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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΓΕΚΕ ΑΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

Με την παρούσα δηλώνουµε ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε:
• Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της ΓΕΚΕ ΑΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ από την 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα
ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την
καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

• Η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και
τη θέση της Εταιρίας συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που
αντιµετωπίζουν.
Αθήναι, 26 Μαρτίου 2014

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΕΦΑΛΑΣ

∆ΩΡΟΘΕΑ Γ. ΚΕΦΑΛΑ

Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος

Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ

Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 1/1 – 31/12/2013
31/12/2013
Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΓΕΚΕ Α.Ε. σας υποβάλλει για την κλειόµενη χρήση 1/1 – 31/12/2013 την ετήσια
έκθεσή του, την οποία συνέταξε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 136 του Κ.Ν. 2190/20 και της παρ. 7 του
άρθρου 4 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 χρήση, τα σηµαντικά γεγονότα που
έλαβαν χώρα, τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν κ.λπ.
Το 2013 αποτέλεσε χρονιά µικρής ανάκαµψης του Ελληνικού Τουρισµού.
Η πολιτική σταθερότητα, η απουσία κοινωνικών αναταραχών, η θετική εικόνα της Ελλάδας και ειδικότερα της
Αθήνας στα ελληνικά και διεθνή δελτία ειδήσεων συνετέλεσαν στην δειλή αύξηση του εισερχόµενου τουριστικού
ρεύµατος τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού .
Η αποκατάσταση και η αναβάθµιση της εικόνας του πολύπαθου κέντρου, είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση των
αφίξεων µε επακόλουθο την αύξηση των διανυκτερεύσεων και της πληρότητας των δωµατίων.
Η µέση πληρότητα δωµατίων σε όλες τις κατηγορίες σε σχέση µε το 2012 αυξήθηκε κατά 6%. Σηµαντικό επίσης
ρόλο στην ανάκαµψη της ζήτησης όπως αναγνωρίζουν παράγοντες της αγοράς, έπαιξε και το γεγονός ότι αρκετά
ξενοδοχεία της πρωτεύουσας προχώρησαν σε αναθεώρηση των τιµών κράτησης των δωµατίων αλλά και σε
προσφορές, ώστε να καλύψουν τις χαµηλές πληρότητες σε σύγκριση µε τα ξενοδοχεία σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Σύµφωνα µε έρευνα της GBR Consulting, το 43% των ξενοδόχων της Αθήνας απάντησαν ότι µείωσαν τις µέσες τιµές
των δωµατίων τους από 2% ως 5%, ενώ ένα 21% απάντησε ότι η µείωση ξεπέρασε το 5%.
Το President κατέλαβε και το 2013 µια καλή θέση µεταξύ των ανταγωνιστικών Ξενοδοχείων 4 αστέρων σε
πληρότητα δωµατίων, που ανήλθε σε 53,63% έναντι 52,33% το 2012.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε € 7.546.217,73 το 2013 έναντι € 9.536.967,91 το 2012.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €
2.191.576,03 το 2013 έναντι 3.590.486,67 το 2012.
Τα κέρδη της χρήσεως 2013 ανήλθαν µετά από φόρους σε € 532.439,49 έναντι € 2.680.607,52 το 2012.
Στη συνέχεια παρατίθενται σχετικοί αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης και αποδοτικότητας.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

314,61%

422,17%

75,88%

80,85%

Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Σύνολο πωλήσεων

29,04%

37,65%

Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Ίδια Κεφάλαια

4,29%

6,37%

1,57%

6,13%

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων
Ίδια Κεφάλαια

Προοπτικές για το 2014 : Σε συνέχεια της σταδιακής βελτίωσης που παρουσίασε ο Ελληνικός Τουρισµός κατά την
προηγούµενη χρονιά σε σχέση µε τη σηµαντική πτώση του 2012, τα µέχρι τώρα στοιχεία προδικάζουν για το
τρέχον έτος ένα λαµπρό Comeback.
Με βάση τις τελευταίες εκτιµήσεις των µεγάλων tour operator για το κλείσιµο του Φεβρουαρίου του 2014, που
ολοκληρώνει σε µεγάλο βαθµό την επιλογή των τουριστικών προορισµών, διαφαίνεται ότι η Ελλάδα τόσο λόγω της
θετικής εικόνας που είχε πέρυσι όσο και της ακόµη θετικότερης που αναµένεται να παρουσιάσει το 2014,
επανέρχεται όσον αφορά τις πωλήσεις στην Τρίτη θέση µετά την Ισπανία και την Τουρκία.
Η πρόβλεψη για θετική εξέλιξη των οικονοµικών στοιχείων το 2014, η πολιτική σταθερότητα καθώς και η αισιόδοξη
ψυχολογία των καταναλωτών επηρεάζει θετικά και τον εσωτερικό τουρισµό και θα βοηθήσουν στην άνοδο των
κρατήσεων από αυτή την σηµαντική δεξαµενή πελατών του ξενοδοχείου.
Από τα µέχρι σήµερα στοιχεία προκύπτει ότι το 2014 το ξενοδοχείο President έχει αναλογικά µεγαλύτερη πληρότητα
από το Β΄ εξάµηνο του 2013 .
Στόχος είναι η διατήρηση και βελτίωση των αποτελεσµάτων του 2013, µε περιορισµό των δαπανών και καθορισµό
νέων πακέτων προσφορών.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το 2014

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.
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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 31/12/2013 475,69%.

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.

Αποζηµίωση ∆ιευθυντικού Προσωπικού
1/1/2013-31/12/2013

1/1/2012-31/12/2012

Αµοιβές Μελών ∆.Σ

80.000,00

80.000,00

Μισθοί Μελών ∆.Σ.

339.443,43

166.556,97

Λοιπές συναλλαγές µε ∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη ∆ιοίκησης:
31/12/2013
•

Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών και Μελών ∆ιοίκησης

0,00

•

Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη ∆ιοίκησης

0,00

•

Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη ∆ιοίκησης

0,00
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΓΕΚΕ ΑΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Σύµφωνα µε το άρθρο 11α Ν.3371/2005)

1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 2.525.625,00 διαιρούµενο σε 8.418.750 µετοχές ονοµαστικής
αξίας 0,30 εκάστη. Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ανώνυµες µε δικαίωµα ψήφου και έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο.
2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη
µεταβίβαση από το Καταστατικό της.
3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9-11 του
Ν.3556/2007.
Κατά την 31.12.2013, τα πρόσωπα που διατηρούν σηµαντική άµεση ή έµµεση συµµετοχή κατά την έννοια των
διατάξεων των άρθρων 9-11 του Ν.3556/2007, είναι:
Ονοµατεπώνυµο

Μετοχές

Κεφάλας Γεώργιος του Κων/νου
Κεφάλα ∆ωροθέα του Γεωργίου
Κεφάλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Ποσοστό Συµµετοχής

2.560.300
2.053.775
2.053.725

30,41%
24,40%
24,39%

Κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου.
4. Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
∆εν προβλέπονται από το Καταστατικό περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.

6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρίας
∆εν έχει γίνει γνωστό στην Εταιρία τυχόν ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται
περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις
µετοχές της.
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7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίηση του
Καταστατικού
Τα προβλεπόµενα από το Καταστατικό της Εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και για την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού είναι αυτά που
προβλέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριµένα, το άρθρο 11 του Καταστατικού ορίζει ότι το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση καθώς και ότι τα µέλη του µπορούν να
ανακληθούν και αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση. Η τροποποίηση των διατάξεών του
Καταστατικού αποτελεί αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 17 αυτού.
8. Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά
ιδίων µετοχών
Στο Καταστατικό δεν αναφέρεται διάταξη σχετικά µε τη δυνατότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να προβαίνει σε
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16
του κ.ν. 2190/1920.
Το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920 ορίζει ότι είναι δυνατό µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να θεσπισθεί
πρόγραµµα διαθέσεως µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό, µέσω χορήγησης
δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών. Από το Καταστατικό δεν προβλέπεται σχετική αρµοδιότητα του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του, για τη θέσπιση τέτοιου προγράµµατος.
9. Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ τροποποιείται ή λήγει σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας, κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα της
συµφωνίας αυτής, εκτός εάν, εξαιτίας της φύσεώς της, η δηµοσιοποίηση της συµφωνίας θα προκαλούσε
σοβαρή ζηµιά στην Εταιρία.
∆εν υφίσταται τέτοια συµφωνία.
10. Κάθε συµφωνία που η Εταιρία έχει συνάψει µε τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου ή µε το
προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο
λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης.
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι
οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο
λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.
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∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
(Κατά τον Ν.3873/2010)

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση είναι το σύνολο των κανόνων και ελέγχων, σύµφωνα µε τους οποίους πρέπει να λειτουργεί
και να διοικείται µία εταιρία, ώστε να διασφαλίζει τα συµφέροντα των µετόχων της και να σέβεται τα δικαιώµατα
αυτών που εµπλέκονται στην λειτουργία της.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη περιέχεται στη Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και έχει στόχο να ενισχυθούν οι σχέσεις
εµπιστοσύνης µε το προσωπικό, να ενισχυθεί η εικόνα της επιχείρησης προς τους συνεργάτες της, τους
συναλλασσόµενους µε αυτήν και την κοινή γνώµη.
Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση στηρίζεται :
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στους Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Ελεγκτές της εταιρίας.
Οι βασικές αρχές του συστήµατος Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αναφέρονται κατωτέρω:
Σύνθεση και καθήκοντα ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας απαρτίζεται από εκτελεστικά, µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα µη εκτελεστικά
µέλη µε βάση το Ν. 3016/2002 , όπως ισχύει σήµερα.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει τη στρατηγική της εταιρίας, µε στόχο το καλύτερο οικονοµικό αποτέλεσµα,
παρακολουθώντας, καθοδηγώντας και ελέγχοντας τους υπευθύνους των τµηµάτων.
Οι πρακτικές εταιρικής διακυβερνήσεως τις οποίες εφαρµόζει η Εταιρία είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις των
συναρτώµενων νόµων και αναφέρονται στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβερνήσεως της Ανώνυµης Εταιρείας «ΓΕΚΕ»
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Το ποσοστό των Μη Εκτελεστικών Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ξεπερνά το κατ’ ελάχιστον επιβληθέν
ποσοστό του 1/3 επί του συνολικού αριθµού των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.3016/2002 από τα µη εκτελεστικά µέλη τουλάχιστον δύο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρίας ο αντίστοιχος αριθµός αναλογεί σε δύο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά µέλη. Η θητεία των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής.
Η Εταιρία εφαρµόζει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.
Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Η Επιτροπή Ελέγχου, έχει οριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και δρα υποστηρικτικά του έργου του.
∆ικαιώµατα και Μεταχείριση Μετόχων:
Η Εταιρία έχει κανόνες που διασφαλίζουν την ενηµέρωση των µετόχων για την οικονοµική κατάσταση της εταιρίας,
καθώς και για τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης. Όλοι οι µέτοχοι, έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
Εσωτερικός Έλεγχος
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εφαρµόζει ελεγκτικές διαδικασίες που αφορούν όλες τις δραστηριότητες της
Εταιρίας µε σκοπό την αποτελεσµατική λειτουργία της. Κύριες λειτουργίες είναι η συµµόρφωση µε τους
εσωτερικούς κανονισµούς, τους κανόνες δεοντολογίας, την διαχείριση κινδύνων για τη σύνταξη των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, καθώς και την εποπτεία για την πρόληψη και αποφυγή λανθασµένων ενεργειών
που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα συµφέροντα της Εταιρίας.
Η επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας αξιολογείται από την
Επιτροπή Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

∆ιαχείριση Κινδύνων
Η αποτελεσµατική διαχείριση όλων των κινδύνων αποσκοπεί στην ακριβή και αποτελεσµατική µέτρησή τους µέσω
µεθόδων και υπολογισµών, καθώς και στη θέσπιση διαφόρων πολιτικών µε τις οποίες ελέγχεται η έκθεση της
Εταιρίας στους διαφόρους κινδύνους.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1εδ. (γ),(δ),(στ),(η) και (θ) της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. παρατίθενται οι παρακάτω
πληροφορίες µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31.12.2013 :
Κατά την 31.12.2013, τα πρόσωπα που διατηρούν σηµαντική άµεση ή έµµεση συµµετοχή, είναι:

Ονοµατεπώνυµο

Κεφάλας Γεώργιος του Κων/νου
Κεφάλα ∆ωροθέα του Γεωργίου
Κεφάλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Μετοχές

2.560.300
2.053.775
2.053.725

Ποσοστό Συµµετοχής

30,41%
24,40%
24,39%

Κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου.
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
∆εν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.
∆εν υφίστανται κάτοχοι µετοχών οι οποίες δυνάµει καταστατικής διατάξεως παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
∆εν υφίστανται καταστατικοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου και στις προθεσµίες ασκήσεως δικαιωµάτων ψήφου
πλην των εκ του νόµου προβλεποµένων.
Εάν ένεκα θανάτου ή παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συµβούλου οι εναποµείναντες
σύµβουλοι εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη για την υπολειπόµενοι θητεία. Ο διορισµός αυτός υποβάλλεται
προς έγκριση εις την αµέσως επόµενη γενική συνέλευση της εταιρείας. Οι πράξεις του εκλεγέντος συµβούλου
θεωρούνται έγκυροι ακόµα και εάν ο διορισµός του συµβούλου δεν ήθελε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για
κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία . Οι νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν
ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση είναι µόνη αρµοδία ν’ αποφασίζει για τα εξής θέµατα:
1. Αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εκείνων που αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά το
άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις µειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκτός της περιπτώσεως της αντικαταστάσεως µελών κατά το άρθρο 11
του καταστατικού.
3. Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων, περιλαµβανοµένου του Ισολογισµού.
4. ∆ιάθεση των ετήσιων κερδών.
5. Έκδοση δανείων δια οµολογιών.
6. Απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την ετήσια
διαχείριση και διοίκηση της Εταιρίας.
7. Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας .
8. Εκλογή ελεγκτών.
9. ∆ιορισµό εκκαθαριστών
∆εν υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως τα θέµατα που διαλαµβάνονται στο άρθρο
34 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 και όπου αλλού ο νόµος ορίζει.

∆ιοικητικό Συµβούλιο
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη ∆ιοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την
εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρία µέσα στα πλαίσια
του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή από το καταστατικό ανήκουν στην
αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του (εκτός από
αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα
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πρόσωπα, µέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρµοδιότητες
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,16α και 23 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.
3. Όλα τα έγγραφα, µε τα οποία η Εταιρία αναλαµβάνει υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους, πρέπει να υπογράφονται
είτε από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή από τον Αντιπρόεδρο ή όπως ορίζεται ειδικότερα κάθε φορά από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
4. Η εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια ή εξώδικα από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή τον Αντιπρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εάν απαιτείται προσωπική εµφάνιση ενώπιον ∆ικαστηρίου του εκπροσώπου της Εταιρίας,
η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον του ∆ικαστηρίου από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή από υπάλληλο της
που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Αθήναι, 26 Μαρτίου 2014
Για την Εταιρία
Ο Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΓΕΚΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΓΕΚΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής
θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών
και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και
τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της
εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της
ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΓΕΚΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές
για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η
οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του κωδ. Ν.
2190/1920.
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37
του κωδ. Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΠΑΠΠΑΣ ΕΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 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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3. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Σηµείωση
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά αποτελέσµατα- κέρδη

4
5
6
7
8
11

12
13
14
15

Λοιπές συνολικές (ζηµίες) / εισοδήµατα
Λοιπές συνολικές (ζηµίες) / εισοδήµατα που δεν µεταφέρονται
στα αποτελέσµατα σε µεταγενέστερες περιόδους
Επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών
Αναπροσαρµογή στην αξία των ακινήτων στην εύλογη αξία τους
Επίδραση αλλαγής συντελεστή φορολογίας επί της πρόβλεψης
αποζηµίωσης προσωπικού
Επίδραση αλλαγής συντελεστή φορολογίας επί του αποθεµατικού
εύλογης αξίας
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

01.01 - 31.12.2013

01.01 - 31.12.2012*

7.546.217,73
(6.020.815,14)
1.525.402,59
96.781,94
(11.763,57)
(236.910,85)
(56.822,48)

9.536.967,91
(6.834.478,44)
2.702.489,47
232.523,54
(17.457,72)
(308.248,89)
(139.917,36)

1.316.687,63
(37.834,46)
357.510,56
(831.387,13)
804.976,60
(272.537,11)
532.439,49

2.469.389,04
(58.144,43)
2.343.739,43
(1.296.845,39)
3.458.138,65
(777.531,13)
2.680.607,52

39.905,00

177.672,80
(2.854.186,86)

(10.375,30)
26, 29

Κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών &
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)

(3.413.311,50)
(2.851.342,31)

4.093,46

2.191.576,03

3.590.486,67

0,0632

0,3184

*Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου αναπροσαρµόστηκαν λόγω του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε
εργαζόµενους» (Βλέπε σηµείωση 35).

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες (16 - 44) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Σηµείωση

31.12.2013

31.12.2012*

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

16
17
18

62.845.235,32
15.073,04
5.575,94
62.865.884,30

63.446.535,80
22.823,52
5.575,94
63.474.935,26

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

19
20
21
22

81.662,52
255.232,66
415.387,16
3.745.683,92
4.497.966,26
67.363.850,56

78.931,09
211.089,25
842.882,22
5.163.081,87
6.295.984,43
69.770.919,69

23
24
25
26

2.525.625,00
61.581,02
2.715.651,62
42.097.508,40
3.716.065,29
51.116.431,33

2.525.625,00
61.581,02
2.715.651,62
45.510.819,90
5.595.533,61
56.409.211,15

29
30
31

14.917.953,04
146.755,00
237.138,56

11.548.242,50
203.800,00
237.138,56

15.301.846,60

11.989.181,06

Σύνολο υποχρεώσεων

348.459,62
244.425,36
352.687,65
945.572,63
16.247.419,23

292.532,40
661.918,57
418.076,51
1.372.527,48
13.361.708,54

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

67.363.850,56

69.770.919,69

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

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

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

32
33
34

*Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου αναπροσαρµόστηκαν λόγω του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε
εργαζόµενους» (Βλέπε σηµείωση 35).
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες (16 - 44) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφ ρασµένα σε Ευρώ

Υπόλοιπο την 01.01.2012
Μεταβολές χρήσεως 01.01 έως 31.12.2012
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
∆ηµιουργία τακτικού απ οθεµατικού
Συνολικά έσοδα µετά απ ό φόρους
-Αναπ ροσαρµογή ενσωµάτων π αγίων
Λοιπά αποτελέσµατα µετά το φόρο εισοδήµατος που

Μετοχικό
Κεφάλαιο
14.817.000,00

∆ιαφορά
υπ έρ το άρτιο
61.581,02

Απ οθεµατικά
εύλογης αξίας
48.365.006,76

Λοιπ ά
Απ οθεµατικά
2.531.613,68

Απ οτελέσµατα
εις νέον
4.184.103,73

Συνολο ιδίων
κεφαλαίων
69.959.305,19

184.037,94

(1.262.812,50)
(184.037,94)
2.680.607,52

(12.291.375,00)
(1.262.812,50)
2.680.607,52
(2.854.186,86)

(12.291.375,00)

(2.854.186,86)

καταχωρήθηκαν απευθείας στη καθαρή θέση
-Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος στην καθαρή θέση
-Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υπ οχρέωσης
Υπόλοιπο την 31.12.2012
Υπόλοιπο την 01.01.2013
Μεταβολές χρήσεως 01.01 έως 31.12.2013
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
∆ηµιουργία τακτικού απ οθεµατικού
Συνολικά έσοδα µετά απ ό φόρους
Λοιππά αποτελέσµατα µετά το φόρο εισοδήµατος που

177.672,80

2.525.625,00

61.581,02

45.510.819,90

2.715.651,62

5.595.533,61

177.672,80
56.409.211,14

2.525.625,00

61.581,02

45.510.819,90

2.715.651,62

5.595.533,61

56.409.211,14

(2.441.437,50)
532.439,49

καταχωρήθηκαν απευθείας στη καθαρή θέση

*

(2.441.437,50)
532.439,49

29.529,70

29.529,70

Επίδραση αλλαγής συντελεστή φορολογίας επί του
αποθεµατικού εύλογης αξίας
-Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υπ οχρέωσης
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

(3.413.311,50)
2.525.625,00

61.581,02

42.097.508,40

2.715.651,62

3.716.065,30

(3.413.311,50)
51.116.431,33

*Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου αναπροσαρµόστηκαν λόγω του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε
εργαζόµενους» (Βλέπε σηµείωση 35).
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες (16 - 44) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζηµίες)Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
• Αποσβέσεις
• Προβλέψεις
• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
• Κέρδη (Ζηµίες) 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)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσωµάτων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών επενδύσεων
Συναλλαγµατικές διαφορές (πληρωµές) εισπράξεις
Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων
Σύνολο καθαρών εισροών /(εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καταβολή εγκριθείσας µείωσης µετοχικού κεφαλαίου
Μερίσµατα πληρωθέντα
Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα της χρήσεως (α)+(β)+(γ)
Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσεως
Ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της χρήσεως

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2012
31.12.2013
804.976,60
3.458.138,65
874.888,40
(19.049,55)
37.834,46
(2,80)
479.416,13

1.121.097,63
(17.364,90)
58.144,43
4.143,14
393.876,95

(5.539,56)

(1.440.770,99)

2.172.523,68

3.577.264,91

383.792,10
(2.731,43)

1.126.909,37
35.991,30

(427.321,78)
(37.834,46)
2.088.428,11
(326.513,36)

(2.555.325,08)
(58.144,43)
2.126.696,07
(814.198,99)

1.761.914,75

1.312.497,08

(265.837,45)
2,80
(477.947,04)
5.539,56

(24.788.063,58)
(135.945,85)
1.005,80
26.220.264,86
(288.227,95)
8.569,71

(738.242,13)

1.017.602,99

(2.441.070,57)
(2.441.070,57)

(12.287.616,96)
(1.262.510,54)
(13.550.127,50)

(1.417.397,95)
5.163.081,87
3.745.683,92

(11.220.027,43)
16.383.109,31
5.163.081,87

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες (16 - 44) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.1

Σύσταση ∆ραστηριότητες
∆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 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)
Σκοπός της εταιρείας είναι : α) 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. β) Η εκµίσθωση Ξενοδοχειακών ιδιόκτητων συγκροτηµάτων εις ηµεδαπούς και
αλλοδαπούς. γ) Η άσκηση εν γένει πάσης Ξενοδοχειακής Τουριστικής Επιχειρήσεως εν Ελλάδι ή την Αλλοδαπή .
δ) Η αντιπροσώπευση Ξενοδοχειακών οίκων του Εξωτερικού. Η συµµετοχή εις άλλας επιχειρήσεις επιδιωκούσας
τον αυτόν ή παρεµφερή σκοπό. 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 30/03/2017 και η σύνθεση του έχει ως εξής:
Εµµανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων 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.
Ελεγκτής των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων είναι ο :
Παππάς Γρηγόριος του Εµµανουήλ, της εταιρείας Α.Ε «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ».
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την
26 Μαρτίου 2014
Η µετοχή της εταιρείας είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από το 2000.


Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 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.
Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές
2.1

Βάση παρουσίασης

Οι οικονοµικές καταστάσεις αφορούν τη χρήση 1/1 – 31/12/2013 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του
Κανονισµού αριθµ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης
Ιουλίου 2002.
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.
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Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την Εταιρία 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 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 που ακολούθησε η Εταιρία, για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2013,
είναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την
31.12.2012, αφού ληφθούν υπόψη τα κατωτέρω νέα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι τροποποποιήσεις των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων, καθώς και οι νέες τροποποιηµένες ∆ιερµηνείες, που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από
1.1.2013.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες
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 Καταστάσεων - Παρουσίαση των στοιχείων των
λοιπών συνολικών εσόδων»
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 . Η
τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση της Εταιρείας.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση υποκείµενων
περιουσιακών στοιχείων»
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»
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 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. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 απαιτεί αναδροµική εφαρµογή και η επίδραση από την
υιοθέτησή του παρουσιάζεται στη Σηµείωση 35 των οικονοµικών καταστάσεων.
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∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς –
Σοβαρός υπερπληθωρισµός και άρση καθορισµένων ηµεροµηνιών για υιοθετούντες για πρώτη φορά»
Την 20.12.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 σύµφωνα µε
την οποία µία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ∆ΠΧΑ και το λειτουργικό της νόµισµα είναι νόµισµα
υπερπληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης οι συνθήκες
πληθωρισµού έχουν «οµαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «οµαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης
να αποτιµήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την «οµαλοποίηση» του νοµίσµατος,
στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ και να χρησιµοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκµαρτό
κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισµό έναρξης. Στην περίπτωση που η ηµεροµηνία «οµαλοποίησης» του
νοµίσµατος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο
µικρότερη των 12 µηνών. Επίσης καταργούνται οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει
το πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίµηση στην
εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση, των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι ηµεροµηνίες αυτές αντικαθίστανται
από τη φράση «ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ».
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς-Κρατικά ∆άνεια»
Την 13.3.2012 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 σύµφωνα µε
την οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ, µία εταιρία δεν θα πρέπει να εφαρµόσει αναδροµικά τις
απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 αναφορικά µε τα υφιστάµενα, κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης,
δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το
όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην
περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ κατά τρόπο
συνεπή µε τα ∆ΠΧΑ, η εταιρία θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης τη
λογιστική αξία που είχε το δάνειο µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, µία εταιρία που υιοθετεί
για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ δύναται να εφαρµόσει αναδροµικά τα ∆ΠΧΑ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 για τα κρατικά
δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης, µε την προϋπόθεση ότι η απαιτούµενη
πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει
εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας»
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 (IFRSs 2010-2012 Cycle), 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.
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∆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.
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.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση)
«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-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 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή
νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ∆ΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39. Τα µέρη του ∆ΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέµβριο 2009 και τον
Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα µέρη του ∆ΛΠ 39 που σχετίζονται µε την ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Νοέµβριο του 2013, το
Σ∆ΛΠ πρόσθεσε στο ∆ΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική αντιστάθµισης. Σε επόµενη φάση του
έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 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.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή
νωρίτερα επιτρέπεται.
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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.

Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες µετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον
αφορά τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική
πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε µη
ενοποιούµενες δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται
συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις έχουν
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014.
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 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. 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. Η διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» - «Εισφορές από εργαζόµενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε την υπηρεσία θα
πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών
είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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 ∆εκέµβριο του 2013 δύο κύκλους
περιορισµένων τροποποιήσεων σε υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρµογή σε περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω
τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά.
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Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012

∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισµοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και προστίθενται
ορισµοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που προηγουµένως ήταν µέρος του ορισµού
των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης»
∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των κριτηρίων
συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει επίσης ότι η οντότητα παρέχει µόνο συµφωνίες του
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τοµέων µε τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν
τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα παρουσιάζονται τακτικά.
∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9 και του ∆ΛΠ 39 δεν
αφαιρούν την δυνατότητα να επιµετρηθούν οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν
αναφέρεται επιτόκιο στα τιµολογηµένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν είναι
σηµαντικό.
∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται η ακαθάριστη
λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής
αξίας.
∆.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η ακαθάριστη
λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της καθαρής λογιστικής
αξίας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013

∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., έχει τη
δυνατότητα επιλογής µεταξύ της εφαρµογής ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ∆ΠΧΑ ή να εφαρµόσει νωρίτερα ένα νέο
ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόµη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρηµένο
∆ΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρµογή. Μια οικονοµική οντότητα απαιτείται να εφαρµόσει την ίδια έκδοση του
∆ΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.
∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην
παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, ή το ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή
υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση.
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2.2 Εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης
Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την εταιρία για την λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν
τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις, που υπό τις
παρούσες συνθήκες κρίνονται λογικά.
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 τον χρόνο που
πραγµατοποιούνται.
2.3

Πληροφόρηση κατά τοµέα.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας, µε δεδοµένο ότι διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στην
Αθήνα θεωρούνται ως ένας τοµέας.
2.4

Ενσώµατα πάγια

Τα ενσώµατα πάγια (εκτός των ακινήτων) αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Ως κόστος
κτήσεως των ακινήτων λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών κατά 30/09/12 η οποία και προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους
εκτιµητές. Μεταγενέστερες δαπάνες που οφείλονται σε ανακαίνιση του ξενοδοχείου καταχωρούνται σε επαύξηση της
λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων µόνον καθώς αν 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
- Μηχανολογικός εξοπλισµός
- Αυτοκίνητα – Οχήµατα
- Μηχανογραφικός εξοπλισµός
- Λοιπός παραγωγικός εξοπλισµός

40-50 χρόνια
8-20 χρόνια
5-10 χρόνια
3 - 5 χρόνια
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.
Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στ' αποτελέσµατα.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
(α) Λογισµικό
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5
χρόνια.
2.5

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων.

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρµονα ωφέλιµη ζωή και 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. 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 στ’ αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.
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2.6 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 χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της
σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
2.6.1. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων
αποτελεσµάτων.
λεσµάτων
Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει δύο υποκατηγορίες, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού προς
εµπορία, και αυτά που προσδιορίστηκαν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων, κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού καταχωρείται σε
αυτή την κατηγορία, όταν αποκτάται κυρίως µε το σκοπό βραχυπρόθεσµης πώλησης ή όταν προσδιορίζεται ως
τέτοιο. Επίσης σε αυτή την κατηγορία καταχωρούνται τα παράγωγα µέσα για εµπορία, εκτός αν προσδιορίζονται
ως µέσα αντιστάθµισης.
2.6.2

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση.

∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις, είναι οι επενδύσεις που αποκτούνται για ακαθόριστο χρονικό διάστηµα, οι
οποίες µπορεί να πωληθούν, λόγω ανάγκης ρευστότητας, ή αλλαγών στα επιτόκια, στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες,
ή στις τιµές των µετοχών.
Λογιστικός χειρισµός
Οι αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων, καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, δηλαδή την ηµεροµηνία κατά την οποία η
Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο ενεργητικού. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται
αρχικά στην εύλογη αξία πλέον των εξόδων συναλλαγής.
Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω του
λογαριασµού αποτελεσµάτων, και στις µεταγενέστερες περιόδους αποτιµώνται και παρουσιάζονται στην εύλογη
αξία. Κέρδη και ζηµίες από µεταβολές στην εύλογη αξία της κατηγορίας «χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω λογαριασµού αποτελεσµάτων», περιλαµβάνονται, κατά την περίοδο που
προκύπτουν, στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Κέρδη και ζηµίες από µεταβολές στην εύλογη αξία διαθέσιµων προς
πώληση επενδύσεων καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, µέχρι το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού να αποαναγνωριστεί ή να υποστεί αποµείωση, οπότε, το συσσωρευµένο κέρδος ή η ζηµία που
αναγνωρίστηκαν προηγουµένως στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Μερίσµατα
από επενδύσεις, αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων όταν το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος εγκριθεί
από τους µετόχους.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές, προσδιορίζεται από τις τρέχουσες
χρηµατιστηριακές τιµές προσφοράς. Η εύλογη αξία των µη εισηγµένων τίτλων, και άλλων χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων ενεργητικού στις περιπτώσεις όπου η αγορά δεν είναι ενεργή, προσδιορίζεται µε τεχνικές
αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές, περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική
βάση, την αναφορά στη τρέχουσα τιµή συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται, και τις µεθόδους
προεξοφληµένων ταµιακών ροών, αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης και άλλες µεθόδους αποτίµησης που
χρησιµοποιούνται συχνά στην αγορά.
2.6.3

Επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές και
συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.
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Οι επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάση της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίµηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης. Η εταιρεία δεν κατέχει και δεν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της
χρηµατοοικονοµικά µέσα αυτής της κατηγορίας.
2.6.4. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Παράγωγα καλούµε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία στην έναρξή τους έχουν συνήθως µικρή ή µηδενική αξία,
η οποία στη συνέχεια µεταβάλλεται ανάλογα µε τη µεταβολή που σηµειώνεται σε κάποιο υποκείµενο στοιχείο µε το
οποίο συνδέονται.
Όταν το παράγωγο αποκτά θετική αξία, καταχωρείται ως στοιχείο ενεργητικού, ενώ αντίθετα, όταν αποκτά αρνητική
αξία καταχωρείται ως στοιχείο υποχρεώσεων.
Τα παράγωγα χρησιµοποιούνται είτε για σκοπούς αντιστάθµισης, είτε για σκοπούς εµπορικούς.
Όλα τα παράγωγα, ανεξαρτήτως του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Οι
διαφορές αποτιµήσεως που προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων.
2.7

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.
2.8

Απαιτήσεις από πελάτες

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την ονοµαστική
αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις)
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά
που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς
αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
2.9 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.
2.10 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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2.11 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.
2.12 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του
πραγµατικού επιτοκίου.
2.13 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, µεταφέρονται ως έσοδα στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη σταθερή µέθοδο στην αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών
περιουσιακών στοιχείων.
2.14 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.
2.15

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει µελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση.
2.16 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευµένες.
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(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
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.
2.17 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 δικαιώµατα.
Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών
συµβάσεων.
(δ) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από
το όργανο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί.
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2.18 ∆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.

3.

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις (ενοικιάσεις σε
τουριστικά πρακτορεία) γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται
είτε τοις µετρητοίς είτε µέσω µεταχρονολογηµένων επιταγών.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, λόγω επαρκούς ταµιακής διαθεσιµότητας.
(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων.
Η εταιρεία δεν έχει χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο µεταβολής των
επιτοκίων.

4.

Κύκλος εργασιών
Αό 1 Ιανουαρίου έως

Εµορεύµατα
Τρόφιµα
Ποτά
Έσοδα δωµατίων
Λοιά έσοδα αροχής υηρεσιών

31/12/2013

31/12/2012

21.704,01
616.408,65
657.472,59
5.688.806,28
561.826,20
7.546.217,73

58.946,21
1.007.038,98
1.255.022,55
6.499.114,01
716.846,16
9.536.967,91

5. Κόστος πωλήσεων
Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
485.308,47
2.212.163,91
1.155.718,86
837.005,92
64.423,32
391.306,26
874.888,40
6.020.815,14

Αναλώσεις αοθεµάτων
Αµοιβές & έξοδα ροσωικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αοσβέσεις
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31/12/2012
648.301,77
2.872.513,99
790.024,09
846.092,22
136.826,80
419.621,94
1.121.097,63
6.834.478,44
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Άλλα έσοδα
Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
0,00

31/12/2012
41.857,70

Έσοδα αό ενοίκια καταστηµάτων

23.668,91

69.108,95

Λοιά έσοδα
Λοιά έσοδα αό αροχή υηρεσιών σε
τρίτους

69.126,21

46.042,19

2.074,47

1.838,50

2,80

5,80

1.909,55

73.670,40

96.781,94

232.523,54

Ειδοτήσεις ΟΑΕ∆ εκαίδευσης ροσωικού

Έσοδα αό ωλήσεις αγίων
Έσοδα αό χρηµο. ροβλέψεων ροηγουµ.
Χρήσεων

7.

Έξοδα διαθέσεως
διαθέσεως
Αό 1 Ιανουαρίου έως

Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα

8.

31/12/2013
1.691,31

31/12/2012

606,30

606,30

9.465,96

14.220,74

11.763,57

17.457,72

2.630,69

Έξοδα διοικήσεως
Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
144.740,96

31/12/2012
211.238,37

Αµοιβές ∆.Σ.
Παροχές τρίτων

80.000,00
1.691,30

80.000,00
2.630,69

Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα

606,30
9.872,29

606,30
13.773,54

236.910,85

308.248,89

Αµοιβές και έξοδα ροσωικού

9.

Εργαζόµενοι στην εταιρεία και κόστος µισθοδοσίας

Ο αριθµός των εργαζοµένων της εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 και το συνολικό κόστος αµοιβών
τους κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 ήταν:
ΑΤΟΜΑ
Μισθωτοί
Ηµεροµίσθιοι

Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
31/12/2012
88
89
10
15

Σύνολο

98

104

Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
31/12/2012
2.356.904,87
3.083.752,369

Κόστος
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Το κόστος του προσωπικού αναλύεται ως κάτωθι:

Αό 1 Ιανουαρίου έως

Αµοιβές Μισθωτών
Αµοιβές Ηµεροµισθίων
Έξοδα ειµόρφωσης
Εργοδοτικές Εισφορές
Προβλέψεις αοζηµιώσεων
Κόστος

31/12/2013

31/12/2012

1.632.343,29

2.044.988,02

147.388,01

307.459,81

11.670,00

4.080,01

505.174,89

670.177,50

60.328,68

57.047,02

2.356.904,87

3.083.752,36

Ο επιµερισµός του συνολικού κόστους µισθοδοσίας συµπεριλαµβάνεται στις αναλύσεις κόστους πωλήσεων και
διοίκησης (σηµ. 5 , 8 )
10.

Αποσβέσεις

Οι συνολικές αποσβέσεις της εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 είναι 874.888,40 € και 1.121.097,63
€ αντίστοιχα, ως αναλύσεις κόστους πωλήσεων (σηµ. 5 ).
11. Άλλα έξοδα

Αό 1 Ιανουαρίου έως
Προβλέψεις για εισφαλείς ααιτήσεις
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
Φόρος αναροσαρµογής ακινήτων
Πρόστιµα και ροσαυξήσεις

31/12/2013
0,00
8.107,34

31/12/2012
27.457,10
8.107,34

0,00

65.845,19

48.715,14

38.507,73

56.822,48

139.917,36

12. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
37.834,46

Προµήθειες και έξοδα τραεζών

31/12/2012
58.144,43

13. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Αό 1 Ιανουαρίου έως
Κέρδη αό ώληση χρεογράφων
Έσοδα αό τόκους ροθεσµιακών καταθέσεων σε € και
συνάλλαγµα
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές βραχυρόθεσµων
καταθέσεων σε Ξ.Ν.
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31/12/2013
0,00

31/12/2012
1.679.848,32

5.539,56

8.569,71

351.971,00
357.510,56

655.321,40
2.343.739,43
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14. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
αποτελέσµατα
Αό 1 Ιανουαρίου έως
Ζηµία αό ώληση οµολόγων
Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές.

31/12/2013
0,00

31/12/2012
247.647,04

831.387,13
831.387,13

1.049.198,35
1.296.845,39

15. Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Ο φόρος εισοδήµατος στα αποτελέσµατα αναλύεται ως εξής :
Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
326.513,36
(53.976,25)
272.537,11

Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
∆ιαφορές φόρου ροηγούµενων χρήσεων

31/12/2012
787.242,19
(36.667,86)
26.956,80
777.531.13

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος της Εταιρείας είναι 26% για το 2013 και 20% για το 2012, ενώ
συµπληρωµατικός φόρος για τα εισοδήµατα από οικοδοµές είναι 3%.
Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
804.976,60
80.000,00
150.659,50
144.740,95

Κέρδη ∆ΠΧΠ ρο φόρων
Πρόβλεψη για αµοιβές ∆.Σ.
∆αάνες µη εκιτόµενες φορολογικά
Είδραση αό αλλαγή συντελεστών αόσβεσης
Πρόβλεψη εισφαλών ααιτήσεων και αοζηµίωσης ροσωικού
Κέρδη φορολογητέα

31/12/2012
3.458.138,65
80.000,00
173.872,62
148.161,30

(17.140,00)

(44.822,00)

1.163.237,05

3.815.350,57

Στα ανωτέρω φορολογητέα κέρδη υπολογίζεται :
Τρέχων φόρος εισοδήµατος µε συντελεστή 26% & 20%
Συµληρωµατικός φόρος 3%

302.441,63
24.071,72

763.070,11
24.172,18

326.513,35

787.242,29

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών φορολογικών διαφορών µε βάση
τους φορολογικούς συντελεστές που θα ισχύουν στη χρήση κατά την οποία οι απαιτήσεις θα πραγµατοποιηθούν ή
οι υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές που είναι σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος παθητικού είναι η εξής :

Αρχικό υόλοιο
Χρέωση (Πίστωση) λογαριασµού αοτελεσµάτων
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υοχρέωσης εί της
διαφοράς στην υοχρέωση αροχών ροσωικού
Είδραση αλλαγής συντελεστή φορολογίας εί του αοθεµατικού εύλογης αξίας
Τελικό υόλοιο
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Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
31/12/2012
11.548.242,50
12.254.038,87
(53.976,25)
(36.667,86)
10.375,29
44.418,20
3.413.311,50

(713.546,71)

14.917.953,04

11.548.242,50
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Ο αναβαλλόµενος φόρος στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, προκύπτει από τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές:
Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
31/12/2012
11,57
(1.029,79)
4.456,40
8.964,40
(28.602,47)
(37.644,21)
(20.800,00)
(16.000,00)

Πωλήσεις ενσωµάτων αγίων
Πρόβλεψη για αοζηµίωση ροσωικού
∆ιαφορά αοσβέσεων ενσώµατων αγίων
Προβλέψεις για αµοιβές τρίτων
Τελικό υόλοιο

(53.976,25)

(36.667,86)

16. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Κτίρια &
Αξία Κτήσης

Οικόπεδα
31/12/2011

22.418.080,00

Προσθήκες
Μειώσεις / Μεταφορές
Προσαρµογή στην εύλογη
αξία
31/12/2012

2.516.599,00
24.934.679,00

Προσθήκες
Μειώσεις / Μεταφορές

κτιριακές
εγκ/σεις
46.717.365,64
4.240,00

Μηχανολογικός

Μεταφορικά

Εξοπλισµός

Μέσα

Έπιπλα &

4.409.713,66
41.019,24

344.216,43
0,00

λοιπός
εξοπλισµός
7.014.285,37
55.136,61

0,00

0,00

-51.489,36

-11.102.368,64
35.619.237,00

4.450.732,90

39.073,22

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

0,00
30.550,00

80.903.661,10
130.945,85

0,00

0,00

-51.489,36

292.727,07

7.069.421,98

30.550,00

-8.585.769,64
72.397.347,95

127.339,41

0,00

92.497,42
0,00

54.000,00
-47.550,00

312.910,05
-47.550,00

31/12/2013

24.934.679,00

35.658.310,22

4.578.072,31

292.727,07

7.161.919,40

37.000,00

72.662.708,00

Σωρευµένες Αποσβέσεις
31/12/2011

0,00

4.457.105,91

3.163.893,20

179.649,17

5.107.933,25

0,00

12.908.581,52

685.597,49
0,00

111.825,43
0,00

18.456,64
-46.340,42

290.727,57
0,00

-5.018.036,07
124.667,33
499.111,09

3.275.718,63
118.050,13

151.765,39
18.456,64

5.398.660,82
231.042,67

0,00

0,00

Αποσβέσεις χρήσεως
Μειώσεις / Μεταφορές
Προσαρµογή στην εύλογη
αξία
31/12/2012
Αποσβέσεις χρήσεως

0,00
0

Μειώσεις / Μεταφορές

0

31/12/2013

1.106.607,13
-46.340,42

0,00

-5.018.036,07
8.950.812,14
866.660,53
0,00

0,00

623.778,42

3.393.768,73

170.222,03

5.629.703,49

0,00

9.817.472,67

24.934.679,00
24.934.679,00

35.494.569,67
35.034.531,80

1.175.014,30
1.184.303,58

140.961,68
122.505,04

1.670.761,16
1.532.215,91

30.550,00
37.000,00

63.446.535,81
62.845.235,32

Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία
31/12/2012
31/12/2013

17. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Αξία Κτήσης
31/12/2012

82.552,52

Προσθήκες
31/12/2013

477,40
83.029,92

Σωρευµένες Αποσβέσεις
31/12/2012

(59.729,01)

Αποσβέσεις περιόδου
31/12/2013

(8.227,87)
(67.956,88)

Καθαρή Αναπόσβεστη αξία
31/12/2012

22.823,51

31/12/2013

15.073,04
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Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013

Εγγυήσεις ∆.Ε.Η.

31/12/2012

5.575,94

5.575,94

Αποθέµατα

19.

Αό 1 Ιανουαρίου έως
Τρόφιµα
Ποτά
Είδη συσκευασίας
Καύσιµα

20.

31/12/2013
34.269,77
44.234,75
2.009,73
1.148,27

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

81.662,52

78.931,09

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
105.524,56

31/12/2012

Εισφαλείς ελάτες

84.676,59

15.216,76

Ειταγές εισρακτέες µεταχρονολογηµένες

65.031,51

35.940,53

255.232,66

211.089,25

Πελάτες

Σύνολο

21.

159.931,96

Λοιπές απαιτήσεις
Αό 1 Ιανουαρίου έως

Ααιτήσεις κατά του ∆ηµοσίου
Λοιές ααιτήσεις
Έξοδα εοµένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισρακτέα

31/12/2013
97.574,58
260.268,79
29.854,44
26.220,25
1.469,10

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

Σύνολο

415.387,16

842.882,22

Προκαταβολές σε Προµηθευτές
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Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013

31/12/2012

31.424,61

145.110,05

Καταθέσεις όψεως και ροθεσµίας

3.714.259,31

5.017.971,82

Σύνολο

3.745.683,92

5.163.081,87

Ταµείο

23.

Μετοχικό Κεφάλαιο
Αό 1 Ιανουαρίου έως

Μετοχικό Κεφάλαιο αοτελούµενο αό 8.418.750
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ κάθε µία

24.

31/12/2013

31/12/2012

2.525.625,00

2.525.625,00

Υπέρ το άρτιο
Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
61.581,02

∆ιαφορά αό την έκδοση µετοχών υέρ το άρτιο

25.

31/12/2012
61.581,02

Τακτικό
Τακτικό Αποθεµατικό

Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
2.715.651,62

Τακτικό αοθεµατικό

31/12/2012
2.715.651,62

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού αποθεµατικού» είναι υποχρεωτική
µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» διανέµεται
µόνο κατά τη διάλυση της εταιρείας µπορεί, όµως, να συµψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές.
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26.

ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας

Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
42.097.508,40

∆ιαφορά αναροσαρµογής ακινήτων (γήεδα-κτίρια)

31/12/2012
45.510.819,90

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».

27.

Μερίσµατα

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής εµπορικής νοµοθεσίας, οι εταιρίες είναι υποχρεωµένες να διανέµουν
κάθε έτος µερίσµατα που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 35% των κερδών µετά φόρων και µετά τον σχηµατισµό του
κατά νόµο τακτικού αποθεµατικού.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας την 31 Μαΐου 2013 ενέκρινε µέρισµα συνολικού ποσού €
2.441.437,50 (€ 0,29 ανά µετοχή), το οποίο και καταβλήθηκε .
28.

Αµοιβές Μελών ∆.Σ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας την 31 Μαΐου 2013 ενέκρινε τις αµοιβές οι οποίες
χορηγούνται δια έξοδα παραστάσεως κ.λ.π. στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την διαχειριστική χρήση
01/01/2012 - 31/12/2012 συνολικού το ποσού 80.000,00 €.

 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
29.

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν
υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή.
Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής:
Αό 1 Ιανουαρίου έως
Αναβαλλόµενες φορολογικές υοχρεώσεις

31/12/2013

31/12/2012

14.917.953,04

11.548.242,50

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις προέρχονται κυρίως από την αλλαγή των συντελεστών αποσβέσεων
σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή των παγίων και από την αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης επί
της διαφοράς αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων στην εύλογη αξία τους.
Η ανάλυση της κινήσεως του λογαριασµού αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος έχει ως εξής :
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Αρχικό υόλοιο
Χρέωση (Πίστωση) λογαριασµού αοτελεσµάτων
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υοχρέωσης εί της
διαφοράς στην υοχρέωση αροχών ροσωικού
Είδραση αλλαγής συντελεστή φορολογίας εί του αοθεµατικού
εύλογης αξίας
Τελικό υόλοιο

Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
31/12/2012
11.548.242,50
12.254.038,87
(53.976,25)
(36.667,86)
10.375,29
44.418,20

3.413.311,50
14.917.953,04

(713.546,71)
11.548.242,50

Ο αναβαλλόµενος φόρος στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, προκύπτει από τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές:
Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
31/12/2012
11,57
(1.029,79)
8.964,40
4.456,40
(28.602,47)
(37.644,21)
(20.800,00)
(16.000,00)

Πωλήσεις ενσωµάτων αγίων
Πρόβλεψη για αοζηµίωση ροσωικού
∆ιαφορά αοσβέσεων ενσώµατων αγίων
Προβλέψεις για αµοιβές τρίτων
Τελικό υόλοιο

(53.976,25)

(36.667,86)

 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους.

30.

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού

Η υποχρέωση της Εταιρείας για τη µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του
καθενός, προσµερτάται 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 στο εξερχόµενο προσωπικό κάθε περίοδο µειώνουν την συσσωρευµένη
πρόβλεψη. Η κίνηση της καθαρής πρόβλεψης για την µελλοντική υποχρέωση λόγω αποζηµίωσης έχει ως εξής:

Υόλοιο έναρξης

Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
31/12/2012
203.800,00
470.713,00

Πραγµατικές αροχές ου ληρώθηκαν
αό την εταιρία

(77.469,00)

(101.870,00)

20.424,00

(165.043,00)

146.755,00

203.800,00

Έξοδα (έσοδα) αναγνωρισµένα στην
κατάσταση αοτελεσµάτων
Υόλοιο τέλους

Η εταιρεία υπολόγισε το ποσό της αποζηµίωσης του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύµφωνα
µε αναλογιστική µελέτη.
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Λοιπές Προβλέψεις.
Αό 1 Ιανουαρίου έως

Λοιές ροβλέψεις

31/12/2013
237.138,56

31/12/2012
237.138,56

Αφορά επίδικες απαιτήσεις προµηθευτών κ.λ.π. οι δικαστικές αποφάσεις αυτών θα εκδοθούν το 2014 και µετά. Οι
νοµικοί της εταιρείας θεωρούν ότι η ανωτέρω πρόβλεψη θα καλύψει τις πιθανές υποχρεώσεις από τις αποφάσεις
των δικαστηρίων.

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

32.

Προµηθευτές & λοιπές Υποχρεώσεις
Αό 1 Ιανουαρίου έως

Προµηθευτές
Προκαταβολές ελατών

33.

31/12/2013
275.783,62
72.676,00

31/12/2012
220.592,20
71.940,20

348.459,62

292.532,40

Υποχρεώσεις από φόρους
Αό 1 Ιανουαρίου έως

ΦΠΑ
Φόροι – Τέλη Αµοιβών Προσωικού
Φόροι – Τέλη Αµοιβών Τρίτων
∆ιάφοροι φόροι τέλη
Φόρος υεραξίας
∆ιαφορές φόρου ελέγχου ροηγούµενων χρήσεων (2007 – 2009)
∆ιαφορά φόρου χρήσεως 2010 (ρόβλεψη)
Φόρος εισοδήµατος& συµληρωµατικός

31/12/2013
3.877,37
17.114,11
5.934,31
41.323,68
20.252,33
101.730,67
48.269,33
5.923,56
244.425,36

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

Κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος από τις φορολογικές
αρχές για τις χρήσεις 2007 έως και 2009. Τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν προέκυψαν
παρατυπίες που να επηρεάζουν το κύρος τους. Η διαφορά φόρου εισοδήµατος, η οποία µε τις προσαυξήσεις
ανήλθε σε ποσό ευρώ 101χιλ. καλύφθηκε από τη σχηµατισθείσα πρόβλεψη αρχικού ποσού 150χιλ. Ο τακτικός
φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2010 είναι σε εξέλιξη και για το θέµα αυτό η σχηµατισθείσα πρόβλεψη ανέρχεται
σε ευρώ 48.χιλ.
«Για τις χρήσεις 2011-2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος της χρήσεως 2013 βρίσκεται σε
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εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών
καταστάσεων χρήσεως 2013. (Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες
φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις).»
34.

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αό 1 Ιανουαρίου έως

Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

31/12/2013
121.119,63

31/12/2013
114.854,03

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

10.612,12
832,49
123.333,42
5.599,26
3.200,48

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
0,00
80.568,76
0,00

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

352.687,65

418.076,51

35.

Αναµόρφωση της συγκριτικής περιόδου των Οικονοµικών Καταστάσεων λόγω
τροποποιήσεως του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές στο προσωπικό»

36.
Αναµόρφωση της συγκριτικής περιόδου των Οικονοµικών Καταστάσεων λόγω
τροποποιήσεως του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές στο προσωπικό»
Η Εταιρεία εφαρµόζοντας το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους», άλλαξε τον λογιστικό
χειρισµό σε σχέση µε την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών που προκύπτουν κατά τον
υπολογισµό της υποχρέωσης της Εταιρείας από το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών σε εργαζόµενους. Μετά
από αυτή την αλλαγή η Εταιρεία αναγνωρίζει τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν κατά τον
υπολογισµό της υποχρέωσης άµεσα στην κατάσταση συνολικού αποτελέσµατος. Η αλλαγή στην λογιστική πολιτική
αναγνωρίστηκε αναδροµικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και
Λάθη» και τα αντίστοιχα κονδύλια των Οικονοµικών Καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης
αναπροσαρµόσθηκαν.
Με την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών/ζηµιών αναδροµικά από τη χρήση 2012, βάσει του νέου
∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζόµενους», η καθαρή θέση της εταιρείας αυξήθηκε την 01.01.2012 κατά ευρώ
215.404,00. Κατά την 31.12.2012, η καθαρή θέση της εταιρείας µειώθηκε κατά ευρώ 37.731,20. Η συνολική
αύξηση της καθαρής θέσης της εταιρείας ήταν 177.672,80.
Κατωτέρω παρατίθεται οι δηµοσιευµένες και οι αναµορφωµένες καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου καθώς και
του Ισολογισµού 31.12.2012:
1.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
∆ηµοσιευµένη
Κατάσταση
Από 1 Ιανουαρίου έως Ποσό
31.12.2012
αναµόρφωσης

01.01.2012-31.12.2012
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

Άλλα έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Κέρδη προ φόρων
Καθαρά αποτελέσµατα- κέρδη
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών &
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

9.536.967,91

9.536.967,91
(6.834.478,44)
2.702.489,47
232.523,54

(17.457,72)

-17.457,72

(308.248,89)

-308.248,89

(139.917,36)

(139.917,36)

3.590.486,67

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)

0,3184
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31.12.2012

(6.834.478,44)
2.702.489,47
232.523,54

2.469.389,04
(58.144,43)
2.343.739,43
(1.296.845,39)
3.458.138,65
(777.531,13)
2.680.607,52
(2.854.186,86)
(173.579,34)

Φόρος εισοδήματος

Αναµορφωµένη
Κατάσταση

0,00

0,00
177.672,80

0,00

2.469.389,04
(58.144,43)
2.343.739,43
(1.296.845,39)
3.458.138,65
(777.531,13)
2.680.607,52
(2.676.514,06)
4.093,46
3.590.486,67
0,3184
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

∆ηµοσιευµένη
Κατάσταση
31.12.2012

Ποσό
Αναµορφωµένη
αναµόρφωσης
Κατάσταση
31.12.2012

63.446.535,80
22.823,52
5.575,94
63.474.935,26

63.446.535,80
22.823,52
5.575,94
63.474.935,26

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Τακτικό αποθεµατικό
Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

78.931,09
211.089,25
842.882,22
0,00
5.163.081,87
6.295.984,43
69.770.919,69

2.525.625,00
61.581,02
2.715.651,62
45.510.819,90
5.417.860,81
56.231.538,35

0,00

0,00

177.672,80
177.672,80

78.931,09
211.089,25
842.882,22
0,00
5.163.081,87
6.295.984,43
69.770.919,69

2.525.625,00
61.581,02
2.715.651,62
45.510.819,90
5.595.533,61
56.409.211,15

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

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

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

44.418,20
(222.091,00)

11.548.242,50
203.800,00
237.138,56

12.166.853,86

(177.672,80)

11.989.181,06

0,00
(177.672,80)
0,00

292.532,40
661.918,57
418.076,51
1.372.527,48
13.361.708,54
69.770.919,69

292.532,40
661.918,57
418.076,51
1.372.527,48
13.539.381,34
69.770.919,69

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

36.

11.503.824,30
425.891,00
237.138,56

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
υποχρεώσεις απαιτήσεις

∆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
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37. Συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (σύµφωνα µε το άρθρο2 παρ. 4
του Ν. 3016/2002)
∆εν υφίστανται συγγενείς εταιρείες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24
Αό 1 Ιανουαρίου έως
31/12/2013
347.000,00

31/12/2012
80.000,00

72.443,43

191.056,97

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

38. Γεγονότα µεταγενέστερα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και για
τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(∆.Π.Χ.Π.).
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος

Μανουσάκης Εµµανουήλ
Α.∆.Τ. ΑI 666327

Το εκτελεστικό Μέλος
του
∆ιοικητικού Συµβουλίου

Κεφάλα ∆ωροθέα
Α.∆.Τ. ΑΒ 281523
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Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Παπαδόπουλος Χρήστος
Α.∆.Τ. ΑΗ 02696
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10Ν.3401/2005
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Πληροφορίες άρθρου 10 ν. 3401/2005

Κατωτέρω ακολουθούν οι πληροφορίες του άρθρου 10 του ν. 3401/2005, τις οποίες η εταιρεία δηµοσίευσε ή
κατέστησε διαθέσιµες στο, κοινό κατά την διάρκεια της χρήσεως 2013. Οι εν λόγω πληροφορίες ενσωµατώνονται
στην παρούσα ετήσια έκθεση µέσων παραποµπών και ειδικότερα µε την παράθεση πίνακα αντιστοίχησης των εν
λόγω παραποµπών, ώστε να µπορούν οι επενδυτές να εντοπίζουν ευχερώς τις επιµέρους πληροφορίες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
29/11/2013
15/11/2013
23/10/2013
30/08/2013
31/05/2013
31/05/2013
30/05/2013
09/05/2013
29/03/2013
27/03/2013
26/03/2013

ΘΕΜΑ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ
01/01/2013 – 30/09/2013
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ
01/01/2013 – 30/06/2013
Γνωστοποίηση
αποκοπής
δικαιώµατος
µερίσµατος / πληρωµής µερίσµατος
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ
01/01/2013 – 31/03/2013
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει ∆ΛΠ
01/01/2012 – 31/12/2012
Ανακοίνωση σχετικά µε το ερώτηµα της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ανακοίνωση Οικονοµικού Ηµερολογίου 2013
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ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 – Γ.Ε.ΜΗ 121913101000
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 – 115 23 ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2013 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2013
(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ενοποιηµένες και µη κατά τα ∆.Λ.Π.)
(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 την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση ∆ιαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
Αρµόδια εποπτική αρχή:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Εµµανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:
www.president.gr
Γεώργιος Κεφάλας του Κωνσταντίνου
εκτελεστικό µέλος
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
∆ωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου
εκτελεστικό µέλος
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων :
26 Μαρτίου 2014
Κωνσταντίνος Κεφάλας του Γεωργίου
µη εκτελεστικό µέλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΜ ΣΟΕΛ 25201)
Χρήστος Πάκης του Ευσταθίου
ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Ελεγκτική εταιρεία:
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 125)
Ιωάννης Μαντούβαλος του Αποστόλου
ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Με σύµφωνη γνώµη
∆ηµήτριος Μίχαλος του Χρήστου
µη εκτελεστικό µέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ)
31.12.2013

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

62.845.235,32
15.073,04
5.575,94
81.662,52
255.232,66
4.161.071,08
67.363.850,56

63.446.535,80
22.823,52
5.575,94
78.931,09
211.089,25
6.005.964,09
69.770.919,69

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
48.590.806,33
51.116.431,33
15.301.846,60
945.572,63
16.247.419,23
67.363.850,56

2.525.625,00
53.883.586,15
56.409.211,15
11.989.181,06
1.372.527,48
13.361.708,54
69.770.919,69

01.01 - 31.12.2013
7.546.217,73
1.525.402,59
1.316.687,63
804.976,60
532.439,49
(2.851.342,31)
0,0632
0,0000
2.191.576,03

01.01 - 31.12.2012
9.536.967,91
2.702.489,47
2.469.389,04
3.458.138,65
2.680.607,52
4.093,46
0,3184
0,2900
3.590.486,67

01.01 – 31.12.2013
56.409.211,14
561.969,19
(2.441.437,50)
(3.413.311,50)
51.116.431,33

01.01 – 31.12.2012
69.959.305,19
2.858.280,32
(12.291.375,00)
(1.262.812,50)
(2.854.186,86)
56.409.211,14

01.01 – 31.12.2013

01.01 – 31.12.2013

804.976,60

3.458.138,65

874.888,40
(19.049,55)
479.416,13
(5.539,56)
37.834,46
(2,80)

1.121.097,63
(17.364,90)
393.876,95
(1.440.770,99)
58.144,43
4.143,14

(2.731,43)
383.792,10
(427.321,78)

35.991,30
1.126.909,37
(2.555.325,08)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ)
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 €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Ποσά καταχωρηµένα απ΄ ευθείας στην καθαρή θέση
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων χρήσεως ( 31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα )
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ)
Έµµεση µέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Κέρδη (Ζηµιές)πώλησης παγίων
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 άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
Συναλλαγµατικές διαφορές (πληρωµές) εισπράξεις
Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Επιστροφή µείωσης µετοχικού κεφαλαίου
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

(37.834,46)
(326.513,36)

(58.144,43)
(814.198,99)

1.761.914,75

1.312.497,08

(265.837,45)
2,80
(477.947,04)
5.539,56
(738.242,13)

(24.788.063,58)
(135.945,85)
1.005,80
(288.227,95)
26.220.264,86
8.569,71
1.017.602,99

(2.441.070,57)
(2.441.070,57)
(1.417.397,95)
5.163.081,87
3.745.683,92

(12.287.616,96)
(1.262.510,54)
(13.550.127,50)
(11.220.027,43)
16.383.109,31
5.163.081,87

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων καταστάσεων της 31.12.2012
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στη σηµείωση 33 των οικονοµικών καταστάσεων.
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2013 και 31.12.2012 ήταν 98 και 104 άτοµα αντίστοιχα.
Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 :
α.
∆εν υφίστανται συγγενείς εταιρείες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24.
1.1 – 31.12.201
1.1 – 31.12.201
31.12.2013
31.12.2012
β.
Αµοιβές µελών διοίκησης
0,00
0,00
γ.
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης
419.443,43
271.056,97
δ.
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
0,00
0,00
ε.
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
0,00
0,00
∆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.
Ειδικότερα τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σχηµατισθεί, αφορούν :
α.
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού: € 146.755,00 .
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01 – 31.12.2013 ήταν : 265.837,45 € .
∆εν κατέχονται ίδιες µετοχές.
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%.
Η εταιρεία εφαρµόζει για πρώτη φορά το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 19, «Παροχές σε εργαζοµένους» το οποίο απαιτεί αναµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2012.
Η επίπτωση από την αναδροµική αυτή εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας αναλύεται στη σηµείωση 35 των οικονοµικών καταστάσεων.
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΙ 666327

ΚΕΦΑΛΑ ∆ΩΡΟΘΕΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΒ 281523
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ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
Α.∆.Τ. AH 026967

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013
2013

ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013
2013

ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι ∆ηλώσεις µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η έκθεση
Ελέγχου του Ορκωτή Ελεγκτή, οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι Πληροφορίες του άρθρου 10
Ν.3401/2005 και τα Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρίας αναρτώνται στο διαδίκτυο
στη διεύθυνση www.president.gr.
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