθςθ κατά 56,9%. 

• τα Ζξοδα Λειτουργίασ Διάκεςθσ αυξικθκαν  κατά  ευρϊ 14.047,09 ζναντι τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 

και ςε ποςοςτό μείωςθ αφξθςθ 261,7%. 

• τα Λοιπά ζξοδα και ηθμιζσ ανζρχονται ςτθ χριςθ ςτο ποςό 4.084,55€ και αφοροφν φορολογικά 

πρόςτιμα και προςαυξιςεισ, τακτοποιιςεισ λογαριαςμϊν και πρόςτιμα ΕΦΚΑ.. 

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ  

 
3.  Οικονομικά  Αποτελζςματα   

 

Τα  οικονομικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2019 ζχουν ωσ εξισ: 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν αυξικθκε κατά 6,9% ζναντι τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ. 
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Τα διανεμόμενα μιςκϊματα λεωφορείων τθσ χριςθσ ανζρχονται ςτο ποςό των 644.707,21€ και 

ςθμείωςαν αφξθςθ ζναντι τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ κατά ποςοςτό 15,6%, ενϊ αποτελοφν το 27,4% του 

κφκλου εργαςιϊν. 

 

Θ απόδοςθ τθσ κακαρισ κζςθσ τθσ επιχείρθςθσ εκφραηόμενθ από το λόγο των προσ διανομι κερδϊν προσ 

το ςφνολο τθσ κακαρισ κζςθσ είναι μθδενικι, εξαιτίασ του μθδενικοφ αποτελζςματοσ. 

4.  Επενδφςεισ – Μεταβολζσ Παγίων 

Θ  κατανομι των  επενδφςεων για τθν χριςθ 2019 ανά κατθγορία παγίων ζχει ωσ εξισ : 

Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ, tablets, router  21.945,36 € 

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 2.252,46 € 

Σφνολο: 24.197,82€ 

 

5. θμαντικά γεγονότα που ζχουν ςυμβεί μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα από τθ λιξθ τθσ  χριςεωσ μζχρι 

τθν θμζρα ζγκριςθσ τθσ Εκκζςεωσ του Δ. προσ τθν Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων.  

Βρίςκεται ςε εξζλιξθ από το νόμιμο ελεγκτι τθσ εταιρείασ θ εργαςία φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ για τθ 

χριςθ του 2019 ςφμφωνα με το άρκρο 83 παράγραφοσ 5 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ. Από τθν 

εργαςία αυτι δεν προβλζπονται πρόςκετοι φόροι και προςαυξιςεισ. 

Θ εξάπλωςθ του νζου κορωνοϊοφ «Covid-19», ο οποίοσ τον Μάρτιο 2020 κθρφχτθκε από τον Ραγκόςμιο 

Οργανιςμό Υγείασ ωσ «πανδθμία», κακϊσ και θ επιβολι ζκτακτων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ από 

τισ επιμζρουσ κυβερνιςεισ, ζχουν επθρεάςει αρνθτικά τθν παγκόςμια οικονομία. 

Το ΚΤΕΛ, με αίςκθμα ευκφνθσ παρακολουκεί τισ εξελίξεισ προκειμζνου να ανταποκρικεί κατάλλθλα ςε όλα 

τα επίπεδα ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ επιχειρθματικι λειτουργία του και θ αςφάλεια των 

εργαηομζνων του. Ρροκειμζνου το ΚΤΕΛ να αντιμετωπίςει αποτελεςματικά τισ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ 

και να διαςφαλίςει τθν εφρυκμθ λειτουργία του, προχϊρθςε ςτα εξισ: α) ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ εργαςίασ 

από το ςπίτι (τθλεργαςία), β) ςτθν αναςτολι των δια ηϊςθσ επαγγελματικϊν ςυναντιςεων και λοιπϊν 

εταιρικϊν γεγονότων, γ) ςτον περιοριςμό των μετακινιςεων και δ) ςτθν απολφμανςθ των χϊρων 

εργαςίασ. Επιπρόςκετα μερίμνθςε για τθν κακθμερινι υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ των εργαηομζνων, με 

ςτόχο τθν καλφτερθ προςαρμογι τουσ ςτα νζα δεδομζνα. 

Στθν παροφςα χρονικι ςτιγμι, εκτιμάται ότι οι επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ κα επθρεάςουν ςθμαντικά τθν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, τισ επιδόςεισ και τθν χρθματοοικονομικι κζςθ του ΚΤΕΛ, όχι όμωσ ςε 

τζτοιο βακμό που να κζτει ηιτθμα ςυνζχιςθσ δραςτθριότθτασ. 

Συγκεκριμζνα αναφζρεται ότι, τα ΚΤΕΛ εντάςςεται ςτισ κατθγορίεσ των εταιρειϊν για τισ οποίεσ ζχει 

επιβλθκεί υποχρεωτικόσ περιοριςμόσ των λειτουργιϊν τουσ, κζτοντασ όρια πλθρότθτασ ςτα λεωφορεία. 

Επίςθσ όςον αφορά τθν δραςτθριότθτα του ΚΤΕΛ παρατθρικθκε ςθμαντικι μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν 

ςτο πρϊτο εξάμθνο του 2020 ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του προθγοφμενου ζτουσ, όμωσ μια 

ςχετικι αντιςτάκμιςθ αυτϊν των απωλειϊν αποτζλεςαν τα  κυβερνθτικά μζτρα. Πςον αφορά ςτισ 
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ειςπράξεισ των απαιτιςεων ςθμειϊνεται ότι δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ και δεν αναμζνεται 

να δθμιουργθκεί πρόβλθμα ρευςτότθτασ. Σχετικά με τα αποκζματα του ΚΤΕΛ ςε ανταλλακτικά, αυτά 

κεωροφνται επαρκι και δεν ςθμειϊνονται ελλείψεισ ςτθν τροφοδοςία. 

Τζλοσ, θ διοίκθςθ παρακολουκεί ςυνεχϊσ τισ εξελίξεισ, αξιολογεί τουσ κινδφνουσ και προβαίνει ςτισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να ελαχιςτοποιιςει τισ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ ςτα οικονομικά 

αποτελζςματα του ΚΤΕΛ, ςυνεχίηοντασ απρόςκοπτα τθν υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ πλάνου 2019-2021 

και διαςφαλίηοντασ τθν επιχειρθςιακι ςυνζχεια του ΚΤΕΛ. Θ διοίκθςθ εκτιμά ότι ςε κάκε περίπτωςθ, το εν 

λόγω υγειονομικό γεγονόσ, δεν κα επθρεάςει τθν ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ του ΚΤΕΛ. 

6.  Αρικμοδείκτεσ  
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 7. Διαχείριςθ κινδφνων 

υναλλαγματικόσ Κίνδυνοσ  

Το ςφνολο ςχεδόν των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ είναι ςε Ευρϊ με αποτζλεςμα θ 

ζκκεςι τθσ ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο να είναι ςχεδόν ελάχιςτθ. 

Κίνδυνοσ Επιτοκίων  

Δεν υπάρχουν ζντοκεσ υποχρεϊςεισ κυμαινόμενου επιτοκίου. 

Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ  

Θ Εταιρεία δεν ζχει ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου.  

Κίνδυνοσ Ρευςτότθτασ  

Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ οφείλεται ςε κακυςτζρθςθ είςπραξθσ απαιτιςεων από παροχι υπθρεςιϊν προσ 

το δθμόςιο. 

Κίνδυνοσ μακροοικονομικοφ και επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ ςτθν Ελλάδα  

Οι εξελίξεισ κατά τθ διάρκεια του 2019 και οι ςυηθτιςεισ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο ςχετικά με τθν 

επανεξζταςθ των όρων του προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ τθσ Ελλάδασ, διατθροφν το μακροοικονομικό 

και χρθματοοικονομικό περιβάλλον ςτθ χϊρα ευμετάβλθτο. Θ επιςτροφι ςτθν οικονομικι ςτακερότθτα 

εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τισ ενζργειεσ και τισ αποφάςεισ κεςμικϊν οργάνων ςτθ χϊρα και ςτο 

εξωτερικό.  

8. Περιβαλλοντικά ηθτιματα   

Θ Διοίκθςθ δθλϊνει ότι εργάηεται και κα ςυνεχίςει να εργάηεται με γνϊμονα τον ςεβαςμό του 

περιβάλλοντοσ. Θ Διοίκθςθ εφαρμόηει διαδικαςίεσ για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο ατυχιματοσ ρφπανςθσ 

και ζχει ςχεδιάςει τθν αντιμετϊπιςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από παράγοντεσ όπωσ: ενεργειακι 

χριςθ, άμεςθ και ζμμεςθ ζκκλθςθ ατμοςφαιρικϊν ρφπων,  διαχείριςθ αποβλιτων. 

9. Εργατικά ηθτιματα 

Θ Διοίκθςθ δθλϊνει ότι πράττει ςτα εργαςιακά ηθτιματα με ςεβαςμό:  

  α) ςτθν Ρολιτικι Διαφοροποίθςθσ και Κςων Ευκαιριϊν (ανεξαρτιτωσ φφλλου, κρθςκείασ, 

μειονεκτικότθτασ ι και άλλων πτυχϊν),     

 β) των δικαιωμάτων των εργαηομζνων και τθσ  ςυνδικαλιςτικισ ελευκερίασ, 

και γ) ςτθ τιρθςθ των όρων υγιεινισ και αςφάλειασ ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ, με οργάνωςθ ςυςτθμάτων 

εκπαίδευςθσ και τθρϊντασ τθν διαδικαςία προαγωγϊν.   

10. τρατθγικι Ανάπτυξθσ για το 2020 

Οι ςτρατθγικοί  ςτόχοι τθσ Εταιρείασ παραμζνουν θ προάςπιςθ και βελτίωςθ τθσ κυρίαρχθσ κζςθσ ςτθν 

εςωτερικι μεταφορά επιβατϊν μζςω: 



ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΘΕΩ 2019 ΚΣΕΛ ΜΤΚΟΝΟΤ Α.Ε. 

 
 

- 7 - 
 

1. Βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ  

2. Μείωςθσ του κόςτουσ Ρωλθκζντων 

3. Αναδιοργάνωςθ του δικτφου πωλιςεων ειςιτθρίων. 

4. Αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ πανδθμίασ με ελαχιςτοποίθςθ τθσ ηθμιάσ και τθν διατιρθςθ των 

κζςεων εργαςίασ.  

Κφριοι Μζτοχοι, 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο πιςτεφει ότι κα πρζπει να εντείνει τισ προςπάκειεσ ανάπτυξθσ νζων τομζων  

δραςτθριότθτασ τθσ εταιρείασ.  Κφριοι Μζτοχοι, κατόπιν όλων των ανωτζρω, παρακαλοφμε όπωσ 

εγκρίνετε τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ  16θσ Εταιρικισ Χριςθσ (1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 

2019) τθσ παροφςασ ζκκεςθσ. 

Μφκονοσ, 30 Ιουνίου 2020 
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο 

Ο Πρόεδροσ του Δ..   

    

    

Μπουγιοφρθσ Αντ. Μιχαιλ 

AΔΣ: ΑΗ939125 
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Ζκκεςθ Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι 

Προσ τουσ Μετόχουσ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ 

«Κ.Σ.Ε.Λ. ΜΤΚΟΝΟΤ Α.Ε.» 

Ζκκεςθ Ελζγχου επί των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων 

Γνϊμθ με Επιφφλαξθ:  

Ζχουμε ελζγξει τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ «Κ.Σ.Ε.Λ. ΜΤΚΟΝΟΤ Α.Ε.», οι 

οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2019, τισ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων και 

μεταβολϊν κακαρισ κζςθσ τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και το ςχετικό 

προςάρτθμα.  

Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ του κζματοσ που μνθμονεφεται ςτθν παράγραφο τθσ 

ζκκεςισ μασ “Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ”, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν 

εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ εταιρείασ « Κ.Σ.Ε.Λ. ΜΤΚΟΝΟΤ Α.Ε.» κατά 

τθν 31θ Δεκεμβρίου 2019 και τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία 

αυτι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4308/2014. 

Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ 

Από τον ζλεγχο που διενεργιςαμε ςθμειϊνουμε ότι δεν λάβαμε επιςτολζσ από τουσ νομικοφσ 

ςυμβοφλουσ τθσ εταιρείασ για τυχόν αγωγζσ τρίτων κατά αυτισ. Λόγω του γεγονότοσ αυτοφ, διατθροφμε 

επιφφλαξθ για ενδεχόμενεσ αγωγζσ τρίτων κατά τθσ εταιρείασ και τθν ενδεχόμενθ επίδραςθ ςτα 

αποτελζςματα χριςθσ και ςτθν κακαρι κζςθ. 

Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου (ΔΡΕ) όπωσ αυτά ζχουν 

ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία. Οι ευκφνεσ μασ, ςφμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτζρω ςτθν ενότθτα τθσ ζκκεςισ μασ “Ευκφνεσ ελεγκτι για τον ζλεγχο των οικονομικϊν 

καταςτάςεων”. Είμαςτε ανεξάρτθτοι από τθν Εταιρεία, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διοριςμοφ μασ, ςφμφωνα 

με τον Κϊδικα Δεοντολογίασ για Επαγγελματίεσ Ελεγκτζσ του Συμβουλίου Διεκνϊν Ρροτφπων 

Δεοντολογίασ Ελεγκτϊν, όπωσ αυτόσ ζχει ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία και τισ απαιτιςεισ 

δεοντολογίασ που ςχετίηονται με τον ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων ςτθν Ελλάδα και ζχουμε 

εκπλθρϊςει τισ δεοντολογικζσ μασ υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ 

και του προαναφερόμενου Κϊδικα Δεοντολογίασ. Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε 

αποκτιςει είναι επαρκι και κατάλλθλα να παρζχουν βάςθ για γνϊμθ με επιφφλαξθ. 

Ευκφνεσ τθσ Διοίκθςθσ επί των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων 

Θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ  των χρθματοοικονομικϊν 

καταςτάςεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4308/2014 όπωσ ιςχφει, όπωσ και για εκείνεσ τισ δικλίδεσ 
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εςωτερικοφ ελζγχου που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ 

χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδεσ ςφάλμα, που οφείλεται είτε ςε απάτθ 

είτε ςε λάκοσ. 

Κατά τθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

ικανότθτασ τθσ Εταιρείασ να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά τθσ, γνωςτοποιϊντασ όπου ςυντρζχει τζτοια 

περίπτωςθ, τα κζματα που ςχετίηονται με τθ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα και τθ χριςθ τθσ λογιςτικισ 

αρχισ τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ, εκτόσ και εάν θ διοίκθςθ είτε προτίκεται να ρευςτοποιιςει τθν 

Εταιρεία ι να διακόψει τθ δραςτθριότθτά τθσ ι δεν ζχει άλλθ ρεαλιςτικι εναλλακτικι επιλογι από το να 

προβεί ς ’αυτζσ τισ ενζργειεσ. 

 Ευκφνεσ του Ελεγκτι για τον Ζλεγχο των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων 

Οι ςτόχοι μασ είναι να αποκτιςουμε εφλογθ διαςφάλιςθ για το κατά πόςο οι οικονομικζσ καταςτάςεισ, 

ςτο ςφνολο τουσ, είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδεσ ςφάλμα, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ 

και να εκδϊςουμε ζκκεςθ ελεγκτι, θ οποία περιλαμβάνει τθ γνϊμθ μασ. Θ εφλογθ διαςφάλιςθ ςυνιςτά 

διαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου, αλλά δεν είναι εγγφθςθ ότι ο ζλεγχοσ που διενεργείται ςφμφωνα με τα 

ΔΡΕ, όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία, κα εντοπίηει πάντα ζνα ουςιϊδεσ 

ςφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δφναται να προκφψουν από απάτθ ι από λάκοσ και κεωροφνται 

ουςιϊδθ όταν, μεμονωμζνα ι ακροιςτικά, κα μποροφςε εφλογα να αναμζνεται ότι κα επθρζαηαν τισ 

οικονομικζσ αποφάςεισ των χρθςτϊν, που λαμβάνονται με βάςθ αυτζσ τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.  

Ωσ κακικον του ελζγχου, ςφμφωνα με τα ΔΡΕ όπωσ αυτά ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία, 

αςκοφμε επαγγελματικι κρίςθ και διατθροφμε επαγγελματικό ςκεπτικιςμό κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

ελζγχου. Επίςθσ: 

•Εντοπίηουμε και αξιολογοφμε τουσ κινδφνουσ ουςιϊδουσ ςφάλματοσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, που 

οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ, ςχεδιάηοντασ και διενεργϊντασ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ που 

ανταποκρίνονται ςτουσ κινδφνουσ αυτοφσ και αποκτοφμε ελεγκτικά τεκμιρια που είναι επαρκι και 

κατάλλθλα για να παρζχουν βάςθ για τθ γνϊμθ μασ. Ο κίνδυνοσ μθ εντοπιςμοφ ουςιϊδουσ ςφάλματοσ 

που οφείλεται ςε απάτθ είναι υψθλότεροσ από αυτόν που οφείλεται ςε λάκοσ, κακϊσ θ απάτθ μπορεί να 

εμπεριζχει ςυμπαιγνία, πλαςτογραφία, εςκεμμζνεσ παραλείψεισ, ψευδείσ διαβεβαιϊςεισ ι παράκαμψθ 

των δικλίδων εςωτερικοφ ελζγχου. 

•Κατανοοφμε τισ δικλίδεσ εςωτερικοφ ελζγχου που ςχετίηονται με τον ζλεγχο, με ςκοπό το ςχεδιαςμό 

ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθ διατφπωςθ γνϊμθσ επί τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των δικλίδων εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρείασ . 

•Αξιολογοφμε τθν καταλλθλότθτα των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και το 

εφλογο των λογιςτικϊν εκτιμιςεων και των ςχετικϊν γνωςτοποιιςεων που ζγιναν από τθ Διοίκθςθ.  
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•Αποφαινόμαςτε για τθν καταλλθλότθτα τθσ χριςθσ από τθ διοίκθςθ τθσ λογιςτικισ αρχισ τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ και με βάςθ τα ελεγκτικά τεκμιρια που αποκτικθκαν για το εάν υπάρχει 

ουςιϊδθσ αβεβαιότθτα ςχετικά με γεγονότα ι ςυνκικεσ που μπορεί να υποδθλϊνουν ουςιϊδθ 

αβεβαιότθτα ωσ προσ τθν ικανότθτα τθσ Εταιρείασ να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά τθσ. Εάν ςυμπεράνουμε 

ότι υφίςταται ουςιϊδθσ αβεβαιότθτα, είμαςτε υποχρεωμζνοι ςτθν ζκκεςθ ελεγκτι να επιςτιςουμε τθν 

προςοχι ςτισ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ των οικονομικϊν καταςτάςεων ι εάν αυτζσ οι γνωςτοποιιςεισ 

είναι ανεπαρκείσ να διαφοροποιιςουμε τθ γνϊμθ μασ. Τα ςυμπεράςματά μασ βαςίηονται ςε ελεγκτικά 

τεκμιρια που αποκτϊνται μζχρι τθν θμερομθνία τθσ ζκκεςθσ ελεγκτι. Ωςτόςο, μελλοντικά γεγονότα ι 

ςυνκικεσ ενδζχεται να ζχουν ωσ αποτζλεςμα θ Εταιρεία να παφςει να λειτουργεί ωσ ςυνεχιηόμενθ 

δραςτθριότθτα. 

•Αξιολογοφμε τθ ςυνολικι παρουςίαςθ, τθ δομι και το περιεχόμενο των οικονομικϊν καταςτάςεων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των γνωςτοποιιςεων, κακϊσ και το κατά πόςο οι οικονομικζσ καταςτάςεισ 

απεικονίηουν τισ υποκείμενεσ ςυναλλαγζσ και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται θ εφλογθ 

παρουςίαςθ. 

Μεταξφ άλλων κεμάτων, κοινοποιοφμε ςτθ διοίκθςθ, το ςχεδιαηόμενο εφροσ και το χρονοδιάγραμμα του 

ελζγχου, κακϊσ και ςθμαντικά ευριματα του ελζγχου, ςυμπεριλαμβανομζνων όποιων ςθμαντικϊν 

ελλείψεων ςτισ δικλίδεσ εςωτερικοφ ελζγχου εντοπίηουμε κατά τθ διάρκεια του ελζγχου μασ. 

Ζκκεςθ επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Απαιτιςεων 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 2  (μζροσ Β) του Ν. 

4336/2015, ςθμειϊνουμε ότι: α) Κατά τθ γνϊμθ μασ θ Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

ζχει καταρτιςκεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομικζσ απαιτιςεισ του άρκρου 150 του ν 4548/2018 και το 

περιεχόμενο αυτισ αντιςτοιχεί με τισ ςυνθμμζνεσ  χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζλθξε 

τθν 31/12/2019. β) Με βάςθ τθ γνϊςθ που αποκτιςαμε κατά το ζλεγχό μασ, για τθν Εταιρεία «Κ.Σ.Ε.Λ. 

ΜΤΚΟΝΟΤ Α.Ε.» και το περιβάλλον τθσ, δεν ζχουμε εντοπίςει ουςιϊδεισ ανακρίβειεσ ςτθν Ζκκεςθ 

Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου.     

Ακινα,  20 Ιουλίου 2020 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΘ ΛΟΓΙΣΘ 
 

 

ΙΚΟ Π. ΑΓΓΕΛΟ 

Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 33941 

 
 

O L Y M P I A  
ΟΟ ΡΡ ΚΚ ΩΩ ΣΣ ΟΟ ΙΙ   ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΓΓ ΚΚ ΣΣ ΕΕ    ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ  ΣΣ ΕΕ    ΑΑ .. ΕΕ ..   

 Παηηζίων 81 & Χέϋδεν 8-10,  104 34 Αθήνα,  

Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 170,  Α.Μ. Ε.Λ.Σ.Ε. 40,    
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Β.1.1. Ιςολογιςμόσ – Ατομικζσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ – (ςε κόςτοσ κτιςθσ) 

31θσ Δεκεμβρίου 2019 - 16θ Εταιρικι χριςθ (1/1 – 31/12/ 2019) 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ  
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ΠΑΘΘΣΙΚΟ  
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Β.2.1 Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων κατά λειτουργία – Ατομικζσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ 

 

Β3. Κατάςταςθ Μεταβολϊν Κακαρισ Θζςθσ – Ατομικζσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ  

 

 

Μφκονοσ,   30 Ιουνίου  2020 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ.. Ο Αντιπρόεδροσ του Δ.. Ο Προϊςτάμενοσ του  

  Λογιςτθρίου 

 

 

  

Μπουγιοφρθσ Α. Μιχαιλ Αςθμομφτθσ Φλ. Αναςτάςιοσ ωτθρόπουλοσ Ιωάννθσ 

AΔΣ: ΑΗ 939125 ΑΔΣ: Μ 595885 Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 21301 
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ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

ΣΘ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 
ΠΡΟΑΡΣΘΜΑ (βάςει των διατάξεων του άρκρου 29 του Ν.4308/2014 Ε.Λ.Π.) 

α) Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν Εταιρεία 

α) Tθν επωνυμία τθσ οντότθτασ. ΚΟΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΣΕΛ 

ΤΠΕΡΑΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ - δ.τ. Κ.Σ.Ε.Λ. ΜΤΚΟΝΟΤ Α.Ε. 

β) Το νομικό τφπο τθσ οντότθτασ. Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτ. Δικαίου – Ανϊνυμθ Εταιρεία 

γ) Τθν περίοδο αναφοράσ. 1/1/2019 - 31/12/2019 

δ) Tθ διεφκυνςθ τθσ ζδρασ τθσ οντότθτασ. Ζδρα: Φάμπρικα Μυκόνου, ΤΚ: 84600 

ε) Το δθμόςιο μθτρϊο ςτο οποίο είναι 

εγγεγραμμζνθ θ οντότθτα ι αντίςτοιχεσ 

πλθροφορίεσ, κατά περίπτωςθ. 

ΜΘΤΩΟ ΕΜΡΟΙΚΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ:  
Α.Μ.Α.Ε.: 55309/81/Β/03/22 
 Γ.Ε.ΜΘ.: 048878438000 

ςτ) Εάν θ οντότθτα λειτουργεί με τθν 

παραδοχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ. 

Θ οντότθτα λειτουργεί με τθν παραδοχι τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ 

η) Εάν θ οντότθτα είναι υπό εκκακάριςθ. Θ οντότθτα δεν είναι υπό εκκακάριςθ 

θ) Τθν κατθγορία τθσ οντότθτασ (πολφ μικρι, 

μικρι, μεςαία, μεγάλθ, δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ), ςφμφωνα με τον παρόντα 

νόμο. 

Μικρι 

κ) Διλωςθ ότι οι χρθματοοικονομικζσ 

καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςε πλιρθ 

ςυμφωνία με τον παρόντα νόμο 

Θ διοίκθςθ δθλϊνει, ότι οι χρθματοοικονομικζσ 

καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςε πλιρθ ςυμφωνία 

με τον παρόντα νόμο. 

β.) Ακολουκοφμενεσ Λογιςτικζσ Αρχζσ και Μζκοδοι 

§.1. φννομθ κατάρτιςθ και δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων - Παρεκκλίςεισ που ζγιναν χάριν τθσ 

αρχισ τθσ εφλογθσ παρουςίαςθσ 

Άρκρο 29, παρ. 6 , N. 4308/2014: Ππου, ςε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ, θ οντότθτα ζχει παρεκκλίνει από τθν 

εφαρμογι μιασ διάταξθσ του παρόντοσ νόμου για να 

εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςθ τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 16 περί εφλογθσ παρουςίαςθσ, θ παρζκκλιςθ 

αυτι γνωςτοποιείται και δικαιολογείται επαρκϊσ. Οι 

επιπτϊςεισ τθσ παρζκκλιςθσ ςτα περιουςιακά 

ςτοιχεία, ςτισ υποχρεϊςεισ, ςτθν κακαρι κζςθ και 

ςτα αποτελζςματα, παρατίκενται πλιρωσ ςτο 

προςάρτθμα. 

Δεν υφίςταται καμία παρζκκλιςθ από τον 

παρόντα νόμο με ςκοπό τθν εφλογθ 

παρουςίαςθ. 
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Άρκρο 29, παρ. 7 , N. 4308/2014: Πταν ζνα 

περιουςιακό ςτοιχείο ι μία υποχρζωςθ ςχετίηεται με 

περιςςότερα από ζνα κονδφλια του ιςολογιςμοφ, 

γνωςτοποιείται θ ςχζςθ του ςτοιχείου αυτοφ με τα 

ςχετιηόμενα κονδφλια των χρθματοοικονομικϊν 

καταςτάςεων. 

Δεν ςυντρζχει περίπτωςθ ςυςχετιςμοφ 

περιουςιακοφ ςτοιχείου ι υποχρζωςθσ να 

ςχετίηεται με περιςςότερα κονδφλια του 

ιςολογιςμοφ των χρθματοοικονομικϊν 

καταςτάςεων. 

§.2. Αποτίμθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων 

Άρκρο 29, παρ. 5 , N. 4308/2014: υνοπτικι αναφορά των λογιςτικϊν πολιτικϊν που ακολουκεί θ 

οντότθτα για τα επιμζρουσ ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν τθσ καταςτάςεων. ε περίπτωςθ 

αλλαγϊν λογιςτικϊν πολιτικϊν, αλλαγϊν λογιςτικϊν εκτιμιςεων ι διόρκωςθσ λακϊν, γίνεται 

αναφορά ςτο γεγονόσ, ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςτθν αλλαγι ι τθ διόρκωςθ, και γνωςτοποιοφνται 

επαρκϊσ οι ςχετικζσ επιπτϊςεισ ςτα κονδφλια των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. 

1) Tα ενςϊματα , βιολογικά και άυλα πάγια ςτοιχεία αναγνωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ και 

μεταγενζςτερα επιμετροφνται ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ κτιςεωσ. Ειδικότερα, ςτα πάγια περιλαμβάνονται, 

μεταξφ άλλων: 

α) H υπεραξία, ωσ άυλο ςτοιχείο. 

β) Οι δαπάνεσ βελτίωςθσ παγίων. 

γ) Οι δαπάνεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ, μόνο όταν εμπίπτουν ςτον οριςμό του περιουςιακοφ 

ςτοιχείου. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, οι ςχετικζσ δαπάνεσ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο, ςφμφωνα με το 

άρκρο 25. 

2) Αποςβζςεισ παγίων. H αξία των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων που ζχουν περιοριςμζνθ ωφζλιμθ ηωι 

υποβλικθκε ςε απόςβεςθ. H απόςβεςθ άρχιςε από τον επόμενο μινα (ςφμφωνα με τθν φορολογικι 

νομοκεςία) από τθν ςτιγμι που το περιουςιακό ςτοιχείο είναι ζτοιμο για τθ χριςθ για τθν οποία 

προορίηεται και υπολογίηεται με όχι με  βάςθ τθν εκτιμϊμενθ ωφζλιμθ οικονομικι ηωι του αλλά με τουσ 

προβλεπόμενουσ ςυντελεςτζσ. 

 
Κατθγορία Ζτθ υντ 

Οι αποςβζςεισ διενεργικθκαν με τθ ςτακερι μζκοδο 

(αναφζρεται θ μζκοδοσ είτε με τθ ςτακερι μζκοδο είτε 

με τθ φκίνουςα μζκοδο είτε με τθ μζκοδο των 

παραγόμενων μονάδων) με ςυντελεςτζσ τουσ οποίουσ θ 

διοίκθςθ τθσ οντότθτασ επζλεξε με βάςθ τθν ωφζλιμθ 

οικονομικι ηωι του παγίου  

Ακίνθτα  25 4% 

Μθχανιματα 8 12% 

Μετ.μζςα 6 16% 

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 10 10% 

Θ/Υ & λογιςμικά 5 20% 
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3) Απομείωςθ παγίων. 

Tα άνω πάγια περιουςιακά ςτοιχεία που επιμετροφνται ςτο κόςτοσ ι ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ 

υπόκεινται ςε ζλεγχο απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ, όταν υπάρχουν ςχετικζσ ενδείξεισ. 

Δεν αναςτράφθκαν ηθμίεσ απομείωςθσ προθγοφμενων περιόδων. 

Δεν υπιρξε αναςτροφι τθσ απομείωςθσ υπεραξίασ . 

4) Παφςθ αναγνϊριςθσ παγίων 

Tα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου διατζκθκαν ι δεν αναμζνονται 

πλζον μελλοντικά οικονομικά οφζλθ από τθ χριςθ ι τθ διάκεςι του ζπαυςαν να αναγνωρίηονται ςτον 

ιςολογιςμό και το κζρδοσ ι ηθμία που προζκυψε από τθν ανωτζρω παφςθ προςδιορίςκθκε ωσ θ διαφορά 

μεταξφ του κακαροφ προϊόντοσ τθσ διάκεςθσ και τθσ λογιςτικισ αξίασ του ςτοιχείου και το οποίο 

περιλαμβάνεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςτο χρόνο που το ςτοιχείο ζπαυςε να αναγνωρίηεται 

(εκτόσ εάν προβλζπεται διαφορετικά από τον παρόντα νόμο) 

5) Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

Πλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αναγνωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ. 

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ, τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία επιμετροφνται ςτο κόςτοσ 

κτιςεωσ μείον ηθμίεσ απομείωςθσ. 

Tα ζντοκα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ 

επιμετρϊνται ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ με τθ χριςθ τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου ( ι με τθ 

ςτακερι μζκοδο). 

Απομείωςθ. Tα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία υπόκεινται ςε ζλεγχο απομείωςθσ, όταν 

υπάρχουν ςχετικζσ ενδείξεισ. 

Ηθμίεσ απομείωςθσ δεν υπιρξαν. 

Για τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του μθ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ οι ηθμίεσ απομείωςθσ 

αναγνωρίηονται όταν εκτιμάται ότι θ απομείωςθ είναι μόνιμου χαρακτιρα. 

Ραφςθ αναγνϊριςθσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου. H οντότθτα παφει να αναγνωρίηει 

ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο όταν και μόνον όταν: 

α) Εκπνεφςουν τα ςυμβατικά δικαιϊματα επί των ταμιακϊν ροϊν του ςτοιχείου ι 

β) μεταβιβάςει όλουσ ουςιαςτικά τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν κυριότθτα του 

ςτοιχείου αυτοφ. 
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Κατά τθν παφςθ αναγνϊριςθσ ενόσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου κα αναγνωριςκεί ωσ 

κζρδοσ ι ηθμία ςτα αποτελζςματα, θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και του ανταλλάγματοσ που 

λαμβάνεται (ςυμπεριλαμβανομζνου κάκε νζου περιουςιακοφ ςτοιχείου που αποκτάται μείον κάκε νζα 

υποχρζωςθ που αναλαμβάνεται). 

Εμφάνιςθ ςτον ιςολογιςμό: 

Tα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία παρουςιάηονται ςτον ιςολογιςμό ωσ μθ κυκλοφοροφντα 

ι ωσ κυκλοφοροφντα, ανάλογα με τισ προκζςεισ τθσ διοίκθςθσ τθσ οντότθτασ και το ςυμβατικό ι 

εκτιμϊμενο χρόνο διακανονιςμοφ τουσ. 

6) Προκαταβολζσ δαπανϊν και λοιπά μθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

Οι προκαταβολζσ αναγνωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ (καταβαλλόμενα ποςά). 

Μεταγενζςτερα επιμετρϊνται ςτο αρχικό κόςτοσ κτιςθσ, μείον τα χρθςιμοποιθκζντα ποςά βάςει τθσ 

αρχισ του δουλευμζνου και τυχόν ηθμίεσ απομείωςθσ. 

Tα λοιπά μθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αναγνωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ. 

Μεταγενζςτερα επιμετρϊνται ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ κόςτουσ κτιςθσ και ανακτιςιμθσ αξίασ. 

7.  Τποχρεϊςεισ 

7.1 Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ. 

Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικά ςτο οφειλόμενο ποςό τουσ. 

Ροςά που αφοροφν υπζρ ι υπό το άρτιο ζκδοςθ, κακϊσ και το κόςτοσ που ςχετίηεται άμεςα με τθν 

ανάλθψθ των υποχρεϊςεων δεν υπιρξαν. 

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ, οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ επιμετρϊνται ςτα 

οφειλόμενα ποςά. 

Σθμείωςθ: Αντί τθσ εφαρμογισ των ανωτζρω οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται 

αρχικά και επιμετρϊνται μεταγενζςτερα ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου 

ι τθ ςτακερι μζκοδο, εάν θ επιμζτρθςθ με τον κανόνα τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει ςθμαντικι 

επίπτωςθ ςτα ποςά των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. 

Ειδικότερα, για τθν επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτθν ανωτζρω ςθμείωςθ θ αρχικι αναγνϊριςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων γίνεται ςτο 

κακαρό ποςό που αναλαμβάνεται, λαμβανομζνων υπόψθ των ποςϊν που αφοροφν υπζρ ι υπό το άρτιο 

ζκδοςθ, τόκουσ, κακϊσ και το κόςτοσ που ςχετίηεται άμεςα με τθν ανάλθψθ αυτϊν. 
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Σόκοι χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων 

Οι προκφπτοντεσ τόκοι από τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδα ςτα 

αποτελζςματα. 

Παφςθ αναγνϊριςθσ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ 

H οντότθτα παφει να αναγνωρίηει μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ όταν, και μόνον όταν, θ 

ςυμβατικι δζςμευςθ εκπλθρϊνεται, ακυρϊνεται ι εκπνζει. 

Τροποποίθςθ των όρων υφιςτάμενθσ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ (είτε οφείλεται ςε οικονομικι 

δυςχζρεια του οφειλζτθ είτε όχι) αντιμετωπίηεται ωσ εξόφλθςθ τθσ αρχικισ και αναγνϊριςθ νζασ 

χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ. 

H διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ μιασ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ που εξοφλείται ι 

μεταβιβάηεται ςε ζνα τρίτο μζροσ και του ανταλλάγματοσ που καταβάλλεται, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

λογιςτικισ αξίασ τυχόν άλλων, εκτόσ μετρθτϊν, μεταβιβαηόμενων περιουςιακϊν ςτοιχείων και τυχόν νζων 

υποχρεϊςεων που αναλαμβάνονται, αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα. 

7.2. Mθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ. 

Οι μθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικά και επιμετρϊνται μεταγενζςτερα ςτο 

ονομαςτικό ποςό που αναμζνεται να απαιτθκεί για το διακανονιςμό τουσ. 

7.3. Προβλζψεισ. 

Οι προβλζψεισ αναγνωρίηονται αρχικά και επιμετρϊνται μεταγενζςτερα ςτο ονομαςτικό ποςό που 

αναμζνεται να απαιτθκεί για το διακανονιςμό τουσ. 

Πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. 

Σθμείωςθ: Αντί τθσ ανωτζρω επιμζτρθςθσ , οι προβλζψεισ αναγνωρίηονται αρχικά και επιμετρϊνται 

μεταγενζςτερα ςτθν παροφςα αξία των ποςϊν που αναμζνεται να απαιτθκοφν για το διακανονιςμό τουσ, 

εάν θ επιμζτρθςθ με βάςθ τθν παροφςα αξία αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι επίπτωςθ ςτα ποςά των 

χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, ζναντι τθσ επιμζτρθςθσ με βάςθ το ονομαςτικό ποςό. 

Ρροβλζψεισ για παροχζσ ςε εργαηομζνουσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία. Ειδικότερα, οι 

προβλζψεισ για παροχζσ ςε εργαηομζνουσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, αναγνωρίηονται και 

επιμετρϊνται είτε ςτα προκφπτοντα από τθ νομοκεςία ονομαςτικά ποςά κατά τθν θμερομθνία του 

ιςολογιςμοφ είτε με βάςθ αποδεκτι αναλογιςτικι μζκοδο, εάν θ αναλογιςτικι μζκοδοσ ζχει ςθμαντικι 

επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Θ εταιρεία  ζχει ςχθματίςει προβλζψεισ για παροχζσ ςε 

εργαηόμενουσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία. 
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7.4. Διαφορζσ που προκφπτουν είτε κατά τθν επανεκτίμθςι είτε κατά το διακανονιςμό των μθ 

χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλζψεων, αναγνωρίηονται ωσ κζρδθ 

ι ηθμίεσ τθσ περιόδου ςτθν οποία προκφπτουν. 

8. Αναβαλλόμενοι φόροι. 

Mθ αναγνϊριςθ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ. 

H οντότθτα δεν αναγνωρίηει αναβαλλόμενο φόρο ειςοδιματοσ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ 

τουσ. 

Αναγνϊριςθ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ. 

H οντότθτα αναγνωρίηει αναβαλλόμενο φόρο ςε όλεσ τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ. 

Αντίκετα, οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίςκθκαν ςτο βακμό που είναι ςφόδρα 

πικανό και τεκμθριωμζνο ότι κα υπάρχουν φορολογθτζα κζρδθ ζναντι των οποίων οι εκπιπτόμενεσ 

προςωρινζσ διαφορζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Χρεωςτικά και πιςτωτικά υπόλοιπα των 

αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται ςε ςυμψθφιςμό και τα αντίςτοιχα κακαρά ποςά παρουςιάηονται ςτον 

ιςολογιςμό και ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Αρχικι αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ. O αναβαλλόμενοσ φόροσ, είτε περιουςιακό ςτοιχείο είτε 

υποχρζωςθ, αναγνωρίηεται αρχικά και επιμετράτε μεταγενζςτερα ςτο ποςό που προκφπτει από τθν 

εφαρμογι του ιςχφοντοσ φορολογικοφ ςυντελεςτι ςε κάκε προςωρινι διαφορά. 

Διαφορζσ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ. Οι μεταβολζσ ςτο ποςό τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ 

απαίτθςθσ ι υποχρζωςθσ του ιςολογιςμοφ που προκφπτουν από περίοδο ςε περίοδο αναγνωρίηονται ςε 

μείωςθ ι αφξθςθ αναλόγωσ του φόρου ειςοδιματοσ τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων. Kατ’ εξαίρεςθ, οι 

διαφορζσ που προκφπτουν από περιουςιακά ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ των οποίων οι μεταβολζσ 

αναγνωρίηονται ςτθν κακαρι κζςθ, αναγνωρίηονται ομοίωσ κατ’ ευκείαν ςτθν κακαρι κζςθ, ςε μείωςθ ι 

αφξθςθ αναλόγωσ του ςχετικοφ κονδυλίου.  

γ.) θμειϊςεισ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

§.3 Πάγιο ενεργθτικό - Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 

3.1 Άρκρο 29, παρ. 8 , N. 4308/2014: Πίνακα που παρουςιάηει για κάκε κονδφλι των ενςϊματων και 

άυλων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων: 

α) Το κόςτοσ κτιςθσ ι το κόςτοσ παραγωγισ ι τθν εφλογθ αξία (του άρκρου 24) ςε περίπτωςθ που ζχει 

εφαρμοςτεί επιμζτρθςθ ςτθν εφλογθ αξία, ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ περιόδου για κάκε κονδφλι. 

β) Τισ προςκικεσ, τισ μειϊςεισ και τισ μεταφορζσ μεταξφ των κονδυλίων των παγίων κατά τθ διάρκεια 

τθσ περιόδου. 
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γ) Τισ αποςβζςεισ και απομειϊςεισ αξίασ που αφοροφν τθν περίοδο. 

δ) Τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και απομειϊςεισ ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ περιόδου. 

ε) Τισ λοιπζσ μεταβολζσ των ςωρευμζνων αποςβζςεων και απομειϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου. 

ςτ) Το ποςό με το οποίο προςαυξικθκε θ αξία κτιςθσ πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων λόγω 

κεφαλαιοποίθςθσ τόκων ςτθν περίοδο, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2δ του άρκρου 18. 

η) Λοιπζσ μεταβολζσ. 

 

3.2 Άρκρο 29, παρ. 26 , N. 4308/2014:H επωνυμία, θ ζδρα και θ νομικι μορφι κάκε άλλθσ οντότθτασ, 

ςτθν οποία θ οντότθτα είναι απεριόριςτα ευκυνόμενοσ εταίροσ. 

 Άρκρο 29, παρ. 27 , N. 4308/2014: H επωνυμία και θ 

ζδρα τθσ οντότθτασ θ οποία καταρτίηει ενοποιθμζνεσ 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ του τελικοφ 

ςυνόλου επιχειριςεων, μζροσ του οποίου αποτελεί θ 

οντότθτα ωσ κυγατρικι, εάν ςυντρζχει περίπτωςθ. 

Θ εταιρεία δεν καταρτίηει ενοποιθμζνεσ 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και δεν 

ςυμμετζχει ςτο κεφάλαιο άλλθσ εταιρείασ ωσ 

απεριόριςτα ευκυνόμενοσ εταίροσ.   
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3.3 Λοιπά  

Στον λογαριαςμό Λοιπά περιλαμβάνονται εγγυιςεισ ενοικίων.  

§. 4. Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία  

Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 

4.1  Αποκζματα. 

α) Αρχικι καταχϊριςθ 

Τα αποκζματα καταχωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςεωσ, το οποίο περιλαμβάνει κάκε δαπάνθ που 

απαιτείται για να ζλκει κάκε ςτοιχείο των αποκεμάτων ςτθν παροφςα κατάςταςθ ι κζςθ ι επιδιωκόμενθ 

χριςθ.  

β) Μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ 

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ καταχωρίςεωσ, τα αποκζματα (εκτόσ από χρθματιςτθριακά εμπορεφματα 

και κυκλοφοροφντα βιολογικά περιουςιακά ςτοιχεία) αποτιμοφνται ςτθν κατ' είδοσ χαμθλότερθ τιμι 

μεταξφ του κόςτουσ κτιςεωσ και τθσ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ τουσ. Το κόςτοσ κτιςεωσ 

προςδιορίηεται με τθ μζκοδο του μζςου ςτακμικοφ όρου. Στθν περίπτωςθ αποτιμιςεωσ ςτθν κακαρι 

ρευςτοποιιςιμθ αξία, θ ηθμία απομειϊςεωσ καταχωρίηεται ωσ κόςτοσ πωλθκζντων, εκτόσ αν είναι 

ςθμαντικι, οπότε ενςωματϊνεται ςτο κονδφλι «απομειϊςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων». 

Ανάλυςθ των αποκεμάτων πετρελαίου απεικονίηεται ςτο πίνακα που ακολουκεί περιλαμβάνονται 

ςτοιχεία για τθν κίνθςθ των αποκεμάτων:  

 

Το κόςτοσ καυςίμων ποςό ευρϊ 284.042,54 περιλαμβάνεται ςτον λογαριαςμό ΚΑ 64 Διάφορα 

Ζξοδα ςτισ αναλφςεισ εξόδων που ακολουκοφν.   

 4.2  Εμπορικζσ απαιτιςεισ. 

Αναλυτικά:  
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4.3 Λοιπζσ απαιτιςεισ 

 

Αναλυτικά: 

 

4.4 Προπλθρωμζνα ζξοδα 

 

Αναλυτικά: 

 

4.5 Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

 

Αναλυτικά: 

 

§. 5. Μετοχικό κεφάλαιο 

α) Το κεφάλαιο που ζχει εγκρικεί αλλά δεν ζχει 

καταβλθκεί. 
Δεν ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ. 

β) O αρικμόσ και θ ονομαςτικι αξία των τίτλων 

κακαρισ κζςθσ ι, όταν δεν υπάρχει ονομαςτικι, θ 

λογιςτικι αξία κάκε κατθγορίασ τίτλων. 

70.000 Μετοχζσ των 15,82 ευρϊ/εκάςτθ 

γ) O αρικμόσ και θ ονομαςτικι αξία ι, όταν δεν 

υπάρχει ονομαςτικι αξία, θ λογιςτικι αξία των τίτλων 

που αντιπροςωπεφουν το κεφάλαιο και εκδόκθκαν 

μζςα ςτθν περίοδο, εντόσ των ορίων του εγκεκριμζνου 

κεφαλαίου. 

Δεν ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ 

δ) O αρικμόσ και θ ονομαςτικι αξία των κατεχόμενων 

ιδίων τίτλων κακαρισ κζςθσ ι, όταν δεν υπάρχει 
Δεν ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ 
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ονομαςτικι, θ λογιςτικι αξία κάκε κατθγορίασ τίτλων. 

 Αναλυτικά θ δομι τθσ κακαρισ κζςθσ: 

 

§.6. Προβλζψεισ και υποχρεϊςεισ 

Άρκρο 29, παρ. 16 , N. 4308/2014: Tο ςυνολικό ποςό των χρθματοοικονομικϊν δεςμεφςεων, εγγυιςεων 

ι ενδεχόμενων επιβαρφνςεων (ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ) που δεν εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό, με 

ζνδειξθ τθσ φφςθσ και τθσ μορφισ των ςχετικϊν εξαςφαλίςεων που ζχουν παραςχεκεί. Κάκε δζςμευςθ 

που αφορά παροχζσ ςε εργαηόμενουσ μετά τθν ζξοδο από τθ υπθρεςία ι οντότθτεσ ομίλου ι ςυγγενείσ 

οντότθτεσ, γνωςτοποιείται ξεχωριςτά. 

Προβλζψεισ  

6.1 Οι υποχρεϊςεισ για παροχζσ ςε εργαηομζνουσ δεν προςδιορίςτθκε με αναλογιςτικι μελζτθ. Εάν θ 

εταιρεία εφάρμοηε τισ ςχετικζσ διατάξεισ το ςυςςωρευμζνο φψοσ τθσ πρόβλεψθσ για αποηθμίωςθ του 

προςωπικοφ τθσ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία τθν 31.12.2019,  ανζρχονται ςτο ποςό των ευρϊ 28 χιλ. 

 

6.2 Λοιπζσ προβλζψεισ για ζκτακτουσ κινδφνουσ 

Θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ πιςτεφει ότι οι προβλζψεισ ποςοφ 92.784,00€ που  υπάρχουν καλφπτουν τουσ  

επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ από επιςφαλείσ απαιτιςεισ (βλζπε τθν παράγραφο 4.2).   

6.3  Χρθματοοικονομικζσ δεςμεφςεισ & Χορθγθκείςεσ εγγυιςεισ και εμπράγματεσ αςφάλειεσ 

Θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει μθ ακυρϊςιμεσ ςυμβάςεισ λειτουργικϊν μιςκϊςεων που αφοροφν τθν 

ενοικίαςθ λεωφορείων από μετόχουσ του ΚΤΕΛ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2963/2001. Τα 

μιςκϊματα τθσ χριςθσ ανιλκαν  ςτο ποςό  644.707,21€ ζναντι 557.550,00€ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ. 

6.4  Ενδεχόμενεσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ: 

Οι χριςεισ 2012-2018 ζχουν ελεγχκεί φορολογικά από Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ και εκδόκθκαν 

φορολογικά πιςτοποιθτικά χωρίσ επιφφλαξθ για αυτζσ τισ χριςεισ. Για τθ χριςθ 2019 θ εταιρεία ζχει 

υπαχκεί ςτο φορολογικό ζλεγχο των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν από τισ διατάξεισ του άρκρου 65Α του 
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Κ.Φ.Δ. Ο ζλεγχοσ για τθ χριςθ 2019 βρίςκεται ςε εξζλιξθ και το ςχετικό φορολογικό πιςτοποιθτικό 

προβλζπεται να χορθγθκεί μετά τθ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων χριςεωσ 2019. 

6.5 Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 

α) Αρχικι καταχϊριςθ και μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ 

Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ, τόςο κατά τθν αρχικι καταχϊριςθ, όςο και μεταγενζςτερα, 

αποτιμοφνται ςτα ονομαςτικά ποςά τουσ. Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα δεν 

υπάρχουν. 

β) Διαγραφι 

Μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ διαγράφεται όταν και μόνον όταν θ ςυμβατικι δζςμευςθ 

εκπλθρϊνεται, ακυρϊνεται ι εκπνζει, δθλαδι όταν θ ςυμβατικι δζςμευςθ που τθν δθμιοφργθςε δεν 

υφίςταται πλζον.  

6.5.1  Δάνεια  

Άρκρο 29, παρ. 14 , N. 4308/2014: Tα ποςά των 

υποχρεϊςεων τθσ οντότθτασ που κακίςτανται 

απαιτθτά μετά από πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία 

του ιςολογιςμοφ.  

Δεν υπάρχουν 

Άρκρο 29, παρ. 13 , N. 4308/2014: Tο ςυνολικό χρζοσ 

τθσ οντότθτασ που καλφπτεται με εξαςφαλίςεισ που 

παρζχονται από τθν οντότθτα, με ζνδειξθ τθσ φφςθσ 

και τθσ μορφισ τθσ εξαςφάλιςθσ. 

Δεν υφίςταται τζτοια περίπτωςθ 

6.5.2   Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

Αναλυτικά: 

 

6.5.3   Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 

Αναλυτικά: 
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6.5.4 Φόροσ Ειςοδιματοσ & Λοιποί Φόροι – Σζλθ  

Ο φόροσ ειςοδιματοσ και οι λοιποί Φόροι – Τζλθ αναλυτικά: 

 

6.5.5 Οργανιςμοί Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ  

Αναλυτικά:  

 

6.5.6 Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

Αναλυτικά:  

  

6.6  Μθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 

α) Αρχικι καταχϊριςθ και μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ 

Οι μθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ καταχωρίηονται αρχικά και αποτιμοφνται μεταγενζςτερα ςτο 

ονομαςτικό ποςό που αναμζνεται να απαιτθκεί για το διακανονιςμό τουσ. Διαφορζσ που προκφπτουν είτε 

κατά τθν επανεκτίμθςι είτε κατά το διακανονιςμό των μθ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων 

καταχωρίηονται ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ τθσ περιόδου ςτθν οποία προκφπτουν. 

β) Διαγραφι 

Μια μθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ διαγράφεται όταν και μόνον όταν θ ςυμβατικι δζςμευςθ 

εκπλθρϊνεται, ακυρϊνεται ι εκπνζει, δθλαδι όταν θ ςυμβατικι δζςμευςθ που τθν δθμιοφργθςε δεν 

υφίςταται πλζον.  

§.7  Αμοιβζσ, προκαταβολζσ και πιςτϊςεισ ςε όργανα διοικιςεωσ 

Άρκρο 29, παρ. 30 , N. 4308/2014: Tα ποςά που 

δόκθκαν ςτθν περίοδο για αμοιβζσ ςε μζλθ 

διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν 

ςυμβουλίων ςτα πλαίςια των κακθκόντων τουσ, 

κακϊσ και τισ δεςμεφςεισ που προζκυψαν ι 

Δεν υφίςταται τζτοια περίπτωςθ 
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αναλιφκθκαν για παροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν 

υπθρεςία ςε αποχωριςαντα μζλθ των εν λόγω 

ςυμβουλίων, ςυνολικά κατά κατθγορία ςυμβουλίου. 

Άρκρο 29, παρ. 25 , N. 4308/2014: Tα ποςά 

προκαταβολϊν και πιςτϊςεων που χορθγικθκαν ςτα 

μζλθ διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν 

ςυμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων 

χοριγθςθσ και των ποςϊν που επιςτράφθκαν, 

διαγράφθκαν ι δεν ειςπράχκθκαν λόγω αποποίθςθσ, 

κακϊσ και τισ δεςμεφςεισ που αναλιφκθκαν για 

λογαριαςμό τουσ, με οποιαδιποτε εγγφθςθ. Tα 

ςτοιχεία αυτά γνωςτοποιοφνται ακροιςτικά για κάκε 

κατθγορία των προςϊπων αυτϊν. 

Δεν υπάρχουν. 

§.8. Αποτελζςματα χριςεωσ 

8.1 Ανάλυςθ κφκλου εργαςιϊν 

 Άρκρο 29, παρ. 24 , N. 4308/2014: Tο κακαρό φψοσ του κφκλου εργαςιϊν με ανάλυςθ κατά κατθγορίεσ 

δραςτθριότθτασ και κατά γεωγραφικζσ αγορζσ, εφόςον οι κατθγορίεσ και οι αγορζσ αυτζσ διαφζρουν 

ουςιωδϊσ μεταξφ τουσ από άποψθ οργάνωςθσ των πωλιςεων και παροχισ των υπθρεςιϊν. (O κφκλοσ 

εργαςιϊν λαμβάνεται όπωσ κακορίηεται ςτο άρκρο 25, παρ. 6 και 7 , δθλαδι το κακαρό φψοσ του κφκλου 

εργαςιϊν περιλαμβάνει τα ποςά των εςόδων που πραγματοποιοφνται από τθν πϊλθςθ προϊόντων ι τθν 

παροχι υπθρεςιϊν, μζςα ςτα πλαίςια τθσ ςυνικουσ δραςτθριότθτασ τθσ εταιρείασ από τα οποία ζχουν 

αφαιρεκεί οι εκπτϊςεισ πωλιςεων και οι υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων ειςπραττόμενοι φόροι). 

 

8.2 Αρικμόσ εργαηομζνων & Μιςκοδοτικό κόςτοσ  

Άρκρο 29, παρ. 23 , N. 4308/2014: Για τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν οντότθτα κατά τθ διάρκεια 
περιόδου παρζχονται οι εξισ πλθροφορίεσ: 

α) O μζςοσ όροσ των απαςχολοφμενων. 

1) Μζςοσ όροσ προςωπικοφ: 30 

β) Ανάλυςθ του μζςου όρου των απαςχολοφμενων ανά κατθγορία. 

2) Μζςοσ όροσ προςωπικοφ κατά κατθγορίεσ: 
 2019 2018 

 Υπαλλθλικό προςωπικό, άτομα  5 5 

 Εργατοτεχνικό προςωπικό, άτομα 25 25 

   φνολο: άτομα  30 30 
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γ) Αν δεν αναφζρονται χωριςτά ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων οι δαπάνεσ για παροχζσ ςε 

εργαηόμενουσ τθσ περιόδου, γνωςτοποιοφνται αναλυτικά τα ςυνολικά ποςά των εξισ κατθγοριϊν αυτϊν 

των δαπανϊν: 

8.3 Ζςοδα και ζξοδα ςθμαντικοφ ποςοφ ι ιδιαίτερθσ ςυχνότθτασ ι ςθμαςίασ 

Άρκρο 29, παρ. 17 , N. 4308/2014: Tο ποςό και τθ φφςθ των επιμζρουσ ςτοιχείων των εςόδων ι των 

εξόδων που είναι ιδιαίτερου φψουσ ι ιδιαίτερθσ ςυχνότθτασ ι ςθμαςίασ. Ιδιαίτερα, ςτθν περίπτωςθ που 

από τον παρόντα νόμο προβλζπεται ςυμψθφιςμόσ εςόδων και εξόδων γνωςτοποιοφνται τα ςχετικά 

κονδφλια και οι αξίεσ αυτϊν προ του ςυμψθφιςμοφ. α) Ζςοδα ι ζξοδα που είναι ιδιαίτερου φψουσ ι 

ιδιαίτερθσ ςυχνότθτασ ι ςθμαςίασ δεν υπάρχουν. 

Ζξοδα χριςθσ οργανικά και ανόργανα: 

 

Ζςοδα χριςθσ οργανικά και ανόργανα: 

 

Κζντρα Κόςτουσ  
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β) Συμψθφιςμοί εςόδων και εξόδων προβλεπόμενοι από το N. 4308/2014 δεν υπάρχουν. 

Άρκρο 29, παρ. 18 , N. 4308/2014: Tο ποςό 

τόκων τθσ περιόδου με το οποίο αυξικθκε το 

κόςτοσ απόκτθςθσ αγακϊν και υπθρεςιϊν, 

ςφμφωνα με το άρκρο 20. 

Δεν υπάρχει ποςό τόκων τθσ περιόδου με το οποίο 

αυξικθκε το κόςτοσ απόκτθςθσ αγακϊν και 

υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 20 του N. 

4308/2014. 

§.9 Διακανονιςμοί τθσ εταιρείασ που δεν εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό 

Δεν  ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ 

§.10 υναλλαγζσ με ςυνδεόμενα μζρθ 

Άρκρο 29, παρ. 31 , N. 4308/2014: Οι ςυναλλαγζσ που πραγματοποιεί θ οντότθτα με τα ςυνδεδεμζνα 

μζρθ, περιλαμβανομζνου και του ποςοφ αυτϊν των ςυναλλαγϊν, τθ φφςθ τθσ ςχζςθσ του ςυνδεδεμζνου 

μζρουσ, κακϊσ και άλλα πλθροφοριακά ςτοιχεία για τισ ςυναλλαγζσ, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν 

κατανόθςθ τθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθσ οντότθτασ. Ανάλογεσ πλθροφορίεσ παρζχονται και για τα 

υπόλοιπα των ςχετικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. Οι 

πλθροφορίεσ για τισ επιμζρουσ ςυναλλαγζσ και τα υπόλοιπα μποροφν να ςυνακροίηονται ανάλογα με τθ 

φφςθ τουσ, εκτόσ εάν απαιτοφνται χωριςτά πλθροφοριακά ςτοιχεία για τθν κατανόθςθ των επιπτϊςεων 

των ςυναλλαγϊν του ςυνδεδεμζνου μζρουσ ςτθ χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ οντότθτασ. Δεν 

πραγματοποιικθκαν ςυναλλαγζσ με τθν ςυνδεμζνθ εταιρεία Ρ.ΡΑΡΟΥΤΣΑ ΕΕ τθν χριςθ 2019. Θ 

ςυνδεμζνθ επιχείρθςθ χρωςτά ςτο ΚΤΕΛ το ποςό των 47.955,05€.  

§.11 Λοιπζσ πλθροφορίεσ 

Άρκρο 29, παρ. 32 , N. 4308/2014: Oι ςυνολικζσ 

αμοιβζσ που χρεϊκθκαν κατά τθν περίοδο από τον 

νόμιμο ελεγκτι ι το ελεγκτικό γραφείο τθσ οντότθτασ, 

για τον ζλεγχο των ετιςιων χρθματοοικονομικϊν 

καταςτάςεων, για άλλεσ υπθρεςίεσ διαςφάλιςθσ, για 

ςυμβουλευτικζσ φορολογικζσ υπθρεςίεσ και για λοιπζσ 

μθ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ, διακεκριμζνα κατά 

κατθγορία. 

Αμοιβι τακτικοφ ελζγχου οικονομικϊν 

καταςτάςεων χριςθσ 2019 : ευρϊ 5.000,00  

 και φορολογικοφ ελζγχου χριςθσ 2019: ευρϊ 

3.000,00. 

 

Άρκρο 29, παρ. 19 , N. 4308/2014: H προτεινόμενθ ι, 

κατά περίπτωςθ, οριςτικι διάκεςθ των κερδϊν. 
Δεν υφίςταται 

Άρκρο 29, παρ. 20 , N. 4308/2014: Tο ποςό μεριςμάτων 

που καταβλικθκε ςτθν περίοδο. 
Δεν καταβλικθκαν μερίςματα.  

Άρκρο 29, παρ. 21 , N. 4308/2014: O λογιςτικόσ 

χειριςμόσ των ηθμιϊν τθσ περιόδου, όταν ςυντρζχει 

περίπτωςθ. 

Δεν υπάρχουν  

Άρκρο 29, παρ. 22 , N. 4308/2014: Σε περίπτωςθ 

αναγνϊριςθσ αναβαλλόμενων φόρων, το υπόλοιπο 
Δεν αναγνωρίηεται αναβαλλόμενθ 
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ιςολογιςμοφ ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ περιόδου, 

κακϊσ και ανάλυςθ τθσ κίνθςισ του κατά τθ διάρκεια 

τθσ περιόδου, με αναφορά των ποςϊν που επθρεάηουν 

τα αποτελζςματα τθσ περιόδου και τθν κακαρι κζςθ. 

φορολογία. 

Άρκρο 29, παρ. 4 , N. 4308/2014: Eάν υπάρχουν 

παράγοντεσ που κζτουν ςε κίνδυνο τθν προοπτικι τθσ 

οντότθτασ ωσ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα, 

γνωςτοποιείται θ φφςθ αυτϊν των παραγόντων, κακϊσ 

και τα μζτρα που ζχουν λθφκεί για τθν αντιμετϊπιςι 

τουσ 

Δεν υπάρχουν παράγοντεσ που κζτουν ςε 

κίνδυνο τθν προοπτικι τθσ οντότθτασ ωσ 

ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα, 

§.12 θμαντικά γεγονότα που ζχουν επζλκει μετά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των ετιςιων 

χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων 

Θ επιδθμία του ιοφ COVID-19 ζχει προκαλζςει ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτθν οικονομικι ςυμπεριφορά που 

αναπόφευκτα κα επιδράςουν αρνθτικά ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα. Σθμειϊνουμε ωςτόςο ότι δεν 

είναι γνωςτι οφτε θ ζνταςθ, οφτε και θ διάρκεια αυτισ τθσ διαταραχισ, ςυνεπϊσ είναι πρόωρο να 

προβλζψει κανείσ με βεβαιότθτα τισ οικονομικζσ απϊλειεσ που κα καταγραφοφν ςε ετιςια βάςθ. Ακόμα 

δυςκολότερο είναι να προβλζψει κανείσ τισ πιο μεςοπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ αφοφ δεν 

γνωρίηουμε ςε ποιο βακμό οι ςθμερινζσ καταςτάςεισ κα επθρεάςουν μελλοντικζσ οικονομικζσ 

ςυμπεριφορζσ. 

Τζλοσ, θ διοίκθςθ παρακολουκεί ςυνεχϊσ τισ εξελίξεισ, αξιολογεί τουσ κινδφνουσ και προβαίνει ςτισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να ελαχιςτοποιιςει τισ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ ςτα οικονομικά 

αποτελζςματα τθσ εταιρείασ, να ςυνεχίςει απρόςκοπτα τθν υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ πλάνου 2019-

2021 και να διαςφαλίςει τθν επιχειρθςιακι ςυνζχεια. Θ διοίκθςθ εκτιμά ότι ςε κάκε περίπτωςθ, το εν 

λόγω υγειονομικό γεγονόσ, δεν κα επθρεάςει τθν ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ. 

Δεν υπάρχουν ςθμαντικά γεγονότα που προκφπτουν μετά το τζλοσ τθσ περιόδου και τα οποία δεν 

αντικατοπτρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ι ςτον ιςολογιςμό τθσ κλειόμενθσ περιόδου και τισ 

χρθματοοικονομικζσ επιπτϊςεισ τουσ και για τα οποία θ μθ αποκάλυψι τουσ κα επθρζαηε τθ δυνατότθτα 

εκείνων που χρθςιμοποιοφν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ για να κάνουν ςωςτζσ εκτιμιςεισ και να πάρουν 

ςωςτζσ αποφάςεισ. 

Μφκονοσ,  30 Ιουνίου  2020 

Ο Πρόεδροσ του Δ.. Ο Αντιπρόεδροσ του Δ.. Ο Προϊςτάμενοσ του 

  Λογιςτθρίου 

   

   

Μπουγιοφρθσ Α. Μιχαιλ Αςθμομφτθσ Φλ. Αναςτάςιοσ ωτθρόπουλοσ Ιωάννθσ 

AΔΣ: ΑΗ 939125 ΑΔΣ: Μ 595885 Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 21301 
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 τοιχεία επιχείρθςθσ Διοικθτικό υμβοφλιο ζωσ 10/09/2022:

Αρμόδια Υπθρεςία : Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου Γενικι Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Μιχαιλ Μπουγιοφρθσ του Αντωνίου Ρρόεδροσ 

Δ/νςθ  Ανάπτυξθσ Κυκλάδων Αναςταςιοσ Αςθμομφτθσ του Φλϊρου Αντιπρόεδροσ 

Τμιμα Εμπορίου Κυκλάδων Κωνςταντάρασ Γεϊργιοσ του Εμμανουιλ Μζλοσ 

Νόμιμοι ελεγκτζσ: Τςαμπάηθσ Κ. Νικόλαοσ Εμμανουθλία Κουμπάρου του Νικολάου Μζλοσ 

Ελεγκτικι εταιρία: OLYMPIA ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Ξυδάκθσ Ιωάννθσ του Σπυρίδων Μζλοσ 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ θμείωςθ 31/12/2019 31/12/2018 ΠΑΘΘΣΙΚΟ θμείωςθ 31/12/2019 31/12/2018

Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία Κακαρι κζςθ

Ενςϊματα πάγια Καταβλθμζνα κεφάλαια

Ακίνθτα §.3 681.372,71 688.106,92 Κεφάλαιο §. 5 1.107.400,00 1.107.400,00

Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ §.3 0,11 0,11

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ §.3 366.877,42 465.040,24 Αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζο

φνολο 1.048.250,24 1.153.147,27 Αποκεματικά νόμων ι καταςτατικοφ §. 5 86.113,98 86.113,98

Αποτελζςματα εισ νζο §. 5 -20.102,98 -17.060,21

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία φνολο 66.011,00 69.053,77

Λοιπά 3.3 800,00 800,00

φνολο κακαρισ κζςθσ (α) 1.173.411,00 1.176.453,77

φνολο μθ κυκλοφοροφντων (α) 1.049.050,24 1.153.947,27

Προβλζψεισ

Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία Ρροβλζψεισ για παροχζσ ςε εργαηομζνουσ (β) §.6 28.954,61 28.954,61

Αποκζματα

Ρρϊτεσ φλεσ και διάφορα 

υλικά 4.1 0,00 4.658,50
Τποχρεϊςεισ

φνολο 0,00 4.658,50 Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 6.5.2 187.084,78 240.255,83

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία και προκαταβολζσ Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Εμπορικζσ απαιτιςεισ 4.2 410.710,04 397.655,14 Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 6.5.3 20.371,80 67.283,56

Λοιπζσ απαιτιςεισ 4.3 45.095,57 2.031,36 Φόροσ ειςοδιματοσ 6.5.4 1.528,54 0,00

Ρροπλθρωμζνα ζξοδα 4.4 19.191,52 20.914,43 Λοιποί φόροι και τζλθ 6.5.4 12.531,80 46.692,04

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 4.5 375.260,56 227.322,15 Οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ 6.5.5 23.885,29 16.689,67

φνολο 850.257,69 647.923,08 Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 6.5.6 451.540,11 230.199,37

φνολο 509.857,54 360.864,64

φνολο υποχρεϊςεων (γ) 696.942,32 601.120,47

φνολο κυκλοφοροφντων (β) 850.257,69 652.581,58

φνολο κακαρισ κζςθσ, προβλζψεων

φνολο ενεργθτικοφ (α) & (β) 1.899.307,93 1.806.528,85  και υποχρεϊςεων (α), (β) & (γ) 1.899.307,93 1.806.528,85

Ποςά ςε ευρϊ (€) θμείωςθ 2019 2018 Ποςά ςε ευρϊ (€) θμ. Κεφάλαιο Αποκεματικά Αποτελζςματα

Κφκλοσ εργαςιϊν 8.1 2.350.088,17 2.199.116,78 νόμων  εισ νζο

Κόςτοσ πωλιςεων 8.3 -2.342.093,64 -2.242.219,74 Τπόλοιπο 01.01.2018 1.107.400,00 86.113,98 -15.449,31 1.178.064,67

Μικτό αποτζλεςμα 7.994,53 -43.102,96 Μεταβολζσ λογ/κϊν πολιτικϊν 

Άλλα ζςοδα 8.695,00 11.509,43 και διόρκωςθ λακϊν 0,00 0,00 0,00 0,00

Ζξοδα διοίκθςθσ -122.296,14 -77.951,62 Μεταβολζσ ςτοιχείων ςτθν περίοδο 0,00 0,00 0,00 0,00

Ζξοδα διάκεςθσ -19.415,40 -5.368,31 Αποτελζςματα περιόδου 0,00 0,00 -1.610,90 -1.610,90

Λοιπά ζξοδα και ηθμιζσ -4.084,55 -2.745,31 Τπόλοιπο 31.12.2018 1.107.400,00 86.113,98 -17.060,21 1.176.453,77

Λοιπά ζςοδα και κζρδθ 129.694,81 118.345,68 Μεταβολζσ λογ/κϊν πολιτικϊν 

Αποτελζςματα προ τόκων και φόρων 588,25 686,91 και διόρκωςθ λακϊν 0,00 0,00 0,00 0,00

Ριςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα 85,18 43,79 Μεταβολζσ ςτοιχείων ςτθν περίοδο 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα -673,43 -730,70 Αποτελζςματα περιόδου 0,00 0,00 -3.042,77 -3.042,77

Αποτζλεςμα προ φόρων 0,00 0,00 Τπόλοιπο 31.12.2019 1.107.400,00 86.113,98 -20.102,98 1.173.411,00

Φόροι ειςοδιματοσ -3.042,77 -1.610,90

Αποτζλεςμα περιόδου μετά από φόρουσ -3.042,77 -1.610,90

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΘΡΙΟΤ

ΜΙΧΑΘΛ ΑΝΣ. ΜΠΟΤΓΙΟΤΡΘ ΩΣΘΡΟΠΟΤΛΟ  Α. ΙΩΑΝΝΘ

AΔΣ: ΑΗ 939125 ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 21301 Α ΣΑΞΘ ΛΟΓΙΣΘ  

ΚΣΕΛ ΤΠΕΡΑΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ''Κ.Σ.Ε.Λ. ΜΤΚΟΝΟΤ Α.Ε.''

              ΑΝΑΣΑΙΟ ΦΛ. ΑΘΜΟΜΤΣΘ

Ιςολογιςμόσ – Ατομικζσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ (Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε κόςτοσ κτιςθσ - Τπόδειγμα Β.1.1.) & (Ποςά ςε ευρϊ (€))

Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων κατά λειτουργία  

Ατομικζσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ (Τπόδειγμα Β.2.1)

Κατάςταςθ Μεταβολϊν Κακαρισ Θζςθσ περιόδου

Ατομικζσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ (Τπόδειγμα Β.3. προαιρετικό)

φνολο

ΜΤΚΟΝΟ,  30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2020

            Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. .

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55309/81/Β/03/22 - Αρ. ΓΕΜΘ:048878438000

ΑΔΣ: Μ 595885

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΘ 31Θ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 - 16θ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΧΡΘΘ (1/1/2019 - 31/12/2019) 


