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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε.» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑΝΝΤΙΣΩΝ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις 
καταστάσεις αποτελεσμάτων 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. 
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. 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές της 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. 

Γιαννιτσά 30/07/2020 
 

Δημήτριος Πασχάλογλου 
Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 



 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 32 Δεκεμβρίου 2019 - 15η Εταιρική Χρήση  
(1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019) ποσά σε ευρώ. 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                         

Σημείωση 2019 2018 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια    
Ακίνητα 6.420,30 6.420,30 
Μείον αποσβεσθέντα -6.420,26 -6.420,26 
Μηχανολογικός εξοπλισμός    
Λοιπός εξοπλισμός 233.466,32 336.866,32 
Μείον αποσβεσθέντα -233.466,26 -336.866,26 
Λοιπά ενσώματα στοιχεία 7.029,59 11.625,40 
Μείον αποσβεσθέντα -6.615,12 -11.625,18 
Σύνολο 414,57 0,32 
Άυλα πάγια στοιχεία    
Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 
Λοιπά άυλα 3.054,34 6.759,24 
Μείον αποσβεσθέντα -3.054,28 -6.759,18 
Σύνολο 0,06 0,06 
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή    
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 
Χρεωστικοί τίτλοι 0,00 0,00 
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 65.000,00 65.000,00 
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 0,00 0,00 
Σύνολο 65.000,00 65.000,00 
Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 65.414,63 65.000,38 
     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα    
Σύνολο 0,00 0,00 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    
Εμπορικές απαιτήσεις 52.373,31 45.159,86 
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00 
Λοιπές απαιτήσεις 20.152,57 17.371,39 
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 449,67 0,00 
Προπληρωμένα έξοδα 0,00 0,00 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 84.838,27 116.980,17 
Σύνολο 157.813,82 179.511,42 
Σύνολο κυκλοφορούντων 157.813,82 179.511,42 
Σύνολο ενεργητικού 223.228,45 244.511,80 

 
 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                                                                             
Σημείωση 2019 2018 

Καθαρή θέση    
Καταβλημένα κεφάλαια    
Κεφάλαιο 72.100,00 72.100,00 
     
Σύνολο 72.100,00 72.100,00 
Διαφορές εύλογης αξίας    
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 0,00 0,00 
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 0,00 0,00 
Σύνολο 0,00 0,00 



Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο    
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 101.034,74 93.817,27 
Αφορολόγητα αποθεματικά 0,00 0,00 
Αποτελέσματα εις νέο 0,00 0,00 
Σύνολο 101.034,74 93.817,27 
Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 
Σύνολο καθαρής θέσης 173.134,74 165.917,27 
     
Προβλέψεις    
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 0,00 0,00 
Σύνολο 0,00 0,00 
Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 
Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00 
Σύνολο 0,00 0,00 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 0,00 0,00 
Εμπορικές υποχρεώσεις 9.605,10 5.038,03 
Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 
Λοιποί φόροι και τέλη 2.221,73 6.125,22 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 2.158,47 2.384,76 
Λοιπές υποχρεώσεις 36.108,41 65.046,52 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00 
Σύνολο 50.093,71 78.594,53 
Σύνολο υποχρεώσεων 50.093,71 78.594,53 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 223.228,45 244.511,80 

 
 

 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019  
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2017) 

 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 
 
α) Επωνυμία:   ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε. 
β) Νομικός τύπος:   Ανώνυμη εταιρεία. 
γ) Περίοδος αναφοράς:  1.1.2019 - 31.12.2019 
δ) Διεύθυνση της έδρας:  Δημάρχου Στάμκου 1, Γιαννιτσά, Τ.Κ. 58100. 
ε) Α.Μ.Α.Ε.:   55771/57/B/03/19. 
στ) ΓΕ.ΜΗ. :   23741747000. 
 
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα. 
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. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας 



Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
Κατά συνέπεια οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της 
δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν 
περιλαμβάνουν προσαρμογές, οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης της 
δραστηριότητας της Εταιρείας και σχετίζονται με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων και με 
τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. 
3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα 
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 
γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και 
σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα 
όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές 
επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση. 
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις 
συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας 
εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της. 
3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις 
ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου. 
3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
α) Αρχική καταχώριση 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση 
ή επιδιωκόμενη χρήση.  
 
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο 
αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον 
ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη 
ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 
- Κτίρια και τεχνικά έργα: 12,5 έτη. 
- Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 8 έτη. 
- Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη. 
- Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 7,15 έτη. 
Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί 
την ανακτήσιμη αξία του. 
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση 
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην 
περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι 
λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται 
ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών 
στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση 
έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών. 
β.1) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμούνται στην αναπροσαρμοσμένη (εύλογη) αξία τους. Η 
αναπροσαρμογή γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια ή νωρίτερα, αν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην 
αξία τους και η εύλογη αξία εκτιμάται από επαγγελματίες εκτιμητές. Η αναπροσαρμογή γίνεται για 
κάθε διακεκριμένο ακίνητο με προσαρμογή, τόσο της αξίας κτήσεως ή της προηγούμενης 
αναπροσαρμογής τους, όσο και των σωρευμένων αποσβέσεων, ώστε η νέα λογιστική (αναπόσβεστη) 
αξία του πάγιου στοιχείου να ισούται με την αναπροσαρμοσμένη αξία του. Οι διαφορές 
αναπροσαρμογής καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ’ εξαίρεση, η μείωση της αξίας λόγω 



αναπροσαρμογής καταχωρίζεται στα αποτελέσματα, στον βαθμό που δεν καλύπτεται από διαφορά 
αναπροσαρμογής των ιδίων κεφαλαίων. Οι αποσβέσεις των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων που 
έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, υπολογίζονται επί των αναπροσαρμοσμένων αξιών με την σταθερή 
μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους. 
β.2) Επενδυτικά ακίνητα 
Δεν υπάρχουν. 
β.3) Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 
Δεν υπάρχουν. 
γ) Διαγραφή 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους. 
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά 
προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα. 
Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της 
διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων 
της αξίας τους. 
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων 
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς 
λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας 
τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν 
προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  
Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται 
βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  
Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης 
ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.  
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
3.1.3.1. Συμμετοχές 
Δεν υπάρχουν. 
3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Δεν υφίστανται. 
α) Αρχική καταχώριση 
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 
γ) Διαγραφή 
3.1.4. Φόροι εισοδήματος 
3.1.4.1. Τρέχων φόρος 
Βάσει του νόμου 2963/2001 περί οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΤΕΛ Α.Ε. η εταιρία δεν 
φορολογείται άμεσα και τα κέρδη με τη μορφή αποζημίωσης αποδίδονται στους Μετόχους και 
φορολογούνται σαν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 
3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 
Δεν υπάρχουν. 
3.1.5. Αποθέματα 
α) Αρχική καταχώριση 
Δεν υπάρχουν. 
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 
3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και 
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της 
αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών 
αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να 
εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως 



και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης 
αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 
3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες 
αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή 
μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με 
την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές 
συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 
β) Διαγραφή 
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον.  
3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 
Δεν υπάρχουν. 
 
3.1.9. Προβλέψεις 
Δεν έχουν γίνει προβλέψεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 
Δεν έχουν εισπραχθεί κρατικές ή ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. 
3.1.11. Έσοδα και έξοδα 
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. 
Ειδικότερα: 
- Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως. 
3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα 
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 
3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν 
συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο 
της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία 
αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, 
ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη 
διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι 
σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις 
παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 
3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 
διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 
Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις 
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 



Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται 
ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι 
μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 
3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας 
περιόδου.  
Στην παρούσα περίοδο 2019 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του 
νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. 
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισμού 
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισμού. 
6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων 
στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων Γήπεδα Κτίρια 

Μηχανολογι
κός 

εξοπλισμός 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Λοιπά 
ενσώματα 

πάγια 

Αξία κτήσεως 0,00 6.420,30 0,00 302.166,32 11.625,40 
Υπόλοιπο 1-1-2019 0,00 6.420,30 0,00 302.166,32 11.625,40 
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31-12-2019 0,00 6.420,30 0,00 302.166,32 11.625,40 
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομοιώσεις 0,00 0,00 0,00 34.700,00 0,00 
Υπόλοιπο 1-1-2019 0,00 6.420,30 0,00 267.466,32 11.625,40 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Απομειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αναστροφές απομοιώσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31-12-2019 0,00 6.420,30 0,00 267.466,32 11.625,40 

Καθαρή λογιστική αξία 31-12-2019 0,00 6.420,30 0,00 267.466,32 11.625,40 

 
6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων 
στοιχείων Υπεραξία Δαπάνες 

αναπτύξεως 
Λοιπά 

άυλα στοιχεία 

Αξία κτήσεως 0,00 3.054,34 3.704,90 
Υπόλοιπο 1-1-2019 0,00 3.054,34 3.704,90 
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 
Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 0,00 
Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 



Υπόλοιπο 31-12-2019 0,00 3.054,34 3.704,90 
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομοιώσεις 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 1-1-2019 0,00 3.054,34 3.704,90 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 
Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 
Απομειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 
Αναστροφές απομοιώσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31-12-2019 0,00 3.054,34 3.704,90 

Καθαρή λογιστική αξία 31-12-2019 0,00 3.054,34 3.704,90 

 
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 
Δεν υπάρχουν 
8. Προβλέψεις 
8.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 
Δεν έγινε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
8.2 Λοιπές προβλέψεις 
Δεν έχουν γίνει άλλες προβλέψεις. 
9. Υποχρεώσεις 
9.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
9.1.1 Δάνεια 
α) Εξασφαλίσεις δανείων 
Δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις. 
9.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Δεν υπάρχουν. 
9.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις  
Δεν υπήρξαν. 
9.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
9.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2017 
Υποχρεώσεις προς Μετόχους 36108,41 65.046,52 
Υποχρεώσεις προς Τρίτους 9605,10 5.038,03 
Υποχρεώσεις προς Δημόσιο 2221,73 6.125,22 
Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 2158,47 2.384,76 
Σύνολο 50093,71 78.594,53 

 
9.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 
Δεν υπάρχουν λοιπές υποχρεώσεις. 
10. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 
 

Έσοδα 31/12/2019 31/12/2017 
Μαθητικά - Ολικές μισθώσεις 342696,02 347.850,48 
Εισιτήρια - Δελτία απεριορίστων διαδρομών 191856,55 186.153,46 
Αμαξαγώγια 10366,73 20.161,07 
Λοιπά 7555,73 3.244,20 
Σύνολο 552474,92 557.409,21 

 
Έξοδα 31/12/2019 31/12/2017 
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 115325,87 101.68,57 



ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 21498.76 16.070,00 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 12.002,77 10.073,15 
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 0 4.109,36 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 122928,88 79.789,94 
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 489,60 245,05 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ 7217,47 7.002,93 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 292231,81 336.383,65 
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 0 2.366,56 
Σύνολο 552474,92 557.409,21 

11. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
Στη διάρκεια της περιόδου δεν έγινε καμία ενσωμάτωση. 
12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 
 

  31/12/2019 31/12/2018 
Διοικητικό προσωπικό 4,00 4,00 
Εργατοτεχνικό προσωπικό 0,00 0,00 
Σύνολο 4,00 4,00 

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 
 

  31/12/2019 31/12/2018 
Μισθοί και Ημερομίσθια 57.254,73 57.254,73 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 15.275,21 15.275,21 
Παροχές μετά την έξοδα από την υπηρεσία     
Σύνολο 72.529,94 72.529,94 

 
13. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
14. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό 
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 
Δεν υπάρχουν. 
β) Εγγυήσεις  
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων 
παρατίθεται παρακάτω: 
α) Καλής εκτέλεσης έργου 31/12/2019 28.800,00€. 
15. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 
Καταστροφή περιουσιακών στοιχείων 
Πουλήθηκε ένα λεωφορείο το οποίο αποχαρακτηρίσθηκε διότι αντικαταστάθηκε. 
16. Πρώτη εφαρμογή 
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 
Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των 
παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2017 δεν θα εφαρμόσει αναδρομικά τα Ε.Λ.Π.. 
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, 
σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2017.  
 
 

Ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
          Χρήστος Πασχάλογλου                                               Αναστάσιος Σταυρίδης 
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