ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (∆ΠΧΑ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΣΕΛΙ∆Α
Στοιχεία επιχείρησης

3

Κατάσταση αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος

4

Κατάσταση οικονοµικής θέσης της 30 Σεπτεµβρίου 2014

5

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο
που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2014

6

Κατάσταση ταµειακών ροών για την περίοδο
που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2014

7

Σηµειώσεις επί της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης

2

8 –19

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Πλήρης επωνυµία:

"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ"

∆ιοικητικό Συµβούλιο*:
Εµµανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου,

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
εκτελεστικό µέλος
εκτελεστικό µέλος
εκτελεστικό µέλος
µη εκτελεστικό µέλος
µη εκτελεστικό µέλος
ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Γεώργιος Κεφάλας του Κων/νου,
∆ωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου,
Κων/νος Κεφάλας του Γεωργίου,
∆ηµήτριος Μίχαλος Του Χρήστου,
Χρήστος Πάκης του Ευσταθίου,
Ιωάννης Μαντούβαλος του Αποστόλου,

*: Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εξελέγη από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της 30/03/2012 λήγει την 30/03/2017.

Έδρα Εταιρείας:

Κηφισίας 43,
Αθήνα
115 23

ΑΡ. Μ.Α.Ε.:
ΑΡ. ΓΕΜΗ:

1932/06/Β/86/99
121913101000

Ελεγκτική Εταιρεία:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ζαλόγγου 4, 153 43 Αγία Παρασκευή
Α.Μ. ΣΟΕΛ 162

3

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

Σηµ.

1.1. 30.9.2014

5

7.242.897
(4.687.529)

Μεικτά κέρδη

1.1. 30.09.2013

1.7. 30.09.2014

1.7. 30.09.2013

5.494.082
(4.218.161)

2.652.766
(1.609.227)

2.043.675
(1.567.712)

2.555.368

1.275.921

1.043.539

475.962

Έξοδα διοίκησης

6

(584.375)

(192.736)

(192.350)

(36.495)

Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)

7

(100.522)
(232.930)

(8.311)
(5.028)

(51.262)
(234.779)

(945)
(606)

1.637.540

1.069.847

565.147

437.916

357.821
(70.985)

363.501
(635.617)

266.189
(15.714)

1.741
(455.044)

286.836

(272.115)

250.475

(453.303)

1.924.376

797.731

815.622

(15.387)

(2.432.838)

(209.518)

(277.118)

4.001

(508.462)

588.213

538.504

(11.386)

(0,0604)
-

0,0699
-

0,0640

(0,0014)

1.1. 30.09.2013
588.213

1.7. 30.09.2014
538.504

1.7. 30.09.2013
(11.386)

(3.413.312)

0

0

0

0

0

0

0
(508.462)

(3.413.312)
(2.825.098)

0
538.504

0
(11.386)

Κέρδη εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)
- καθαρά
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

9

Καθαρό κέρδος/(ζηµία)
Κέρδη ανά µετοχή (σε Ευρώ)
Βασικά/(ές)
Αµβλυµµένα

10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
1.1. 30.9.2014
(508.462)

Σηµ.
Καθαρό κέρδος/(ζηµία)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(έξοδα):
Αναβαλλόµενοι φόροι αποθεµατικού
εύλογης αξίας (αλλαγή φορολογικού
συντελεστή)
Φόρος εισοδήµατος λοιπών συνολικών
εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα (µετά από
φόρους)
Συνολικά έσοδα

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 8 έως και την σελίδα 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών
οικονοµικών καταστάσεων

4

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµο ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Ασώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

11

30.9.2014

31.12.2013

62.542.275
14.285
5.576

62.845.235
15.073
5.576

62.562.136

62.865.884

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα

73.854
362.712
2.236.547
4.336.809

81.663
255.233
415.387
3.745.684

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

7.009.923

4.497.966

69.572.059

67.363.851

-

-

10

2.525.625
61.581
2.715.652
42.097.508
3.207.603
50.607.969

2.525.625
61.581
2.715.652
42.097.508
3.716.065
51.116.431

9

14.821.296
158.904
237.139

14.917.953
146.755
237.139

15.217.339

15.301.847

331.460
2.540.501
874.790

275.784
150.000
519.789

3.746.751

945.573

Σύνολο υποχρεώσεων

18.964.090

16.247.419

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

69.572.059

67.363.851

Σύνολο µακροπρόθεσµου ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Τακτικό και λοιπά αποθεµατικά
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής
Κέρδη εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

14

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 8 έως και την σελίδα 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών
οικονοµικών καταστάσεων
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ

Μετοχικό
κεφάλαιο
1.1.2013, ως αρχικά
δηµοσιεύθηκε στις ενδιάµεσες
καταστάσεις της 30 Σεπτεµβρίου
2013
Επίδραση (µείον αναβαλλόµενοι
φόροι) εφαρµογής αναθεωρηµένου
∆ΛΠ 19
1.1.2013, ως αναπροσαρµόσθηκε

Υπέρ το
άρτιο

30.09.2013

30.9.2014

Σύνολο

45.510.820

2.715.652

5.417.861

56.231.538

2.525.625

61.581

45.510.820

2.715.652

177.673
5.595.534

177.673
56.409.211

588.213

(2.825.098)

(3.413.312)
0

0

(3.413.312)

0

588.213
(2.441.438)

(2.825.098)
(2.441.438)

2.525.625

61.581

42.097.508

2.715.652

3.742.309

51.142.675

Αποθεµατικό
εύλογης
αξίας

Τακτικό &
λοιπά
αποθεµατικά

42.097.508

2.715.652

2.525.625

Υπέρ το
άρτιο
61.581

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Συνολικά έσοδα περιόδου

Σωρευµένα
κέρδη /
(ζηµίες)

61.581

Μετοχικό
κεφάλαιο
1.1.2014

Τακτικό &
λοιπά
αποθεµατικά

2.525.625

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Συνολικά έσοδα περιόδου
Μερίσµατα

Αποθεµατικό
εύλογης
αξίας

Σωρευµένα
κέρδη /
(ζηµίες)

Σύνολο

3.716.065

51.116.431

(508.462)

(508.462)
0

0

0

0

0

(508.462)

(508.462)

2.525.625

61.581

42.097.508

2.715.652

3.207.603

50.607.969

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 8 έως και την σελίδα 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών
οικονοµικών καταστάσεων
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1.1. 30.9.2014
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και λοιπά έσοδα επενδύσεων
Συναλλαγµατικές διαφορές (κέρδη) / ζηµιές
(Κέρδη) / Ζηµίες από εκποίηση ενσώµατων παγίων
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Εµπορικές υποχρεώσεις (πλην τραπεζών)
Λοιπές υποχρεώσεις
Φόροι εισοδήµατος πληρωθέντες
Τόκοι πληρωθέντες
Ταµειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων
Πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Συναλλαγµατικές διαφορές (πληρωµές)/εισπράξεις
Ταµειακές εισροές / (εκροές) για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωτέα
Ταµειακές εισροές / (εκροές) για χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων
Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου
Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου

1.1. 30.09.2013

1.924.376

797.731

642.916
90.930
33.550
(11.593)
(308.794)
(4.500)
2.366.886

655.322
16.651
27.660
(4.328)
248.784
0
1.741.820

316.603
(107.480)
(1.899.940)

5.461
(86.937)
0

55.676
357.032
(138.994)
(33.550)

0
(40.234)
(248.013)
(27.660)

916.232

1.344.438

(339.542)
4.874
11.593
0
(323.075)

(217.639)
0
4.328
(248.784)
(462.095)

(2.031)

(2.441.071)

(2.031)

(2.441.071)

591.126
3.745.684
4.336.809

(1.558.728)
5.163.082
3.604.354

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 8 έως και την σελίδα 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών
οικονοµικών καταστάσεων

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΕΚΕ (εφεξής για συντοµία «η Εταιρεία») εδρεύει στην Αθήνα, Κηφισίας 43 – 11523 και είναι
καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 1932/06/Β/86/99 και στο Γ.Ε.ΜΗ
µε αριθµό 121913101000. Η διάρκειά της είχε ορισθεί έως το 2012 και µε απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 03.02.2012, παρατάθηκε η διάρκεια της
Εταιρείας για πενήντα (50) επιπλέον έτη αρχοµένη από την καταχώρηση στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιρειών (13.02.2012).
Ο σκοπός της εταιρείας περιλαµβάνει:
– Την ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία και εκµετάλλευση Ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων εν
Αθήναις, ως και τοιούτων ή και Τουριστικών Περιπτέρων ή Ξενώνων τύπου Μπαγκαλόουζ
εις ετέρας περιοχάς της Ελληνικής Επικράτειας.
– Την εκµίσθωση Ξενοδοχειακών ιδιόκτητων συγκροτηµάτων εις ηµεδαπούς και αλλοδαπούς.
Την άσκηση εν γένει πάσης Ξενοδοχειακής Τουριστικής Επιχειρήσεως εν Ελλάδι ή την
Αλλοδαπή.
– Την αντιπροσώπευση Ξενοδοχειακών οίκων του Εξωτερικού.
– Τη συµµετοχή εις άλλας επιχειρήσεις επιδιωκούσας τον αυτόν ή παρεµφερή σκοπό.
– Η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως προς οµοειδείς επιχειρήσεις και
– Την παραχώρηση προσωπικού σε οµοειδείς Ξενοδοχειακές ή εν γένει τουριστικές
επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας εφόσον επιτρέπεται από την
εργατική νοµοθεσία.
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στην αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2014 το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας ανέρχονταν σε 142
εργαζόµενους (30 Σεπτεµβρίου 2013: 97).
Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για την περίοδο που έληξε την 30
Σεπτεµβρίου 2014 εγκρίθηκε για έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
την 26 Νοεµβρίου 2014.

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Πλαίσιο κατάρτισης
Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30 Σεπτεµβρίου 2014 έχει
συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεση
Χρηµατοοικονοµική Αναφορά») όπως αυτό εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB) και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και µε βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους εκτός των οικοπέδων και κτιρίων που αποτιµούνται σε εύλογες αξίες.
Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν περιλαµβάνει όλη την
πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
και θα πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31
∆εκεµβρίου 2013 που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.president.gr.
Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση συντάχτηκε µε βάση τις ίδιες
λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013. Η Εταιρεία έχει λάβει υπόψη τις µεταβολές που έχουν
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επέλθει εξ’ αιτίας νέων ή αναθεωρηµένων ∆.Λ.Π. - ∆.Π.Χ.Α. ή ∆ιερµηνειών που ισχύουν από
την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά. Οι εν λόγω µεταβολές περιγράφονται στη σηµείωση 3.
Η σύνταξη της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί
τη χρήση ορισµένων λογιστικών εκτιµήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση
κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.
Οι περιοχές που εµπεριέχουν µεγαλύτερο βαθµό εκτιµήσεων ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι
εκτιµήσεις και παραδοχές είναι σηµαντικές για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων,
είναι ίδιες µε αυτές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31
∆εκεµβρίου 2013.
Λειτουργικό νόµισµα
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν µικρές
αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών στοιχείων.
Συγκριτικά στοιχεία
Ορισµένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινοµήθηκαν και προσαρµόστηκαν όπου κρίθηκε
απαραίτητο για να είναι συγκρίσιµα µε την παρουσίαση που πραγµατοποιήθηκε την τρέχουσα
χρήση.

3.

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Νέα πρότυπα, αναθεωρήσεις προτύπων και ερµηνείες που έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικά
για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά την διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
µεταγενέστερα καθώς και η εκτίµηση της διοίκησης της εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από
την εφαρµογή τους στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, παρατίθεται παρακάτω:
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19
εισάγει µια σειρά από τροποποιήσεις της λογιστικής των προγραµµάτων καθορισµένων
παροχών, συµπεριλαµβανοµένων των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών τα οποία
αναγνωρίζονται πλέον στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα και εξαιρούνται µόνιµα από τα
Αποτελέσµατα Χρήσης. Επίσης, οι αναµενόµενες αποδόσεις των προγραµµάτων περιουσιακών
στοιχείων δεν αναγνωρίζονται πλέον στα Αποτελέσµατα Χρήσης, ενώ υπάρχει απαίτηση
αναγνώρισης του τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης (ή περιουσιακού στοιχείου)
καθορισµένης παροχής στα Αποτελέσµατα Χρήσης, ο οποίος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση της υποχρέωσης
καθορισµένης παροχής. Τα µη κατοχυρωµένα κόστη προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται πλέον στα
Αποτελέσµατα Χρήσης στη νωρίτερη ηµεροµηνία µεταξύ της ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης
της τροποποίησης και της ηµεροµηνίας αναγνώρισης του κόστους της σχετικής αναδιάρθρωσης
ή τερµατισµού. Άλλες τροποποιήσεις περιλαµβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτικές
γνωστοποιήσεις ευαισθησίας. Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου προτύπου έχει αµελητέα
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Οι
τροποποιήσεις αυτές απαιτούν από µια εταιρία να γνωστοποιήσει πληροφορίες για τα
δικαιώµατα συµψηφισµού και σχετικούς διακανονισµούς (πχ. διακανονισµούς εξασφαλίσεων).
Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη για την
αξιολόγηση της επίδρασης των διακανονισµών συµψηφισµού στην κατάσταση οικονοµικής
9
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θέσης µιας εταιρίας. Οι νέες γνωστοποιήσεις απαιτούνται για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
που έχουν αναγνωριστεί και έχουν υποστεί συµψηφισµό σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32
Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση. Οι γνωστοποιήσεις εφαρµόζονται επίσης σε
χρηµατοοικονοµικά µέσα που υπόκεινται σε εκτελεστέους «κύριους διακανονισµούς
συµψηφισµού» (master netting arrangement) ή παρόµοιους διακανονισµούς, ανεξάρτητα από το
εάν έχουν συµψηφιστεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το ∆ΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο
πηγών καθοδήγησης των ∆ΠΧΑ για όλες τις επιµετρήσεις εύλογης αξίας. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν
αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά µε το πότε η εταιρεία απαιτείται να χρησιµοποιήσει την
εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο επιµέτρησης της εύλογης αξίας στα ∆ΠΧΑ
όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Η εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 13 δεν επηρέασε
σηµαντικά τις επιµετρήσεις εύλογης αξίας που πραγµατοποιούνταν από τον Όµιλο. Το ∆ΠΧΑ
13 απαιτεί επίσης συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις εύλογης αξίας, µερικές από τις οποίες
αντικαθιστούν
τις
υφιστάµενες
απαιτήσεις
γνωστοποίησης
άλλων
προτύπων,
συµπεριλαµβάνοντας το ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις. Η τροποποίηση
αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες:
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα
πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν
και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων
στις οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις». Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό
τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και
στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα
προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το
πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους
κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη
οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην
ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι
δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις
(θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει
επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο
(protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου.
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση
των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική
τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες
δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον
επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη
µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού
ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά
στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης
διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από
κοινού έλεγχος.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες». Το ∆ΠΧΑ 12
αναφέρεται
στις
απαιτούµενες
γνωστοποιήσεις
µιας
οικονοµικής
οντότητας,
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους
αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις
οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες
(structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες
από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο
σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το Πρότυπο αυτό
δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν
το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ
27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις
συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους
του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε
Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». Το ∆ΛΠ
28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον
λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις
απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των
επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η
τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες
απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015). Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της
πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το
Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες
απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος βρίσκεται
στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το
∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το
∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.
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∆ιερµηνεία 21: «Εισφορές». (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014). Η Επιτροπή διερµηνειών κλήθηκε να εξετάσει πώς µία
οικονοµική οντότητα θα πρέπει να λογιστικοποιεί στις οικονοµικές της καταστάσεις τις
υποχρεώσεις για πληρωµή εισφορών που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, εκτός από φόρους
εισοδήµατος. Η διερµηνεία αυτή είναι µία διερµηνεία του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες
Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία». Το ∆ΛΠ 37 καθορίζει τα κριτήρια για
την αναγνώριση µίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η απαίτηση να υπάρχει παρούσα
υποχρέωση ως αποτέλεσµα ενός παρελθόντος γεγονότος (γνωστό και ως δεσµευτικό γεγονός).
Η διερµηνεία διευκρινίζει ότι το δεσµευτικό γεγονός που δηµιουργεί την υποχρέωση
καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που
ενεργοποιεί την πληρωµή της εισφοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την
οδηγία αυτή. Η Εταιρία βρίσκονται σε διαδικασία εξέτασης αυτής της διερµηνείας στις
Οικονοµικές τους Καταστάσεις.
∆ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων – Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµου ποσού
µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014). Κατά την ανάπτυξη του ∆ΠΧΑ
13, το Σ∆ΛΠ αποφάσισε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 36 απαιτώντας τη γνωστοποίηση
πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων και
συγκεκριµένα στην περίπτωση που το ποσό αυτό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον το κόστος
πώλησης. Συγκεκριµένα, αντί της απαίτησης γνωστοποίησης του ανακτήσιµου ποσού ενός
περιουσιακού στοιχείου (συµπεριλαµβανόµενης της υπεραξίας) ή µίας µονάδας δηµιουργίας
ταµειακών ροών επί της οποίας αναγνωρίστηκε ή αναστράφηκε σηµαντική ζηµία αποµείωσης
κατά την περίοδο αναφοράς, η τροποποίηση του ∆ΛΠ 36 απαιτεί τη γνωστοποίηση του
ανακτήσιµου ποσού για κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία έχει
κατανεµηθεί υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή µε
σηµαντική λογιστική αξία σε σχέση µε τη συνολική λογιστική αξία της υπεραξίας ή των άυλων
περιουσιακών στοιχείων µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή της εταιρείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
έχει ακόµη υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Η Εταιρία βρίσκονται σε διαδικασία εξέτασης αυτής
της τροποποίησης στις Οικονοµικές τους Καταστάσεις.
∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση - Ανανέωση των
Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης (τροποποίηση)( εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Σύµφωνα µε
την τροποποίηση αυτή δεν απαιτείται διακοπή της λογιστικής αντιστάθµισης εάν ένα παράγωγο
αντιστάθµισης ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται ορισµένα κριτήρια. Το Σ∆ΛΠ προέβη σε
περιορισµένου περιεχοµένου τροποποίηση του ∆ΛΠ 39, ώστε να επιτραπεί η συνέχιση της
λογιστικής αντιστάθµισης σε ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες αλλάζει ο αντισυµβαλλόµενος
ενός αντισταθµιστικού µέσου, προκειµένου για την εκκαθάριση του µέσου αυτού. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Η Εταιρία βρίσκονται σε
διαδικασία εξέτασης αυτής της τροποποίησης στις Οικονοµικές τους Καταστάσεις.
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο είναι
µια συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
έχει ακόµη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθµίσεις. Η ∆ιοίκηση της εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτά
τα πρότυπα θα έχουν επίδραση στις Οικονοµικές της Καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών: Η αναβάθµιση αυτή
τροποποιεί τους ορισµούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και προσθέτει
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τους ορισµούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουµένως ήταν µέρος του
ορισµού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).
∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο
αντάλλαγµα σε µία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση,
µεταγενέστερα επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ανεξάρτητα από το
εάν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα.
∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς: Η αναβάθµιση αυτή απαιτεί από µια οικονοµική οντότητα να
γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά µε την εφαρµογή των κριτηρίων συνάθροισης
στους λειτουργικούς τοµείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να παρέχει συµφωνίες
µεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τοµέων και των περιουσιακών στοιχείων
της οντότητας µόνο εάν πραγµατοποιείται τακτική αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του
τοµέα.
∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθµιση στην βάση συµπεράσµατος του
∆ΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΛΠ
39 δεν αποµάκρυνε την δυνατότητα επιµέτρησης των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει δηλωµένο επιτόκιο, στην τιµολογιακή τους αξία χωρίς
προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της µη προεξόφλησης είναι ασήµαντη.
∆ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώµατων
παγίων αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να
συνάδει µε την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.
∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία
που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα οικονοµική οντότητα
ή στη µητρική εταιρία της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, αποτελεί συνδεδεµένο µέρος
της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας.
∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά
τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2011 -2013, το οποίο είναι
µια συλλογή των τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
έχει ακόµη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθµίσεις. Η ∆ιοίκηση της εταιρίας δεν αναµένει ότι αυτά
τα πρότυπα θα έχουν επίδραση στις Οικονοµικές της Καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί
από το πεδίο εφαρµογής του τη λογιστική αντιµετώπιση για το σχηµατισµό µιας από κοινού
συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συµφωνίας.
∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο
εφαρµογής της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13
περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου εφαρµογής του
∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση ή του ∆ΠΧΑ 9
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισµό των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων όπως
ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση.
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∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισµός του εάν
µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληροί τον ορισµό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως
ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, όπως
αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί τη χωριστή εφαρµογή και των δύο
προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το άλλο.

4.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους
όπως κίνδυνος αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας, οι οποίοι
παρακολουθούνται συστηµατικά από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας. Το πρόγραµµα διαχείρισης
κινδύνου εστιάζει στο µη προβλέψιµο των χρηµατοοικονοµικών αγορών και επιδιώκει να
ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσµενείς επιδράσεις στις επιδόσεις της Εταιρείας στο
χρηµατοοικονοµικό πεδίο και, παράλληλα, να µεγιστοποιήσει τα οφέλη της µέσω της
βελτιστοποίησης στη διαχείριση των χρηµατικών διαθεσίµων. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται
από την κεντρική διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίµων και αναγνωρίζει, υπολογίζει και
αντισταθµίζει χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις πέραν των εµπορικών
υποχρεώσεων, οπότε η έκθεσή της σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που συνδέονται µε αυτές,
είναι περιορισµένη. ∆εδοµένου επίσης ότι η λειτουργική της δραστηριότητα είναι κερδοφόρα,
παράγεται επαρκής εισροή διαθεσίµων, η οποία επιτρέπει την αυτοχρηµατοδότηση των αναγκών
της για κεφάλαιο κίνησης, καθώς και των επενδύσεών της σε εξοπλισµό.
Συνοπτικά, οι µορφές χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω.
(α) Πιστωτικός κίνδυνος:
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις
(ενοικιάσεις σε τουριστικά πρακτορεία) γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό
απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις µετρητοίς είτε µέσω µεταχρονολογηµένων
επιταγών.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας:
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, λόγω επαρκούς ταµιακής
διαθεσιµότητας.
(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των
επιτοκίων:
Η εταιρεία δεν έχει χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο
µεταβολής των επιτοκίων.

14

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

5.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
1.1. 30.9.2014
407.357
1.753.176
682.196
835.199
642.916
1.365
365.320
4.687.529

Κόστος πωληθέντων αποθεµάτων
Μισθοδοσία
Παροχές τρίτων
Αµοιβές τρίτων
Αποσβέσεις
Φόροι – τέλη
Λοιπά
Σύνολο

6.

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.1. 30.9.2014
527.799
661
43.056
12.858
584.375

Μισθοδοσία
Παροχές τρίτων
Αµοιβές τρίτων
Λοιπά
Σύνολο

7.

1.1. 30.09.2013
184.830
0
1.330
6.575
192.736

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
1.1. 30.9.2014

Μισθοδοσία
Παροχές τρίτων
Αµοιβές τρίτων
Αποµείωση λοιπών απαιτήσεων
Λοιπά
Σύνολο

8.

1.1. 30.09.2013
364.341
1.549.726
590.743
722.704
655.322
60.818
274.505
4.218.161

0
661
0
78.780
21.081
100.522

1.1. 30.09.2013
0
1.330
0
0
6.980
8.311

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/(ΕΞΟ∆Α)
1.1. 30.9.2014

1.1. 30.09.2013

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έσοδα επενδύσεων
Κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές
Τόκοι καταθέσεων
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

346.228
11.593
357.821

359.173
4.328
363.501

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα και ζηµιές επενδύσεων
Ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιποί χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

(37.434)
(33.550)
(70.985)

(607.957)
(27.660)
(635.617)

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων / (εξόδων)

286.836

(272.115)
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9.

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Η επιβάρυνση για φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες καταστάσεις
αποτελεσµάτων περιόδου αναλύεται ως εξής:

Φόρος εισοδήµατος χρήσης
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου - καταλογισθείσες
Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
Σύνολο

1.1. 30.9.2014
679.942
1.724.905
124.648
(82.947)
2.432.838

1.1. 30.09.2013
248.013
0
0
(38.495)
209.518

Σύµφωνα µε το νόµο 4110/2013 τα εισοδήµατα της Εταιρείας φορολογούνται µε συντελεστή
φορολογίας 26%.
Η ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα
κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου
οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου
τη στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαρισθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι
φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν
τη χρήση που αφορούν.
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές έως και τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις
που έληξαν την 31 ∆εκ. 2011, 2012 και 2013, η Εταιρεία ελέγχθηκε από τους ανεξάρτητους
Ορκωτούς Ελεγκτές της σύµφωνα µε τον Ν.3842/2010 και την ΠΟΛ 1159/2011.
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έκθεσης του ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε από τις
Φορολογικές Αρχές για τη χρήση 2010, η οποία επιδόθηκε στην Εταιρεία την 2 Ιουνίου 2014,
καταλογίσθηκαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις επί των συναλλαγµατικών ζηµιών της εν
λόγω χρήσεως, οι οποίες είχαν προκύψει από τις τοποθετήσεις διαθεσίµων της Εταιρείας σε
ξένα νοµίσµατα, συνολικού ύψους 1.724.905 ευρώ. Η Εταιρεία µη αποδεχόµενη την ανωτέρω
απόφαση, προχώρησε σε ενδικοφανή προσφυγή προς τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονοµικών, στις 1/07/2014 (Αριθ. Πρωτ. 20023), διεκδικώντας την
ακύρωσή της. Με την κατάθεση της ενδικοφανούς, η Εταιρεία προέβει στην καταβολή του
100% του ανωτέρου επιβληθέντος ποσού, καταθέτοντας 1.724.905 ευρώ (σηµ 11). Οι
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου, περιλαµβάνουν αντίστοιχη απαίτηση κατά του
Ελληνικού ∆ηµοσίου ποσού 1.724.905 ευρώ και, πρόβλεψη υποχρέωσης για το καταλογισθέν
ποσό των 1.724.905 ευρώ µε παράλληλη ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της
περιόδου. Σε περίπτωση που η προσφυγή της Εταιρείας κερδηθεί, η πρόβλεψη των 1.724.905
ευρώ θα αντιστραφεί προς όφελος των αποτελεσµάτων της περιόδου της οποίας το γεγονός
αυτό θα λάβει χώρα.
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρέωσης,
για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις.
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Η κίνηση για το λογαριασµό αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος είναι ως εξής:
Υπόλοιπο την 1.1
Χρεώσεις/(πιστώσεις) στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Χρεώσεις/(πιστώσεις) στα ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο την 30.09 και 31.12

2014
(14.917.953)
96.557
0
(14.821.296)

2013
(11.548.243)
53.976
(3.423.687)
(14.917.953)

10. ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Τα βασικά κέρδη ή οι ζηµιές ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζηµιά που
αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που
ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης εκτός των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από
την Εταιρεία και διακρατούνται ως ίδιες µετοχές.
Τα βασικά κέρδη ή οι ζηµιές ανά µετοχή για τις συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες
αντίστοιχα. έχουν ως εξής:
Καθαρή (ζηµία) / κέρδος αποδιδόµενο στους µετόχους
Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
Βασικές (ζηµίες) / κέρδη ανά µετοχή

1.1. 30.9.2014
(508.462)
8.418.750
(0,0604)

1.1. 30.09.2013
588.213
8.418.750
0,0699

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013, την 30 Σεπτεµβρίου 2014
και την 30 Σεπτεµβρίου 2013, αποτελείτο από 8.418.750 κοινές ονοµαστικές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας € 0,30 εκάστη.

11. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατά την περίοδο από 01.01.2014 έως 30.09.2014 οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρίας σε
ενσώµατα πάγια ανήλθαν σε 333.571 Ευρώ (2013: 217.639 Ευρώ) για την αγορά κυρίως
λοιπού εξοπλισµού και βελτιώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων. Σηµειώθηκε µία πώληση υλικού
εξοπλισµού, πλήρως αποσβεσµένου, αντί τιµήµατος 4.874 ευρώ.
Οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας σε ασώµατα πάγια ανήλθαν σε 5.970 Ευρώ (2013: 0
Ευρώ).
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων για την περίοδο ανήλθαν σε 631.658 Ευρώ (2013:
649.169 Ευρώ). Οι αποσβέσεις των ασωµάτων ανήλθαν σε 6.758 Ευρώ (2013: 6.153 Ευρώ). Η
συνολική δαπάνη των αποσβέσεων περιόδου έχει κατανεµηθεί στο κόστος πωλήσεων.
∆εν υφίστανται περιορισµοί στην ιδιοκτησία ή µεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της
ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
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12. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
30.9.2014
88.714
44.368
32.459
0
325.299

31.12.2013
97.575
27.594
26.220
1.469
260.269

1.724.905
18.052
2.750
2.236.547

0
0
2.260
415.387

Ταµείο
Καταθέσεις σε τράπεζες (όψεως και προθεσµίας)
Σύνολο

30.9.2014
19.817
4.316.992
4.336.809

31.12.2013
31.425
3.714.259
3.745.684

Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ
Προθεσµιακές καταθέσεις σε Ευρώ
Σύνολο καταθέσεων σε Ευρώ

30.9.2014
353.949
3.963.043
4.316.992

31.12.2013
253.015
3.461.244
3.714.259

Προκαταβολές σε προµηθευτές
Χρεώστες διάφοροι
Έξοδα εποµένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Προκαταβολές φόρων εισοδήµατος (τρέχοντος)
Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (καταβολή
φόρων προηγουµένων χρήσεων)
Λοιποί παρακρατούµενοι φόροι
Προκαταβολές και πιστώσεις
Σύνολο

13. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

Οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα
µηνιαία επιτόκια καταθέσεων τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και
προθεσµίας σε τράπεζες λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο του δεδουλευµένου και ανήλθαν σε
11.593 ευρώ (2013: 4.328 ευρώ) (σηµ. 8). Καταθέσεις σε ξένο νόµισµα δεν υπάρχουν.
Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίµων της Εταιρείας προβαίνει σε τοποθετήσεις προθεσµιακών
καταθέσεων σε swaps µέσω της Ελβετικής τράπεζας UBS από τις οποίες προκύπτουν
συναλλαγµατικές διαφορές. Για την περίοδο, το όφελος από τις εν λόγω συναλλαγµατικές
διαφορές ανήλθε σε 308.794 ευρώ (2013: (359.166) ευρώ) (σηµ. 8).

14. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ
Φόρος εισοδήµατος περιόδου
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου – καταλογισθείσες (σηµ. 8)
Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο

30.9.2014
679.942
1.724.905
135.654
2.540.501

31.12.2013
0
0
150.000
150.000

15. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
∆εν υφίστανται συγγενείς εταιρείες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24.

Αµοιβές µελών διοίκησης
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
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1.1. 30.9.2014
314.000
39.875
0
0

1.1. –
30.9.2013
269.000
51.623
0
0
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16. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
α. ∆ικαστικές υποθέσεις
Η Εταιρεία εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες
δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της.
Η διοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν ότι οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να
διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηµατοοικονοµική θέση της
Εταιρείας, ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας της. Το συνολικό ποσό από τις πάσης φύσεως
επίδικες υποθέσεις εναντίον της Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2014 ανέρχεται σε 445 χιλ.
ευρώ περίπου. Η πρόβλεψη που έχει σχηµατισθεί για τις περιπτώσεις που θεωρείται πιθανόν να
επιβαρύνουν τελικά την Εταιρεία ανέρχεται σε 237 χιλ. ευρώ περίπου.
β. ∆οθείσες εγγυήσεις
Η Εταιρεία την 30 Σεπτεµβρίου 2014 είχε δέσµευση για εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και
προκαταβολών συνολικής αξίας 106 χιλ. ευρώ.

17. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα της 30 Σεπτεµβρίου 2014 γεγονότα.

Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2014

Ο Πρόεδρος
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Το Μέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

O Λογιστής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΩΡΟΘΕΑ Γ. ΚΕΦΑΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ∆ΑΛΙΑΝΗΣ
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