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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ – ΣΚΑΦΩΝ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΩΝ» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης 1/1-31/12/2019 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας μας ήταν ικανοποιητική. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2019 

ανήλθε σε 7.557.932,40 ευρώ έναντι 6.961.608,97 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,57%. Τα μικτά 

αποτελέσματα της εταιρείας το 2019 ήταν 1.717.802,46 ευρώ έναντι 1.618.826,62 ευρώ σημειώνοντας 

αύξηση 6,11%. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε 478.803,14 ευρώ έναντι ευρώ 

435.655,10 για το 2018 σημειώνοντας αύξηση 9,90%. 

 

2. Οικονομική θέση της εταιρείας  

 

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2019 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά 

την 31/12/2019 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 1.771.718,24 έναντι ευρώ 1.690.416,61 της προηγούμενης 

χρήσεως. 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 έχουν ως εξής: 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

    31/12/2019   

         

31/12/2018  

Σύνολο κυκλοφορούντων 3.687.000,36 83,96 %  3.432.756,80 83,64 % 

Σύνολο ενεργητικού 4.391.207,21   4.103.723,18  

      

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 704.206,85 16,04 %  670.966,38 16,35 % 

Σύνολο ενεργητικού 4.391.207,21   4.103.723,18  

      

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούντα και μη 

περιουσιακά στοιχεία. 
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Σύνολο Καθαρής Θέσης 1.771.718,24 67,64%  1.690.416,61 70,04% 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.619.488,97   2.413.306,57  

      

 

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

      

Σύνολο υποχρεώσεων 2.619.488,97 59,65%  2.413.306,57 58,80% 

Σύνολο παθητικού 4.391.207,21   4.103.723,18  

      

Σύνολο Καθαρής θέσης 1.771.718,24 40,35%  1.690.416,61 41,19% 

Σύνολο παθητικού 4.391.207,21   4.103.723,18  

      

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την  δανειακή  εξάρτηση  της  εταιρείας  

      

Σύνολο Καθαρής θέσης 1.771.718,24 251,59%  1.690.416,61 251,94% 

Σύνολο μη Κυκλοφορούντων 704.206,85   670.966,38  

      

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια 

Κεφάλαια. 

      

Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.687.000,36 166,96%  3.432.756,80 198,67% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.208.374,71   1.727.856,20  

      

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της  με  στοιχεία  του  κυκλοφορούντος  ενεργητικού. 

      

Κεφάλαιο κινήσεως 1.478.625,65 40,10%  1.704.900,60 49,66% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.687.000,36   3.432.756,80  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο 

χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και 

Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). 

 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

 31/12/2019   31/12/2018  

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  557.468,44 7,38%  513.189,71 7,37% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 7.557.932,40   6.961.608,97  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των 

εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. 

      

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως κέρδη  

προ φόρων 478.803,14 6,32%  435.655,10 6,25% 

Σύνολο εσόδων 7.571.225,16   6.969.324,40  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα 

συνολικά της έσοδα. 
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Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως κέρδη  

προ φόρων 478.803,14 27,02%  435.655,10 25,77% 

Ίδια κεφάλαια 1.771.718,24   1.690.416,61  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  

Μικτά αποτελέσματα 1.717.802,46 22,73%  1.618.826,62 23,25% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 7.557.932,40   6.961.608,97  

      

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων 

της εταιρείας. 

 

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 

Η σχεδιασθείσα στρατηγική της  εταιρείας για την ανάπτυξη των εργασιών της προβλέπεται ευνοϊκή χωρίς 

ιδιαίτερους επιχειρηματικούς κινδύνους και γενικότερα κινδύνους της αγοράς. 

  

4.  Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

Δεν υπάρχουν δραστηριότητες στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως π.χ. έρευνα και ανάπτυξη ενός 

λογισμικού, ενός εμπορικού σήματος κλπ. 

 

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα. 

 

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

Η εταιρία δεν κατέχει ιδιαίτερα χρηματοοικονομικά μέσα. 

 

7. Ακίνητα της εταιρίας 

Η εταιρεία έχει στην κατοχή της, στις 31/12/2019 έξι (6) οικόπεδα συνολικής αξίας κτήσεως ποσού  

€ 271.531,97. Επιπλέον την 31.12.2019 υπάρχουν κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων με 

συνολική αναπόσβεστη αξία ποσού € 303.712,25 τα οποία αφορούν κυρίως τις προσθήκες-βελτιώσεις των 

μισθωμένων κτιρίων γραφείων στην νέα έδρα της εταιρείας επί της οδού Λεωφόρου Θηβών 282 στο 

Αιγάλεω, με συνολική αξία κτήσης € 418.130,34 και σωρευμένες αποσβέσεις € 114.418,09. 

 

8. Υποκαταστήματα εταιρείας 

 

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 
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9. Περιβάλλον 

Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή της αρχής της 

προφύλαξης και η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, αποτελούν διαχρονική δέσμευση της Διοίκησης της 

Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία εφαρμόζει ένα συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα ολοκληρωμένης  

διαχείρισης για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, του περιβάλλοντος, της εργασιακής υγείας και της 

ασφάλειας των λειτουργιών της.  

10. Εργασιακά και σεβασμός ανθρώπινων δικαιωμάτων 

Προσεγγίζουμε μεθοδικά τα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα που έχουμε αναγνωρίσει με σκοπό να περιορίσουμε τις αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να 

προκύψουν από μη ορθή διαχείριση τους, και να αυξήσουμε το περιθώριο οφέλους προς τα ενδιαφερόμενά 

μας μέρη από το σωστό χειρισμό τους. 

Από συστάσεώς της, η Εταιρεία διακρίνεται για την επαγγελματική ηθική και τις διαχρονικές αξίες, οι οποίες 

χαρακτηρίζουν κάθε έκφανση της δραστηριότητάς της, οπουδήποτε και αν αυτή πραγματώνεται και δίνει 

το στίγμα της Εταιρείας προς κάθε μέτοχο, συνεργάτη, συναλλασσόμενο και εργαζόμενο, αποτελώντας 

δέσμευσή μας για πρότυπη συμπεριφορά και συνεχή προσπάθεια βελτίωσης σε κάθε τομέα. 

11. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 

παρούσας έκθεσης. 

 

       Καθώς ο βαθμός αβεβαιότητας, αναφορικά με την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού COVID-19 

παραμένει σημαντικός, οι οικονομικές επιπτώσεις του, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε επίπεδο 

μεμονωμένων χωρών, θα εξαρτηθούν από την διάρκεια, την ένταση και τον βαθμό εξάπλωσης της 

νόσου. 

Κατά την παρούσα στιγμή δεν μπορούν να εξαχθούν με βεβαιότητα ασφαλή συμπεράσματα 

αναφορικά με τους κινδύνους, την επίδραση και τις πιθανές επιπτώσεις του γεγονότος αυτού στην 

εμπορική δραστηριότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας αν και ενδέχεται η 

οικονομική κατάσταση να επηρεαστεί αρνητικά. 

Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και φροντίζει για την 

εφαρμογή των διαδικασιών και ιδίως την λήψη των μέτρων και πολιτικών που κρίνονται σκόπιμα 

και αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρηματική συνέχεια και να περιοριστούν οι 

αρνητικές συνέπειες στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν εντάσσεται άμεσα 

στους πληττόμενους από τον COVID-19 κλάδους της οικονομίας. 
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Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα 

μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και την κατάσταση  

αποτελεσμάτων της χρήσεως 2019. 

 

Αιγάλεω 26/03/2020 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. 

Νικόλαος Φασουλάς 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ - ΣΚΑΦΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΩΝ»   
 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη με επιφύλαξη 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ - ΣΚΑΦΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΩΝ», 
οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση Αποτελέσματος 
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της 
έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ - ΣΚΑΦΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΩΝ» 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

 
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 
 
1) Στις απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από προηγούμενες 

χρήσεις συνολικού ποσού ευρώ 330.000,00 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που 
προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014), δεν έχει σχηματιστεί σχετική 
πρόβλεψη απομείωσης. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση  
των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού 
της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων της εταιρείας και τα Ίδια κεφάλαια εμφανίζονται 
αυξημένα κατά ευρώ 330.000,00 και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγούμενων 
χρήσεων αυξημένα κατά ευρώ 30.000,00 και ευρώ 300.000,00 αντίστοιχα. 

 
2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2019, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 
96.800,00 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες, τα Ίδια 
Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των 
προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά ευρώ 4.300,00 και ευρώ 92.500,00 αντίστοιχα. 

 
3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις από 2014 έως 2019. 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 να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει 
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. 

 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη την διάρκεια του διορισμού μας,  
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και 
έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
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νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 
της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 
επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να 
αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές 
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές 
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που 
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού 
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, 
καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης 
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 
 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  
 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή 
εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της 
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έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η 
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
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 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31.12.2019. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ-ΣΚΑΦΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΩΝ» 
και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του 
Διοικητικού της Συμβουλίου εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που περιγράφονται στην 
παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», της έκθεσης ελέγχου. 

 

 

                                                                                                              ΑΘΗΝΑ 31.03.2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 34351 

 

 
 

 

 
 
ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκίωνος Νέγρη 3 
112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 

                                                  
 
 



ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.Β.Ε. .  
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  
της  31ης  ∆εκεµβρίου 2019 

 

  - 11 - 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 2019 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) 

     (ποσά σε ευρώ) 

   Από 1η Ιανουαρίου έως 

  Σημείωση 31.12.2019  31.12.2018 

         

Κύκλος εργασιών (4ιθ) 7.557.932,40   6.961.608,97 

Κόστος πωλήσεων (4ιβ) (5.840.129,94)   (5.342.782,35) 

Μικτό κέρδος  1.717.802,46   1.618.826,62 

Λοιπά συνήθη έσοδα (4ιβ) 11.282,92   7.542,54  

  1.729.085,38   1.626.369,16  

Έξοδα διοίκησης (4ιβ) (374.848,86 )   (356.998,20 ) 

Έξοδα διάθεσης (4ιβ) (797.192,86 )   (738.486,78 ) 

Λοιπά έξοδα και ζημιές (4ιβ) (1.585,06 )  (17.861,47 ) 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό 

ποσό) (4ιβ) 0,00  0,00 

Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη 

κυκλοφορούντων στοιχείων (4ιβ) 1.800,00  0,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη (4ιβ) 209,84  167,00 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  557.468,44  513.189,71  

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (4ιβ) 3,94  5,89 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (4ιβ) ( 78.669,24)  ( 77.540,50) 

Αποτελέσματα προ φόρων  478.803,14    435.655,10  

Φόροι εισοδήματος (4ιβ) (118.655,41)   (134.612,61 ) 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους  360.147,73    301.042,49  

     

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 14-29) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 
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Ισολογισμός 

    (ποσά σε ευρώ) 

  Σημείωση 31.12.2019   31.12.2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ        

Ενσώματα Πάγια στοιχεία     

Ακίνητα (4γ) 575.244,22   557.682,99 

Μηχανολογικός εξοπλισμός (4γ) 23.152,66  19.037,66 

Λοιπός εξοπλισμός (4γ) 75.448,62  66.391,25 

   673.845,50   643.111,90 

Άυλα Πάγια στοιχεία     

Λοιπά άυλα (4γ) 7.251,35  5.853,04 

  7.251,35  5.853,04 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

Δάνεια και απαιτήσεις (4στ) 23.110,00  22.001,44 

  23.110,00  22.001,44 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  704.206,85  670.966,38 

     

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ        

Αποθέματα     

Εμπορεύματα  1.672.503,86  1.400.659,63 

Προκαταβολές  για αποθέματα   0,00   0,00 

  1.672.503,86  1.400.659,63 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     

Εμπορικές απαιτήσεις  1.551.210,73  1.480.840,14 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου   0,00  0,00 

Λοιπές απαιτήσεις  152.939,64  196.406,35 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία   0,00  0,00 

Προπληρωμένα έξοδα  6.566,45  14.696,08 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  303.779,68   340.154,60 

   2.014.496,50   2.032.097,17 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  3.687.000,36  3.432.756,80 

Σύνολο Ενεργητικού  4.391.207,21   4.103.723,18 

     

     

     

    

 

 

 

 

 

     


