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ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.01.2013-30.06.2013

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «Γ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε.»
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ.κ. Εµµανουήλ Μ. Μανουσάκης, Πρόεδρος & ∆/νων
Σύµβουλος ∆.Σ., και Γεώργιος Κ. Κεφάλας, Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ., υπό την ως άνω ιδιότητά τους,
δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν :
•

Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2013 – 30/06/2013, 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 εταιρείας , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως
5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/30-4-2007.

•

Η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες
που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/30-4-2007.

Αθήναι, 27 Αυγούστου 2013
Οι βεβαιούντες
Εµµανουήλ Μ. Μανουσάκης
Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος

Γεώργιος Κ. Κεφάλας
Εκτελεστικό Μέλος
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1 - 30/6/2013
30/6/2013
Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6
του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007
Στην παρούσα έκθεση αναφέρονται συνοπτικές πληροφορίες, που αφορούν στις δραστηριότητες της
Εταιρείας, την οικονοµική της κατάσταση, τα αποτελέσµατα, την πορεία στην υπό εξέταση περίοδο, τα
σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα, τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν κ.λπ.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε το α’ εξάµηνο του 2013 σε € 3.450.407,67 έναντι €
6.278.707,68 του α’ εξαµήνου του 2012.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €
1.070.104,68 το α’ εξάµηνο του 2013 έναντι € 2.939.458,59 του α’ εξαµήνου του 2012.
Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε € 599.599,44 το α’ εξάµηνο του 2013 έναντι €
2.960.908,24 του α’ εξαµήνου του 2012.
Στη συνέχεια παρατίθενται σχετικοί αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης και αποδοτικότητας.
30/06/2013 30/06/2012
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
7,99%
23,80%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
288,00%

207,13%

74,26%

67,44%

Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Σύνολο εσόδων

31,01%

46,80%

Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Ίδια Κεφάλαια

2,10%

4,95%

1,60%

6,29%

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων
Ίδια Κεφάλαια

Τα πρώτα θετικά µηνύµατα για την ανάκαµψη του τουρισµού φάνηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του
2013. Το ξενοδοχείο President εµφάνισε αναλογικά µεγαλύτερη πληρότητα από το Β΄ εξάµηνο του 2012. Οι µειωµένες τιµές
καθώς και οι προσφορές επηρέασαν σηµαντικότητα τον αριθµό των κρατήσεων απ΄ αυτή την σηµαντική δεξαµενή πελατών
του ξενοδοχείου. Στόχος είναι η βελτίωση των αποτελεσµάτων του 2013 µε συνεχή προσπάθεια περιορισµού των δαπανών
και καθορισµό νέων πακέτων προσφορών.
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Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το β’ εξάµηνο 2013

Πιστωτικοί Κίνδυνοι – Πελάτες
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις (ενοικιάσεις σε τουριστικά
πρακτορεία) γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολόγηση της φερεγγυότητάς τους. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις
µετρητοίς είτε µέσω πιστωτικών καρτών και µεταχρονολογηµένων επιταγών.
Κίνδυνοι Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά στον χρονικό συσχετισµό ταµειακών διαθεσίµων για την κάλυψη τρεχουσών συναλλαγών.
Η Εταιρεία έχει ικανοποιητική ρευστότητα. Ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού, σε σχέση µε τις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις, διαµορφώνεται την 30/06/2013 σε 260,56%.
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 επενδυτικούς κινδύνους, επενδύοντας σε ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα από
αντισυµβαλλοµένους µε υψηλό βαθµό πιστοληπτικής ικανότητας. Την 30.6.2013 δεν υπάρχουν σχετικές επενδύσεις.

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας είναι σε Ευρώ, µε αποτέλεσµα η έκθεσή της σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο να είναι σχεδόν µηδενική.
∆ιαχείριση Κεφαλαίου
∆εν υπήρξαν αλλαγές στους τρόπους και µεθόδους που υιοθετεί η εταιρεία σχετικά µε τη διαχείριση των κεφαλαίων της στο
παρόν εξάµηνο.
Το µεγάλο ύψος των κεφαλαίων και η µη ύπαρξη σηµαντικών υποχρεώσεων καθιστούν ασήµαντο τον κίνδυνο των
κεφαλαίων για την εταιρεία.
Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών
Ως συνδεδεµένα µέρη κατά το ∆.Λ.Π.24 νοούνται θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και
∆ιοίκηση µε την εταιρεία, συγγενείς µε αυτήν εταιρείες, καθώς επίσης τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιοικητικά
στελέχη της εταιρείας.
∆εν υφίστανται θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24.
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Αποζηµίωση ∆ιευθυντικού Προσωπικού

Αµοιβές ∆.Σ.

01/01/-30/06/2013

01/01/-30/06/2012

191.000,00

113.000,00

33.592,28

31.961,71

224.592,28

144.961,71

Μισθοί µελών ∆.Σ.

Λοιπές συναλλαγές µε ∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη ∆ιοίκησης:
30/06/2013 30/06/2012
•

Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών και Μελών ∆ιοίκησης

-

-

•

Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη ∆ιοίκησης

-

-

•

Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη
∆ιοίκησης

-

-

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013
Ο Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος του ∆.Σ.

Μανουσάκης Εµµανουήλ του Μανούσου
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Πληροφόρησης
Προς τους µετόχους της Εταιρείας «ΓΕΚΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας «ΓΕΚΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 30ης Ιουνίου 2013 και τις σχετικές καταστάσεις 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 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 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 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 χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΓΕΚΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, κατά την
30η Ιουνίου 2013, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για την περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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 χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΜ. ΠΑΠΠΑΣ
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25201
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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Γ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε.

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆ΛΠ 34)

Οι οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Γ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε.
την 27η Αυγούστου 2013 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http:
http:\\ www.
www.president.
president.gr.
gr.
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ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της 30 Ιουνίου 2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Σηµείωση
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

Από 1 Ιανουαρίου έως
30.6.2013
30.6.2012

Από 1 Απριλίου έως
30.6.2013
30.6.2012

4
5

3.450.407,67
(2.650.448,60)

6.278.707,69
(3.726.750,12)

2.008.541,97
(1.477.142,41)

1.846.529,47
(1.737.543,05)

6
7
8
9

799.959,07
14.523,31
(7.365,73)
(156.241,05)
(18.945,34)

2.551.957,57
76.834,45
(6.276,64)
(212.477,46)
(65.021,34)

531.399,56
11 .057,09
(2.715,33)
(121.394,27)
(26,56)

108.986,42
72.395,37
(2.401,62)
(152.768,27)
(11.475,34)

Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Κέρδη προ φόρων και
χρηµατοοικονοµικών
αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά
αποτελέσµατα

12
13

631.930,26
(15.764,87)
361.760,18

2.345.016,58
(34.886,20)
1.937.342,92

418.320,49
(8.971,00)
2.257,84

14.736,56
(18.325,78)
1.913.384,84

14

(164.807,53)

(512.641,98)

(164.807,53)

(125.631,93)

Φόρος εισοδήµατος

15

813.118,04
(213.518,60)

3.734.831,32
(773.923,08)

246.799,80
(66.275,86)

1.784.163,69
(383.789,55)

599.599,44

2.960.908,24

180.523,94

1.400.374,14

Καθαρό κέρδος περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά
από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους
Κέρδη προ φόρων και
χρηµατοοικονοµικών &
επενδυτικών αποτελεσµάτων
και αποσβέσεων
Κέρδη µετά από φόρους ανά
µετοχή-βασικά (σε €)

27,29

(3.413.311,50)

-

-

-

(2.813.712,06)

2.960.908,24

180.523,94

1.400.374,14

1.070.104,68

2.939.458,59

631.510,45

311.041,04

0,0712

0,3517

0,0214

0,1663

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες (13-27 ) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων
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ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της 30 Ιουνίου 2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Σηµείωση

30.6.2013

31.12.2012

63.137.570,81
18.721,51
5.575,94

63.446.535,80
22.823,52
5.575,94

63.161.868,26

63.474.935,26

77.496,33
302.079,55
897.506,06
0,00
4.205.043,72

78.931,09
211.089,25
842.882,22
0,00
5.163.081,87

5.482.125,66

6.295.984,43

68.643.993,92

69.770.919,69

2.525.625,00
61.581,02
2.715.651,62
42.097.508,40
3.576.022,74

2.525.625,00
61.581,02
2.715.651,62
45.510.819,90
5.417.860,81

50.976.388,78

56.231.538,35

14.889.765,12
436.729,00
237.138,56

11.503.824,30
425.891,00
237.138,56

15.563.632,68

12.166.853,86

Σύνολο υποχρεώσεων

378.220,74
1.480.656,06
245.095,66
2.103.972,46
17.667.605,14

292.532,40
661.918,57
418.076,51
1.372.527,48
13.539.381,34

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

68.643.993,92

69.770.919,69

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

17
18
19

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

20
21
22
23

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Τακτικό αποθεµατικό
Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Αποτελέσµατα εις νέον

24
25
26
27
28

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Λοιπές προβλέψεις

29
30
31

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

32
33
34

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες (13-27 ) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων
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ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της 30 Ιουνίου 2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Υπόλοιπο 1/1/2012

Μετοχικό

∆ιαφορά

Αποθεµατικά

Λοιπά

Αποτελέσµατα

Κεφάλαιο

υπέρ το άρτιο

εύλογης αξίας

Αποθεµατικά

εις νέον

61.581,02

48.365.006,76

2.531.613,68

14.817.000,00

4.184.103,73

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
69.959.305,19

Μεταβολές περιόδου
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους

(12.291.375,00)

(12.291.375,00)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
∆ηµιουργία τακτικού
αποθεµατικού

2.960.908,24

2.960.908,24

(1.262.812,50)

(1.262.812,50)

184.037,94

(184.037,94)

-

Υπόλοιπο 30/6/2012

2.525.625,00

61.581,02

48.365.006,76

2.715.651,62

5.698.161,53

59.366.025,93

Υπόλοιπο 1/1/2013

2.525.625,00

61.581,02

45.510.819,89

2.715.651,62

5.417.860,81

56.231.538,34

Μεταβολές περιόδου
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους

(3.413.311,50)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Υπόλοιπο 30/6/2013

2.525.625,00

61.581,02

42.097.508,39

2.715.651,62

599.599,44

(2.813.712,06)

(2.441.437,50)

(2.441.437,50)

3.576.022,75

50.976.388,78

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες (13-27 ) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων
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ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της 30 Ιουνίου 2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Σηµειώσεις
Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
• Αποσβέσεις
• Προβλέψεις
• Αποτίµηση χαρτοφυλακίου
• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
• Κέρδη πώλησης παγίων
• Συναλλαγµατικές διαφορές
• Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Λειτουργικό αποτέλεσµα προ των µεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης
Πλέον /µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες
• Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων
• Μείωση (αύξηση) αποθεµάτων
• (Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην
τραπεζών )
• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
• Kαταβεβληµένοι Φόροι
Σύνολο καθαρών εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Από 1 Ιανουαρίου έως
30.06.2013
30.06.2012
3.734.831,32
813.118,04
438.174,42
11.232,00

594.442,01
6.702,00

15.764,87
(193.725,42)
(3.227,23)
1.081.336,68

34.886,20
(5,80)
(221.001,31)
(1.203.699,63)
2.946.154,79

(146.008,15)
1.434,76

807.148,43
30.396,73

731.062,83
(15.764,87)
1.652.061,25
(240.889,28)
1.411.171,97

(498.544,26)
(34.886,20)
3.250.269,49
(797.935,95)
2.452.333,54

(125.107,42)
193.725,42
3.227,23
71.845,23

(17.746.167,60)
(76.202,98)
5,80
325.930,31
18.922.757,38
27.109,84
1.453.432,75

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσωµάτων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και άϋλων παγίων
Συναλλαγµατικές διαφορές (πληρωµές) εισπράξεις
Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών επενδύσεων
Εισπράξεις (πληρωµές) σε τόκους επενδύσεων
Σύνολο καθαρών εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εγκριθείσα µείωση µετοχικού κεφαλαίου

Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο καθαρών εισροών /(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(γ)

(2.441.055,35)

(1.262.510,56)

(2.441.055,35)

(1.262.510,56)

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου
(α)+(β)+(γ)
Ταµιακά διαθέσιµα έναρξης περιόδου
Ταµιακά διαθέσιµα λήξης περιόδου

(958.038,15)
5.163.081,87
4.205.043,72

2.643.255,73
16.383.109,31
19.026.365,04

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες (13-27 ) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων
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ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της 30 Ιουνίου 2013

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Σύσταση ∆ραστηριότητες και Γενικές πληροφορίες

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ 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 έχει ορισθεί έως το 2012. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
03.02.2012, αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για πενήντα (50) επιπλέον έτη αρχοµένη από την
καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (13.02.2012).
Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία και εκµετάλλευση Ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων στην Αθήνα, καθώς και τοιούτων ή
και Τουριστικών περιπτέρων ή Ξενώνων τύπου Μπάγκαλόους σε άλλες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας. β) Η
εκµίσθωση Ξενοδοχειακών ιδιόκτητων συγκροτηµάτων εις ηµεδαπούς και αλλοδαπούς. γ) Η άσκηση εν γένει πάσης
Ξενοδοχειακής ή Τουριστικής επιχειρήσεως στην Ελλάδα ή στη αλλοδαπή και δ) Η αντιπροσώπευση Ξενοδοχειακών οίκων
του Εξωτερικού. Η συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον αυτόν ή παρεµφερή σκοπών. ε) Η παροχή
υπηρεσιών πάσης φύσεως προς οµοειδείς επιχειρήσεις και στ) παραχώρηση προσωπικού σε οµοειδείς Ξενοδοχειακές ή
εν γένει τουριστικές επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας εφόσον επιτρέπεται από την εργατική
νοµοθεσία.
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εξελέγη από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30/03/2012 λήγει
την 30/06/2017 και η σύνθεση του έχει ως εξής:
Εµµανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου, Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος.
Γεώργιος Κεφάλας του Κων/νου, εκτελεστικό µέλος.
∆ωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου, εκτελεστικό µέλος.
Κων/νος Κεφάλας του Γεωργίου, µη εκτελεστικό µέλος.
∆ηµήτριος Μίχαλος Του Χρήστου, µη εκτελεστικό µέλος.
Χρήστος Πάκης του Ευσταθίου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.
Ιωάννης Μαντούβαλος του Αποστόλου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της την 27η Αυγούστου
2013 έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.president.gr.

Η µετοχή της εταιρείας είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από το 2000.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας την 30 Ιουνίου 2013 ανέρχεται σε € 2.525.625,00 διαιρούµενο σε 8.418.750
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,30 η κάθε µια.

Οι µετοχές της εταιρείας είναι όλες κοινές ανώνυµες.
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2. Βάση παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Η εταιρεία κατήρτισε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30.6.2013 σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο
(∆ΛΠ-34) περί ενδιαµέσων οικονοµικών καταστάσεων.
3. Βασικές Λογιστικές Αρχές
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 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.
Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την Εταιρεία για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες
συνθήκες κρίνονται λογικές.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την σύνταξη των ενδιαµέσων οικονοµικών καταστάσεων της
30.06.2013, είναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που
έληξε την 31.12.2012, αφού ληφθούν υπόψη τα Πρότυπα και οι ∆ιερµηνείες που αναφέρονται κατωτέρω, τα οποία
εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση .
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για τις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρµογή
αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2013
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών ΚαταστάσεωνΚαταστάσεων- Παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών
συνολικών εσόδων»

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012. Η κύρια αλλαγή που
προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να οµαδοποιούν τα στοιχεία που
παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων σε δύο οµάδες, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά
ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο .
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση υποκείµενων περιουσιακών
στοιχείων»

Εφαρµόζεται υποχρεωτικά το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει
από την 11 ∆εκεµβρίου 2012 ή µεταγενέστερα.
Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται µε ένα περιουσιακό στοιχείο
ανάλογα µε το αν η οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µέσω χρήσης ή µέσω
πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειµενικό να εκτιµηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση
ή µέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας του ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε
Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει µια πρακτική λύση στο πρόβληµα µε την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της
λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες µέσω πώλησης. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους»

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013.
Τον Ιούνιο του 2011 το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε µια εταιρεία να
αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα (προγράµµατα καθορισµένων
παροχών-«µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν. Αυτό θα τις
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οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση
οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το
χρηµατοοικονοµικό κόστος στα αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Η
ανωτέρω τροποποίηση έχει αµελητέα επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας»

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή νωρίτερα
επιτρέπεται.
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι
απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή
τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό
της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις,
ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες
γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην
εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)

Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάµενα
πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Οι
κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 περισσότερες από µία φορά κάτω
από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει να εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 είτε την
ηµεροµηνία µετάβασης είτε από µία προγενέστερη ηµεροµηνία.
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οντότητα παρουσιάζει
και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι µια οικονοµική οντότητα
µπορεί να συµπεριλάβει στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ επιπλέον
συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ.
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να ταξινοµηθούν ως πάγια
περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση»

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµές προς τους µετόχους και
µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των τοµέων
πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεν
έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι υποχρεωτικά για
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2014. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω
πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις.
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα:
ΓνωστοποιήσειςΓνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων»

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εφαρµογή νωρίτερα
επιτρέπεται.
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο ∆ΠΧΑ 7 τις σχετικές
γνωστοποιήσεις .
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση)
(Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή νωρίτερα
επιτρέπεται.
Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 µε την οποία
προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις
οικονοµικές του καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή νωρίτερα
επιτρέπεται.
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι
ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρεία βρίσκεται
στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν µπορεί να
εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα
αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.
Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές»

Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι η
δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία
εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από
την ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -Γνωστοποιήσεις
Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµου ποσού για µη
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία»

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των αποµειωµένων
περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση
εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από
την ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» -Ανανέωση παραγώγων και συνέχιση
της λογιστικής αντιστάθµισης»

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης σε µια κατάσταση όπου ένα παράγωγο, το οποίο έχει
οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί µε έναν νέο κεντρικό αντισυµβαλλόµενο, ως
αποτέλεσµα νόµων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση
εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από
την ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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4. Κύκλος εργασιών
Αό 1 Ιανουαρίου έως
Εµορεύµατα
Τρόφιµα
Ποτά
Έσοδα δωµατίων
Λοιά έσοδα αροχής υηρεσιών

Αό 1 Αριλίου έως

30/6/2013
20.216,35
281.806,22
268.479,17
2.601.556,26
278.349,67

30/6/2012
33.660,71
756.872,59
956.721,34
4.056.492,59
474.960,46

30/6/2013
9.956,54
138.519,45
173.466,53
1.547.411,79
139.187,66

30/6/2012
16.033,96
130.239,03
155.587,13
1.389.312,29
155.357,06

3.450.407,67

6.278.707,69

2.008.541,97

1.846.529,47

5. Κόστος πωλήσεων
Αό 1 Ιανουαρίου έως
Αναλώσεις αοθεµάτων
Αµοιβές & έξοδα ροσωικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αοσβέσεις

Αό 1 Αριλίου έως

30/6/2013
238.250,45
994.848,77
412.824,17
392.284,45
1.404,54
172.661,80
438.174,42

30/6/2012
430.927,76
1.585.885,40
438.042,71
422.951,20
3.465,49
251.035,56
594.442,01

30/6/2013
134.909,71
546.089,80
284.141,68
208.407,43
395,24
90.008,59
213.189,96

30/6/2012
120.451,30
799.292,89
229.003,83
188.414,89
2.003,55
102.072,12
296.304,48

2.650.448,60

3.726.750,13

1.477.142,41

1.737.543,06

6. Άλλα έσοδα
Αό 1 Ιανουαρίου έως

Αό 1 Αριλίου έως

30/6/2013

30/6/2012

30/6/2013

30/6/2012

Έσοδα αό ενοίκια καταστηµάτων

7.000,00

6.000,00

4.000,00

3.000,00

Έσοδα αό εκοίηση αγίων

7.523,31

70.834,45

7.057,09

69.395,37

14.523,31

76.834,45

11.057,09

72.395,37

7. Έξοδα διαθέσεως
Αό 1 Ιανουαρίου έως

Αό 1 Αριλίου έως

30/6/2013

30/6/2012

30/6/2013

30/6/2012

Παροχές τρίτων

1.013,70

1.768,76

258,57

816,24

∆ιάφορα έξοδα

6.352,04

4.507,88

2.456,76

1.585,38

7.365,74

6.276,64

2.715,33

2.401,62
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8. Έξοδα διοικήσεως
Αό 1 Ιανουαρίου έως
Αµοιβές και έξοδα ροσωικού
Αµοιβές ∆.Σ.
Παροχές τρίτων
∆ιάφορα έξοδα

Αό 1 Αριλίου έως

30/6/2013
70.837,43
80.000,00

30/6/2012
121.783,79
80.000,00

30/6/2013
39.340,41
80.000,00

30/6/2012
64.338,55
80.000,00

1.013,70
4.389,92

1.768,76
8.924,91

258,57
1.795,29

816,24
7.613,48

156.241,05

212.477,46

121.394,27

152.768,27

9. Άλλα έξοδα
Αό 1 Ιανουαρίου έως
Φόρος ακίνητης εριουσίας
Πρόβλεψη αοζηµίωσης
ροσωικού
∆ιάφορα έξοδα

Αό 1 Αριλίου έως

30/6/2013
8.107,34

30/6/2012
8.107,34

30/6/2013
8.107,34

30/6/2012
8.107,34

10.838,00
0,00
18.945,34

6.702,00
50.212,00
65.021,34

5.419,00
-13.499,78
26,56

3.351,00
17,00
11.475,34

10. Εργαζόµενοι στην εταιρεία και κόστος µισθοδοσίας
Ο αριθµός των εργαζοµένων της εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2012 και 2011 και το συνολικό κόστος αµοιβών τους κατά
την 30 Ιουνίου 2012 και 2011
ήταν:

Αό 1 Ιανουαρίου έως
ΑΤΟΜΑ
Μισθωτοί
Ηµεροµίσθιοι

30/6/2013
82
9

30/6/2012
112
17

91

129

Σύνολο

Κόστος

Αό 1 Ιανουαρίου έως
30/6/2013
30/6/2012
1.707.669,19
1.065.686,20

Ο επιµερισµός του συνολικού κόστους µισθοδοσίας συµπεριλαµβάνεται στις αναλύσεις κόστους πωλήσεων και διοίκησης
(σηµ. 5, 8 )
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11. Αποσβέσεις

Οι συνολικές αποσβέσεις της εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2013 και 2012 είναι € 438.174,42 και 594.442,01 αντίστοιχα,
ως αναλύσεις κόστους πωλήσεων (σηµ.5).

12. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Αό 1 Ιανουαρίου έως
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Αό 1 Αριλίου έως

30/6/2012
34.886,20

30/6/2013
15.764,87

30/6/2013
8.971,00

30/6/2012
18.325,78

13. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

Αό 1 Ιανουαρίου έως
Κέρδη αό ώληση χρεογράφων (σηµ. 23)
Έσοδα αό τόκους ροθεσµιακών
καταθέσεων σε € και συνάλλαγµα
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές
βραχυρόθεσµων καταθέσεων σε Ξ.Ν.

Αό 1 Αριλίου έως

30/6/2013
0,00

30/6/2012
1.424.236,83

30/6/2013
0,00

30/6/2012
1.424.236,83

3.227,23

27.109,84

903,42

4.001,81

358.532,95
361.760,18

485.996,25
1.937.342,92

1.354,42
2.257,84

485.146,20
1.913.384,84

14. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Αό 1 Ιανουαρίου έως
Ζηµία αό αοτίµηση οµολόγων (σηµ. 23)
Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές
βραχυρόθεσµων καταθέσεων σε Ξ.Ν.

Αό 1 Αριλίου έως

30/6/2013
0,00

30/6/2012
247.647,04

30/6/2013
0,00

30/6/2012
0,00

164.807,53
164.807,53

264.994,94
512.641,98

164.807,53
164.807,53

125.631,93
125.631,93
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15. Φόρος εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος στα αποτελέσµατα αναλύεται ως εξής :
Αό 1 Ιανουαρίου έως
Τρέχων φόρος εισοδήµατος

Αό 1 Αριλίου έως

30/6/2013
240.889,28

30/6/2012
797.935,95

30/6/2013
79.366,10

30/6/2012
394.863,86

(27.370,68)
213.518,60

(24.012,88)
773.923,08

(13.090,24)
66.275,86

(11.074,31)
383.789,55

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

Ο φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στην περίοδο έχει υπολογιστεί µε συντελεστή 26% για το 2013 και 20% για το 2012. Η
φορολογική βάση έχει προσαυξηθεί µε τις µη εκπιπτόµενες φορολογικά δαπάνες που αφορούν την περίοδο 1.1.- 30.6.2013.
Ο αναβαλλόµενος φόρος για τις προσωρινές διαφορές µεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης υπολογίστηκε µε
συντελεστή 20% για το 2013 και για το 2012.
∆εν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές οι χρήσεις 2007, 2008, 2009 και 2010 µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, εξαιτίας της µη αναγνωρίσεως ορισµένων δαπανών ως εκπιπτόµενων
φορολογικά, κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατίσει η
εταιρεία σε σχέση µε το θέµα αυτό ανέρχεται σε Ευρώ 150.000,00.
«Για τις χρήσεις 2011 - 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994».
16. Κέρδη ανά µετοχή
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή βασίζεται στα ακόλουθα δεδοµένα:

Αό 1 Ιανουαρίου έως
30/6/2013
Καθαρά κέρδη εριόδου (µετά
αό φόρους)
Αριθµός µετοχών
Κέρδη ανά µετοχή ( σε €)

599.599,44
8.418.750
0,0712

30/6/2012
2.960.908,24
8.418.750
0,3517
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Αό 1 Αριλίου έως
30/6/2013
180.523,94
8.418.750
0,0214

30/6/2012
1.400.374,14
8.418.750
0,1663

17. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

16. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Αξία Κτήσης

Οικόπεδα

31 ∆εκεµβρίου 2012

24.934.679,00

Προσθήκες

Κτίρια &

Μηχανολογικός

Μεταφορικά

Έπιπλα &

Ακινητοποιήσεις

κτιριακές
εγκ/σεις

εξοπλισµός

Μέσα

λοιπός
εξοπλισµός

υπό εκτέλεση

35.619.237,00

4.450.732,90

39.073,22

55.400,41

Μειώσεις / Μεταφορές
30 Ιουνίου 2013

292.727,07
-

24.934.679,00

7.069.421,98
14.183,79

35.658.310,22

4.506.133,31

292.727,07

0,00
7.083.605,77

124.667,33

3.275.718,61

151.765,38

5.398.660,83

249.502,92

57.702,34

9.228,32

117.638,83

30.550,00

Σύνολο
72.397.347,95

64.000,00

172.657,42

(47.550,00)

(47.550,00)

47.000,00

72.522.455,37

Σωρευµένες
Αποσβέσεις
31 ∆εκεµβρίου 2012

-

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις / Μεταφορές
30 Ιουνίου 2013

-

-

434.072,41

-

374.170,25

3.333.420,95

160.993,70

5.516.299,66

8.950.812,15

9.384.884,56

Καθαρή
Αναπόσβεστη Αξία
31 ∆εκεµβρίου 2012

24.934.679,00

35.494.569,67

1.175.014,29

140.961,69

1.670.761,15

30.550,00

63.446.535,80

30 Ιουνίου 2013

24.934.679,00

35.284.139,97

1.172.712,36

131.733,37

1.567.306,11

47.000,00

63.137.570,81

18. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Αξία Κτήσης
31/12/2012
Προσθήκες
30/6/2013
Σωρευµένες Αοσβέσεις
31/12/2012
Αοσβέσεις εριόδου
30/6/2013
Καθαρή Αναόσβεστη αξία
31/12/2012
30/6/2013

82.552,52
0,00
82.552,52
(59.729,00)
(4.102,01)
(63.831,01)
22.823,52
18.721,51
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19. Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Αό 1 Ιανουαρίου έως
30/6/2013
Εγγυήσεις ∆.Ε.Η.

31/12/2012

5.575,94

5.575,94

20. Αποθέµατα
Αό 1 Ιανουαρίου έως
Τρόφιµα
Ποτά
Είδη συσκευασίας
Καύσιµα

30/6/2013
31.896,05
42.558,73
0,00
3.041,55

31/12/2012
30.837,01
41.714,25
1.504,05
4.875,78

77.496,33

78.931,09

21. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Αό 1 Ιανουαρίου έως
30/6/2013

31/12/2012

204.201,52

159.931,96

Εισφαλείς ελάτες

21.036,76

15.216,76

Ειταγές εισρακτέες µεταχρονολογηµένες

76.841,27

35.940,53

302.079,55

211.089,25

Πελάτες

Σύνολο

22. Λοιπές απαιτήσεις
Αό 1 Ιανουαρίου έως

Ααιτήσεις κατά του ∆ηµοσίου
Λοιές ααιτήσεις
Έξοδα εοµένων χρήσεων

30/6/2013
107.859,69
626.618,89
162.163,77
863,71

31/12/2012
88.233,59
626.198,37
99.645,76
28.804,50

Σύνολο

897.506,06

842.882,22

Προκαταβολές σε Προµηθευτές

23. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα

30/6/2013
Ταµείο

31/12/2012

685.647,93

145.110,05

Καταθέσεις όψεως και ροθεσµίας

3.519.395,79

5.017.971,82

Σύνολο

4.205.043,72

5.163.081,87
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24. Μετοχικό
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αό 1 Ιανουαρίου έως

Μετοχικό Κεφάλαιο αοτελούµενο αό 8.418.750
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 (1,76) ευρώ κάθε
µία

30/6/2013

31/12/2012

2.525.625,00

2.525.625,00

25. Υπέρ το άρτιο

Αό 1 Ιανουαρίου έως
30/6/2013
61.581,02

∆ιαφορά αό την έκδοση µετοχών υέρ το άρτιο

31/12/2012
61.581,02

26. Τακτικό Αποθεµατικό

Αό 1 Ιανουαρίου έως
30/6/2013
2.715.651,62

Τακτικό αοθεµατικό

31/12/2012
2.715.651,62

27. Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας
Αό 1 Ιανουαρίου έως
30/6/2013
42.097.508,40

∆ιαφορά αναροσαρµογής ακινήτων (γήεδα-κτίρια)

31/12/2012
45.510.819,90

Βλέπε σηµείωση 27 των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2012).
Η µεταβολή της περιόδου € 3.413.311,50 (45.510.819,90- 42.097.508,40) οφείλεται στην ισόποση αύξηση της αναλογούσας
αναβαλλόµενης φορολογίας επί της διαφοράς αναπροσαρµογής των ακινήτων, λόγω αύξησης των συντελεστών στη
φορολογία εισοδήµατος από 20% σε 26%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4110/23.01.2013 «Ρυθµίσεις στη φορολογία
εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις».

28. Αποτελέσµατα εις νέο
Αό 1 Ιανουαρίου έως

Υόλοιο κατά την έναρξη της εριόδου
Μείον: Εγκριθέντα Μερίσµατα αό τη Γ.Σ. 31/05/2013
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30/6/2013
5.417.860,81

31/12/2012
4.184.103,73

(2.441.437,50)

(1.262.812,50)

Τακτικό Αοθεµατικό
Πλέον: Καθαρά κέρδη εριόδου
Υόλοιο κατά την λήξη της εριόδου



0,00
599.599,44

(184.037,94)
2680607,516

3.576.022,75

5.417.860,81

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις
29. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

Αό 1 Ιανουαρίου έως
Αναβαλλόµενες φορολογικές υοχρεώσεις

30/6/2013

31/12/2012

14.889.765,12

12.254.038,87

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει
ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και οι δύο στην ίδια φορολογική αρχή.
Η ανάλυση της κινήσεως του λογαριασµού αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος έχει ως εξής :
Αό 1 Ιανουαρίου έως
Αρχικό υόλοιο
Χρέωση (Πίστωση) λογαριασµού αοτελεσµάτων
∆ιαφορά φορολογικών συντελεστών υολογισµού
αναβαλλόµενης φορολογίας αοθεµατικού εύλογης αξίας
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υοχρέωσης ει
της διαφοράς αναροσαρµογής αξίας ακινήτων στην εύλογη
αξία τους
Τελικό υόλοιο

30/6/2013
11.503.824,30

31/12/2012
12.254.038,87

(27.370,68)

(36.667,86)

3.413.311,50

-

0,00
14.889.765,12

(713.546,71)
11.503.824,30

(Βλέπε σηµ. 30 των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2012)
Η µεταβολή στην περίοδο ποσού € 3.413.311,50 οφείλεται στην ισόποση αύξηση της αναλογούσας αναβαλλόµενης
φορολογίας επί της διαφοράς αναπροσαρµογής των ακινήτων, λόγω αύξησης των συντελεστών στη φορολογία
εισοδήµατος από 20% σε 26%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4110/23.01.2013 «Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος,
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις».
Ο αναβαλλόµενος φόρος στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, προκύπτει από τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές :
Αό 1 Ιανουαρίου έως
30/6/2013
31/12/2012
(1.029,79)
0,00
(2.817,88)
8.964,40
(24.552,80)
(28.602,47)

Πωλήσεις ενσωµάτων αγίων
Πρόβλεψη για αοζηµίωση ροσωικού
∆ιαφορά αοσβέσεων ενσώµατων και ασώµατων αγίων
Προβλέψεις για αµοιβές τρίτων

(27.370,68)
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(16.000,00)
(36.667,86)

30. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Η υποχρέωση της Εταιρείας για τη µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός,
προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο δικαίωµα κάθε εργαζόµενου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
ή των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, προεξοφλούµενο στη παρούσα αξία, σε σχέση µε το προβλεπόµενο χρόνο
καταβολής.
Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο µειώνουν την συσσωρευµένη
πρόβλεψη. Η κίνηση της καθαρής πρόβλεψης για την µελλοντική υποχρέωση λόγω συνταξιοδότησης έχει ως εξής:
Αό 1 Ιανουαρίου έως

Υόλοιο έναρξης

30/6/2013
425.891,00

Πραγµατικές αροχές ου ληρώθηκαν
αό την εταιρία
Έξοδα αναγνωρισµένα στην κατάσταση
αοτελεσµάτων
Υόλοιο τέλους

31/12/2012
470.713,00
(101.870,00)

10.838,00

57.048,00

436.729,00

425.891,00

31. Λοιπές Προβλέψεις

Αό 1 Ιανουαρίου έως

Λοιές ροβλέψεις

30/6/2013
237.138,56

31/12/2012
237.138,56

Το ποσό των λοιπών προβλέψεων καλύπτει ενδεχόµενες υποχρεώσεις που µπορεί να προκύψουν από επίδικες διαφορές
και δικαστικές αποφάσεις ποσού € 237.138,56.
 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
32. Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις

Αό 1 Ιανουαρίου έως

Προµηθευτές
Προκαταβολές ελατών

30/6/2013
236.375,68
141.845,06

31/12/2012
220.592,20
71.940,20

378.220,74

292.532,40
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33. Υποχρεώσεις από φόρους
Αό 1 Ιανουαρίου έως
ΦΠΑ
Φόροι – Τέλη Αµοιβών Προσωικού
Φόροι – Τέλη Αµοιβών Τρίτων
∆ιάφοροι φόροι τέλη
Φόρος υεραξίας
∆ιαφορές φόρου ροηγούµενων χρήσεων
Φόρος εισοδήµατος& συµληρωµατικός

30/6/2013
45.870,92
9.014,19
1.579,92
662.761,03
29.418,84
150.000,00
582.011,16
1.480.656,06

31/12/2012
27.658,30
19.120,18
2.017,88
7.783,81
65.845,19
150.000,00
389.493,21
661.918,57

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2006.Οι χρήσεις 2007, 2008, 2009 και 2010
δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές. Η εταιρεία σε σχέση µε το θέµα αυτό έχει σχηµατίσει πρόβλεψη €
150.000,00.
«Για τις χρήσεις 2011 – 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.
34. Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αό 1 Ιανουαρίου έως

Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

30/6/2013
49.884,56

31/12/2012
114.854,03

Ταµείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋαλλήλων
Εικουρικά Ταµεία Ασφάλισης
Αοδοχές ροσωικού ληρωτέες
Μερίσµατα ληρωτέα ροηγ. χρήσεων
Εγγυήσεις ενοικίων καταστηµάτων

5.382,45
733,88
104.011,43
5.614,48
3.200,00

11.038,53
1.193,40
138.038,58
5.232,33
3.200,00

Λογ. Αοδ. Αξίας Μετοχικού Κεφαλαίου
Λοιοί ιστωτές - UBS
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Έσοδα εοµένων χρήσεων

7.421,49
2.337,88
66.509,49
0,00

7.421,49
2.337,88
133.724,27
1.036,00

245.095,66

418.076,51

35. Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρία έχει σαφή πιστωτική πολιτική που εφαρµόζει µε συνέπεια. Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται
και αξιολογείται σε συνεχή βάση ώστε η χορηγούµενη πίστωση να µην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό και
χρονολογικό όριο. ∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η
Εταιρία έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.
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36. Συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένα
συνδεδεµένα µέρη
∆εν υφίστανται συγγενείς εταιρείες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24
30/6/2013
191.000,00

30/6/2012
113.000,00

33.592,28

56.461,71

Ααιτήσεις αό διευθυντικά στελέχη και µέλη
της διοίκησης

0,00

0,00

Υοχρεώσεις ρος τα διευθυντικά στελέχη και
µέλη της διοίκησης

0,00

0,00

Αµοιβές µελών διοίκησης
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών

37. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
∆εν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των πάγιων στοιχείων.
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 έως και 2010.
38. Γεγονότα µεταγενέστερα των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2013 άλλα σηµαντικά γεγονότα, τα οποία θα
έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013

Ο Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος
Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Το Εκτελεστικό Μέλος Του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Μανουσάκης Εµµανουήλ
Α.∆.Τ. Α 115467

Κεφάλας Γεώργιος
Α.∆.Τ. ΑZ 631895

Παπαδόπουλος Χρήστος
Α.∆.Τ. ΑΗ 026967
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ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 121913101000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 , ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
(Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ)
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 στη διεύθυνση ∆ιαδικτύου του εκδότη όπου αναρτώνται οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου Ελεγκτή όποτε αυτή
απαιτείται.
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ. των εξαµηνιαίων οικονοµικών
Καταστάσεων :

www.president.gr

Νόµιµος Ελεγκτής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:
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Ξενοκτιστάκης Παππάς Γρηγόριος του Εµµανουήλ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25201)
ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
Γνώµη χωρίς επιφύλαξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ)
30.06.2013

31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

63.137.570,81
18.721,51
5.575,93
77.496,33
302.079,55
5.102.549,78
68.643.993,92

63.446.535,80
22.823,52
5.575,94
78.931,09
211.089,25
6.005.964,09
69.770.919,68

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)

2.525.625,00
48.450.763,78
50.976.388,78
15.563.632,68
2.103.972,46
17.667.605,14
68.643.993,92

2.525.625,00
53.705.913,35
56.231.538,35
12.166.853,86
1.372.527,48
13.539.381,34
69.770.919,68

30.06.2013
56.231.538,34
0,00
(2.813.712,06)
(2.441.437,50)
50.976.388,78

30.06.2012
69.959.305,19
(12.291.375,00)
2.960.908,24
(1.262.812,50)
59.366.025,93

01. 01 – 30.06.2012

01. 01 – 30.06.2012

813.118,04

3.734.831,32

438.174,42
11.232,00
(193.725,42)
15.764,87
0,00
(3.227,23)

594.442,01
6.702,00
(221.001,31)
34.886,20
(5,80)
(1.203.699,63)

1.434,76
(146.008,15)
731.062,83

30.396,73
807.148,43
(498.544,26)

(15.764,87)
(240.889,28)
1.411.171,97

(34.886,20)
(797.935,95)
2.452.333,54

0,00
(125.107,42)
0,00
193.725,42
0,00
3.227.23
71.845,23

(17.746.167,60)
(76.202,98)
5,80
325.930,31
18.922,757,38
27.109,84
1.453.432,75

(2.441.055,35)
(2.441.055,35)
(958.038,15)
5.163.081,87
4.205.043,72

(1.262.510,56)
(1.262.510,56)
2.643.255,73
16.383.109,31
19.026.365,04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Καθαρή θέση λήξης περιόδου ( 30.06.2013 και 30.06.2012 αντίστοιχα )
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ)
Έµµεση µέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Χρεωστικοί τόκοι & 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 & συναφή έξοδα καταβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
Συναλλαγµατικές διαφορές εισπραχθείσες
Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
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
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ. Συνεχιζόµενες δραστηριότητες (Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ)
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

01. 01 – 30.06.2013
3.450.407,67
799.959,07
631.930,26

01. 01 – 30.06.2012
6.278.707,69
2.551.957,57
2.345.016,58

01. 04 – 30.06.2013
2.008.541,97
531.399,56
418.320,49

01. 04 – 30.06.2012
1.846.529,47
108.986,42
14.736,56

813.118,04
599.599,44
(2.813.712,06)
0,0712
1.070.104,68

3.734.831,32
2.960.908,24
2.960.908,24
0,3517
2.939.458,59

246.799,80
180.523,94
180.523,94
0,0214
631.510,45

1.784.163,69
1.400.374,14
1.400.374,14
0,1663
311.041,04

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 και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2012
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη σηµείωση 15 των οικονοµικών καταστάσεων.
3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30.06.2013 και 30.06.2012 ήταν 91 και 129 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.
01.01 – 30.06.2013 01.01 – 30.06.2012
β. Αµοιβές µελών διοίκησης
191.000,00
113.00,00
γ. Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης
33.592,28
56.461,71
δ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
0,00
0,00
ε. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0,00
0,00
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 λειτουργία της εταιρείας
6. Ειδικότερα τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σχηµατισθεί αναλύονται ως κατωτέρω:
α. Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
436.729,00
β. Πρόβλεψη για επίδικες διαφορές και αποφάσεις δικαστικών οργάνων
237.138,56
7. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των πάγιων στοιχείων.
8. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-30.06.2013 ήταν: 125.107,42 ΕΥΡΏ.
9. ∆εν κατέχονται οι ίδιες µετοχές.
10. Στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους περιλαµβάνεται και ποσό € 3.413.311,50 που αφορά στην ισόποση αύξηση της αναλογούσας αναβαλλόµενης φορολογίας επί της διαφοράς αναπροσαρµογής των ακινήτων,
λόγω αύξησης των συντελεστών στη φορολογία εισοδήµατος από 20% σε 26%.
11. ∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2013 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ
Α.∆.Τ. Α 115467

ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΖ 631895

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΗ 026967
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