GOTRIP
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 122226201000 - ΠΡΩΗΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 40088/01ΝΤ/Β/98/75(02)
Λ.Θησέως 280 176 75 Καλλιθέα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Από 8η Νοεμβρίου 2016 Έως 7η Δεκεμβρίου 2016 - Λήξη Εκκαθάρισης
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,ενοποιημένες και μη,κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες ,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της εταιρείας GOTRIP Α.Ε. Υπό Εκκαθάριση. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη
συναλλαγή με την εταιρεία,να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας ,όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου
ελεγκτή.
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού / Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Διεύθυνση Αγοράς /
Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. / Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών
Α.Ε.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
www.travel80.gr
Συμβούλιο Εκκαθαριστών:
Γεώργιος Θεοδόσης, Ευστράτιος Απέργης , Θεοδόση Τερέζα
Ημερομηνία έγκρισης από το Συμβούλιο των Εκκαθαριστών των οικονομικών
καταστάσεων:
8-Δεκ-16
Νόμιμος Ελεγκτής :
Παπαηλιού Θεόδωρος Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 16641
ΣΟΛ Α.Ε. Ο.Ε. Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 125
Ελεγκτική Εταιρεία:
Με σύμφωνη γνώμη-Θέμα Έμφασης
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
7/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

7/11/2016

3.542,92
3.542,92

61.779,59
158.447,90
220.227,49

806.000,00
(642.587,80)

806.000,00
(626.203,54)

163.412,20
-

179.796,46
-

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

163.412,20
(159.869,28)

179.796,46
40.431,03

Σύνολο υποχρεώσεων(δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

(159.869,28)
3.542,92

40.431,03
220.227,49

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας(α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας(β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
08/11/201601/01/201607/12/2016
07/11/2016
Κύκλος εργασιών
638.336,21
Μικτά κέρδη/(ζημίες)
94.238,24
Κέρδη/(ζημίες)προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(16.516,38)
(129.334,17)
Κέρδη/(ζημίες)προ φόρων
(16.550,93)
(136.853,82)
Κέρδη/(ζημίες)μετά από φόρους (Α)
(16.384,26)
(138.890,62)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
(16.384,26)
(138.890,62)
Κέρδη/(ζημίες)μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
(0,0407)
(0,3446)
Κέρδη/(ζημίες)προ φόρων,χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων
(16.516,38)
(124.455,97)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ( Ποσά εκφρασμένα σε €)
7/12/2016
7/11/2016
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
179.796,46
118.687,08
Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα μετά από φόρους(συνεχιζόμενες και διακοπείσες
δραστηριότητες)
(16.384,26)
(138.890,62)
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
200.000,00
0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
163.412,20
179.796,46
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
08/11/201607/12/2016

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ. Χρήσεων
(Κέρδη)/Ζημίες από διαγραφή απαιτήσεων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β)
+ (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

(16.550,93)

01/01/201607/11/2016
(136.853,82)

7.896,38
34,55

4.878,20
(516,24)
(7.092,44)
44.562,54
7.530,28

(69.733,78)
(39.431,03)

10.057,58
(43.336,55)

(34,55)
(833,33)

(7.530,28)
(1.000,00)

(118.652,69)

(129.300,73)

-

150,00
10,63

-

160,63

-

200.000,00

-

200.000,00

(118.652,69)

70.859,90

122.195,61
3.542,92

51.335,71
122.195,61

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
1. Η εταιρεία " GOTRIP ΑΕ" περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μητρική εταιρεία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ" με έδρα
την Ελλάδα και η οποία συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 94,34% (Ενοποίηση με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης).
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6 των οικονομικών καταστάσεων.
3. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως εκκρεμοδικίες της εταιρείας με τρίτους.
4. Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν απασχολούσε προσωπικό.
5. Οι σωρρευτικές συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα
7/11/2016
7/12/2016
α) Πωλήσεις- Έσοδα
0,00
32.817,63
β) Αγορές-Έξοδα
0,00
1.036,00
γ) Απαιτήσεις
159.869,28
62,50
δ) Υποχρεώσεις
0,00
13.348,97
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
0,00
0,00
στ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης.
0,00
0,00
6. Η εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα πάγια περιουσιακά στοιχεία , για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
7. Την 7η Νοεμβρίου 2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την οποία
αποφασίσθηκε ομόφωνα η λύση και η θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση. Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούν τον Ισολογισμό Λήξης της Εταιρείας.
Καλλιθέα, 8 Δεκεμβρίου 2016
ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ-211168

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ-011559

ΤΕΡΕΖΑ ΘΕΟΔΟΣΗ
ΑΔΤ ΑΜ-595316

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡ.Μ.ΑΔ.Α'17315

