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Έκθεση Διαχείρισης του Συμβουλίου Εκκαθαριστών
Προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των οικονομικών καταστάσεων της 7ης Νοεμβρίου 2016
(περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 7η Νοεμβρίου 2016)
Η «GOTRIP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία») ιδρύθηκε
στην Ελλάδα, στις 22 Ιουλίου 2003 και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με ΑΡ.Μ.Α.Ε.
40088/01ΝΤ/Β/98/75(02) και ο αριθμός ΓΕΜΗ είναι 12222621000.
Η «GOTRIP ΑΕ» δραστηριοποιείτο στον χώρο του τουρισμού (εσωτερικού και εξωτερικού), ήταν μέλος του
ΕΟΤ, είχε πιστοποιηθεί από την ΙΑΤΑ, ανήκε στον όμιλο της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» και ενοποιείται με την μέθοδο της
ολικής ενοποίησης.
Τα σημαντικότερα γεγονότα της χρήσης συνοψίζονται ως ακολούθως:
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε τη λύση και τη θέση αυτής σε
εκκαθάριση από 7.11.2016. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών με την υπ’ αριθμό 17592/7.11.2016 ανακοίνωση της ΠΕ Αθηνών. Η εταιρία κατά την 7.11.2016 δεν
απασχολούσε έμμισθο προσωπικό. Ο ισολογισμός της 7.11.2016 αποτελεί και τον πρώτο ισολογισμό έναρξης
εκκαθάρισης.
Εντός της τρέχουσας περιόδου πραγματοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των €
200.000,00 η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους μετόχους της εταιρείας. Το ποσό αυτό θα
χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.
Οι Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται από την μητρική Εταιρεία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» η οποία κατέχει ποσοστό 94,34% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Καλλιθέα, 23 Νοεμβρίου 2016
Οι εκκαθαριστές

Γεώργιος Θεοδόσης - Ευστράτιος Απέργης - Τερέζα Θεοδόση
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση των Εκκαθαριστών που αποτελείται από μία (1) σελίδα είναι αυτή που
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, που χορήγησα με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2016.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16641

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κκ. Μετόχους της Υπό Εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας
«GOTRIP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της υπό εκκαθάριση εταιρείας «GOTRIP
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης της 7ης Νοεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών
αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη των Εκκαθαριστών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Οι εκκαθαριστές έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των 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
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χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι
επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη,

την

οικονομική

θέση

της

«GOTRIP

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

–

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

–

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» κατά την 7η Νοεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της
ροές για τη περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι 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.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης των
Εκκαθαριστών με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Παπαηλιού Ν Θεόδωρος
ΑΜ ΣΟΕΛ 16641

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Από 1η Ιανουαρίου έως
Σημ.
Κύκλος εργασιών
Κόστος Παροχής υπηρεσιών
Μικτό αποτέλεσμα
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Έξοδα έρευνας
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά από φόρους (Α)
Καθαρά κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε :
Κέρδη/ (ζημίες) αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια
Λοιπά αποτελέσματα από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Φόροι εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου μετά από
φόρους (Α)+(Β)
Συγκεντωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου αποδιδόμενα
σε:
-Ιδιοκτήτες μητρικής
Καθαρά κέρδη ανά μετοχή αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της
μητρικής βασικά και προσαρμοσμένα(σε € )

7/11/2016

31/12/2015

6

638.336,21
-544.097,97
94.238,24

367.935,85
-353.508,75
14.427,10

6
6

8.841,60
-85.579,05
-146.834,96
0,00

226,78
-53.406,89
-196.693,36
0,00

-129.334,17

-235.446,37

-7.530,28
10,63
-136.853,82

-5.641,30
0,71
-241.086,96

-2.036,80

-826,02

-138.890,62

-241.912,98

0,00
0,00
0,00

-1.280,60
371,37
-909,23

-138.890,62

-242.822,21

-138.890,62

-242.822,21

-0,3446

-0,7984

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Σημ.

7/11/2016

31/12/2015

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο

8

0,00
0,00
0,00
0,00

45.851,37
3.750,00
1.036,80
50.638,17

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού
Πελάτες και εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Σύνολο

9
10
11

61.779,59
36.252,29
122.195,61
220.227,49

8.796,22
99.952,87
51.335,71
160.084,80

220.227,49

210.722,97

12
12
12

806.000,00
1.433,14
-627.636,68
179.796,46

606.000,00
1.433,14
-488.746,06
118.687,08

13

0,00
0,00

3.575,21
3.575,21

14

39.431,03
1.000,00
40.431,03
40.431,03
220.227,49

87.460,68
1.000,00
88.460,68
92.035,89
210.722,97

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Μετοχικό
κεφάλαιο

Τακτικό
Αποθεματικό

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2015
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αποτελέσματα αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης

406.000,00
200.000,00
0,00
0,00

1.433,14
0,00
0,00
0,00

-245.923,85
0,00
-909,23
-241.912,98

161.509,29
200.000,00
-909,23
-241.912,98

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015

606.000,00

1.433,14

-488.746,06

118.687,08

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2016
Μείωση κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αποτελέσματα αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου

606.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00

1.433,14
0,00
0,00
0,00
0,00

-488.746,06
0,00
0,00
0,00
-138.890,62

118.687,08
0,00
200.000,00
0,00
-138.890,62

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 7η Νοεμβρίου 2016

806.000,00

1.433,14

-627.636,68

179.796,46

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ. Χρήσεων
(Κέρδη)/Ζημίες από διαγραφή απαιτήσεων
Έκτακτες ζημίες από καταστροφή αποθεμάτων
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) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

Από 1η Ιανουαρίου έως
07.11.2016
31.12.2015
-136.853,82

-241.086,96

4.878,20
0,00
-516,24
-7.092,44
0,00

5.858,60
403,91
0,00
-20,00
0,00

44.562,54

-0,71

7.530,28

5.641,30

0,00
10.057,58
-43.336,55

0,00
-21.273,47
15.997,11

-7.530,28
-1.000,00
-129.300,73

-5.641,30
-980,00
-241.101,52

150,00
10,63
0,00
160,63

0,00
0,71
0,00
0,71

200.000,00
0,00
200.000,00

200.000,00
0,00
200.000,00

70.859,90

-41.100,81

51.335,71
122.195,61

92.436,52
51.335,71

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η «GOTRIP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία») ιδρύθηκε
στην Ελλάδα, στις 22 Ιουλίου 2003 και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με ΑΡ.Μ.Α.Ε.
40088/01ΝΤ/Β/98/75(02) και ο αριθμός ΓΕΜΗ είναι 12222621000. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το
καταστατικό της, ανέρχεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ίδρυσή της.
Η «GOTRIP ΑΕ» δραστηριοποιείτο στον χώρο του τουρισμού (εσωτερικού και εξωτερικού), ήταν μέλος του
ΕΟΤ, είχε πιστοποιηθεί από την Ι.Α.Τ.Α ανήκε στον όμιλο της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» και ενοποιείται με την μέθοδο της
ολικής ενοποίησης.
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Λ. Θησέως 280 Τ.Κ.176 75, στο Δήμο Καλλιθέας και η διεύθυνσή της
στο διαδίκτυο είναι www.travel80.gr.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε τη λύση και τη θέση αυτής σε
εκκαθάριση από 7.11.2016. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών με την υπ’ αριθμό 17592/7.11.2016 ανακοίνωση της ΠΕ Αθηνών. Η εταιρία κατά την 7.11.2016 δεν
απασχολούσε έμμισθο προσωπικό. Ο ισολογισμός της 7.11.2016 αποτελεί και τον πρώτο ισολογισμό έναρξης
εκκαθάρισης.

Σύνθεση Συμβουλίου Εκκαθαριστών
Γεώργιος Α. Θεοδόσης
Εκκαθαριστής.
Ευστράτιος Ν. Απέργης
Τερέζα Θεοδόση

Εκκαθαριστής
Εκκαθαριστής

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Εκκαθαριστών της 23ης Νοεμβρίου
2016.
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2. Βασικές λογιστικές αρχές
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1- 07/11/2016 έχουν καταρτισθεί με το δεδομένο ότι η
Εταιρεία έχει τεθεί σε εκκαθάριση και όχι βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας
(going concern).

α) Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με βάση την «Ρευστοποιήσιμη Αξία», σύμφωνα με την οποία η
ανάκτηση των στοιχείων του ενεργητικού και ο διακανονισμός των υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί έπειτα
από τη ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού στο σύντομο μέλλον και όχι στο πλαίσιο των συνήθων
εμπορικών της δραστηριοτήτων.
β) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την
01/01/2016 ή μεταγενέστερα.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των Αποκτήσεων Συμμετοχών σε Από Κοινού
Λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις
προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από
κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά μία επιχείρηση και διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για
τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινίσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους
Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16
και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζονται
οι αποσβέσεις στον ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που
ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που
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βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη,
διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών
ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις
Οικονομικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η
χρηματοοικονομική αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι
καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16).
Συνεπώς, με τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16,
αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 27.
Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, μία οικονομική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις επενδύσεις της σε
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 20122014», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του
προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις
εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές
στις μεθόδους διάθεσης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρμογή των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις
συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης: θέμα τοπικής αγοράς, και
ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις
έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και
γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την
κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές
Καταστάσεις.
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί
σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 14. Σκοπός του
ενδιάμεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των
οικονομικών οντοτήτων που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι που
υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την
τιμολόγηση συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονομικών οντοτήτων. Η εταιρεία θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία
επίδραση. Το πρότυπο αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2018)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο
είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις
αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι
βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας
πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα
πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων
και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του
κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11
«Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Το πρότυπο
αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο
Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα
ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη
προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης.. Το πρότυπο αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ
ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη
ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων)
Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 10
και στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιμετώπιση μίας αναγνωρισμένης ασυνέπειας
μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και αυτών του ΔΛΠ 28, σχετικά με τον χειρισμό της πώλησης ή
εισφοράς περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. Τον
Δεκέμβριο του 2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν
αναμονή των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό βάσει της μεθόδου της
καθαρής θέσης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας την
Εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2016)
Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10,
ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις
λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι
οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των Προτύπων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου
του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν
και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις
συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά
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στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Το πρότυπο αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη
Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12.
Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται
στην εύλογη αξία.. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7.
Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων
να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι
τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν
εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές
ροές, καθώς και των μη ταμειακών μεταβολών. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του
ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την
εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία
δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή
τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί
σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Το πρότυπο αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε
Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2.
Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό
συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η
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τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων
κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους
που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε
συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση
παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης
σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με
μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
(γ) Λογιστικές αποφάσεις
Κατά την διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και μεθόδων λαμβάνονται αποφάσεις από την
Διοίκηση που σχετίζονται με:


Ανακτησιμότητα των λογαριασμών απαιτήσεων



Την ταξινόμηση μιας μίσθωσης ως λειτουργική ή χρηματοοικονομική.

(δ) Παραδοχές και εκτιμήσεις
Η απεικόνιση της αξίας ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις
απαιτεί την χρήση εκτιμήσεων που στηρίζονται σε παραδοχές σχετικές με αξίες και συνθήκες που δεν είναι
γνωστές με βεβαιότητα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία αξιολογεί
συνεχώς τις εκτιμήσεις τις οποίες διενεργεί, βασιζόμενη, σε ιστορικά στοιχεία, στην εργασία ειδικών
συμβούλων, σε τάσεις και μεθόδους που θεωρούνται κατάλληλες για την εκτίμηση συγκεκριμένων συνθηκών
καθώς και σε εκτιμήσεις για το πώς οι παραδοχές που λαμβάνει μπορεί να μεταβληθούν στο μέλλον.
Παραδοχές και εκτιμήσεις απατούνται για την απεικόνιση:


Των προβλέψεων μελλοντικών πληρωτέων φόρων εισοδήματος και αναβαλλόμενων φόρων.



Των Προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις



Ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων

Σημαντικές παραδοχές από την Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και μεθόδων της Εταιρείας
επισημαίνονται όπου κρίνεται σκόπιμο.
(ε) Ενοποίηση
Η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές επιχειρήσεις, ούτε επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις. Η ίδια όμως
ενοποιείται πλήρως, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, από τον όμιλο της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» η οποία συμμετέχει
στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 94,34%.
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(στ) Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων
επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται
προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Η έδρα της Εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής της είναι η Ελλάδα.
(ζ) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι Οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που
υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την μετατροπή
των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την
ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές
από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας
και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
(η) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα πάγια περιουσιακά στοιχεία (οικόπεδα – κτίρια). Τα ενσώματα πάγια της
Εταιρείας αφορούν εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων, μηχανήματα, υπολογιστές, έπιπλα και σκεύη. Αυτά
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες απομείωσης, αν
υπάρχουν. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των
στοιχείων. Το κόστος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κέρδη ή ζημίες από αντιστάθμιση του συναλλαγματικού
κινδύνου κατά την αγορά αυτών των στοιχείων, τα οποία είχαν καταχωρηθεί σε αποθεματικό των ιδίων
κεφαλαίων. Τέτοια περίπτωση δεν έχει προκύψει.
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσωμάτων
παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην Εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος
τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν
πραγματοποιούνται.
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι υπολειμματικές αξίες και οι
ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης της
κατάστασης οικονομικής θέσης. Στην περίπτωση που η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν
την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα.
.
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(θ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με
την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία εκτιμάται σε 5 έτη.
Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισμικού καταχωρούνται ως έξοδα όταν
γίνονται. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων λογισμικών, που ελέγχονται
από την Εταιρεία καταχωρούνται ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία όταν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: α)
δημιουργείται ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, β) πιθανολογείται ότι το δημιουργούμενο περιουσιακό
στοιχείο θα αποφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη και γ) το κόστος ανάπτυξης μπορεί να προσδιοριστεί
αξιόπιστα. Τέτοιες δαπάνες περιλαμβάνουν αμοιβές προσωπικού και αναλογία γενικών εξόδων.
(ι) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού, που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε
έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού, που αποσβένονται, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο
ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των
στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή
της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. Οι ζημιές
απομείωσης, όταν προκύπτουν καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας
προκύπτουν, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αναπροσαρμοστεί το περιουσιακό στοιχείο.
(ια) Αποθέματα
Η Εταιρεία αγοράζει εμπορεύματα με σκοπό την μεταπώληση τους βάσει συμβάσεων που έχουν συναφθεί.
Κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης, τα αποθέματα αποτιμώνται στην αξία κτήσης η
οποία προκύπτει με βάση τη μέθοδο FIFO.
(ιβ) Πελάτες και εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος, χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για
μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού
στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή
στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το
πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές
απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα
ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
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(ιγ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης
μπορούν να περιλαμβάνουν και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της
αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
(ιδ) Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε
µία επιχείρηση και µια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. Τα
χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας, όταν συντρέχει περίπτωση, ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες
µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
(ιε) Μετοχικό κεφάλαιο
Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού
φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα, τα οποία σχετίζονται με την έκδοση
μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχείρησης που αποκτάται.
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών,
απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων.
(ιστ) Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην χρήση, αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων της χρήσης, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας
στα ίδια κεφάλαια, περίπτωση στην οποία καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
(ιζ) Παροχές προς τους εργαζομένους
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (παροχές λήξης της
εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Η
Εταιρεία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους
εργαζομένους της. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που
ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως
στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε
μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.

Οικονομικές καταστάσεις για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου ως την 7η Νοεμβρίου 2016
20

GOTRIP Α.Ε.
(ιη) Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του
ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά
την ημερομηνία σύνταξης κάθε κατάστασης οικονομικής θέσης και προσαρμόζονται προκειμένου να
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός
αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι μεγάλη. Οι ενδεχόμενες
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή
οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
(ιθ) Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, παροχή υπηρεσιών ή πώληση
εμπορευμάτων, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των
εσόδων γίνεται ως εξής :
Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες,
με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Πώληση εμπορευμάτων: Τα έσοδα από πώληση εμπορευμάτων λογίζονται τη στιγμή που πωλείται το προϊόν
ή το εμπόρευμα και μεταβιβάζεται έτσι η κυριότητά του.
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο
ανακτήσιμο ποσό τους, το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί
της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο
χρήσης του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
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3. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και το σύνολο του κύκλου
εργασιών προκύπτει από αυτόν τον μοναδικό τομέα
Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – γεωγραφικές περιοχές
Το σύνολο της δραστηριότητας της εταιρείας αφορά πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας.

4. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, αναλύονται ως εξής:

Μισθοί και ημερομίσθια
Ασφαλιστικές εισφορές
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους
εργαζομένους
Κόστος Μισθοδοσίας

Από 1η Ιανουαρίου έως
7/11/2016
31/12/2015
62.821,62
65.531,11
15.658,65
16.154,45
0,00
78.480,27

403,91
82.089,47

Η εταιρεία κατά την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης δεν απασχολούσε έμμισθο προσωπικό.

5. Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις αναλύονται ως εξής:

Αποσβέσεις Ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις Ασώματων παγίων στοιχείων
Σύνολο Αποσβέσεων

Από 1η Ιανουαρίου έως
7/11/2016
31/12/2015
4.461,53
5.358,60
416,67
500,00
4.878,20
5.858,60
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6. Ανάλυση εξόδων κατά λειτουργία
Το σύνολο των εξόδων αναλύεται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Αποσβέσεις
Αμοιβές και έξοδα λοιπών τρίτων
Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών
Έξοδα τουρισμού
Έξοδα έκδοσης εισιτηρίων
Ενοίκια
Φόροι και τέλη
Τηλεπικοινωνίες
Επισκευές και συντηρήσεις
Έντυπα - γραφική ύλη - αναλώσιμα υλικά
Συνδρομές
Έξοδα ταξιδίων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο εξόδων

Από 1 η Ιανουαρίου έως
7/11/2016
31/12/2015
78.480,27
82.089,47
62.484,22
93.149,60
4.878,20
5.858,60
24.031,36
54.460,18
6.785,36
4.000,00
27.331,86
6.567,52
516.766,11
346.941,23
1.000,00
1.200,00
2.243,30
3.374,45
1.061,50
540,37
4.132,50
3.083,35
738,68
364,79
205,00
50,00
0,00
1.109,22
46.373,62
820,22
776.511,98
603.609,00

Τα ανωτέρω συνολικά έξοδα της Εταιρείας επιμερίσθηκαν ως ακολούθως:

Κόστος παροχής υπηρεσιών
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Σύνολο

Από 1 η Ιανουαρίου έως
7/11/2016
31/12/2015
544.097,97
353.508,75
85.579,05
53.406,89
146.834,96
196.693,36
0,00
0,00
776.511,98
603.609,00

7. Φόρος εισοδήματος
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις Ανώνυμες
Εταιρείες για τη χρήση 2016 είναι 29% (για τη χρήση 2015 ήταν 29%). Ο φόρος εισοδήματος, που βάρυνε την
κατάσταση αποτελεσμάτων, αναλύεται ως εξής:
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Από 1 η Ιανουαρίου έως
7/11/2016
31/12/2015
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.036,80
173,98

Φόρος εισοδήματος
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Τέλος επιτηδεύματος
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Σύνολο φόρου εισοδήματος στην
κατάσταση αποτελεσμάτων

-2.036,80

-826,02

8. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Κατωτέρω παρατίθεται η κίνηση των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων:

Μηχαν/κός
εξοπλισμός
52.476,00
0,00
0,00
52.476,00

Έπιπλα
Εξοπλισμός
26.704,95
0,00
0,00
26.704,95

Σύνολο
79.180,95
0,00
0,00
79.180,95

1.786,30
5.247,60
0,00
7.033,90

26.184,68
111,00
0,00
26.295,68

27.970,98
5.358,60
0,00
33.329,58

50.689,70
45.442,10

520,27
409,27

51.209,97
45.851,37

Αξία κτήσεως
Απογραφή 01.01.2016
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Υπόλοιπο 07.11.2016

52.476,00
0,00
-52.476,00
0,00

26.704,95
0,00
-26.704,95
0,00

79.180,95
0,00
-79.180,95
0,00

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Υπόλοιπο 07.11.2016

7.033,90
4.369,03
-11.402,93
0,00

26.295,68
92,50
-26.388,18
0,00

33.329,58
4.461,53
-37.791,11
0,00

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2016
Κατά την 07.11.2016

45.442,10
0,00

409,27
0,00

45.851,37
0,00

Κόστος κτήσεως
Απογραφή 01.01.2015
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Υπόλοιπο 31.12.2015
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Υπόλοιπο 31.12.2015
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2015
Κατά την 31.12.2015

`

Κατά την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης η εταιρεία δεν είχε στην κυριότητα της ενσώματα πάγια
περιουσιακά στοιχεία.
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9. Πελάτες και εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Απαιτήσεις από πελάτες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Επιταγές εισπρακτέες
Έσοδα εισπρακτέα
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών-επίδικων
πελατών
Σύνολο

Υπόλοιπα την
7/11/2016
31/12/2015
61.717,59
42.362,86
62,00
7.626,95
0,00
0,00
0,00
0,00
61.779,59
49.989,81
0,00
61.779,59

-41.193,59
8.796,22

10. Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Απαιτήσεις από φόρους
Χρεώστες διάφοροι
Έξοδα επόμενης χρήσης
Προκαταβολές προμηθευτών
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

Υπόλοιπα την
7/11/2016
31/12/2015
24.730,90
33.527,18
0,00
0,00
0,00
1.840,56
11.425,01
21.945,83
96,38
42.639,30
36.252,29
99.952,87

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας καθώς και
καταθέσεις όψεως, διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Η ανάλυσή τους είχε ως εξής:

Ταμείο
Καταθέσεις Όψεως
Σύνολο

Υπόλοιπα την
7/11/2016
31/12/2015
591,32
502,93
121.604,29
50.832,78
122.195,61
51.335,71

Οικονομικές καταστάσεις για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου ως την 7η Νοεμβρίου 2016
25

GOTRIP Α.Ε.

12. Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Στην χρήση 2016 διενεργήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού € 200.000,00. Η
αύξηση αυτή καλύφθηκε πλήρως από τους μετόχους της εταιρείας. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό
κεφάλαιο ανέρχεται σε € 806.000,00 διαιρούμενο σε 403.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,00 € εκάστη.
Αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά € 1.433,14 αφορούν στο σωρευτικό υπόλοιπο του τακτικού αποθεματικού ης Εταιρείας.
Αποτελέσματα εις νέο
Στην χρήση 2016 πραγματοποιήθηκαν ζημίες μετά από φόρο εισοδήματος ποσού € 138.890,62 οι οποίες μαζί
με το υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων ποσού € 488.746,06 διαμόρφωσαν το υπόλοιπο την 7.11.16
στο ποσό των € 627.636,68.

13. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η Εταιρεία κατά το τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν απασχολούσε έμμισθο προσωπικό, το δε υπόλοιπο των
προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού της 31.12.2015 ποσού € 3.575,21 μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα
της περιόδου.

14. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Προκαταβολές πελατών
Επιταγές πληρωτέες
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Έξοδα χρήσης δουλευμένα
Υποχρεώσεις απο φόρους (ΦΠΑ,ΦΜΥ,κλπ)
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς
Σύνολο

7/11/2016
13.479,11
13.348,97
0,00
6.370,66
2.843,97
900,00
900,64
1.587,68
39.431,03

31/12/2015
46.275,36
16.686,23
2.218,42
1.653,74
4.482,03
10.091,51
1.536,11
4.517,28
87.460,68
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15. Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
Φορολογικός έλεγχος
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί, φορολογικά, για τις χρήσεις 2010 έως και τη χρήση 2012 και συνεπώς υπάρχει το
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα
οριστικοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι το ποσό των φόρων αυτών δεν θα έχει καμία ουσιώδη
επίδραση στην οικονομική θέση της Εταιρείας.
Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία αγωγές.
16. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01.01.2016 καθώς και τα υπόλοιπα
των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου (07.11.2016), που
έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτή μέρη έχουν
ως εξής:

i) Θυγατρικές εταιρείες
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

7/11/2016
0,00
0,00
0,00
0,00

31/12/2015
0,00
0,00
0,00
0,00

Πωλήσεις-έσοδα
Αγορές-έξοδα

32.817,63
1.036,00

29.937,27
2.800,55

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

62,50
13.348,97

7.626,95
16.686,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i) Συνδεδεμένες εταιρείες

ii) Διευθυντικά στελέχη και μέλη
της διοίκησης
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών
στελεχών και μελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελεχή
και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά
στελέχη και μέλη της διοίκησης

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της
Εταιρείας (και τις οικογένειές τους).
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17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων:

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την
Εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Καλλιθέα, 23 Νοεμβρίου 2016

Η Υπεύθυνη
Λογιστηρίου

Οι Εκκαθαριστές

Γεώργιος Θεοδόσης

Ευστράτιος Απέργης

Τερέζα Θεοδόση

ΑΔΤ ΑΚ-211168

ΑΔΤ ΑΕ-011559

ΑΔΤ ΑΜ-595316

Σταυρούλα Κοιλάκου
ΑΡ.Μ. ΟΕΕ ΑΔ. Α’
17315

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις που αποτελούνται από είκοσι οκτώ (28) σελίδες είναι αυτές που
αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου μας, που χορήγησα με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2016.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού
ΑΜ ΣΟΕΛ 16641

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
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