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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας  «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», οι οποίες 
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων 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. 
 
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, πού έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Η Εταιρεία κάνοντας χρήση των διατάξεων του 
φορολογικού νόμου, δεν διενήργησε σε προηγούμενες χρήσεις, αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων  
συνολικού ποσού 289 χιλ €, με συνέπεια η αξία των παγίων στοιχείων και η καθαρή θέση να 
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από 
τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 2017. Ως εκ τούτου  τα  φορολογικά αποτελέσματα 
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των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των 
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν σε  μελλοντικό φορολογικό 
έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό 
μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που 
τυχόν απαιτείται. 
 
Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος υπ΄αριθμ (1) και τις πιθανές επιπτώσεις του 
θέματος υπ, αριθμ (2) που μνημονεύονται  στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι 
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, 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 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 

τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί με τις συνημμένες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31/12/2016. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και το 
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του 
Διοικητικού της Συμβουλίου.  

 
 

Θεσσαλονίκη, 02 Μαρτίου 2018 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

                         Νικόλαος Αριστ. Καμπούτας 
ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 30361 

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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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017 
Περιουσιακά στοιχεία     31/12/2017   31/12/2016 
Πάγια 

 
2.321.257,26   2.321.257,26   

Μείον: Αποσβεσμένα 
 

515.956,76   420.862,58   
Απομειωμένα 

 
0,00 1.805.300,50 0,00 1.900.394,68 

Απαιτήσεις 
 

  24.122,30   61.798,06 
Λοιπά 

 
  2.060,00   2.303,20 

Σύνολο ενεργητικού 
 

  1.831.482,80   1.964.495,94 

  
 

        
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις 

 
        

Κεφάλαια και αποθεματικά 
 

  1.821.291,21   1.951.761,22 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
  10.191,59   12.734,72 

Σύνολο καθαρής θέσης και 
υποχρεώσεων     1.831.482,80   1.964.495,94 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 

    31/12/2017 31/12/2016 
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 

 
2.302,02 102.500,18 

Παροχές σε εργαζόμενους 
 

-14.468,49 -14.568,05 
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 

 
-95.094,18 -95.436,02 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 
 

-23.132,93 -23.225,71 
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 

 
-76,43 -858,85 

Αποτέλεσμα προ φόρων 
 

-130.470,01 -31.588,45 

Φόροι 
 

0,00 0,00 
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   -130.470,01 -31.588,45 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 
2017 
 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

 

α) Επωνυμία: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: ΠΟ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΡΙΖΑΡΙΟ) 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 57877/33/Β/04/11 

ΓΕ.ΜΗ.: 010725653000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή. 

 η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία 
με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 
2.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 
3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 
 

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό 
ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων. 

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό 

 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Δεν υπάρχουν. 
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β) Εγγυήσεις  

Επί των δανείων της Εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ 800 χιλ για 
εξασφάλιση του τραπεζικού της δανεισμού. 

 
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

H Εταιρεία  δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010-2017, με συνέπεια να 
υπάρχει το ενδεχόμενο πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που αυτές ελεγχθούν και 
οριστικοποιηθούν. 

 
Τρίκαλα, 26/02/2018 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 
 
 

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 796888 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

ΤΣΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 798746 

 
 
  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 

 
 

ΤΣΙΑΚΟΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Α.Δ.Τ. Σ 979131 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 
 

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 318221 

Αρ. Αδείας Α΄τάξης Ο.Ε.Ε. 0033531 
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