
Α. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Κ.Τ.Ε.Λ. HΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Κ.Τ.Ε.Λ. HΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις 

αποτελεσµάτων και µεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το 

σχετικό προσάρτηµα. 

 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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) Στις εµπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις, συνολικού 

ποσού ευρώ 1.456.498, για τις οποίες η διενεργηθείσα αποµείωση ποσού ευρώ 1.094.561 υπολείπεται της 

απαιτούµενης  κατά ευρώ 361.937. Η µη διενέργεια της απαιτούµενης αποµείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις 

λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, µε συνέπεια, η αξία των εµπορικών 

απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 361.937. 

2) Στις «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από τις προηγούµενες χρήσεις, 

συνολικού ποσού ευρώ 348.793. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί αποµείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίµησή µας ποσού 

ευρώ 348.793. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των λοιπών απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται 

αυξηµένα κατά ευρώ 348.793 και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης  χρήσης αυξηµένα κατά ευρώ 11.880 . 

 

 

Γνώµη µε επιφύλαξη 

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο «Βάση για 

Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας Κ.Τ.Ε.Λ. HΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

Έµφαση θέµατος 

Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 30 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, διεκδικώντας αποζηµιώσεις συνολικού 

ποσού ευρώ 118.236. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο 

και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηµατιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σε σχέση 

µε τις αγωγές αυτές. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

 

Έκθεση επί  Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 Κ.Τ.Ε.Λ. HΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

γ) Κατά παρέκκλιση της υπ’ αριθµού Β-1188/36/2003 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών, δεν είχε κατατεθεί 

σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασµούς το ποσό ευρώ 1.906.602 το οποίο αφορά τις εισφορές που προβλέπονται 

από το  άρθρο 13 του Ν.2963/2001. 

 

 

Ηράκλειο, 2 Αυγούστου 2017 

Ο Ορκωτός  Ελεγκτής Λογιστής  
 
 
 
 

Εµµανουήλ  Ν. ∆ιαµαντουλάκης 
Αρ .Μ. Σ.Ο.Ε.Λ   13 101  

 

 


