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1. ∆ηλώσεις Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του
ν. 3556/2007, όπως ισχύει)
Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 ν.
3556/2007, όπως ισχύει σήµερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρίας:
1. Εµµανουήλ Μ. Μανουσάκης, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
2. Γεώργιος Κ. Κεφάλας, Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
Υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «Γ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε.», δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την
παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε:
(α) οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις για τη περίοδο από 1/1 έως 30/6/2015, οι οποίες
καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση
και τα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρίας και
(β) η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη,
τις επιδόσεις και την θέση της εταιρίας καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της
παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015

Εµµανουήλ Μ. Μανουσάκης

Γεώργιος Κ. Κεφάλας

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Εκτελεστικό Μέλος
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2. Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη περίοδο 01/01/2015-30/06/2015
(σύµφωνα µε το Ν.3556/2007, άρθρο 5)
Η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30
Ιουνίου 2015. Η έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Νόµου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Στην παρούσα έκθεση αναφέρονται συνοπτικές πληροφορίες, που αφορούν στις δραστηριότητες
της Εταιρείας, την οικονοµική της κατάσταση, τα αποτελέσµατα, την πορεία στην υπό εξέταση
χρήση, τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα, τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν
κ.λπ.
A. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015
Οι δραστηριότητες και το αποτέλεσµα της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάµηνο 2015
διαµορφώθηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο, ως αποτέλεσµα της συνέχισης και της βελτίωσης
διεθνώς του θετικού κλίµατος και της εικόνας του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Οι πολιτικές εξελίξεις και η οικονοµική αβεβαιότητα φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν την τουριστική
κίνηση και η σταθερότητα στο τουριστικό προϊόν δείχνει πολύ ανθεκτική κατά το πρώτο εξάµηνο
του 2015. Ο αριθµός των διεθνών αφίξεων στη χώρα µε όλα τα µέσα φαίνεται ότι θα ξεπεράσει
τα δύο εκατοµµύρια σε σύγκριση µε την προηγούµενη πολύ καλή χρονιά µε επακόλουθο την
αύξηση των διανυκτερεύσεων και της πληρότητας των δωµατίων. Οι αφίξεις από το αεροδρόµιο
Ελευθέριος Βενιζέλος αυξήθηκαν σε σχέση µε το 2014 κατά 26,5% και σύµφωνα µε στοιχεία της
Ενώσεως Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής, η µέση πληρότητα δωµατίων το 2015 σε όλες τις
κατηγορίες ξενοδοχείων αυξήθηκε κατά 10%, ενώ η µέση τιµή δωµατίων κατέγραψε αύξηση κατά
5,3%.
Το President δεν επιβεβαίωσε τς προβλέψεις και εν µέσω εκλογών στην αρχή του έτους κατάφερε
να αυξήσει τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυξήθηκαν οι
πωλήσεις σε όλα τα τµήµατα του ξενοδοχείου ενώ επαναλειτούργησε και το πάρκινγκ του
ξενοδοχείου µετά από ανακαίνιση. Το President εξακολουθεί να κατέχει το πρώτο εξάµηνο του
2015 την πρώτη θέση µεταξύ των ανταγωνιστικών ξενοδοχείων 4 αστέρων της πρωτεύουσας σε
κρατήσεις δωµατίων και η αυξηµένη µέση τιµή πώλησης δωµατίου κατά 7,3%, είχε ως
αποτέλεσµα την αύξηση των εσόδων σε συνάρτηση µε την σταθερή πληρότητα στο
πρώτο εξάµηνο του 2015 που ανήλθε σε 67,67% έναντι 68,39% το 2014.
Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών σε συνδυασµό µε τις ανταγωνιστικές τιµές επηρέασαν
θετικά τον αριθµό των κρατήσεων και αυτή τη χρονιά. Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση των
οικονοµικών αποτελεσµάτων, ο καθορισµός νέων πακέτων προσφορών και παράλληλα οι
επενδύσεις σε νέες
τεχνολογίες και εγκαταστάσεις που έχει επιτύχει την µείωση των δαπανών, του κόστους
λειτουργίας και τον εκσυγχρονισµό του ξενοδοχείου σε µεγάλο βαθµό.
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Ο κύκλος εργασιών κατά την τρέχουσα περίοδο σηµείωσε αύξηση 3% σε σχέση µε την αντίστοιχη
περσινή περίοδο και οι συνολικές πωλήσεις διαµορφώθηκαν στα 4.720 χιλ. ευρώ. Το αντίστοιχο
χρονικό διάστηµα του 2014 οι συνολικές πωλήσεις είχαν διαµορφωθεί σε 4.590 χιλ. ευρώ.
Το λειτουργικό αποτέλεσµα της Εταιρείας (EBITDA) «αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων», ήταν θετικό για και διαµορφώθηκε σε
1.984 χιλ. ευρώ, έναντι επίσης θετικού ύψους 1.502 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2014.
Το αποτέλεσµα προ φόρων για τη τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε κέρδος ύψους 1.920 χιλ. ευρώ,
έναντι επίσης κέρδους 1.109 χιλ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης,
αυξηµένο κατά 173%.
Το τελικό αποτέλεσµα για τη εξάµηνη περίοδο, µετά την αφαίρεση των φόρων που αντιστοιχούν
στα κέρδη της περιόδου διαµορφώθηκε σε 1.273 χιλ. ευρώ, έναντι ζηµιών 1.047 χιλ. ευρώ το
αντίστοιχο διάστηµα του 2014.
Η διαµόρφωση του τελικού µετά από φόρους αποτελέσµατος (ζηµία) της αντίστοιχης
προηγούµενης περιόδου 1/1-30/6/2014 οφείλεται στη φορολογική επιβάρυνση η οποία
περιλαµβάνει πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις προηγουµένων χρήσεων συνολικού ποσού
1.724.905 ευρώ. Το ποσό αυτό επιβλήθηκε κατόπιν ελέγχου από τις Φορολογικές Αρχές στα
εισοδήµατα της χρήσης 2010, µε σχετική «Οριστική Πράξη ∆ιορθωτικού Προσδιορισµού Φόρου
Εισοδήµατος» για τη χρήση 2010, η οποία εξεδόθη την 28 Μαΐου 2014 και επιδόθηκε στην
Εταιρεία την 2 Ιουνίου 2014. Σύµφωνα µε την ανωτέρω, δεν αναγνωρίστηκαν για έκπτωση
δαπάνες από συναλλαγµατικές ζηµίες από πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων, µε βάση το άρθρο 31, παρ. 1.ιζ. του ν. 2238/1994, ως ίσχυε τότε.
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 και υποστηρίζοντας τα εξής:
α. Η Φορολογική Αρχή αδίκως δεν αναγνώρισε τις ανωτέρω ζηµίες στον έλεγχο της χρήσεως
2010, ενώ, αντίθετα, παρόµοιες ζηµίες είχαν αναγνωρισθεί σε προηγούµενο έλεγχο της ιδίας για
τη χρήση 2003 και ως εκ τούτου βάσει «δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης» δεν θα έπρεπε να
διαφοροποιηθεί η προηγούµενη αντιµετώπιση. Σηµειώνεται, ότι σε χρήσεις που επιτεύχθηκαν
κέρδη από συναλλαγές επί παραγώγων, τα κέρδη αυτά φορολογήθηκαν κανονικά και πληρώθηκαν
σηµαντικά ποσά αντίστοιχων φόρων.
β. Οι συναλλαγές επί παραγώγων που πραγµατοποιεί η Εταιρεία, αποσκοπεί στη διαφύλαξη της
αγοραστικής δύναµης των χρηµατικών της διαθεσίµων σε ευρώ, αντιµετωπίζοντας µε αυτό τον
τρόπο τον κίνδυνο εξ αιτίας των µεταβολών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών του ευρώ έναντι των
άλλων κύριων νοµισµάτων (∆ολ. ΗΠΑ, κλπ.). Τα κέρδη που αποκοµίζονται τοιουτοτρόπως,
προσαυξάνουν τα αποτελέσµατα και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, ενώ οι ζηµίες, οι
οποίες ιστορικά ήταν σηµαντικά κατώτερες των κερδών, τα µειώνουν ανάλογα.
Ως συνηγορία στους ανωτέρω ισχυρισµούς της Εταιρείας περί άδικης αντιµετώπισης από το Νόµο,
έρχεται η τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας περί Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013)
σύµφωνα µε την οποία το προαναφερθέν άρθρο 31, παρ. 1.ιζ. του προηγούµενου ν. 2238/1994,
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καταργήθηκε. Σηµειώνεται ότι, κατά την έκδοση της προαναφερθείσας έκθεσης ελέγχου, είχε ήδη
συντελεστεί η τροποποίηση της νοµοθεσίας και η κατάργηση του εν λόγω άρθρου.
Με την κατάθεση της ενδικοφανούς, η Εταιρεία προέβη αρχικά και εµπρόθεσµα στην καταβολή
του 50% του ανωτέρου επιβληθέντος ποσού, καταθέτοντας 862.452 ευρώ, ενώ στη συνέχεια
κατέβαλε και το υπόλοιπο.
Με την απόφαση 2944 στις 26/09/2014 της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών απορρίφθηκε η µε αριθ.
Πρωτοκόλλου 20023/01/07/2014 ενδικοφανούς προσφυγή της Εταιρείας κρίνοντας ότι οι
διαπιστώσεις του φορολογικού ελέγχου που είχε προηγηθεί είναι βάσιµες, αποδεκτές και πλήρως
δικαιολογηµένες.
Στην συνέχεια η εταιρεία µε την υπ’ αριθµό 1357/27-10-2014 αίτηση κατάθεσης προχώρησε σε
προσφυγή στο ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών, η οποία συζητήθηκε στις 08/06/2015 και αναµένεται η
έκδοση της απόφασης. Σε περίπτωση που η προσφυγή της Εταιρείας κερδηθεί, το ποσό των
1.724.905 ευρώ θα αντιστραφεί προς όφελος των αποτελεσµάτων της περιόδου της οποίας το
γεγονός αυτό θα λάβει χώρα.
Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015
α) Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Στις 15.01.2015 πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, η
οποία αποφάσισε και ενέκρινε οµόφωνα να σχηµατιστεί βάση του Επενδυτικού Νόµου 3908/11
ειδικό αποθεµατικό από τα κέρδη εις νέον αξίας 1.377.906,80 € που αφορά το ήµισυ της ίδιας
συµµετοχής του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης ενέκρινε την διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη των
προηγουµένων χρήσεων 0,17 € ανά µετοχή δηλαδή την διανοµή συνολικά µερίσµατος ύψους
1.431.187,50 Ευρώ καθώς και την διανοµή ποσού 392.000 € για αµοιβές µελών του ∆.Σ για το
έτος 2015.
β) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Την 12η Ιουνίου 2015 πραγµατοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της
Εταιρείας στην οποία:
•
•

•

•

Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν στην
κλειόµενη εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014)
Απαλλάχθηκαν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόµενης
εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), καθώς και για τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Εκλέχθηκε Τακτικός και Αναπληρωµατικός Ελεγκτής για την διενέργεια του τακτικού
ελέγχου των ετήσιων και εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για την
εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015)
Εγκρίθηκαν οµόφωνα οι αµοιβές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

γ) Κίνδυνος µακροοικονοµικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στη Ελλάδα
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Με Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου στις 28 Ιουνίου 2015, οι Ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε
αργία και επιβλήθηκαν κεφαλαιακοί έλεγχοι. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20 Ιουλίου 2015, ενώ
µέρος των κεφαλαιακών ελέγχων παραµένει σε ισχύ. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η συµφωνία µε
τους θεσµούς για ένα νέο πακέτο διάσωσης. Η συµφωνία έχει ψηφιστεί στην Βουλή των Ελλήνων
και έχει επικυρωθεί από το ESM ενώ ήδη έχει εκταµιευθεί η πρώτη δόση. Εκκρεµεί η ολοκλήρωση
του προγράµµατος της ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών τραπεζών. Το αποτέλεσµα µιας
τέτοιας διαδικασίας δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε ακρίβεια στην παρούσα φάση. Η διαδικασία αυτή
δεν έχει ολοκληρωθεί σήµερα και µια ενδεχόµενη αδυναµία συµφωνίας ή ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε παράταση ή και επιδείνωση της εν λόγω
κατάστασης, µπορεί να έχει αρνητική έκβαση στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση και απόδοση
των Ελληνικών εταιριών.
Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης είναι ότι η επιρροή των κινδύνων από την επιβολή κεφαλαιακών
ελέγχων είναι υπαρκτή µεν, πλην όµως ελεγχόµενη. Συνεπώς, οι ανωτέρω συνθήκες αβεβαιότητας
δεν ενδέχεται να επηρεάσουν σε κάποιο βαθµό αρνητικά τις δραστηριότητες και την
χρηµατοοικονοµική επίδοση και θέση της Εταιρίας καθώς η φύση των εργασίων της εξασφαλίζει
ότι οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες δεν θα διαταραχθούν σηµαντικά από την
τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα.
Γ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

α) Κυριότερα γεγονότα, ποιοτικά στοιχεία και εκτιµήσεις δευτέρου εξαµήνου 2015
Όπως προαναφέρθηκε, παραπάνω σχετικά µε το µακροοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα, η
Εταιρία έχει εκτιµήσει τους πιθανούς κινδύνους και προσαρµόζει έγκαιρα τη στρατηγική του ώστε
να προστατευθεί από αυτούς µε στόχο να διασφαλίσει τα υψηλά επίπεδα λειτουργίας της. Η
διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει σηµαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την εξέλιξη των
δραστηριοτήτων της κατά τη διάρκεια και του δευτέρου εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως, σε
σχέση µε το πρώτο εξάµηνο της χρήσεως.
Η τουριστική κίνηση της Αθήνας και της Αττικής, εκφραζόµενη σε διανυκτερεύσεις, παρουσίασε
σταθερότητα σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Η ζήτηση
από τις διεθνείς αγορές παραµένει ισχυρή και αναµένεται να συνεχιστεί και για το υπόλοιπο του
έτους. Η Ελλάδα επίσης παρουσιάζει υψηλό βαθµό ικανοποίησης των τουριστών τόσο από άποψης
παρεχόµενων υπηρεσιών τόσο και από άποψης κόστους.
∆. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζονται αναλυτικά οι διάφοροι
χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
Ακολούθως περιγράφονται συνοπτικά οι βασικοί κίνδυνοι:
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015
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Πιστωτικοί Κίνδυνοι – Πελάτες
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις,
ενοικιάσεις σε τουριστικά πρακτορεία, γίνονται κυρίως σε πελάτες που έχουν αξιολογηθεί από
προηγούµενες συνεργασίες. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις µετρητοίς είτε µέσω
πιστωτικών καρτών και µεταχρονολογηµένων επιταγών µικρής διάρκειας.
Κίνδυνοι Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά την δυνατότητα των ταµειακών διαθεσίµων να καλύψουν τις
άµεσες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία έχει ικανοποιητική ρευστότητα. Ο δείκτης κυκλοφορούντος
ενεργητικού, σε σχέση µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, διαµορφώνεται την 31/12/2014 σε
250,49%.
Κίνδυνοι Επιτοκίων
Η Εταιρεία δεν έχει χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο
µεταβολής των επιτοκίων. Τα στοιχεία του ενεργητικού της, που είναι έντοκα, αφορούν σε
καταθέσεις όψεως, προθεσµίας και χρεόγραφα που έχουν προκαθορισµένη (συµφωνηµένη)
απόδοση επιτοκίου.
Επενδύσεις
Η Εταιρεία περιορίζει την έκθεσή της σε κινδύνους, επενδύοντας τα διαθέσιµά της, κατά κύριο
λόγο, σε προθεσµιακές καταθέσεις µεγάλων πιστωτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού. Η ∆ιοίκηση
εκτιµά ότι δεν θα υπάρξει πρόβληµα µε τις εισπράξεις από τις επενδύσεις αυτές.
Ο συνδυασµός όλων των παραπάνω στοιχείων µας δίνει αισιοδοξία για θετική εξέλιξη των
οικονοµικών στοιχείων το 2015. Από τα µέχρι σήµερα στοιχεία προκύπτει ότι το 2015 το
ξενοδοχείο President θα έχει αντίστοιχες πληρότητες µε το Α΄ εξάµηνο του 2014 .
Στόχος είναι η διατήρηση και βελτίωση των αποτελεσµάτων του 2014, µε περιορισµό των
δαπανών και καθορισµό νέων πακέτων προσφορών.
Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

∆εν υφίστανται συγγενείς εταιρείες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24.
Η Εταιρεία ακολούθως παρουσιάζει τις συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις µε λοιπά
συνδεδεµένα µέρη, που περιλαµβάνουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της.
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Αµοιβές µελών διοίκησης
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0130/6/2015
30/6/2014
348.216
236.000
27.938
30.910
0
199.006

ΣΤ. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4334/2015, (Φ.Ε.Κ. 80Α΄/16.07.2015) αυξάνεται από 26% σε
29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα που
αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Οι
διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την
1η Ιανουαρίου 2015 και µετά.

Επίσης αυξάνεται από 80% σε 100% το ποσοστό της

προκαταβολής φόρου εισοδήµατος των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων. Η αύξηση
του συντελεστή θα επηρεάσει τόσο τον φόρο εισοδήµατος όσο και την αναβαλλόµενη φορολογία
µε τη προσαρµογή της στον νέο συντελεστή.
Η παραπάνω µεταβολή στον φορολογικό συντελεστή θα επιφέρει για την εταιρεία αύξηση της
αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης κατά 1,7 εκ ευρώ περίπου και του φόρου εισοδήµατος
της περιόδου κατά 65 χιλ. ευρώ περίπου.
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά µεταγενέστερα γεγονότα, τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν
ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015
Ο Πρόεδρος
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
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3. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ».
Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της
Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΕΚΕ» της 30ης Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων και
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης
περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές
σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση,
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν.
3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της
ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά
(∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός
συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.
Εύρος Επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην
εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης
είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα
µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν
διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.
Συµπέρασµα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε
θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.
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Άλλο Θέµα
Oι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2014 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώµη
χωρίς διαφοροποίηση την 27η Μαρτίου 2015 επί των οικονοµικών καταστάσεων της
προηγούµενης χρήσεως.

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών
στοιχείων της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής
έκθεσης µε τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.

Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Βλαχερνών 10, Μαρούσι Τ.Κ. 151 24

Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος
ΑΜ ΣΟΕΛ: 16541
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4. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01 – 30/6/2015
Κατάσταση συνολικών εσόδων

Σηµ.

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα-(έξοδα) εκµετάλλευσης

6.18
6.18
6.18
6.19

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
6.20
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
6.20
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
6.21
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) χρήσης

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά
Κέρδη/(ζηµίες) µετά φόρων χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την
χρήση µετά από φόρους

Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Αποτέλεσµατα πρό φόρων χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων

6.22

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-30/6/2015

01/01-30/6/2014

01/04-30/06/2015

01/04-30/06/2014

Συνεχιζόµενες
∆ραστηριότητες
4.720.324
(2.521.374)
2.198.950
(79.763)
(483.506)
(6.664)

Συνεχιζόµενες
∆ραστηριότητες
4.590.131
(3.078.302)
1.511.829
(49.260)
(392.024)
1.849

Συνεχιζόµενες
∆ραστηριότητες
3.112.383
(1.405.413)
1.706.970
(56.209)
(313.039)
(64.067)

Συνεχιζόµενες
∆ραστηριότητες
2.786.031
(1.641.351)
1.144.680
(1.270)
(379.571)
2.720

1.629.018

1.072.393

1.273.655

766.559

303.508
(12.656)
1.919.870
(646.870)
1.273.000

91.632
(55.271)
1.108.754
(2.155.720)
(1.046.966)

(104.052)
(7.841)
1.161.761
(447.183)
714.579

85.748
1.566
853.873
(2.089.451)
(1.235.578)

0,1512

(0,1244)

0,0849

(0,1468)

1.273.000

(1.046.966)

714.579

(1.235.578)

1.273.000

(1.046.966)

714.579

(1.235.578)

1.273.000
-

(1.046.966)
-

714.579
-

(1.235.578)
-

1.984.677

1.502.173

1.437.116

979.794
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Κατάσταση οικονοµικής θέσης
Σηµ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2015 31/12/2014

Ενεργητικό
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

6.3
6.4
6.5

62.798.629
13.553
5.576
62.817.758

62.814.227
11.993
5.576
62.831.796

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6.6
6.7
6.8
6.9

110.666
576.224
834.404
4.564.165
6.085.460

85.116
169.000
549.646
4.426.474
5.230.236

68.903.218

68.062.033

2.525.625
61.581
42.097.508
4.093.558
1.656.980

2.525.625
61.581
42.097.508
2.715.652
3.393.074

50.435.253
50.435.253

50.793.440
50.793.440

14.875.986

14.797.452

151.860

146.014

387.139
15.414.984

387.139
15.330.605

616.876
1.589.009
847.097
3.052.981

416.333
854.898
666.757
1.937.988

Σύνολο Υποχρεώ σεω ν

18.467.965

17.268.593

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

68.903.218

68.062.033

Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώ σεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
∆ιαφορές αναπροσαρµογής
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
της µητρικής
∆ικαιώ µατα µειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

6.10
6.11
6.12
6.12

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώ σεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
6.13
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Προβλέψεις
6.14
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώ σεω ν
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσµω ν Υποχρεώ σεω ν

6.15
6.16
6.17
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρίας

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015
Σχηµατισµός αποθεµατικού
Μερίσµατα
Αµοιβές ∆.Σ.
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την χρήση
µετά από φόρους
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την
30η Ιουνίου 2015

Ποσά από ισολογισµό
∆ιαφορές

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο
µετά από φόρους
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την
30η Ιουνίου 2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αποθεµατικό
Μετοχικό
από έκδοση
κεφάλαιο
µετοχώ ν υπέρ
το άρτιο
2.525.625
61.581

Αποθεµατικό
εύλογης αξίας
42.097.508

Τακτικό &
Λοιπά
αποθεµατικά
2.715.652
1.377.907

Αποτελέσµατα
εις νέο

Σύνολο

3.393.074
(1.377.907)
(1.431.188)
(200.000)

50.793.440
0
(1.431.188)
(200.000)

1.273.000

1.273.000

2.525.625

61.581

42.097.508

4.093.559

1.656.980

50.435.253

2.525.625
0

61.581
(0)

42.097.508
(0)

4.093.558
0

1.656.980
(0)

50.435.253
(0)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αποθεµατικό
Μετοχικό
από έκδοση
κεφάλαιο
µετοχώ ν υπέρ
το άρτιο
2.525.625
61.581

2.525.625

61.581

Αποθεµατικό
εύλογης αξίας
42.097.508

42.097.508
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Τακτικό &
Λοιπά
αποθεµατικά
2.715.652

2.715.652

Αποτελέσµατα
εις νέο

Σύνολο

3.716.065

51.116.431

(1.046.966)

(1.046.966)

2.669.099

50.069.465
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Κατάσταση ταµειακών ροών
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0130/06/2015 30/06/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) χρήσης προ φόρων από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

1.919.870

1.108.755

355.659
5.846
(303.170)

429.780
41.371
(51.725)

(338)
12.656

(7.120)
17.983

(25.550)
(388.812)
500.182

57.016
(996.396)
307.228

(12.656)
(154.785)

(17.983)
(111.540)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

και

ζηµιές)

επενδυτικής

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροώ ν / (εκροώ ν) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροώ ν / (εκροώ ν) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροώ ν / (εκροώ ν) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείω ση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

1.908.903

(341.621)

777.369

338

(140.960)
4.500
2.620

(341.283)

(133.840)

(1.429.928)

(2.031)

(1.429.928)

(2.031)

137.692
4.426.474
4.564.165

641.498
3.745.684
4.387.181
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5. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
5.1 Γενικές Πληροφορίες
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 επιδιώκουσας 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 30/6/2015 το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας ανέρχονταν σε 116
εργαζόµενους (30/6/2014: 135).
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5.2 Βάση ετοιµασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης

5.2.1 Πλαίσιο κατάρτισης
Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30 Ιουνίου 2015 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.

Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν περιλαµβάνει όλη τη 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 2014 που
είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.president.gr.

5.2.2 Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι Λογιστικές Αρχές µε βάση τις οποίες έχει συνταχθεί η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση, είναι οι ίδιες που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών
Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2014.

Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση
τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις (γήπεδα - κτίρια) που αποτιµήθηκαν στην εύλογη αγοραία αξία
τους, όπως αυτή προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές. Επίσης, οι οικονοµικές καταστάσεις
έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).

5.2.3 Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων
Η ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση για τη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015
εγκρίθηκε για έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας στις 26 Αυγούστου
2015

5.2.4 Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν µικρές αποκλίσεις
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών στοιχείων στην επόµενη µονάδα.

5.2.5 Συγκριτικά στοιχεία
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Ορισµένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινοµήθηκαν και προσαρµόστηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο
για να είναι συγκρίσιµα µε την παρουσίαση που πραγµατοποιήθηκε την τρέχουσα περίοδο.
5.2.6 Σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της διοίκησης
Η σύνταξη της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη
χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και υποθέσεων στη διαδικασία εφαρµογής
των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι
πολύπλοκοι, ή τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές
καταστάσεις, αναφέρονται στη σηµείωση 5.4. Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από
την Εταιρεία στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες,
κρίνονται λογικές.

Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις
τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγµατοποιούνται.

Οι Λογιστικές Αρχές µε βάση τις οποίες έχει συνταχθεί η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση, είναι οι ίδιες που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών
Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2014.

5.2.7 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων κσι διερµηνείες

Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις για τη χρήση που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου
2014:
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση»
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.

∆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
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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 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.
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∆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 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων»
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού
στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί
µια ζηµιά αποµείωσης και β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης
αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης,
αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν µία Μ∆ΤΡ περιέχει υπεραξία ή
άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση.

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση»
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα παράγωγο, το
οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειµένου να
εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον
πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες.
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Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση:
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και
συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το
µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9
Λογιστική Αντιστάθµισης καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε
αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχον µοντέλο του ∆ΛΠ 39.

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες»
Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο,
κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες, ώστε να
βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και
διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική
οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής
τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να
απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες, στο ποσό το οποίο αναµένει
να δικαιούται, σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες»
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν
αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’.

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων
Απόσβεσης»
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα, δεν είναι
κατάλληλη για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης
διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των
οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.
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∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: ∆ιαρκείς φυτείες»
Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηµατοοικονοµική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα
αµπέλια και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται
µε τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευαζόµενα ενσώµατα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις
συµπεριλαµβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41.

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις»
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της
καθαρής θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και
συγγενείς στις ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των
ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων.

∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων
µεταξύ ενός επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας»
Οι τροποποιήσεις διευθετούν µία ασυνέπεια µεταξύ των διατάξεων του ∆ΠΧΑ 10 και του ∆ΛΠ 28
σχετικά µε την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και µιας
συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως
αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµιά µιας συναλλαγής που περιλαµβάνει µία
δραστηριότητα (είτε µε τη µορφή µιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζηµιά αναγνωρίζεται
όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν µια δραστηριότητα,
ακόµα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη µορφή µιας θυγατρικής.

∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Γνωστοποιήσεις»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας
και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών
καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή
της απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των
θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης.
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2010-2012 (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν σηµαντικές αλλαγές σε επτά ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο της δηµοσίευσης
των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Συµβουλίου
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα θέµατα που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές είναι τα
ακόλουθα:

-

Ορισµός της προϋπόθεσης κατοχύρωσης στο ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την
αξία των µετοχών»

-

Λογιστικός χειρισµός ενδεχόµενου τιµήµατος σε µια συνένωση επιχειρήσεων στο ∆ΠΧΑ 3
«Συνενώσεις επιχειρήσεων»

-

Συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων και συµφωνία του συνόλου των στοιχείων
ενεργητικού των τοµέων προς αναφορά µε τα στοιχεία ενεργητικού της οικονοµικής
οντότητας στο ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς»

-

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις στο ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας»

-

Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων
στο ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια»

-

Βασικά διοικητικά στελέχη στο ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»

-

Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων
στο ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2011-2013 (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2015)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν σηµαντικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο της
δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων
του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα θέµατα που επηρεάζονται από τις
τροποποιήσεις αυτές είναι τα ακόλουθα:

-

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής για τις κοινοπραξίες στο ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις
επιχειρήσεων»

-

Εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής για τα χαρτοφυλάκια στο ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση
εύλογης αξίας»
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-

∆ιευκρίνιση του συσχετισµού ανάµεσα στο ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και το
∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» κατά την κατηγοριοποίηση των ακινήτων ως επενδυτικά
ή ιδιοχρησιµοποιούµενα στο ∆ΛΠ 40, και

-

Η έννοια των «∆ΠΧΑ σε ισχύ» στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς»

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012-2014 (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2016, δεν έχουν
υιοθετηθεί από την ΕΕ)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν σηµαντικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο της
δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων του κύκλου 2012-14 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων
του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα θέµατα που επηρεάζονται από τις
τροποποιήσεις αυτές είναι τα ακόλουθα:

-

∆ιευκρίνηση του ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς
πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα
στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς
διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και
δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.

-

Προσθήκη στο ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» συγκεκριµένων
οδηγιών προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας
για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει
µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη. Επιπλέον διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις –
Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν
απαιτούνται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.

-

∆ιευκρίνιση στο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» ότι όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο
προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την
υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι
η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.

-

∆ιευκρίνιση στο ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» της έννοιας του
«πληροφόρηση

που

γνωστοποιείται

οπουδήποτε

αλλού

στην

ενδιάµεση

χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.
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Ε∆∆ΠΧΑ 21, Εισφορές (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2015)
Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει
επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το
δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής
εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η
ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς.
Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι
ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών
που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία.

5.3 Βασικές Λογιστικές Αρχές
5.3.1 Πληροφόρηση κατά τοµέα
Σύµφωνα µε την υφιστάµενη διοικητική δοµή και διάρθρωση των εργασιών της Εταιρείας, έχει
προσδιοριστεί ως µοναδικός λειτουργικός τοµέας ο τοµέας της ξενοδοχειακής δραστηριότητας.
Επιπρόσθετα, η δραστηριότητα της Εταιρείας πραγµατοποιείται αποκλειστικά στο γεωγραφικό
χώρο των Αθηνών, και κατά συνέπεια δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση ανά γεωγραφικό τοµέα.
Συνεπώς δεν παρατίθενται σχετικές γνωστοποιήσεις ανά τοµέα στις σηµειώσεις επί των
οικονοµικών καταστάσεων.
5.3.2 Ενσώµατα πάγια
Τα µεταφορικά µέσα, λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός και έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
αποτυπώνονται στο ιστορικό κόστος µείον αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαµβάνει έξοδα
που είναι άµεσα επιµεριζόµενα στην αξία κτήσης και εγκατάστασης του παγίου.

Τα ακίνητα (ξενοδοχείο) αποτιµώνται στην αναπροσαρµοσµένη αξία τους, που είναι η εύλογη
αξία κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής µείον τις µεταγενέστερες συσσωρευµένες
αποσβέσεις και αποµειώσεις. Οι επανεκτιµήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε οι
λογιστικές

αξίες

να

µην

διαφέρουν

ουσιωδώς

από

εκείνες

που

θα

προσδιοριζόταν

χρησιµοποιώντας την εύλογη αξία κατά την λήξη της κάθε περιόδου αναφοράς. Οποιαδήποτε
υπεραξία προκύπτει από τις επανεκτιµήσεις αυτών των ακινήτων αναγνωρίζεται στην κατάσταση
λοιπών συνολικών εισοδηµάτων και µεταφέρεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια στο αποθεµατικό
αναπροσαρµογής παγίων, εκτός από το ποσό που αναστρέφει µία προηγούµενη ζηµιά αποµείωσης
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για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο που είχε προηγουµένως αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. Η
µείωση στην εύλογη αξία που προκύπτει από την αναπροσαρµογή των οικοπέδων, κτιρίων και
µηχανηµάτων παραγωγής αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός από το ποσό
που αντιστρέφει µια προηγούµενη υπεραξία στο ίδιο περιουσιακό στοιχείο και α οποία είχε
αναγνωριστεί στο αποθεµατικό αναπροσαρµογής παγίων.

Μεταγενέστερες δαπάνες που οφείλονται σε ανακαίνιση του ξενοδοχείου καταχωρούνται σε
επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων µόνον αν κρίνεται ότι µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί
αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν γίνονται.

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:

- Κτίρια

40-60 χρόνια

- Μηχανολογικός εξοπλισµός

8-20 χρόνια

- Αυτοκίνητα – Οχήµατα

5-10 χρόνια

- Μηχανογραφικός εξοπλισµός

3 - 5 χρόνια

- Λοιπός παραγωγικός εξοπλισµός

2-15 χρόνια

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται σε σχέση µε
την αξία κτήσεως σε 20% για τα κτίρια και 5-20% για το µηχανολογικό εξοπλισµό και τα οχήµατα.

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.

5.3.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στην κατηγορία αυτή η Εταιρεία, έχει εντάξει τα προγράµµατα λογισµικού, τα οποία
παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις τους και, αν
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, κατά το ποσό της αποµείωσης της αξίας τους.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους µε τη
µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, η οποία έχει καθορισθεί σε 3 έως 5έτη. Οι αποσβέσεις των
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άϋλων περιουσιακών στοιχείων και τα έξοδα που αφορούν τη συντήρηση των προγραµµάτων
λογισµικού

αναγνωρίζονται

στο

λογαριασµό

αποτελεσµάτων

της

χρήσεως

που

πραγµατοποιούνται.

5.3.4 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους
ετησίως. Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους,
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα
στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανές ζηµίες αποµειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις
συνθήκες δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη και οι αντίστοιχες
ζηµίες αποµειώσεώς τους καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι απαιτήσεις απεικονίζονται
µειωµένες κατά τις ζηµίες που προκύπτουν από τις πιθανολογούµενες επισφάλειες.

Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο
για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα
περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών.
Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.

Αντιλογισµός ζηµιών αποµειώσεως που λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη γίνεται µόνο όταν
υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί και
καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης.

5.3.5 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού σε µια επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε
µια άλλη επιχείρηση.

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ενεργητικού και υποχρεώσεων αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος
κτήσης τους µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
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Η Εταιρεία δε χρησιµοποιεί παράγωγα, είτε για εµπορικούς σκοπούς είτε για σκοπούς
αντιστάθµισης.

5.3.6 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του τρέχοντος κόστους. Κόστος
δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη
αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.

5.3.7 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην τιµολογιακή τους αξία. Μεταγενέστερα
µειώνονται µε τα ποσά για τα οποία υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι δεν θα εισπραχθούν. Κατά την
εκάστοτε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, η εισπραξιµότητα των
εισπρακτέων λογαριασµών εκτιµάται κατά περίπτωση και σχηµατίζεται πρόβλεψη για ζηµίες που
είναι πιθανόν να προκύψουν και µπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη
αναπροσαρµόζεται µε επιβάρυνση των Αποτελεσµάτων της εκάστοτε χρήσεως

5.3.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως
και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας.

5.3.9 Συναλλαγές σε συνάλλαγµα
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται σε Ευρώ.

Κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία σε
συνάλλαγµα, του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, αποτιµώνται µε τις τιµές κλεισίµατος της
ηµεροµηνίας αυτής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές, κέρδη και ζηµίες, που προκύπτουν
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. ∆εν υπάρχουν µη νοµισµατικά στοιχεία που είναι εκφρασµένα
σε ξένο νόµισµα.
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5.3.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών,
εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της
έκδοσης.

Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων
περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.

5.3.11 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει παρούσα τεκµαιρόµενη ή συµβατική υποχρέωση, που
έχει προκληθεί από γεγονότα που έχουν ήδη συµβεί και είναι βέβαιο ότι η τακτοποίησή της θα
δηµιουργήσει µία εκροή, το ύψος της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.

Οι σχηµατισθείσες ήδη προβλέψεις µειώνονται µε τα ποσά που καταβάλλονται για τον
διακανονισµό των συγκεκριµένων υποχρεώσεων. Το ποσό της σχηµατισµένης προβλέψεως
επανεκτιµάται σε κάθε ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων.

Προβλέψεις για µελλοντικές λειτουργικές ζηµιές δεν αναγνωρίζονται. Μελλοντικά γεγονότα τα
οποία µπορεί να επηρεάσουν το ποσό που θα απαιτηθεί για την τακτοποίηση της υποχρεώσεως
για την οποία έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη, λαµβάνονται υπόψη µόνο όταν υπάρχουν επαρκείς
αντικειµενικές ενδείξεις ότι θα επισυµβούν. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται.

5.3.12 Φόρος εισοδήµατος
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρο εισοδήµατος αποτελείται από τον τρέχοντα φόρο και τους
αναβαλλόµενους φόρους. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων,
εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή
Θέση, ο οποίος καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στην Καθαρή Θέση.

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσης, βάσει
των ισχυόντων συντελεστών φόρου, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενοι
φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ της φορολογικής και
λογιστικής βάσης των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και υπολογίζονται µε τη
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χρησιµοποίηση των φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναµένεται
να ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις.

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα
υπάρξει επαρκές µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα, έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες
φορολογικές ζηµίες και οι πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Η αξία των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και
µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, που
θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.

Πρόσθετοι φόροι οι οποίοι προκύπτουν από τη διανοµή των µερισµάτων αναγνωρίζονται τη
στιγµή που αναγνωρίστηκε και η υποχρέωση καταβολής των µερισµάτων.

5.3.13 Παροχές στο προσωπικό

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο
όταν καθίστανται δουλευµένες.

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων
εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των
προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο προσωπικό
υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που
έχουν καταστεί δεδουλευµένες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η δέσµευση της καθορισµένης
παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και
ζηµίες που προκύπτουν από

εµπειρικές προσαρµογές και από µεταβολές στις αναλογιστικές

παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα στην περίοδο που προκύπτουν. Το
κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα.

(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
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Οι παροχές τερµατισµού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η εταιρεία, είτε τερµατίζει την
απασχόληση εργαζοµένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε µετά από απόφαση εργαζοµένων να
δεχθούν προσφορά παροχών από την εταιρεία σε αντάλλαγµα του τερµατισµού της απασχόλησης
τους. Η εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές τερµατισµού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο
κατά την προγενέστερη µεταξύ των ακόλουθων ηµεροµηνιών: α) όταν η οικονοµική οντότητα δεν
δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών· και β) όταν η οικονοµική
οντότητα αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εµπίπτει στο πεδίο του ∆ΛΠ 37 και συνεπάγεται
την καταβολή παροχών τερµατισµού της απασχόλησης. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται.

5.3.14 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων
γίνεται ως εξής:

(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η επιχείρηση παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.

(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του
πραγµατικού επιτοκίου.

(γ) Έσοδα από υπηρεσίες
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση
το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων
υπηρεσιών..

5.3.15 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της επιχείρησης καταχωρείται ως υποχρέωση στις
οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
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5.3.16 Κέρδη ανά Μετοχή
Τα βασικά κέρδη/ ζηµίες, ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη/ ζηµίες, µετά
φόρους, µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε χρήσης. Τα προσαρµοσµένα κέρδη ισούνται
µε τα βασικά επειδή δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι που να έχουν επίπτωση στα προσαρµοσµένα κέρδη.

5.4. Βασικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις

Οι λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται βάσει της ιστορικής
εµπειρίας και άλλων παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα
που θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες.

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις και υποθέσεις που αφορούν µελλοντικές εξελίξεις. Οι λογιστικές
εκτιµήσεις σπανίως ισούνται µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις, που
ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο στο να αλλοιώσουν τα λογιστικά αποτελέσµατα των στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων της χρήσης, παρατίθενται παρακάτω.

(α) Φόρος εισοδήµατος και φόροι ανέλεγκτων χρήσεων
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που
θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για
κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε
φορολογικούς ελέγχους.

Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από τους φορολογικούς ελέγχους
είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν
το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους στην χρήση που ο
προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη
σηµείωση 6.23.

(β) Προβλέψεις αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση µε
συγκεκριµένους πελάτες όταν υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η
είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση
προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις επισφαλείς
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απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της
Νοµικής Υπηρεσίας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.

(γ) Αποµείωση ενσώµατων παγίων στοιχείων και υπεραξίας
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα ακίνητα της
Εταιρείας έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους από ανεξάρτητους εκτιµητές, η τελευταία
εκτίµηση των οποίων έγινε τον Νοέµβριο 2012. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η ανωτέρω εκτίµηση
αντικατοπτρίζει την πραγµατική (τρέχουσα) αξία των ακινήτων της Εταιρείας κατά την 30/6/2015.
Παρά το γεγονός ότι πράγµατι σηµειώθηκαν σηµαντικές µειώσεις των αξιών των ακινήτων στην
Ελλάδα λόγω της πτώσης των τιµών, εκτιµάται ότι η πτώση είχε ήδη κορυφωθεί το 2012 και
έκτοτε παραµένει σχετικά σταθερή. Η πτώση αυτή αντισταθµίζεται από συνεχείς αναβαθµίσεις και
βελτιώσεις των µηχανηµάτων και κτιρίων, και µε το εξαιρετικό επίπεδο συντήρησής τους,
ενέργειες οι οποίες ενισχύουν τις αξίες τους. Ως αποτέλεσµα, η απεικόνιση των ακινήτων στις
οικονοµικές καταστάσεις κρίνεται ακριβής. Επιπλέον, στα πλαίσια των περιοδικών επανεκτιµήσεων,
η διοίκηση προγραµµατίζει τη παραγγελία νέας εκτιµητικής µελέτης εντός του 2015.

5.5. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους
όπως κίνδυνος συνθηκών αγοράς όπως είναι οι διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες,
πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας, οι οποίοι παρακολουθούνται συστηµατικά από τη
∆ιοίκηση της Εταιρείας. Η διαχείριση κινδύνου 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. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο φέρει τη συνολική ευθύνη για τη δηµιουργία και την
εποπτεία του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας.

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,
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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 απαιτήσεις από πελάτες
παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά και πραγµατοποιούνται κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας
και της αξιοπιστίας τους, προκειµένου να µην παρατηρούνται προβλήµατα καθυστερήσεων
πληρωµών και επισφαλειών. Ως εκ τούτου περιορίζεται στο ελάχιστο ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι
χονδρικές πωλήσεις (ενοικιάσεις σε τουριστικά πρακτορεία) γίνονται κυρίως σε πελάτες µε
µειωµένο βαθµό απωλειών. Οι εισπράξεις από πελάτες γίνονται είτε τοις µετρητοίς είτε µέσω
πιστωτικών καρτών ή µεταχρονολογηµένων επιταγών.

(β) Κίνδυνος ρευστότητας:
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, λόγω επαρκούς ταµιακής διαθεσιµότητας.
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού
συσχετισµού των ταµειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταµειακών διαθεσίµων για την
κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών.

(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των
επιτοκίων:
Η εταιρεία δεν έχει χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που τοκίζονται και συνεπώς δεν υπόκειται σε
κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων.

6. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των οικονοµικών καταστάσεων
30/6/2015
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6.1. Εµπράγµατα Βάρη
Κατά την 30/6/2015 δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη για την Εταιρία.

6.2. Ενδεχόµενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις
 Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις
Την 30η Ιουνίου 2015 δεν υπήρχαν ενδεχόµενες απαιτήσεις από την Εταιρία που να µπορούν να
επιφέρουν ουσιώδεις επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα της.

 Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
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.

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της
περιόδου 30/6/2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες
φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις.
Για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, ο Ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής εξέφρασε
συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη µε θέµα έµφασης αναφορικά µε ποσό ευρώ 479.416,13 που
αφορούσε ζηµίες από πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε το οποίο η
εταιρία δεν αναµόρφωση τα αποτελέσµατα της. Έναντι του κινδύνου αυτού έχει σχηµατισθεί
πρόβλεψη για κάλυψη της πιθανότητας επιβολής πρόσθετων φόρων σε ενδεχόµενο έλεγχο από τις
φορολογικές αρχές συνολικού ποσού € 150 χιλ.

Επίδικες υποθέσεις
Στο κονδύλι των προβλέψεων περιλαµβάνεται ποσό 237.139 ευρώ που αφορά πρόβλεψη για
διάφορες επίδικες απαιτήσεις κατά της Εταιρίας, οι δικαστικές αποφάσεις των οποίων αναµένεται
να εκδοθούν σε µεταγενέστερο χρόνο. Οι Νοµικοί Σύµβουλοι της Εταιρείας θεωρούν ότι η
ανωτέρω πρόβλεψη θα καλύψει τις πιθανές υποχρεώσεις από τις αποφάσεις των δικαστηρίων.
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Κεφαλαιακές δεσµεύσεις:
Η Εταιρεία δεν έχει κεφαλαιακές δεσµεύσεις αναφορικά µε συµβάσεις προµηθευτών.
6.3. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις & Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και του οµίλου αναλύονται ως εξής:
Γήπεδα και
οικόπεδα

ΕΤΑΙΡΙΑ
Έπιπλα και
Μηχανήµατ α
Κτ ίρια και
Μετ αφορικά
λοιπός
και λοιπός
µέσα
τ εχνικά έργα
εξοπλισµός
εξοπλισµός

Ακινητ οποιή
σεις υπό
εκτ έλεση

Σύνολο

Αξία κτ ήσεως
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014
Προσθήκες 30/6/2015
Μεταφορές από "υπό εκτέλεση"
Εκποιήσεις 30/6/2015
Κατά την 30η Ιουνίου 2015

24.934.679
0
0
0
24.934.679

35.724.130
0
0
0
35.724.130

4.579.507
1.794
0
0
4.581.301

292.727
0
0
0
292.727

7.266.392
36.085
0
0
7.302.477

677.956
296.862
0
0
974.818

73.475.392
334.741
0
0
73.810.132

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014
Αποσβέσεις 30/6/2015
Εκποιήσεις 30/6/2015
Κατά την 30η Ιουνίου 2015

0
0
0
0

1.123.535
250.069
0
1.373.604

3.505.757
38.809
0
3.544.566

188.679
7.595
0
196.274

5.843.193
53.866
0
5.897.059

0
0
0
0

10.661.164
350.339
0
11.011.503

24.934.679

34.600.595

1.073.750

104.048

1.423.199

677.956

62.814.227

24.934.679

34.350.526

1.036.735

96.454

1.405.417

974.818

62.798.629
0

ΕΤΑΙΡΙΑ
Μηχανήµατ α
Έπιπλα και
Κτ ίρια και
Μετ αφορικά
και λοιπός
λοιπός
τ εχνικά έργα
µέσα
εξοπλισµός
εξοπλισµός

Ακινητ οποιή
σεις υπό
εκτ έλεση

Αναπόσβεστ η αξία
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014
Κατ ά τ ην 30η Ιουνίου 2015

Γήπεδα και
οικόπεδα
Αξία κτ ήσεως
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013
Προσθήκες 2014
Μεταφορές από "υπό εκτέλεση"
Εκποιήσεις 2014
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014

24.934.679
0
0
0
24.934.679

35.658.310
65.820
0
0
35.724.130

4.578.072
1.435
0
0
4.579.507

292.727
0
0
0
292.727

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013
Αποσβέσεις 2014
Εκποιήσεις 2014
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014

0
0
0
0

623.778
499.757
0
1.123.535

3.393.769
111.988
0
3.505.757

24.934.679
24.934.679

35.034.532
34.600.595

1.184.303
1.073.750

Αναπόσβεστ η αξία
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013
Κατ ά τ ην 31η ∆εκεµβρίου 2014

7.161.919
109.346

Σύνολο

4.874
7.266.392

37.000
640.956
0
0
677.956

72.662.708
817.558
0
4.874
73.475.392

170.222
18.457
0
188.679

5.629.703
217.990
4.500
5.843.193

0
0
0
0

9.817.472
848.192
4.500
10.661.164

122.505
104.048

1.532.216
1.423.199

37.000
677.956

62.845.235
62.814.227

∆εν υφίστανται περιορισµοί στην ιδιοκτησία ή µεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης
περιουσίας της Εταιρείας.

6.4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και του Οµίλου αναλύονται ως εξής:
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ΕΤΑΙΡΙΑ
Λογισµικά
προγράµµατ α
Αξία κτ ήσεως
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014
Προσθήκες 30/6/2015
Μεταφορές από "υπό εκτέλεση"
Εκποιήσεις 30/6/2015
Κατά την 30η Ιουνίου 2015

89.000
6.880

95.880

Σύνολο

89.000
6.880
0
0
95.880

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014
Αποσβέσεις 30/6/2015
Εκποιήσεις 30/6/2015
Κατά την 30η Ιουνίου 2015

82.327

77.007
5.320
0
82.327

Αναπόσβεστ η αξία
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014

11.993

11.993

13.553

13.553
(0)

77.007
5.320

Κατ ά τ ην 30η Ιουνίου 2015

ΕΤΑΙΡΙΑ
Λογισµικά
προγράµµατ α
Αξία κτ ήσεως
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013
Προσθήκες 2014
Μεταφορές από "υπό εκτέλεση"
Εκποιήσεις 2014
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014

83.030
5.970

89.000

Σύνολο

83.030
5.970
0
0
89.001

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013
Αποσβέσεις 2014
Εκποιήσεις 2014
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014

77.007

67.957
9.050
0
77.007

Αναπόσβεστ η αξία
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013
Κατ ά τ ην 31η ∆εκεµβρίου 2014

15.073
11.993

15.073
11.993

67.957
9.050

6.5. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

∆οσµένες Εγγυήσεις ∆.Ε.Η.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2015 31/12/2014
5.576
5576
5.576
5.576

6.6. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα της Εταιρείας περιλαµβάνουν κυρίως τρόφιµα και ποτά, τα οποία προορίζονται για
πώληση, καθώς επίσης και αναλώσιµα είδη (συσκευασίας και καύσιµα). Τα αποθέµατα στις
οικονοµικές καταστάσεις έχουν ως εξής:
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2015 31/12/2014
36.930
51.919
72.064
31.363
1.672
1.834
110.666
85.116

Τρόφιµα Ξενοδοχείου
Ποτά ξενοδοχείου
Κενές Φιάλες και ∆οχεία
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερηµένα και
κατεστραµµένα αποθέµατα:
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

110.666

85.116

Στην παρούσα όπως και στην προηγούµενη χρήση δεν παρέστη ανάγκη για αποµείωση.
∆εν υφίστανται ενέχυρα επί των αποθεµάτων της Εταιρείας.

6.7. Πελάτες και Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Πελάτες
Επιταγές
Επισφαλείς επίδικοι πελάτες
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις

30/6/2015
31/12/2014
451.955
129.437
130.015
39.563
86.217
86.217
(91.962)
(86.217)
576.224
169.000

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεω ν
είναι οι παρακάτω:
Πελάτες
Επιταγές
Σύνολο

446.210
130.015
576.224

129.437
39.563
169.000

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία.
Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εµπορικών απαιτήσεων την 31 ∆εκεµβρίου 2014 είναι η
λογιστική αξία τους.
Επί των εµπορικών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα. ∆εν υπάρχουν εµπορικές απαιτήσεις που
να έχουν εκχωρηθεί σε τρίτους.
Οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική πλειοψηφία απαιτήσεις
σε Ευρώ.
Την 30 Ιουνίου 2015, οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας οι οποίες είχαν καταστεί
ληξιπρόθεσµες έχουν αποµειωθεί στο σύνολό τους και αφορούν περιορισµένο αριθµό πελατών.
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6.8. Λοιπές Απαιτήσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προκαταβολές Προσωπικού
Απαιτήσεις από ∆ηµόσιο
Προκαταβολές
Λοιπές Απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Καθαρές Απαιτήσεις

30/6/2015
31/12/2014
1.850
0
773.062
375.759
2.850
2.550
147.503
264.055
(90.860)
(92.718)
834.404
549.646

Οι εύλογες αξίες τω ν απαιτήσεω ν είναι
οι παρακάτω :
Προκαταβολές Προσωπικού
Απαιτήσεις από ∆ηµόσιο
Προκαταβολές
Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο

1.850
773.062
2.850
56.643
834.404

0
375.759
2.550
171.337
549.646

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία.
Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εµπορικών απαιτήσεων την ηµεροµηνία αναφοράς είναι η
λογιστική αξία τους. Επί των λοιπών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα.
6.9. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2015
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ
Προθεσµιακές καταθέσεις σε Ευρώ
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόµισµα
Προθεσµιακές καταθέσεις σε ξένο νόµισµα
Σύνολο

50.113
325.978
1.303.986
0
2.884.088
4.564.165

31/12/2014
30.891
432.540
171.825
0
3.791.218
4.426.474

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
338 ευρώ (30/6/2014: 2.620 ευρώ)
Οι καταθέσεις σε ξένο νόµισµα αφορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία το ∆ολάριο ΗΠΑ
(USD).
Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίµων της Εταιρείας προβαίνει σε τοποθετήσεις προθεσµιακών
καταθέσεων σε USD µέσω της Ελβετικής τράπεζας UBS, η οποία ως πιστωτικό ίδρυµα τυγχάνει
υψηλής πιστοληπτικής βαθµολόγησης από διεθνείς οίκους αξιολόγησης (Fitch: “A”), από τις οποίες

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015

40

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (Τα ποσά
παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

τοποθετήσεις προκύπτουν συναλλαγµατικές διαφορές. Για την περίοδο 1/1-30/6/2015 προέκυψε
όφελος από τις εν λόγω συναλλαγµατικές διαφορές που ανήλθε σε 303.170 ευρώ

6.10. Μετοχικό Κεφάλαιο
30.6.2015
Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελούµενο από
8.418.750 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ
κάθε µία

31.12.2014

2.525.625

2.525.625

30.6.2015
61.581

31.12.2014
61.581

6.11. Υπέρ το Άρτιο
∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

6.12. Λοιπά Αποθεµατικά

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014
Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2014
Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αποθεµατικό
εύλογης αξίας
ακινήτω ν
42.097.508
42.097.508
42.097.508

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014
Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2014
Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2015

Ειδικό
Αποθεµατικό
Τακτικό
Επενδυτικού
αποθεµατικό Νόµου 3908/11
2.715.652
0

Σύνολο
2.715.652

-

-

0

2.715.652

0

2.715.652

-

1.377.907

1.377.907

2.715.652

1.377.907

4.093.558

Οι µέτοχοι της Εταιρείας µε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την Πέµπτη 15.01.2015,
αποφάσισε και ενέκρινε οµόφωνα να σχηµατιστεί βάση του Επενδυτικού Νόµου 3908/11 ειδικό
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αποθεµατικό από τα κέρδη εις νέον αξίας 1.377.907 Ευρώ που αφορά το ήµισυ της ίδιας
συµµετοχής του επενδυτικού σχεδίου.

6.13. Αναβαλλόµενοι φόροι
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.
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 31.12

2015
(14.797.452)
(78.533,11)
0
-14.875.985

2014
(14.917.953)
111.971
8.529
(14.797.452)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4334/2015, (Φ.Ε.Κ. 80Α΄/16.07.2015) αυξάνεται από 26% σε
29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα που
αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Οι
διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την
1η Ιανουαρίου 2015 και µετά. Η αύξηση του συντελεστή θα επηρεάσει την αναβαλλόµενη
φορολογία µε τη προσαρµογή της στον νέο συντελεστή.
Η παραπάνω µεταβολή στον φορολογικό συντελεστή θα επιφέρει για την εταιρεία αύξηση της
αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης κατά 1,7 εκ ευρώ περίπου.

6.14. Προβλέψεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πρόβλεψη φορολογικού ελέγχου
Πρόβλεψη επίδικων απαιτήσεων κατά της εταιρίας
Σύνολο

30/6/2015 31/12/2014
150.000
150.000
237.139
237.139
387.139
387.139

Οι προβλέψεις ποσού 237.139 ευρώ που αφορούν διάφορες επίδικες απαιτήσεις προµηθευτών
κλπ., οι δικαστικές αποφάσεις των οποίων αναµένεται να εκδοθούν το 2015 και µετά. Οι Νοµικοί
Σύµβουλοι της Εταιρείας θεωρούν ότι η ανωτέρω πρόβλεψη θα καλύψει τις πιθανές υποχρεώσεις
από τις αποφάσεις των δικαστηρίων.
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Για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, ο Ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής εξέφρασε
συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη µε θέµα έµφασης αναφορικά µε ποσό ευρώ 479.416,13 που
αφορούσε ζηµίες από πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε το οποίο η
εταιρία δεν αναµόρφωση τα αποτελέσµατα της. Έναντι του κινδύνου αυτού έχει σχηµατισθεί
πρόβλεψη για κάλυψη της πιθανότητας επιβολής πρόσθετων φόρων σε ενδεχόµενο έλεγχο από τις
φορολογικές αρχές συνολικού ποσού € 150 χιλ.

6.15. Προµηθευτές
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προµηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Επιταγές Πληρωτέες
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Καθαρές Εµπορικές υποχρεώ σεις

30/6/2015
491.691
125.184

31/12/2014
416.333
0

616.876

416.333

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώ σεω ν
είναι οι παρακάτω:
Προµηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Επιταγές Πληρωτέες
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

491.691
125.184
0
0
616.876

416.333
0
0
0
416.333

Οι εµπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασµός και συνήθως διακανονίζονται εντός
90 ηµερών.
Οι εµπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική πλειοψηφία
υποχρεώσεις σε Ευρώ.
6.16. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Φόρος εισοδήµατος περιόδου
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος
Φόρος προστιθέµενης αξίας
Φόροι - Τέλη αµοιβών προσωπικού
Φόροι - Τέλη αµοιβών τρίτων
Λοιποί φόροι και τέλη
Φόροι - Τέλη προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2015 31/12/2014
568.337
746.999
928.707
0
43.483
0
38.079
40.623
2.514
2.717
7.889
64.559
1.589.009

854.898
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6.17. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις
Μερίσµατα πληρωτέα
Αµοιβές µελών ∆.Σ.
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Έξοδα περιόδου δεδουλευµένα
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

30/6/2015 31/12/2014
263.771
346.729
4.874
3.545
199.006
18.640
144.880
168.694
183.913
76.383
50.654
52.766
847.097
666.757

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασµός και συνήθως
διακανονίζονται εντός 90 ηµερών.
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6.18. Έξοδα ανά κατηγορία
Κόστος Πω ληθέντων

Αµοιβές & έξοδα προσ/κού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Γενικά Έξοδα
Αποσβ. πάγιων στοιχ.(ενσ.)
Προβλέψεις εκµ/σεως
Κόστος αποθεµάτων
Κόστος πω ληθέντω ν

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0130/6/2015
1.040.566
286.325
385.570
1.467
230.677
355.659
4.623

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0130/6/2014
1.187.384
522.083
457.533
349
226.023
429.780
0

2.304.887

2.823.152

216.488
2.521.374

255.150
3.078.302

(0)

0

Έξοδα ∆ιάθεσης

Αµοιβές & έξοδα προσ/κού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Γενικά Έξοδα
Αποσβ. πάγιων στοιχ.(ενσ.)
Προβλέψεις εκµ/σεως

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0130/6/2015
77.518
1.901

344
79.763

0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0130/6/2014
0
0
304
0
15.685
0
33.271
49.260

(0)

Έξοδα ∆ιοίκησης

Αµοιβές & έξοδα προσ/κού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Γενικά Έξοδα
Αποσβ. πάγιων στοιχ.(ενσ.)
Προβλέψεις εκµ/σεως
Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0130/6/2015
197.858
251.928
4.931
8.137
19.773
0
879
483.506
0
483.506

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0130/6/2014
350.586
33.414
304
0
7.720
0
0
392.024
0
392.024
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6.19. Λοιπά έσοδα - έξοδα
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης

Λοιπές προµήθειες και µεσιτείες
Έσοδα από Ενοίκια
Έσοδα από Cancellation Fees
Κέρδη από πώληση παγίων
Λοιπά
Σύνολο

Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης

Αποµείωση απαιτήσεων
Συναλλαγµατικές διαφορές χρεωστικές
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις
Λοιπά
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0130/6/2015
30/6/2014
14.122
11.045
6.000
6.000
18.999
4.500
12.299
6.811

51.420

28.356

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0130/6/2015
30/6/2014
3.887
589
1.407
23.411
52.201
3.096
58.084
26.507

6.20. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0130/6/2015
30/6/2014
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές
βραχυπρόθεσµων καταθέσεων σε Ξ.Ν.
Πιστωτικοί Τόκοι
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

Τόκοι - έξοδα
Τόκοι έξοδα χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Λοιπά
Σύνολο

303.170
338
303.508

89.012
2.620
91.632

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01 01/01 31/12/2014 31/12/2013
12.656
17.983
0
37.287
0
0
12.656
55.271
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6.21. Φόρος εισοδήµατος
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0130/6/2015 30/6/2014
Φόρος εισοδήµατος περιόδου
Αναβαλλόµενος φόρος έσοδο/(έξοδο)
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου καταλογισθείσες
Πρόβλεψη φόρου για ανέλεγκτες χρήσεις
Σύνολο

568.337
78.533

375.245
(69.078)
1.724.905
124.648
2.155.720

646.870

Ο φόρος εισοδήµατος της ενδιάµεσης περιόδου, έχει υπολογισθεί χρησιµοποιώντας τον
συντελεστή φορολογίας που ισχύει στη τρέχουσα περίοδο και µέχρι 30/6/2015 και ο οποίος
ανέρχεται σε 26%. Ο αντίστοιχος συντελεστής για την χρήση 2014 ανέρχονταν επίσης σε 26%.
Με τις διατάξεις του ν.4334/2015, (Φ.Ε.Κ. 80 Α΄ 16.7.2015) αυξάνεται από 26% σε 29% ο
συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα που
αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Οι
διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την
1η Ιανουαρίου 2015 και µετά.
6.22. Κέρδη ανά µετοχή
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 έχουν ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0130/6/2015 30/6/2014

Αριθµός µετοχών
Κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν στους
µετόχους της µητρικής

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών σε
κυκλοφορία
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή)

8.418.750

8.418.750

1.273.000 (1.046.966)

8.418.750

8.418.750

0,1512

(0,1244)

6.23. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2015 ήταν 116. Την 30η Ιουνίου
2014 ο αριθµός των εργαζοµένων του οµίλου και της εταιρίας ήταν 135 άτοµα.
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6.24. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
∆εν υφίστανται συγγενείς νοµικές οντότητες (εταιρείες) κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24. Η Εταιρεία
ακολούθως παρουσιάζει τις συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη,
που περιλαµβάνουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της.

Αµοιβές µελών διοίκησης
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/0101/0130/6/2015
30/6/2014
348.216
236.000
27.938
30.910
0
199.006

6.25. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4334/2015, (Φ.Ε.Κ. 80Α΄/16.07.2015) αυξάνεται από 26% σε
29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα που
αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Οι
διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την
1η Ιανουαρίου 2015 και µετά.

Επίσης αυξάνεται από 80% σε 100% το ποσοστό της

προκαταβολής φόρου εισοδήµατος των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων. Η αύξηση
του συντελεστή θα επηρεάσει τόσο τον φόρο εισοδήµατος όσο και την αναβαλλόµενη φορολογία
µε τη προσαρµογή της στον νέο συντελεστή.
Η παραπάνω µεταβολή στον φορολογικό συντελεστή θα επιφέρει για την εταιρεία αύξηση της
αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης κατά 1,7 εκ ευρώ περίπου και του φόρου εισοδήµατος
της περιόδου κατά 65 χιλ. ευρώ περίπου.

∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού που να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρίας.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015
Ο Πρόεδρος
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Το Μέλος
του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

O Λογιστής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΕΦΑΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ∆ΑΛΙΑΝΗΣ
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7. Στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01/01 – 30/6/2015
ΓΕΚΕ Α.Ε. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ( ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ PRESIDENT )
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121913101000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99
ΚΗΦ ΙΣΙΑΣ 43, ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 µέχρι 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Α.Ε.
''ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΚΕ''. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον
εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδυκτίου του εκδότη όπου αναρτώνται οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.president.gr

Νόµιµος Eλεγκτής : Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16541)

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ.των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Αυγούστου 2015

Ελεγκτική Εταιρεία : ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Γνώµη χωρίς επιφύλαξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
30.6.2015
62.798.629
13.553
5.576
110.666
576.224
5.398.570
68.903.218

31.12.2014
62.814.227
11.993
5.576
85.116
169.000
4.976.120
68.062.033

2.525.625
47.909.628
50.435.253
15.414.984
3.052.981
18.467.965
68.903.218
0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
1.1. - 30.6.2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)
50.793.440
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
1.273.000
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
-1.431.188
Αµοιβές ∆.Σ.
-200.000

2.525.625
48.267.815
50.793.440
15.330.605
1.937.988
17.268.593
68.062.033
0

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

1.1. - 30.06.2014
51.116.431
0
-1.046.966
0
0

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.6.2015 και 30.6.2014 αντίστοιχα)

50.435.253
50.069.465
0
0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
1.1. - 30.6.2015 01.01 – 30.6.2014

Έµµεση µέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Κέρδη πώλησης παγίων
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και άϋλων παγίων
Συναλλαγµατικές διαφορές εισπραχθείσες
Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εγκριθείσα µείωση µετοχικού κεφαλαίου
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

1.919.870

1.108.755

355.659
5.846
(303.170)
12.656
0
(338)

429.780
41.371
(51.725)
17.983
(4.500)
(2.620)

(25.550)
(388.812)
500.182

57.016
(996.396)
307.228

(12.656)
(154.785)
1.908.903

(17.983)
(111.540)
777.369

0
(341.621)
0
0
0
338
(341.283)

0
(140.960)
4.500
0
0
2.620
(133.840)

(1.429.928)
(1.429.928)

0
(2.031)
(2.031)

137.692

641.497

4.426.474

3.745.684

4.564.165

0
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (Τα ποσά
παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
1.1. - 30.6.2015
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

4.720.324
2.198.950
1.629.018
1.919.870
1.273.000
1.273.000

0,1512
1.984.677

1.1. - 30.06.2014
4.590.131
1.511.829
1.072.393
1.108.755
(1.046.966)
(1.046.966)

(0,1244)
1.502.173

1.4. - 30.06.2015

1.4. - 30.06.2014

3.112.383
1.706.970
1.273.655
1.161.761
714.579
714.579

0,0849
1.437.116

2.786.031
1.144.680
766.559
853.873
(1.235.578)
(1.235.578)

(0,1468)
979.794

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2014
2 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. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 30/6/2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε
ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
3. Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού την 30.6.2015 και 30.6.2014 ήταν 116 και 135 άτοµα αντίστοιχα.
4. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24
α. ∆εν υφίστανται θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24.
1.1- 30.6.2015
1.1- 30.6.2014
β. Αµοιβές µελών διοίκησης
348.216
236.000
γ. Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης
27.938
30.910
δ.Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0
0
ε.Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
199.006
0
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργεία
της Εταιρείας.
6. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σχηµατισθεί αναλύονται ως κατωτέρω :
α. Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
β. Πρόβλεψη για επίδικες διαφορές και αποφάσεις δικαστικών οργάνων
γ. Πρόβλεψη φορολογικού ελέγχου
7. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των πάγιων στοιχείων.
8. Το σύνολο των επενδύσεων για τη περίοδο 01.01-30.06.2015 ήταν : 341.620,68 ευρώ.
9. ∆εν κατέχονται ίδιες µετοχές.

151.860,00
237.138,56
150.000,00

10. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4334/2015, (Φ.Ε.Κ. 80Α΄/16.07.2015) αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα που
αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η
Ιανουαρίου 2015 και µετά. Επίσης αυξάνεται από 80% σε 100% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων. Η αύξηση του συντελεστή θα
επηρεάσει τόσο τον φόρο εισοδήµατος όσο και την αναβαλλόµενη φορολογία µε τη προσαρµογή της στον νέο συντελεστή. ∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά µεταγενέστερα γεγονότα, τα οποία θα έπρεπε
ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΙ 666327

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΕΦΑΛΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ 631895

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ∆ΑΛΙΑΝΗΣ
Α.∆.Τ. Χ 517110
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