
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Ποσά

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης

κτήσεως Αποσβέσεις Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αξία χρήσεως  2014 χρήσεως  2013

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 48.450,46 4.124,21 44.326,25 21.050,46 1.862,49 19.187,97 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

( 362.185 μετοχές των 29,00 €   έκαστη )

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβλημένο 10.503.365,00 10.503.365,00

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις  

1. Γήπεδα-Οικόπεδα 1.280.765,44 1.280.765,44  1.280.765,44 1.280.765,44 ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις 

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 20.970.064,69 12.394.944,88 8.575.119,81  18.169.224,62 11.899.412,52 6.269.812,10  επενδύσεων

4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 2.990.238,31 1.910.238,31

μηχανολογικός εξοπλισμός 3.570.266,31 2.173.557,73 1.396.708,58 2.897.094,36 2.018.368,85 878.725,51

5. Μεταφορικά μέσα 225.729,43 181.157,93 44.571,50  293.566,87 251.828,49 41.738,38

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7.014.102,46 5.852.704,04 1.161.398,42 5.408.639,39 5.138.816,53 269.822,86 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές  0,00 0,00 797.456,33 797.456,33 1. Τακτικό αποθεματικό 10.171,89 10.171,89

33.060.928,33 20.602.364,58 12.458.563,75  28.846.747,01 19.308.426,39 9.538.320,62 4. Έκτακτα αποθεματικά 59.619,52 59.619,52

69.791,41 69.791,41

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες  

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις V. Αποτελέσματα εις νέο

1. 3.220.800,00 3.220.800,00 Υπόλοιπο ζημιών  προηγούμενων χρήσεων -805.598,78  -1.228.602,48

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8.159,94  8.159,94 -805.598,78 -1.228.602,48

3.228.959,94 3.228.959,94

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 15.687.523,69 12.767.280,56 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) 12.757.795,94  11.254.792,24

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Αποθέματα Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

4. 11.690,28  19.133,52 1. 4.833.547,16  5.243.547,16

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙ. Απαιτήσεις 1. 625.720,65  373.613,13

1. 694.510,43 708.933,40 688.722,87  401.140,00

54.318,14 640.192,29 42.300,00 666.633,40 3. 3.212.046,82  3.212.718,88

4. 2.268.092,40  1.872.507,34

9.000,00  1.798,00 5. 417.595,52  766.729,44

5.333,00  5.333,00 6. 55.421,21  42.101,24

7. 6.290.000,00 6.290.000,00 7. 410.000,00 205.000,00

11. 1.402.185,07 284.997,09 11. 7.433,20 1.027,88

12. 390.000,00 390.000,00 7.685.032,67 6.874.837,91

8.736.710,36 7.638.761,49

IV. Διαθέσιμα Σύνολο υποχρεώσεων  (ΓΙ+ΓΙΙ) 12.518.579,83 12.118.385,07

1. 25.336,92  9.296,16

3. 801.492,36 2.913.039,57

826.829,28  2.922.335,73 Δ.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 39.740,70 0,00

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 9.575.229,92 10.580.230,74

(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

  1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 9.036,61 6.478,04

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.316.116,47 23.373.177,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 25.316.116,47 23.373.177,31

(Β+Γ+Δ+Ε) (Α+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 3.959.564,20 0,00 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 3.959.564,20 0,00

   

Σημειώσεις :

1. Επί των ακινήτων της εταιρείας  έχουν  εγγραφεί  υποθήκες και προσημείωσεις συνολικού ποσού 15.880.000  ευρώ  για εξασφάλιση Τραπεζικών υποχρεώσεων .

2. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης προηγούμενης

χρήσεως  2014 χρήσεως  2013

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

   Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 6.047.847,95 5.067.919,29 Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη) χρήσεως 639.826,88 616.861,73

   Μείον: Κόστος πωληθέντων 4.722.338,00 3.536.609,10 Μείον : 

   Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.325.509,95 1.531.310,19 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων 1.228.602,48 1.501.425,89

   Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 45.067,66 23.200,58 -588.775,60 -884.564,16

   Σύνολο 1.370.577,61 1.554.510,77 Σύνολο

   Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 259.628,57 203.447,87 Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος 216.823,18 298.901,71

                3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 71.275,52 330.904,09 79.050,75 282.498,62              2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι  στο λειτουργικό κόστος

   Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.039.673,52 1.272.012,15                  φόροι 0,00 45.136,61

Ζημίες εις νέον -805.598,78 -1.228.602,48

ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 64.210,69 44.727,25

                 Μείον:

                 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 456.122,38 -391.911,69 473.283,69 -428.556,44

Ολικά αποτελέσματα ( κέρδη) εκμεταλλεύσεως 647.761,83 843.455,71

Κως 30 Μαίου  2015

ΙI. ΠΛΕΟΝ  :Έκτακτα αποτελέσματα

            1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 45.494,68 16.367,50 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

            2. Έκτακτα κέρδη 2.126,01 0,00

            3.Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 120.815,63 12.006,46

168.436,32 28.373,96

            Μείον : 

            1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 155.679,19 204.385,17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΥΒΟΝΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ

            2.Έκτακτες ζημιές 0,02 0,00 Α.Δ.Τ.  Χ 080500 Α.Δ.Τ.  Β 921522

            3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 8.673,92 25.582,77

            4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 12.018,14 176.371,27 -7.934,95 25.000,00 254.967,94 -226.593,98

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 639.826,88 616.861,73 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

  ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.381.091,72 772.298,94

            Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες

                          στο λειτουργικό κόστος 1.381.091,72 0,00 772.298,94 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ( Κέρδη)  ΧΡΗΣΕΩΣ  προ φόρων 639.826,88 616.861,73 ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ Σ 831584

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ  42681 Α ΤΑΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Ι. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥMΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ   31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2014

                           26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  (  1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2014 )

Ποσά κλειόμενης  χρήσεως  2014 Ποσά προηγούμενης  χρήσεως  2013

ΑΡ. Μ.Α.Ε.   14355 / 80 / Β / 86 / 357 - Αρ. ΓΕΜΗ 124147620000

Ποσά προηγούμενης  χρήσεως  2013

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ   31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) 

Ποσά κλειόμενης  χρήσεως  2014

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Ι. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥMΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Ι. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥMΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίες 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 

προσάρτημα. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, 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 οικονομικών 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 οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις.  

Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 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 οικονομικών 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 οικονομικών 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:   

1) Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες  επιχειρήσεις»  ποσού ευρώ 3.220.800 απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, της οποίας οι οικονομικές 

καταστάσεις ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές . Η εσωτερική λογιστική  αξία των μετοχών αυτών  ανέρχεται στο ποσό ευρώ 2.896.606,29. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που 

προβλέπονται  από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 324.193,71 , με συνέπεια η αξία του 

λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια  της εταιρείας να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.   
 2)  Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 11γ του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων υφίστανται με 31 Δεκεμβρίου 2014 προκαταβολές σε όργανα διοικήσεως της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ  

6.680.000 που περιλαμβάνονται στο υπόλοιπο των λογαριασμών ισολογισμού «Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως»  που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Επειδή 

δεν κατέστει εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια  ως προς την  ανακτησιμότητα της παραπάνω απαίτησης , διατηρούμε επιφύλαξη  ως προς το θέμα αυτό. 

3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ  δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 

συνταξιοδότηση. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 125.000 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 

125.000, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 125.000 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 37.000.  

4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και 2014. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί 

οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για 

αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο  «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Ι. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις 

των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. 

Έμφαση Θεμάτων 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής : 1) Στον λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» απεικονίζεται  η αξία κτήσης μετοχών συνδεδεμένης ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο 

Χρηματιστήριο η οποία ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και οι οποίες αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του  άρθρου 17 παράγραφο 2 του κν.2190/1920 περί απαγόρευσης απόκτησης 

μετοχών μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών. 2) Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 12ε του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης με την παραπάνω 

συνδεδεμένη  ανώνυμη εταιρεία με σκοπό την σύσταση νέας εταιρείας . Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων  

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 

του Κ.Ν. 2190/1920.  

  

Ηράκλειο, 3  Ιουνίου 2015 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ 

Α.Μ.   Σ.Ο.Ε.Λ. 30371 

 



 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Ι. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥMΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Ι. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥMΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίες 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 

προσάρτημα. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, 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 οικονομικών 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 οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις.  

Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 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 οικονομικών 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 οικονομικών 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:   

1) Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες  επιχειρήσεις»  ποσού ευρώ 3.220.800 απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, της οποίας οι οικονομικές 

καταστάσεις ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές . Η εσωτερική λογιστική  αξία των μετοχών αυτών  ανέρχεται στο ποσό ευρώ 2.896.606,29. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που 

προβλέπονται  από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 324.193,71 , με συνέπεια η αξία του 

λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια  της εταιρείας να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.   
 2)  Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 11γ του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων υφίστανται με 31 Δεκεμβρίου 2014 προκαταβολές σε όργανα διοικήσεως της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ  

6.680.000 που περιλαμβάνονται στο υπόλοιπο των λογαριασμών ισολογισμού «Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως»  που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Επειδή 

δεν κατέστει εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια  ως προς την  ανακτησιμότητα της παραπάνω απαίτησης , διατηρούμε επιφύλαξη  ως προς το θέμα αυτό. 

3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ  δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 

συνταξιοδότηση. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 125.000 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 

125.000, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 125.000 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 37.000.  

4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και 2014. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί 

οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για 

αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο  «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Ι. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις 

των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. 

Έμφαση Θεμάτων 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής : 1) Στον λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» απεικονίζεται  η αξία κτήσης μετοχών συνδεδεμένης ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο 

Χρηματιστήριο η οποία ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και οι οποίες αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του  άρθρου 17 παράγραφο 2 του κν.2190/1920 περί απαγόρευσης απόκτησης 

μετοχών μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών. 2) Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 12ε του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης με την παραπάνω 

συνδεδεμένη  ανώνυμη εταιρεία με σκοπό την σύσταση νέας εταιρείας . Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων  

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 

του Κ.Ν. 2190/1920.  

  

Ηράκλειο, 3  Ιουνίου 2015 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ 

Α.Μ.   Σ.Ο.Ε.Λ. 30371 

 


