ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑ.:ΙΔΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ !ΤΑΙΡΕΙΑ -HIMALAVA ΤRAVEL Α.Ε.Α.Φ.Μ. : 081369613
ΑΡ.Μ.Α.Ε. :61071/01/8/06/333
ΙΣΟΛοmΜΟΣ
31ης ΔΕΚΕΜ8ΡΙΟΥ 2012
6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ lIaνoua
ίου· 31
ίου 2012

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ.

ΠΑθΗΠΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΠΚΟ
Πoqiι ιdι:ιόμmκ

Ποσά

xρήgnς 2012

ηQOηyoύutνηc

xρήgης

πoojι ποοηΥούυενπc

2011.

ω=ll
Β. Ε::ΟΔΑ EΓΚAΤAΣTAΣEnΣ
Λoιnό tE.oδo εvκστόστoσΓrι:

4.

16.339,51

16..3R.U

15.556,17

783,34

16.392.98

14.826,31

1S.556.1Z

Ζ83.Η

16.ll2.9II

llJI2.6.31

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑλΑΙΑ
Ι. ΚctOOλoιoMετσ)(IΚό(5.700 oν.Mcτoxέ,
1. ΚoτoBλrιμένo

1.566.67
~

πι ΔIO(I:IOtXt

Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΠΚΟ

1. Διοφορό
στοιΥείων

π. Eνσώμorεζ AKΙVΗτσπoιήσεκ;
1. Γήπεδο· Οικόπεδο
3. ΚτΙΟIΟκοι Τεχνικό 'EPVa
6. ·Επιπλο κσι Λοιπός EξoπλlσuΌC
Σύνολο αιιινητοηοιήιπων

11.982,90
304.770,32
5.629,35

0,00
132.668,17
5.628,23

11.982,90
172..102,15
1,11

322.382.5.Ζ 13Β.296ΑΟ

0,83
307.080,25
3.250,05

1MJ1JIJi.1Z

310.331.13

0,00
115.789,45
3.249,97
J.12JI3.2d2

0,83
191.290.80
0,08
UJ...1.U.ll

4.462,13
7.591 90
12.054 03

2.519.53
000
2.519.53

onoθειιότων

11. Aπaπήσειζ
1. Πελάτες
Μείον: Ποο6λέψεκ; VIO σιlOΦOλεiς nελότες
30. EnιτσvέcEJonooΚTέεc
7. AnσιΠισειι: κατά oσvόνων Διοίκησης
10. Επισφαλείς·
EπiδncOlnελότες
Μείον: ΠοοΒλέψεκ; γκJ σιιοφολείς και επίδικους πελάτες
11. Χοεώστες δόωοοα

458.886,35

OJ:!D:

381.085,59
Q..QO

458.886,35
45.410.89
16.790,75
12.289,21
77.006,44

21.480,41
24.454,20

610.3Β3Μ
ιv. ΔιοθέΟ1UO
1. Τουείο
3. κστοθέσεκ
όφεω; & ηDOθεσμίσc
Σύνολο

ιιυιιλoφoρoύvτoς

~

26.073,78
410.850,08

41.511,51
371.020,91

ενεΡΥητιιιού

+

(ΔΙ

ΔιΙ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΠΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
1. Έξοδο εnoι.ιένων χοιΊσεων
2. Έσοδο ΥΡήσεως oonooκτio

ΕΝ!ΡΓΗΠΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΠΚΟΥ

ΙΒ+Γ+Δ+Ε)

+

7.594,69

0,00

47.242,17

45.534,81

31.618.92
700,00
33.318,92

43.746.37
700,00
44.446.37

409.891,96
11.385,99
27.114,47
11.297,92
16.683.35
11.000,00
4.865.81

333.031,15
17.711.24
7.654,49
13.307.85
21.168,50
10.117,13
26.929,59

§J!2.232.5D
525.SS8Λ2

~!1.91.0.9"
~3ΩZ.32

+ AIV + AV)

§36.!!23.8~

Π2.532Λ3
1.I125d35.6O

Διν)

λοιπών ηερκοωοκών

Π. lJ(xJxιJrι()όθεσμε, ι.ιnoxoεώσειι:
1. Πpoμηθειπέc
2α. Enιτovtς πληρωτέες
4. Πooιι:σroβoλές πελατών
5. ΥΠΟΥοεώσειι;σπό Φόooυς-τt.λη
6. AoφaλlO11KoίOovσvισuoί
7. MOKO/ΣUεC υοοπεώσεκ
πΜο. στην εnόμενrι χοήση
11. πιστωτiς διόΦoDol
Σύνολο υποχρεώσεων
(ΠΙ)
Σύνολο υποχρεώιπων
(π + ΓΙΙ)

381.085,59
15.485,09
15.000,00

85.018,12
~

105.131,09

22.Jm...8:8

οθο;

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. MoκιxJπρό{Jεoμεζ ιιnσnιcώoεκ
2. ΔόνεIoΤoorιε.ιών
8. ΛrιΦθεiσες εννυήοος
Σύνολο

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΠΚΟ

VIO ανοοές

από aνoπρooσρμαγή

1JI1Ji<!U!i

I.AnoθέJx:rτo
1. Eμnooεύuσro
1. ΠpσκcπσBoλές

570.000.00

570.000,00

επειιδύιπων

V. Anστελέσuoτo
εκ; νtσ
1. Υπόλοιπο κεΡδών χρήσεως εκ νέο
Σύνολο ιδίων κεφολαίων
(ΑΙ + Α111

348,85

348,85

ll1M3S.02

• εnιy.

100.00 iκoσπ1>

ιv. ΑnoθεlJ077κό Κεφ(ιΑσιο
1. Τοκτικό αποθεματικό

πι.

EUlJlJET.& Λοιπέ, UOKOOΠO.X""ΙXΠOOΙK.oπoπiιaεK
7. Λοιπές LJ(]KPOyOOνιες σοσσήοεκ
Σύνολο πάγιου εYEρνffΠKOύ ( ΠΙ + ΠΙΙ)

ι7V0ιifYOC

oν.o6ot:

~

Δ. ΜΕΤΑ8ΑΠΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟ1
1. Έσσδcι εnoμiνων χρήσεων
2. Έξοδο Υρήσεως δouλευμένo

ΠΑΘΗΠΚΟΥ

J...JJ.tL.l65.3

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ XPE.DΣΠKOI
1. XoεωσnKoi ΛονοΡιοσμιοί ΔιόΦοοοι

5.285,00
1.844,80
1.122J!O

31.515,00
3.134,87

;MM9J!Z

917.20
9.657 78
10.57498

2.511,81
000
2.511,82

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑθΗΠΚΟΥ

.59OJ3LB.1

(Α

+

Γ

+

Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤAΞEnΣ ΠΙΣΤΩΠΚΟΙ
2. Πκπωτιιισί Λογσριοομοί ΔaCιΦOPQl

Σημείωσεις:
1) Η 'Tt.λιυτoio σνσπΡοοορμογή τ/C α60c οκτνι;των τ/C ετσιρείος πρoγμoτonoιήθηκε την 31/12/1012 σύμφωνο με τκ δκπόξειι; των όρθρων 20 έως 27 του Ν.2065/92. όπως oUTtc Tρoπonoo;Onκoν κοι 1O)(ύouν. Anό την ανωτέρω ovcιπρoooρμoγή πpσέkuψε. υnεpcιfjo σuνoλικoύ ποσού ωρώ 8.031,83 , η
onσio ηεριλσμΒόνετσI σro κσνδίιλι A.1l1.1 -Διοφσρές οπό oνoπρoσcιpμoγή ofJσς λοιπών περιουσιακών στoιxεlων" του Ποθηηκού.
2) Μετά οπό οοσοηηκό έγγροφο 1ΌU Υπ. Οικονομικών με ορ. πρωτ. Δ12β 1015595 Ε2013, σροέωφε
όπ νιο το ακίνηro τ/C ετσιρioς στην οδό Φιλλελήνων 4 (4ος όρσφος), το onoiσ εξσ:Υορόστηκε μετά τη λήξη της χρημστοδσπκής μίσθωσης (leasing) στη συμβολίκή ημή των ευοώ 3, δεν npoκίmit1
οοεοοθσ ούτε V10KεφoλolOOOίηση αλλό ούτε κοι νιο unσvωvιi σε φoooλoviσ.
3) Η πι:ιστεινόμενη δισνouή των κεΡδών τ/C xΡι'ισι1c τελεί uoo την έγκΡιση της ΤOΚTIKrκΓεν1Krκ Σuνtλευσης με την οnorroύμενη οπό το νόιισ onopτia κοι πλεlOψηφio.
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Π ΕΛΕΣ
011ANOVAPIOY
- 31 ΔΕΚΕΜ8ΡΙΟΥ

Ποσά ιιλειόμενης
Ι. Αποτελέσματα
εκμεταλλεύσεως
Κύκλοι: εργασιών
MEiQy- Κόστoc πωλήσΕων
Μικτό oπCΠΕΛΈσuστa εnιετoλλεύσεως
Πλtρv· ι !\λλg tσoδrι EΙCΙlfJΠλλιίκπωc:

xρήaης

ποσό

2012

προηΥούμενης

χρήσης

1.999.343.63

1.lli.ru!&I
623.832,99

~

692.326,53

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ:
1. Εξοδσ Διοιιιηπκής Λεπooργicις
3. Έξοδο Λεπouoνioι: Διόθεσης
ΜεΡικά anoτε:λέσματα
( Κέρδη) εκμετoAλEύΑΕΩC
4.ΠΛΕΟΝ: Πιστωnιια/ ΤόκΟΙ και Συναφή·Εσοδο
3.ΜΕΙΟΝ : XρεωcrτιKOί Τόκοι και Συναφή Έξοδο
OAIkb αποτελέσματα
(Κέρδη) f:κμετaλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ·EιιτakTQ απατελέσμaτu
1. εσσκτο κσι ονορνονσ ·Εσοδο
3.Βσοδσοοοονοόμενων
τρήσεων
4. Εσοδσ οπό οχο/π:ς "οοβλ. Πρ.χοησεων
ΜΕΙΟΝ:
1. τκτσσο
κσι σνόονσνσ Έξοδο
2. Έκτσκπ:ς ζnμlές
4. πι:ιοβλέιμεκ:: νιο έκτακτους Kινδίιvouς
Ορvανιll:ά 8ι. tιπαkTO aποττλέσικπα
(Κ,έρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο οποσβέσεων rι::ιγiων στοιχείων
ΜΕΙΟΝ : Οι οno σιniς ενσωματωμένες στο λεπouργικό
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ιιd:ρδη} XPHΣEnΣ
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

149.195,53

161.778,66

lliJMI!.32

SOUOL08

~

8.102.43

lJl.lli.1Z

~

~

~

29.985,41
40,65

llJ)Q
10.463,93
19.194,17
0,00

Μετόχους

κοθσοό onσrελtOlJQTO (κtcιδn) χρήσεως
(+) Ynόλoιnoonoτtλ.
(Κερδών)
ποοηγ.Υρήσεων
(-) ΔισφoptςΦOQOλovικoύ ελέvxou ηOOf1V.Υρήσεων
Σύνολο
I.Μείσν: Φόιχχ: Εισοδήμοτος

747.916,77

2.N::Anoiμη ενσωικπωuένoι

σro λεπουpvικό

Διάθεση των ktpδώνo yίνεtaι
ΤαΚTIκόAnoθειxmκό
Ποώτο Mέoισuo
ΑιιοιΒές Δ.Σ.
Υπόλοιπο Κερδών ειςνέοιι

39.758,10

-9.731.04

6.104,94

3.916,19
16.936,51
0,00

30.862,70

-

ποσό

Ποοό
κλειόμενης
χρήσης
2012
42.684.10
0,00
0,00

προηΥούμενης
χρΓιση<;
2011 '
36.764,38
0,00
0.00

~

ll&MJJ!

13.196,14

12.856,11

κόστα; Φόοοι

0,00
29.827.99

8.396,56
15.071.68

1.707,36
0,00
0,00
28.120,63
29.827,99

1.838,21
0,00
0,00
13.233,46
15.071.68

ως εξής.

ο ArmnPOEΔPOI

~

J.B.J.16M

42.684,10

ΔΗ ΜοπονΛΟΣ

2012

ΤΟΥΔ.Ι.

-14.757,76

18.116,54

0J!!l

ΣΜΑΤΩΝ
- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ 20 ΜΑΙΟΥ 2013

&!Ι!!

30.026,06

lM!II!JI!I

εταιρείας

1.002.458,06
l..3.ZS...Si3..
676.864.67
Zl..052...1.O

~

ll.WJJ!

της

Τ
ΟΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

6.039,94
0,00

18.400,00
κόστος

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

2011

Η
6S1...SQ.2..R1.1.
96.414,16
1.
6.
~
8.

57.499,48
5.191,03

'ΕΚΘΕΣΗ
Προς τους

31

2012

Α. ΝΑΡΛΙΑΝ

0J!!l

~

36.76438

ΕΛΕΓΧον

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤον

ορκπτον

ΝΑΡΛΣΑΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

TAΞΣΔΣnN

ΕΛΕΓΚΤΗ

ΛΟΠΣΤΗ

8ι TOVPIΣMOV

ΑΝΠΝνΜΗ

ΕΤΑΧΡΕΙΑ

'" HIMALAVA

TRAVEL

Α.Ε."

'EKQEqn επl των Οlκσνομικών
Kατρqτάqε:ων
Ελέγξομε τκ; ανωτέρω οητσναμικέτ; κστοστόσεις της ετoιpεloς «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΑΡΛΙΑΝ ΠPAΚTQPEIO ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜογ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΗΙΜΑιΑΥΑ TRAVEL
Α.Ε."» οι οσοιετ σσοτελοοντοι
από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρlαυ 2012, την κστσστσοη
οποτελεσμότων και τον πΙνακα διόθεσης αποτελεσμότων της χρ!Ίσεως που έληξε την ημερομηνΙα σψτή. κσθώα
και το σχετικό
ηροφσρτη ρσ. Εμθύνη της Διο'κησης
για τις Οικονομ,κές
Καταστάοτις.
Η διοίκηση είνω υπεύθυνη για την κστσοηση και ευλογη παpoυσlαση αυτών των οικονομικών κστοστσσεων
σύψωωνο
με τα Λογιστικό Πρότυπο που
προδιαγρόφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο κσι τις διατόξεις των άρθρων 420 έως ΚΟΙ43γ του κωδ. Ν. 2·190/1920, όπως και γιο εκεΤνες τις εσωτερικές δικλεlδες που η διοΙκηση κοθορΙζει ως αποροlτητες ώστε νο
κσειστσ+ω
δυνστή η κστόρτιση οικονομικών κοτοοτόσεων απαλλαγμένων από σψσιώδη
σνσκοίσσσ,
που οφεΙλεταl είτε σε απότη είτε σε λόθος. Εuθυνη του ελεγκτή,
Η δική μος ευθύνη εΙνοι να εκφρόσουμε γνώμη επl αυτών
των οικονομικών καταοτόσεων με βόαη τον έλεγχό μστ. Διενεργήσαμε τον έλεvx:ό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότuπo Ελέγχου. ΤΟ πρότuπo αυτό απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κσνόνετ; δεοντολογΙος, κοθώς και να
σχεδιόζουμε και σιενερνοαμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφόλισης για το εσν οι οικονομικές κσταστόσειc εΙνοι απαλλαγμένες από αυσιώδη ονοκρηιαο.
Ο έλεγχος περιλαμβόνει τη διενέργεια διαδικασιών ΥΙΟ
την σπόκτηση ελεγκτικών +εκμσριων, σχετικό με το ποσό και τις ννωσ-οσοκϊσεκ
στις ωκονοιωω;
κατοστόσεις. ΟΙ Επιλεγόμενες διαδικασΙες βασlζονται στην κρΙση του ελεγκτι't περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
οψοιώεοικ
ονοκρηιεκκ
των οικανομικών καταστόσεων, που οφεΙλεται εΤτε σε απότη εΙτε σε λόθος. κστσ τη διενέργεια αuτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετόζει τις εσωτερικές δικλεΙδες που σχετΤζονται με την
κστσρτιοη
και εύλογη παρουσΙαση των οικονομικών κσταστόσεων της εταιΡεlος, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγlCTlκών διαδικασιών κατ6λληλων για τις σεριστσσεκ,
αλλό όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης εnl της
σηστελεσμσηκστητοτ;
των εσωτερικών δικλεΙδων της ετoιρεlας. ο έλΕΓΧας περιλαμβόνει επlσης την οξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών ορχων και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν KOIτου εύλογου των εκτιμήσεων
που έ:Υινον από τη διοΙκηση, καθώς και σξιολόγηση της ΣVΝOλΙKήςπσρουσlασης των οικονομικών κσταστόσεων. Πιστεuουμε ότι τα ελεγκτικό τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει εtναι εnαpKή και κατόλ/ηλα για τη θεμελΤωση
της ελεγκτικής μας γνώμης. Mqn νιο ΥΥώιιπ
ΙΙΙ; Ι;ΠΙΦιΗ,οξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα l(ατωτέΡω θέματα: 1. Στο κονδύλια «Πελότες» και •.•Eπισφσλεlς - ΕπΙδlκοι Πελότε:ς», περιλομβόνοvrοl και εnισφαλείς-εnlδIKες
αποιτήσεις, ΣVΝOλΙKOύ
noσou ευρώ 146 χιλ., γιο ης οποlες δεν έχει σχηματισrεl σxETιI(IΊπρόβλεψη για την κόλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποΙηση μέpαuς των εnΙδιl(ων αυτών οπαιτήσεων. Με βόση τον έλεvχό μας εκτιμούμε
ότι η σχηματισθείσα από την εταιplα πρόβλεψη nooou εupώ 93 χ/λ. υπολεΙπε:ται κατό ευΡώ 53 χιλ., ταυ ποαού που έπρεπε νο έχει οχημστιστεl. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης ΣUνιστό παρέκκλιση από τις
λογιστικές αρ)(ές, που πρoβλέnαντoι από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, με ΣVΝέπεtα, η αξlα των αποιΤΊ'!σεωναπό «Πελότες>'>και από «Επισφαλεlς - ΕπΙδικους Πελότες» κοι τα Ίδια Κεφόλαια να εμφσνΙζοντοι ουξημένα
κατό ευΡώ 53 χιλ., το αποτελέσματα -της τρέχουσας χρφης να εμφονΙζανται αυξημένα κστό ευρώ 2 χιλ. και τα αποτελέσματα της προηγούμενης μειωμένσ κστό ευρώ 36 χιλ. 2. Κστό παρέκκλιση των λογιστικών αρχών. που
προβλέποντοι από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματlζετOι πρόβλεψη ΥΙΟ απolίΊμlωση προσωπικού λόΥω εξόδου από -την υπηρεσΙα. Κστό -την 31η Δεκεμβρlου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχημOTlσθεlσoς
πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 3S χιλ., με συνέπεια αι προβλέψεις να εμφανΙζονται μειωμένες κστό ευΡώ 35 χλδ, τα Ιδια κεφόλοια να εμφoνlζovτoι αυξημένα κστό ευρώ 3S χλδ, τα αnατελtσμστa χρι'!σης μειωμένο κοτό ευΡώ 25
χιλ .• τα αποτελέσματα της προηγούμενης αυξημένα κστό ευΡώ 6 χιλ. 3. ΟΙ φορολΟΥικές υποχρεώσεις της εταιplας δεν έχουν εξεταστεl οπό τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις οπό 2010 έως 2012. 'Ως εκ τούτου το
φορολογικό αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεΤ oρισnKό. Η εταιρΙα δεν έχει πpoβεJ σε εκτΤμηση των πρόσθετων φόρων ιιαι των προσαυξήσεων παυ πιθανόν καταλογιστούν σε μελλονττκό φορολογικό
έλεvxo Ι(αι δεν έχει σχηματiσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεvχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφόλιση σχετικό με την εκτΙμηση του (ιψους της πρόβλεψης που τuxόν αnαπείται.
4. Δεν λόβομε εnισταλή από το νομικό σύμβουλο της ετοιΡΙος για τuxόν αγωγές τΡΙτων κστό αυτής. Λόγω του γεγονότος αυτού. διατηρούμε
επιφύλαξη για ενδεχόμενες σγωγές τρlTων κοτό της εταιΡlας. Γνώμη με
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~,:~~~~ξ'lχρηματοοικονομική της εnΙδoση Υια τη χρι'!ση που έληξε την ημερομηνΙα αυτή σύμφωνα με το ΛΟΥlστικό Πρότυπο παυ προδισγρόφονται από το Ελληνιl(ό Γενικό Λογιστικό
του κωδ. Ν. 2190/1920. Αναφορ6
επl άλλων νομικών
και κανσνιστικ(ί)ν
θεμάτων,
Εποληθεύσαμε τη συμφωνlα και την σντιστοlχηση του περιεχομένου της έκ
ανωτέρω οικονομικές καταστόO'Elς, στα πλαΙ010των οριζόμενων από τα όρθρα 43" και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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τις διατόξεις των όρθρων 42α έως κοι 43γ
διαχείρισης του διοικητικου συμβουλΙου με τις

