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1. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
09/07/2016 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 

 

Κύριοι μέτοχοι,  

Η εταιρεία με διακριτικό τίτλο  ΚΤΕΛ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  Α.Ε  
συστήθηκε  στις 25/09/2003 με βάση το νόμο 2963/2001 (άρθρο 3 παρ. 1β) ο 
οποίος προέβλεπε τη μετατροπή των ΚΤΕΛ σε Ανώνυμες Εταιρείες και  σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ Ν 2190/1920.      

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της  εταιρείας,  θέτει  υπό  την   κρίση  της    Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων την έκθεση του επί του  Ισολογισμού και των 
Αποτελεσμάτων χρήσεως 2015, με τις αναγκαίες διευκρινίσεις και πληροφορίες 
που απαιτούνται. 

 

1.Δραστηριότητες-Αποτελέσματα χρήσεως 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών, υπεραστικές μεταφορές 
επιβατών. Κατά  την  κρινόμενη  χρήση  2015 ο  συνολικός κύκλος εργασιών 
ανήλθε στο ποσό των 14.810.750,38 Ευρώ έναντι ποσού 15.781.152,70 Ευρώ της 
προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζοντας μείωση κατά  970.402,32 Ευρώ ή 
ποσοστό 6,15 %. 

 

2. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας :  

Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται σταθερή με μικρές πιθανότητες βελτίωσης στα 
επόμενα χρόνια,  λόγω της οικονομικής ύφεσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας και 
ταλανίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Η δραστική περιστολή και αξιολόγηση όλων των δαπανών είναι κατά τη γνώμη μας 
το μοναδικό όπλο που διαθέτει η εταιρεία προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
δύσκολες προκλήσεις που δημιούργησε η οικονομική κρίση. 

 

3. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα : 

Εντός της χρήσεως 2013 είχαν αποκτηθεί 4.450 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας 
έναντι αξίας € 19.090,50. Επιπλέον εντός της κλειόμενης χρήσεως 2015 
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αποκτήθηκαν ακόμη 34.000 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας έναντι αξίας € 
10.200,00. 

 

4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα : 

Δεν υπήρχαν καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. κατά την 31/12/2015. 

 

5.Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της 
παρούσας χρήσεως 2015 και της προηγούμενης 2014 έχουν ως ακολούθως:   

 

          Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 

 
31/12/2015 

  
31/12/2014 

 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 3.066.727,49 

27,83%  
3.874.870,46 

32,65% 
Σύνολο Ενεργητικού 11.019.815,49 

 
11.866.397,04 

      
Πάγιο Ενεργητικό 7.488.648,05 

67,96%  
7.657.756,05 

64,53% 
Σύνολο Παθητικού 11.019.815,49 

 
11.866.397,04 

 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε 
κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό. 

 

 
31/12/2015 

  
31/12/2014 

 
Καθαρή θέση 5.301.345,65 

92,71%  
5.371.485,53 

82,70% 
Σύνολο Υποχρεώσεων 5.718.469,84 

 
6.494.911,51 

 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. 

 
31/12/2015 

  
31/12/2014 

 
Σύνολο Υποχρεώσεων 5.718.469,84 51,89% 

 
6.494.911,51 54,73% 

Σύνολο Παθητικού 11.019.815,49  
 

11.866.397,04  

      
Καθαρή θέση 5.301.345,65 48,11% 

 
5.371.485,53 45,27% 

Σύνολο Παθητικού 11.019.815,49  
 

11.866.397,04  
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Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. 

 

 
31/12/2015 

  
31/12/2014 

 
Καθαρή θέση 5.301.345,65 

70,79%  
5.371.485,53 

70,14% 
Πάγιο Ενεργητικό 7.488.648,05 

 
7.657.756,05 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από τα ίδια κεφάλαια. 

 

 
31/12/2015 

  
31/12/2014 

 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 3.066.727,49 

115,01%  
3.874.870,46 

112,16% 
Βραχ. Υποχρεώσεις 2.666.584,29 

 
3.454.911,51 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 

 
31/12/2015 

  
31/12/2014 

 
Κεφάλαιο Κίνησης 400.143,20 

13,05%  
419.958,95 

10,84% 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 3.066.727,49 

 
3.874.870,46 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων 
(Ιδίων κεφαλαίων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). 

 

6. Σημαντικές ζημίες της εταιρείας : 

Το προκύψαν αποτέλεσμα της κλειόμενης περιόδου ανέρχεται σε ζημία συνολικού ποσού 

€ 68.224,94, που αναλύεται ως ακολούθως : 

Ζημία ελεγχόμενης χρήσεως    €   23.601,48 

Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεως 2014   €     3.266,25 

Μείον : Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο κόστος φόροι   €     1.943,87 

Μείον : Πρόσθετος φόρος εισοδήματος χρήσεως 2014  

λογισθείς σε χρήση 2015   €     6.124,56 
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Μείον : Φόρος εισοδήματος χρήσεως 2015    €   33.288,78 

             Υπόλοιπο ζημιών εις νέο 31/12/2015   €   68.224,94 

 

7. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

7.1 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις 
από πελάτες, καθώς η εταιρεία με εξαίρεση τις απαιτήσεις από Δημόσιες 
Υπηρεσίες, εισπράττει συνήθως μετρητοίς με την παροχή των υπηρεσιών. Επίσης 
το μεγαλύτερο μέρος του υπολοίπου των πελατών, όπως εμφανίζεται, αφορά την 
Περιφέρεια  (μεταφορά μαθητών) και Δήμους του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και 
παρά την καθυστέρηση είσπραξης των ποσών, δε θεωρούνται επισφαλείς καθότι 
εξασφαλίζεται η εκταμίευσή τους από το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

7.2 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας είναι σε   Ευρώ με 
αποτέλεσμα η έκθεση της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι μηδενική. 

 

7.3 Κίνδυνος επιτοκίων 

Η εταιρεία έχει σημαντικό τραπεζικό δανεισμό με ευνοϊκά όμως επιτόκια. 
Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα ανά 
τρίμηνο, καθώς οι μέτοχοι θα επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος δανεισμού. 

  

7.4. Κίνδυνος Τιμών 

Η εταιρεία προσαρμόζει τις τιμές των εισιτηρίων της με βάση αποφάσεις του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, το οποίο καθορίζει και την αύξηση των 
χιλιομετρικών συντελεστών για τον υπολογισμό των εκάστοτε τιμών.  

 

7.5 Κίνδυνος ρευστότητας  

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του 
κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών 
πιστώσεων. Η Εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν 
από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα 
εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

 

8. Λοιπές πληροφορίες 

• Η εταιρεία  διαθέτει  ένα  υποκατάστημα στο Αγρίνιο.  
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• Από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2015 μέχρι την ημέρα υποβολής της 
έκθεσης, δε συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που να χρήζει αναφοράς. 

 

Μετά από τα ανωτέρω, καλούμε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές 
καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 και να απαλλάξει το 
Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.  

 

 

Μεσολόγγι, 15/06/2016 

 

 

Με τιμή 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

O   Πρόεδρος 

 

 

 

Καψιαμπέτης Γεώργιος 
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2. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 

 
 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 

«ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

με διακριτικό τίτλο «Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε.» 

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Κ.Τ.Ε.Λ. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 

Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως 

που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και 

για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
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Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 

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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 κατωτέρω θέματα: 1. Λόγω μη διενέργειας αποσβέσεων από 

προηγούμενες χρήσεις επί των ενσώματων παγίων της εταιρείας συνολικού ποσού € 176 χιλ., 

το υπόλοιπο των ενσωμάτων παγίων και της καθαρής θέσης εμφανίζεται στις οικονομικές 

καταστάσεις της 31/12/2015 αυξημένο κατά το εν λόγω ποσό. 2. Στις εμπορικές και τις λοιπές 

απαιτήσεις περιλαμβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού € 653 χιλ., 

για τις οποίες η διενεργηθείσα απομείωση ποσού € 553 χιλ. υπολείπεται της απαιτούμενης  

κατά € 100 χιλ. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εν λόγω λογαριασμών του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού και η καθαρή θέση εμφανίζονται αυξημένα κατά € 100 χιλ. 3. Η 

εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, διότι κατά πάγια τακτική κάθε χρήση 
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επιβαρύνεται με το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται για την αποζημίωση του 

προσωπικού της, κατ’ εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας και της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.Β-

60195/5172/13/2013 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2015, το συνολικό ύψος αυτής της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 

383 χιλ., με αποτέλεσμα η καθαρή θέση της εταιρείας να παρουσιάζεται αυξημένη κατά το εν 

λόγω ποσό και τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως βελτιωμένα κατά  € 5 χιλ.. 4. Η 

εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 έως 2010. Κατά συνέπεια οι 

φορολογικές υποχρεώσεις αυτών των ανέλεγκτων χρήσεων δεν έχουν καταστεί οριστικές. Από 

την εταιρεία δεν έχει σχηματιστεί στις οικονομικές καταστάσεις σχετική πρόβλεψη για αυτή 

την ενδεχόμενη υποχρέωση και από τον έλεγχό μας δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε 

αξιόπιστα το ύψος της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

  

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των τριών πρώτων θεμάτων και τις πιθανές 

επιπτώσεις του τελευταίου θέματος που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με 

Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε.» 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Αθήνα,  17/06/2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Πατησίων 81 

   

Γεώργιος Ι. Κουτρουμάνης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 170 

     

 Α.Μ. ΣΟΕΛ 13611 
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3.Ισολογισμός της 31/12/2015 
 
 

 

Σημείωση 2015 2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 1 6.023.237,02 6.137.972,89
Μηχανολογικός εξοπλισμός 1 13.104,52 9.226,60
Λοιπός εξοπλισμός 1 99.539,66 107.760,66
Επενδύσεις σε ακίνητα 1 1.352.766,85 1.402.795,90
Σύνολο 7.488.648,05 7.657.756,05
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 1 394.439,95 263.770,53
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 2 70.000,00 70.000,00
Σύνολο 70.000,00 70.000,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 7.953.088,00 7.991.526,58
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 1.305.218,34 1.243.465,30
Λοιπές απαιτήσεις 1.181.129,09 1.409.185,39
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 29.290,50 19.090,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 551.089,56 1.203.129,27
Σύνολο 3.066.727,49 3.874.870,46
Σύνολο κυκλοφορούντων 3.066.727,49 3.874.870,46
Σύνολο ενεργητικού 11.019.815,49 11.866.397,04

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 3 318.500,00 318.500,00
Σύνολο 318.500,00 318.500,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 5.313.188,65 5.315.103,59
Αποτελέσματα εις νέο 7 -330.343,00 -262.118,06
Σύνολο 4.982.845,65 5.052.985,53

Σύνολο καθαρής θέσης 5.301.345,65 5.371.485,53
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 4 2.680.000,00 3.040.000,00
Κρατικές επιχορηγήσεις 371.885,55 0,00
Σύνολο 3.051.885,55 3.040.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 309.584,56 313.820,36
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 4 374.501,51 384.816,86
Εμπορικές υποχρεώσεις 346.639,42 404.738,95
Λοιποί φόροι και τέλη 41.327,56 27.006,86
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 87.890,60 92.468,23
Λοιπές υποχρεώσεις 1.506.640,64 2.232.060,25
Σύνολο 2.666.584,29 3.454.911,51
Σύνολο υποχρεώσεων 5.718.469,84 6.494.911,51

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 11.019.815,49 11.866.397,04

ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
με διακριτικό τίτλο "ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015-31.12.2015) 
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55253/10/Β/03/11 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 27700512000

ποσά σε ΕΥΡΩ
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4.Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 1/1/-31/12/2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 14.810.750,38 15.781.152,70
Κόστος πωλήσεων -15.325.162,93 -15.872.059,56
Μικτό αποτέλεσμα -514.412,55 -90.906,86
Λοιπά συνήθη έσοδα 716.500,60 355.514,55

202.088,05 264.607,69
Έξοδα διοίκησης -58.062,32 -49.529,55
Έξοδα διάθεσης -342.884,79 -347.278,90
Λοιπά έξοδα και ζημιές -8.851,19 -16.102,66
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 4.156,67 8.649,97
Λοιπά έσοδα και κέρδη 208.345,16 198.653,39
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 4.791,58 58.999,94
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 137,78 194,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -28.530,84 -66.646,66
Αποτέλεσμα προ φόρων -23.601,48 -7.452,69
Φόροι εισοδήματος 44.623,46 38.089,90
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -68.224,94 -45.542,59

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
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5.Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο
Αποθεματικά 

νόμων και κατ/κού
Αποτελέσματα 

εις νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2014 318.500,00 4.988.253,06 -216.575,47 5.090.177,59
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών 0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 326.850,53 326.850,53
Εσωτερικές μεταφορές 0,00
Διανομές στους φορείς 0,00
Αποτελέσματα περιόδου -45.542,59 -45.542,59
Υπόλοιπο 31.12.2014 318.500,00 5.315.103,59 -262.118,06 5.371.485,53
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο -1.914,94 -1.914,94
Εσωτερικές μεταφορές 0,00
Διανομές μερισμάτων 0,00
Αποτελέσματα περιόδου -68.224,94 -68.224,94
Υπόλοιπο 31.12.2015 318.500,00 5.313.188,65 -330.343,00 5.301.345,65

 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Σημειώσεις) 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΗΣ 31/12/2015 
 
 
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

α) Επωνυμία: ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό 

τίτλο "ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε." 

 β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία  

 γ) Περίοδος αναφοράς: 01/01-31/12/2015 

 δ) Διεύθυνση της έδρας: Χονδροδήμου 1-3, Μεσολόγγι 

ε) Αρ. Μητρώου Α.Ε.: 55253/10/Β/03/11 
 

 στ) Αρ. Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.: 27700512000 

ζ)  Η  εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή  της  συνεχιζόμενης  δραστηριότητας. 

η)   Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία της μεσαίας οντότητας του άρθρ. 2    Ν. 

4308/2014 

θ)   Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 

πλήρη συμφωνία  με τον νόμο 4308/2014.  

ι)   Τα  ποσά  των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  εκφράζονται  σε  ευρώ,  που 

αποτελεί  το  λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.    

 

  

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29 N. 4308/2014) 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η 

εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και 

ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή 

απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 
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2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες 

απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα 

επενδυτικά κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά 

την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και μείον 

ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές 

απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους: 

α/α Περιγραφή 
Συντελεστής 

απόσβεσης 

(1) Μεταφορικά μέσα 5% 

(2) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

(3) Λοιπός Εξοπλισμός 10% ή 100% 

4. Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν.  

5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο 

κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι 

αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων 

στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου 

αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

β) Τα άυλα στοιχεία με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή 

απόσβεσης 10%. 

γ) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε 

απόσβεση. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο  

απομείωσης της αξίας τους. 

 Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί 

συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν 

κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από 
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τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο 

που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών. 

6. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και 

«Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν 

κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

7. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης 

αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

8. Λόγω της φύσεως της οντότητας (ΚΤΕΛ) δεν υφίστανται αποθέματα. 

9.  Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

10. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 

ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

11. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία να γνωρίζονται αρχικά στο 

κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους 

κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

12.  Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους κατά την έξοδο από την υπηρεσία δεν 

αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, αλλά αναγνωρίζονται κατά τον 

χρόνο εξόδου από την υπηρεσία, όπως ορίζει η φορολογική νομοθεσία.  

13. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

14. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που αφορούν τόκους ή/και 

διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι 

προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα). 

15. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως 

υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η 
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έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις 

αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα 

της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους 

στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς 

στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο 

που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει 

βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα 

έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 

16. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό 

τους. 

17. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των 

μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

18. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής 

νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και 

προσαυξήσεις. 

19. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον 

αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, 

(β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη 

συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή 

τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το 

ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού 

οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την 

μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής 

του δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση 

άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο 
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που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των 

σχετικών συμβατικών όρων. 

20. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. 

21. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο 

νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με 

την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου 

αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της 

ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο 

νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της 

αρχικής αναγνώρισης. Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το 

διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική 

από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη 

προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 

της περιόδου που προκύπτουν. 

22. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 

αναδρομικά με τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της 

καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και 

λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 

λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

23. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 

περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

24. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

 

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ.8 άρθρου 29 N. 4308/2014) 

Στο τέλος του προσαρτήματος παρατίθεται σχετικός πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων 

παγίων περιόδου από 1/01/2014 έως 31/12/2015, στον οποίο παρουσιάζονται οι πληροφορίες 
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που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων και των άυλων 

παγίων. 

Σημείωση 
Το κονδύλι του ισολογισμού «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή» 

ποσού € 394.439,95 για το έτος 2015 αφορά κόστος κατασκευής νέου σταθμού στη Ναύπακτο, 

που έχουν τιμολογηθεί από την τεχνική εταιρεία «Σ.ΜΠΛΕΤΣΑΣ-Ν.ΡΟΔΙΤΗΣ ΟΕ» και 

εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του έτους 2016. 

 

2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29 N. 4308/2014) 

Η συμμετοχή ποσού € 70.000,00 αφορά συμμετοχή που έχει η ΚΤΕΛ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε στην θυγατρική της «Grande Tours Ανώνυμη Μεταφορική 

Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία», στην οποία το ΚΤΕΛ είναι μοναδικός μέτοχος.  

Η εν λόγω συμμετοχή έχει αποτιμηθεί στην αξία κτήσης της. Δεδομένου ότι η εταιρεία 

«Grande Tours Ανώνυμη Μεταφορική Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» παρουσιάζει 

κερδοφορία, δεν τίθεται ζήτημα απομείωσης της εν λόγω συμμετοχής.  

 

3. Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29 N. 4308/2014) 

Το κεφάλαιο της εταιρείας ποσού € 318.ανέρχεται σε 175.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,82 

ευρώ η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Ο αριθμός των μετοχών δεν μεταβλήθηκε 

στην παρούσα και την προηγούμενη χρήση.  

Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα. 

 
Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» στο έτος 2015 

 

 

Ειδική Εισφορά 
3%+ 1% άρθρου 13  

Ν.2963/2001 

Χρησιμοποιηθείσα 
εισφορά άρθρου 13 

Ν.2963/2001 
(3%+1%) για την 

κάλυψη 
επενδύσεων παγίου 

ενεργητικού 
 

Διαφορές 
από αναπ/γή 

αξίας 
ακινήτων 
Ν.2065/92 

Σύνολο 

Υπόλοιπο στην αρχή του 
έτους (01.01.2015) 

739.709,32 3.969.542,68 605.851,59 5.315.103,59 
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Μεταβολή στην περίοδο     

Κράτηση στη διάρκεια του 
έτους 

550.922,57 158.690,40 0,00 709.612,97 

Χρησιμοποίηση στη 
διάρκεια του έτους 

- 529.444,17 - 182.083,74 0,00 - 711.527,91 

Σύνολο μεταβολής στο 
έτος 

21.478,40 - 23.393,34 0,00 - 1.914,94 

Υπόλοιπο στο τέλος του 

έτους (31.12.2015) 761.187,72 3.946.149,34 605.851,59 5.313.188,65 

 

Επί του ανωτέρω πίνακα σημειώνονται τα κάτωθι : 

1) Από την ειδική εισφορά 3% και 1% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 στην παρούσα 

χρήση ποσό € 529.444,17 χρησιμοποιήθηκε ως ακολούθως : 

α) Ποσό € 158.690,40 χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη παγίων επενδύσεων της 

χρήσεως 2015 

β) Ποσό € 52.409,21  χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη τόκων ομολογιακού δανείου 

και  

γ) Ποσό € 334.291,98 διανεμήθηκε στους μετόχους λεωφορειούχους, κάνοντας χρήση 

της διάταξης του άρθρου 52 της παρ. 4 του Ν. 4199/2013 

2) Από την ειδική εισφορά 3% και 1% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001, στην παρούσα 

χρήση μεταφέρθηκε ποσό € 182.083,74 σε όφελος των αποτελεσμάτων χρήσης, που 

αφορά αναλογούσες αποσβέσεις παγίων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την εν λόγω 

εισφορά. 

Τέλος επισημαίνουμε ότι το ΚΤΕΛ κάνοντας χρήση του άρθρου 52 της παρ. 4 του Ν. 

4199/2013, λόγω αντιμετώπισης των ταμειακών του αναγκών, δεν έχει καταθέσει μέχρι 

την 31/12/2015 στους οριζόμενους από τον νόμο ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς από 

την ως άνω ειδική εισφορά του άρθρου 13 παρ.(β) και (γ) του Ν.2963/2001 υπολοίπου  

κατά την 31/12/2015  € 761.187,72, ποσό  € 613.316,29.  

 

4. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29 N. 

4308/2014) 

Για την εξασφάλιση μακροπροθέσμων δανείων από την Εθνική Τράπεζα υπολοίπου € 

3.364.086,07 ευρώ κατά την 31.12.2015, έχουν χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις επί 
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ιδιοχρησιμοποιούμενων και επενδυτκών ακινήτων (προσημειώσεις υποθήκης) ποσού  € 

5.200.000,00.  Κατά την ολοσχερή εξόφληση των τραπεζικών υποχρεώσεων θα αρθεί η εν 

λόγω προσημείωση υποθήκης. 

 

5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29 N. 

4308/2014) 

Από το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας, ποσό € 880.000,00 είναι 

πληρωτέα μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα αντίστοιχα ποσά 

της προηγούμενης περιόδου ήταν € 1.240.000,00 . 

 

6. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29 N. 4308/2014) 

Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές 

για τις διαχειριστικές χρήσεις 2006 έως 2010. 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. Για τις 

προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 η εταιρεία έχει υπαχθεί στον 

φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 82 παρ. 5 του Ν.2238/1994 και του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος της 

χρήσης 2011 έχει ολοκληρωθεί και εκδόθηκε έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης «χωρίς 

επιφύλαξη» με ένα θέμα έμφασης, όπως επίσης και ο έλεγχος των χρήσεων 2012, 2013 και 

2014 για τις οποίες εκδόθηκε έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης «χωρίς επιφύλαξη». Ο 

έλεγχος της παρούσας χρήσεως 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη, το δε φορολογικό πιστοποιητικό 

δεν έχει εκδοθεί και εκτιμούμε ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που 

να επιφέρουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

7. Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29 N. 4308/2014) 

Το προκύψαν αποτέλεσμα της κλειόμενης περιόδου ανέρχεται σε ζημία συνολικού ποσού 

€ 68.224,94, που αναλύεται ως ακολούθως : 



22 
 

- Ζημία ελεγχόμενης χρήσεως    €   23.601,48 

Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεως 2014   €     3.266,25 

Μείον : Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο κόστος φόροι   €     1.943,87 

Μείον : Πρόσθετος φόρος εισοδήματος χρήσεως 2014  

λογισθείς σε χρήση 2015   €     6.124,56 

Μείον : Φόρος εισοδήματος χρήσεως 2015    €   33.288,78 

             Υπόλοιπο ζημιών εις νέο 31/12/2015   €   68.224,94 

 

8. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 

άρθρου 29 N. 4308/2014) 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 και 2014 αντίστοιχα είχε ως 

ακολούθως. 

Ειδικότητες 2015 2014 

Εισπράκτορες 23 28 

Ελεγκτές   1  

Διοικητικό προσωπικό 
Εκδότες 

35 
34 

Προσωπικό καθαριότητας 3 2 

Οδηγοί αστικών 5 5 

Φορτοεκφορτωτές 3 4 

ΣΥΝΟΛΟ 70 73 

 

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 
 

 2015 2014 

Τακτικές αποδοχές προσωπικού 1.081.181,32 1.077.877,23 

Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης 809.905,16 844.255,03 

Δώρα εορτών 186.878,93 194.391,32 

Aποδοχές ασθενείας 4.580,30 2.232,33 

Επιδόματα κανονικής αδείας 77.032,96 91.509,88 

Αμοιβές εκτός έδρας 315.818,42 332.477,15 
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Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών 819,99 4.524,07 

Είδη ένδυσης 5.452,50 1.364,40 

Εργοδοτικές εισφορές ασφαλιστικών 
ταμείων 

396.550,14 
400.515,25 

Αποζημιώσεις απόλυσης ή εξόδου  33.327,45 39.679,32 

Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου 2.911.547,17 2.988.825,98 

 
 

9. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 

άρθρου 29 N. 4308/2014) 

 Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπάρχουν. 

 

10. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29 N. 
4308/2014) 

 2015 2014 

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου της περιόδου 
(σύνολο) 

59.457,60 59.721,18 

 
Οι ανωτέρω αμοιβές αφορούν αμοιβές που βάρυναν απευθείας τα έξοδα, για υπηρεσίες που 

παρεσχέθηκαν από τα μέλη του ΔΣ στην εταιρεία και τελούν υπό την έγκριση της προσεχούς 

τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

 

11. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29 N. 4308/2014) 

Το ύψος και η φύση των συναλλαγών με συνδεμένα μέρη καθώς και τα σχετικά υπόλοιπα 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων που είναι απαραίτητα για την κατανόηση της 

χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 2015  2014 
Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών από:    
 Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

(«GRANDE TOYRS ΑΕ») 5.162,87  6.966,51 

 Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00  0,00 
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 Σύνολο 5.162,87  6.966,51 
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών προς:    
 Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

(«GRANDE TOYRS ΑΕ») 18.000,00  18.000,00 

 Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00  0,00 
 Σύνολο 18.000,00  18.000,00 
 
Απαιτήσεις από:    
 Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

(«GRANDE TOYRS ΑΕ») 
16.494,36  0,00 

 Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00  0,00 

 Σύνολο 16.494,36  0,00 
 
Υποχρεώσεις προς:    

 Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 
(«GRANDE TOYRS ΑΕ») 

0,00  440.161,89 

 Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00  0,00 

 Σύνολο 0,00  440.161,89 
 

Τέλος, σημειώνεται ότι εντός της χρήσεως 2015 διανεμήθηκε από τη θυγατρική εταιρεία 

«GRANDE TOYRS» προς την ΚΤΕΛ μέρισμα ποσού € 175.000,00, το οποίο διανεμήθηκε 

στους μετόχους της ΚΤΕΛ. 

 

Μέθοδος μετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των καταστάσεων 

Η πλήρης αναδρομική αναπροσαρμογή των κονδυλίων του ισολογισμού της επιχείρησης κατά 

την ημερομηνία μετάβασης (01.01.2014) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του 

νόμου, δεν είναι εφικτή λόγω πρακτικών δυσχερειών και αυξημένου κόστους καθώς πολλά 

περιουσιακά στοιχεία ανάγονται σε μακρινή περίοδο στο παρελθόν και δεν είναι ευχερώς 

διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με την παράγραφο 3(α1) του 

άρθρου 37 του νόμου, η επιχείρηση υιοθέτησε τις λογιστικές αξίες του ισολογισμού της 

ημερομηνίας μετάβασης ως το τεκμαρτό κόστος των σχετικών στοιχείων για τη εφαρμογή των 

ΕΛΠ. 

Ειδικότερα, το κονδύλι του ισολογισμού «Αποθεματικά νόμων και καταστατικού» λογιστικής 

αξίας € 5.313.188,65 κατά την 31.12.2015 (€ 5.315.103,59 την 31.12.2014), όπως αναλύεται 

στην παράγραφο 3 «Καθαρή Θέση» του παρόντος Προσαρτήματος, παραμένει στην καθαρή 
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θέση του ισολογισμού και αναγνωρίζεται με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, δυνάμει της 

παραγράφου 5 του άρθρου 37 του νόμου 4308/2014. 

 

Επιπλέον στα κονδύλια του έτους 2014 (συγκριτικά), και σε σχέση με τις δημοσιευμένες 

καταστάσεις του έτους 2014, έχουν γίνει οι παρακάτω ανακατατάξεις για λόγους 

συγκρισιμότητας. 

1. Στην «Κατάσταση αποτελεσμάτων» του έτους 2015 εμφανίζεται έξοδο ποσού € 

38.089,90 του «Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» του έτους 2014 που αφορούσε φόρο 

εισοδήματος της χρήσεως 2014. 

2. Στο κονδύλι του ενεργητικού «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 

κατασκευή» της συγκριτικής περιόδου 2014 μεταφέρθηκε ποσό € 262.506,79 από το 

κονδύλι των «Ακινήτων», που αφορά το μέχρι 31/12/2014 κόστος του υπό εκτέλεση 

Σταθμού Ναυπάκτου, για σκοπούς συγκρισιμότητας των σχετικών κονδυλίων. 

3. Στο κονδύλι του ενεργητικού «Λοιπές απαιτήσεις» της συγκριτικής περιόδου 2014 

μεταφέρθηκε ποσό € 162.918,99 από το κονδύλι των « Ταμειακών διαθεσίμων και 

ισοδύναμων», που αφορά σε υπόλοιπο λογαριασμού δεσμευμένων καταθέσεων, για 

σκοπούς συγκρισιμότητας των σχετικών κονδυλίων. 

4. Αναμορφώθηκαν (μειώθηκαν) τα κονδύλια των λοιπών συνήθων εσόδων και της 

λειτουργίας διοίκησης στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2015 κατά το 

ποσόν των τεκμαρτών ενοικίων € 64.285,00, προκειμένου να είναι συγκρίσιμο με το 

αντίστοιχο ποσόν της υπό κρίση χρήσεως 2015.            

 
           Μεσολόγγι, 15 Ιουνίου 2016 
 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  

     ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                         ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

  

 

                              

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΙΑΜΠΕΤΗΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ 

          Α.Δ.Τ: ΑΙ 496464                       Α.Δ.Τ. : ΑΒ 772336                 Α.Δ.Τ. : Χ 227225- 
         ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : Α34221 
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Συνημμένα : 1) Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 1/01/2014-
31/12/2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αξία κτήσης
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Αξία κτήσης

Συντελεστής απόσβεσης 0% 4% 0% 4% 10% 10% 5% 10%
Κόστος κτήσης 1/1/2014 3.842.180,37 3.160.046,49 7.002.226,86 431.447,63 1.250.725,78 1.682.173,41 20.770,84 755.191,56 37.733,13 792.924,69 0,00 9.498.095,80
Προσθήκες 2014 (31.12.2014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 22.850,85 0,00 22.850,85 0,00 23.095,85
Μειώσεις 2014 (31.12.2014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
Κόστος κτήσης 31/12/2014 3.842.180,37 3.160.046,49 7.002.226,86 431.447,63 1.250.725,78 1.682.173,41 21.015,84 736.042,41 37.733,13 773.775,54 0,00 9.521.191,65
Προσθήκες 2015 (31.12.2015) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 21.820,98 12.000,00 33.820,98 0,00 40.020,98
Μειώσεις 2015 (31.12.2015) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.360,57 24.360,57 0,00 24.360,57
Κόστος κτήσης 31.12.2015 3.842.180,37 3.160.046,49 7.002.226,86 431.447,63 1.250.725,78 1.682.173,41 27.215,84 757.863,39 25.372,56 783.235,95 0,00 9.536.852,06

Αποσβέσεις

Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2014 0,00 748.182,40 748.182,40 0,00 229.307,40 229.307,40 9.467,17 660.431,04 17.394,18 677.825,22 0,00 1.664.782,19
Αποσβέσεις 2014 0,00 116.071,58 116.071,58 0,00 50.070,11 50.070,11 2.322,07 26.496,36 3.693,27 30.189,63 0,00 198.653,39
Μειώσεις αποσβεσμένων 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.999,97 0,00 41.999,97 0,00 41.999,97
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2014 0,00 864.253,98 864.253,98 0,00 279.377,51 279.377,51 11.789,24 644.927,43 21.087,45 666.014,88 0,00 1.821.435,61
Αποσβέσεις 2015 114.735,87 114.735,87 0,00 50.029,05 50.029,05 2.322,08 27.767,70 2.724,27 30.491,97 0,00 197.578,97
Μειώσεις αποσβεσμένων 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.810,56 0,00 0,00
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015 0,00 978.989,85 978.989,85 0,00 329.406,56 329.406,56 14.111,32 672.695,13 11.001,16 696.506,85 0,00 2.019.014,58

Λογιστική αξία 31.12.2014 3.842.180,37 2.295.792,51 6.137.972,89 431.447,63 971.348,27 1.402.795,90 9.226,60 91.114,98 16.645,68 107.760,66 0,00 7.657.756,05

Λογιστική αξία 31.12.2015 3.842.180,37 2.181.056,64 6.023.237,02 431.447,63 921.319,22 1.352.766,85 13.104,52 85.168,26 14.371,40 99.539,66 0,00 7.488.648,05

Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα Επενδυτικά ακίνητα Λοιπός εξοπλισμός 


