HP

PRESIDENT
HOTEL ATHENS

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛΙ∆Α
1.
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
& ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΚΑΙ ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΚΕ Α.Ε
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Ή
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΓΕΚΕ Α.Ε
∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2002
ποσά σε
Ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ.
ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ
∆.Σ. & ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

2003

2004

ποσά σε
Ευρώ

ποσά σε
Ευρώ

7.471.036,32 10.744.230,02 14.609.352,15
3.447.220,80 4.769.885,17 11.154.803,28
4.006.501,42 5.022.140,37 11.481.249,98
3.046.657,73 3.460.400,16 9.725.970,79
1.919.202,47 2.203.380,05 6.135.995,56
1.919.202,47

2.163.261,05

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2002

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΠΑΓΙΑ & ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

6.119.528,26

2003

2004

ποσά σε
Ευρώ

ποσά σε
Ευρώ

ποσά σε
Ευρώ

24.449.652,14
12.590.202,45
14.070.117,95
28.381.743,06

24.987.458,85
12.150.986,91
16.414.945,74
29.751.388,40

27.956.147,62
13.464.533,85
23.464.452,46
38.276.080,69

∆ΕΙΚΤΕΣ
2002
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ( € )
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘ. ΚΕΡ∆ΟΥΣ
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ( € )

0,36
46,14%
40,78%
10,73%
2,90
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2003
0,41
44,39%
32,20%
11,62%
2,97

2004
1,16
76,35%
66,57%
25,41%
3,32

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤIΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1 Γενικά
Στον παρόντα Απολογισµό είναι ενσωµατωµένες όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται για την
σύνταξη του ετήσιου ∆ελτίου που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 5/204/14.11.2000 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έτσι ώστε οι επενδυτές και οι σύµβουλοι τους
επί των επενδύσεων να µπορούν να εκτιµήσουν σωστά την περιουσία, την κεφαλαιακή διάρθρωση, την
χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ.
Υπεύθυνοι για την σύνταξη του παρόντος και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο κ.
Γεώργιος Κεφάλας ∆ιευθύνων Σύµβουλος, και ο κ. ∆ηµήτριος Μυλωνάς Προϊστάµενος Λογιστηρίου και ο
κ. Ναπολέων Ζήσης ∆ιευθυντής Οικονοµικών, οι οποίοι εξ’ όσων γνωρίζουν βεβαιώνουν ότι :
Α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτό είναι πλήρη αληθή και ακριβή.
Β. ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, ή απόκρυψη ή παράλειψη των
οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων ή πληροφοριών
που περιέχονται στο παρόν ετήσιο ∆ελτίο.
Γ. Τον έλεγχο της παρούσας χρήσεως 2004 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ. Γεώργιος
Ξενοκτιστάκης µε αριθµό Μητρώου ΣΟΕ 14171 της εταιρείας Α.Ε «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ.»
Τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο παράρτηµα µαζί µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές
καταστάσεις τα οποία δεν περιέχουν επιφυλάξεις για την ακρίβεια και ειλικρίνεια των λογιστικών
καταστάσεων.
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002 και συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις
των ανέλεγκτων χρήσεων 2003,2004 δεν έχουν καταστεί οριστικές.
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3.1 Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία «Ανώνυµος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ»µε τον διακριτικό
τίτλο ΓΕΚΕ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 6 Μαρτίου 1972 µε την υπ’ αριθµ. 5194/6.3.1972 πράξη του
Συµβολαιογράφου Αθηνών Χαραλάµπους Παναγιώτη ∆αούτη (ΦΕΚ Α.Ε. και ΕΠΕ 330/28.3.72) και
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 1932/01/Β/86/1931.
Μετά την εισαγωγή των µετoχών προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριον Αξιών Αθηνών η εταιρεία
έλαβε νέο αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών ο οποίος είναι 1932/06/Β/86/99.
Η νοµική της µορφή είναι Ανώνυµη Εταιρεία.
Η εταιρεία εδρεύει στο ∆ήµο Αθηναίων και η διάρκειά της ορίσθηκε στα 40 έτη. Τα γραφεία της
στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο στην οδό Κηφισίας αριθµός 43.
Οι µέτοχοι που επιθυµούν να προµηθευτούν τις καταστάσεις που προβλέπονται από το νόµο θα πρέπει
να απευθυνθούν στην ανωτέρω ∆ιεύθυνση
Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της όπως αυτό τροποποιήθηκε
µεταγενέστερα είναι :
1. Η ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία και εκµετάλλευση Ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων,
τουριστικών περιπτέρων και ξενώνων τύπου µπανγκαλόου στην Αθήνα και στην Ελληνική
επικράτεια.
2. Η εκµίσθωση ξενοδοχειακών ιδιόκτητων συγκροτηµάτων εις ηµεδαπούς και αλλοδαπούς.
3. Η άσκηση εν γένει πάσης ξενοδοχειακής τουριστικής επιχειρήσεως στην Ελλάδα.
4. Η αντιπροσώπευση Ξενοδοχειακών οίκων του εξωτερικού και η συµµετοχή σε άλλες
επιχειρήσεις µε τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό.
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να
ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία και γραφεία διαχειρίσεως εντός και εκτός Ελλάδος.
Η εταιρεία δεν έχει τροποποιήσει το άρθρο 4 του καταστατικού που αφορά το σκοπό της κατά την
τελευταία τριετία.
Η εταιρεία ανέγειρε σε ιδιόκτητο οικόπεδο ένα από τα υψηλότερα κτίρια των Αθηνών για να
χρησιµοποιηθεί ως ξενοδοχείο µε την επωνυµία «PRESIDENT» του οποίου η εκµετάλλευση είναι η
αποκλειστική δραστηριότητά της µέχρι σήµερα. Κατά συνέπεια από ιδρύσεως της εταιρείας και µέχρι
σήµερα η δραστηριότητα του Ξενοδοχείου ταυτίζεται µε την δραστηριότητα της εταιρείας. Το ξενοδοχείο
«PRESIDENT» ανήκει στην κατηγορία τεσσάρων αστέρων (4*) και προσφέρει όλες τις συνήθεις
Ξενοδοχειακές υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών εστίασης και ενοικίασης αιθουσών για
συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις γενικότερα. Επίσης διαθέτει µπαρ, πισίνα, υπόγειο πάρκινγκ 400
θέσεων και πρατήριο καυσίµων.
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3.2 Ασφαλιστικές καλύψεις
Η εταιρεία έχει συνάψει ασφαλιστήρια συµβόλαια έναντι κινδύνων από πυρκαγιά που καλύπτουν το
κτίριο και τον εξοπλισµό του ξενοδοχείου µε συνολικό ύψος κάλυψης 12.497.280,06 Ευρώ, το οποίο
αντιστοιχεί σε πάγια συνολικής αναπόσβεστης λογιστικής αξίας µε 31/12/04 Ευρώ 13.398.877,76. Τα
συµβόλαια ανανεώνονται ετησίως.

Ασφαλιστικές Καλύψεις ( σε Ευρώ )
Ασφαλιστική
εταιρεία
Alpha Ασφαλιστική

Αριθµός
συµβολαίου
166344/2

Καλυπτόµενα
πάγια
Κτίριο
Εξοπλισµός

Ύψος
κάλυψης
5.869.400,00

Ανώνυµη Ελληνική
Εταιρεία Γενικών
Ασφαλίσεων
«Η Εθνική»
CGU Insurance

42530022

Κτίριο
Εξοπλισµός

5.869.406,00

2015531

Κτίριο

234.780,00

CGU Insurance

2023595

Κτίριο

195.000,00

Εθνική Ασφαλιστική

43167295

Αστική ευθύνη
προς τρίτους
Κτίριο

270.000,00

Κίνδυνοι

Λήξη
συµβολαίου

Πυρκαγιά, πρόσκρουση οχήµατος,
πτώση αεροσκαφών, τροµοκρατικές
ενέργειες, κακόβουλη ενέργεια,
κεραυνός, έκρηξη
Πυρκαγιά, έκρηξη, τροµοκρατικές
ενέργειες, πολιτικές ταραχές,
οχλαγωγίες, απεργίες, κακόβουλη
ενέργεια, πτώση αεροσκαφών
Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη λέβητα,
πτώση αεροσκαφών
Πυρκαγιά, κεραυνός

01/04/05

01/04/05
01/04/05
23/03/05

Allianz Ανώνυµος
Εταιρεία Γενικών
Ασφαλίσεων

048554/303114

58.694,06

Θάνατος, σωµατικές βλάβες, υλικές
ζηµιές τρίτων
Πυρκαγιά

23/03/05

3.3 Μέτοχοι (Μετοχική Σύνθεση )
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της εταιρείας κατά την 31/12/2004:
ΜΕΤΟΧΟΙ
Κεφάλας Γεώργιος του Κων/νου
Κεφάλα Αγγελική συζ. Γεωργίου
Κεφάλα ∆ωροθέα του Γεωργίου
Κεφάλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Λοιποί
Σύνολο

01/02/05

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.560.300
30,42%
155.860
1,85%
2.053.675
24,39%
2.053.725
24,39%
1.595.190
18,95%
8.418.750
100,00%

Οι µετοχές της εταιρείας είναι όλες κοινές ανώνυµες.
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3.4 ∆ικαιώµατα Μετόχων
Κάθε µετοχή της εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται
από τον Νόµο 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρείας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις
περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής
συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της εταιρείας και των
νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων.
Το Καταστατικό της εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι
µετοχές της εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες.
Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της εταιρείας µόνο µέσω των
Γενικών Συνελεύσεων.

3.5 Μετοχικό κεφάλαιο
Με την από 11/05/2000 απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου µε δηµόσια εγγραφή κατά 336.750.000 δρχ. ή Ευρώ 988.261,19 µε έκδοση
1.683.750 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. ή Ευρώ 0,5869 έκαστης. Έτσι
το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µας ανέρχεται σε 1.683.750.000 δρχ. ή Ευρώ 4.911.305,94 διηρηµένο
σε 8.418.750 µετοχές ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. ή Ευρώ 0,5869 έκαστη.
Με την από 28/6/2002 απόφασιν της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων ( βάσει του αρθρ.12 του
Ν. 2842/2000 όπου προβλέπονται α) η µετατροπή και στρογγυλοποίηση σε ΕΥΡΩ του Μετοχικού
Κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και β) η έκφραση τους σε ΕΥΡΩ ) το µετοχικό
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25.756,56 Ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεµατικού διαφοράς από έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο δια αυξήσεως της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε 0,59 Ευρώ εκάστης.
Εποµένως το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.967.062,50 Ευρώ διηρηµένο σε 8.418.750
µετοχές κοινές και ανώνυµες ονοµαστικής αξίας 0,59 Ευρώ εκάστης.
Η εταιρεία εισήχθει στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών την 1/9/2000.
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

4.1 ∆ιοίκηση της εταιρείας
Η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» διοικείται
από εξαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εξελέγει µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 19ης
Μαρτίου 1999 και συγκροτήθηκε σε σώµα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 19/3/1999
και είναι η ακόλουθη:

4.2 Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
Χρήστος Φραγκάκης του Ελευθερίου
Γεώργιος Κεφάλας του Κωνσταντίνου
∆ωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου
Φώτιος Κωστόπουλος του Παναγιώτη
Χρήστος Πάκης του Ευσταθίου
Γρηγόριος Μαντούβαλος του Αποστόλου

Πρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Η θητεία του παραπάνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής.
Την 26ην Μαρτίου 2001 παραιτήθηκε δια προσωπικούς λόγους ο εκ των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου κ. Φώτιος Κωστόπουλος του Παναγιώτη, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κύριο
Κωνσταντίνο Κεφάλα του Γεωργίου κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Πρακ. Υπ’αρ.
211/30/10/2001 (ΦΕΚ 10174/15/11/2001) η εκλογή του οποίου επικυρώθηκε από την προσεχή Τακτικήν
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/6/2002. Κατά την συνεδρίασιν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
18/7/2002 Πρακ. Υπ’αρ. 219/18/7/2002 (ΦΕΚ 12021/29/11/2002) εξελέγη νέο µέλος του ∆.Σ ο κ. Ηρακλής
∆ρίκος του Θεµιστοκλή εις αντικατάστασιν του παραιτηθέντος λόγω υγείας κ. Γρηγορίου Μαντούβαλου
του Αποστόλου η εκλογή του οποίου επικυρώθηκε από την 27/6/2003 Τακτικήν Γενική Συνέλευσιν. Κατά
την συνεδρίασιν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 8/11/2002 Πρακ. Υπ’αρ. 222/8/11/2002 (ΦΕΚ
1819/3/3/2003), α) εξελέγησαν νέα µέλη του ∆.Σ ο κ. Εµµανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου και ο κ.
Ιωάννης Μαντούβαλος του Αποστόλου εις αντικατάστασιν του αποβιώσαντος Προέδρου κ. Χρήστου
Φραγκάκη του Ελευθερίου και του αποχωρήσαντος δια λόγους υγείας κ. Ηρακλή ∆ρίκου του Θεµιστοκλή
η εκλογή των οποίων επικυρώθηκε από την 27/6/2003 Τακτικήν Γενική Συνέλευσιν των Μετόχων και β)
Ανασυγκρότηση σε σώµα του ∆.Σ.
Ούτω το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον της εταιρείας µετά τας γενοµένας ως άνω µεταβολάς αποτελείται ως
εξής:
Εµµανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου, Πρόεδρος
Γεώργιος Κεφάλας του Κων/νου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
Κων/νος Κεφάλας του Γεωργίου, Μέλος
Χρήστος Πάκης του Ευσταθίου, Μέλος
Ιωάννης Μαντούβαλος του Αποστόλου, Μέλος
Με απόφαση της από 27/6/2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων εξελέγη νέον ∆ιοικητικόν
Συµβούλιον για µια πενταετία σύµφωνα µε το άρθρον 3 του Ν. 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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Ούτω το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον της εταιρείας µετά την Συγκρότηση σε σώµα ( Πρακ. Υπ’ αρ.
230/2/7/2003 ΦΕΚ 9156/29/8/2003) αποτελείται ως εξής:
Εµµανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου, Πρόεδρος, εκτελεστικό µέλος
Γεώργιος Κεφάλας του Κων/νου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος
∆ωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό µέλος
Κων/νος Κεφάλας του Γεωργίου, µη εκτελεστικό µέλος
Χρήστος Πάκης του Ευσταθίου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Ιωάννης Μαντούβαλος του Αποστόλου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Οι αµοιβές του ∆.Σ. που κατεβλήθησαν εντός του 2004 ανήλθαν στο ποσόν των Ευρώ 13.800,00.

4.3 ∆ιεύθυνση – Απασχολούµενο Προσωπικό:
Η διεύθυνση της εταιρείας αποτελείται από τους:

Γεώργιος Κεφάλας του Κωνσταντίνου
∆ηµήτριος Μίχαλος του Χρήστου
∆ωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου
Αγγελος ∆έλλας του Βασιλείου
Σκαλή Βασιλική του Σεραφείµ
Φώτιος Αλεξόπουλος του Μιχαήλ
Ναπολέων Ζήσης του Βασιλείου
∆ηµήτριος Μυλωνάς του Κωνσταντίνου
Θεοφάνης Ανδρικόπουλος του Παναγιώτη
Χρήστος Λαµπρόπουλος του Ιωάννη

∆ιευθύνων Σύµβουλος
Γενικός ∆ιευθυντής
Υποδιευθύντρια Πωλήσεων
Προϊστάµενος Υποδοχής
Προϊσταµένη Ορόφων
Maître d’hotel
∆ιευθυντής Οικονοµικών
Προϊστάµενος Λογιστηρίου
Προϊστάµενος Προσωπικού
Chef de la Cuisine

4.4 Κατάλογος Προσώπων του Άρθρου 8 του Κανονισµού Συµπεριφοράς
Εισηγµένων Εταιριών.

Τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 8 της υπ. Αριθµ.5/204/14.11.2000 απόφασης του ∆.Σ της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα οποία έχουν κωδικό συναλλαγών στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα
Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ( ΟΑΣΗΣ) και λογαριασµό αξιών στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων είναι τα κάτωθι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μανουσάκης Εµµανουήλ του Μανούσου
Κεφάλα ∆ωροθέα του Γεωργίου
Κεφάλας Γεώργιος του Κων/νου
Κεφάλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Πάκης Χρήστος του Ευσταθίου
Μαντούβαλος Ιωάννης του Αποστόλου
Ξενοκτιστάκης Γεώργιος του Κων/νου
Ζήσης Ναπολέων του Βασιλείου

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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4.5 Συµµετοχές Μετόχων και Μελών ∆.Σ σε άλλες Εταιρείες

ΜΕΛΟΣ ∆.Σ Ή ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ
Κεφάλας Γεώργιος του Κων/νου
Κεφάλα ∆ωροθέα του Γεωργίου
Κεφάλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Πάκης Χρήστος του Ευσταθίου
Κεφάλα Αγγελική συζ. Γεωργίου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
Ανώνυµος Ξενοδοχειακή και
Τουριστική εταιρεία ΑΤΕΞ
-//-//-//-//-

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ
Γενικός ∆ιευθυντής

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7,59%

Σύµβουλος
Σύµβουλος

20,33%
20,33%
1,75%
-

Τα µέλη του ∆.Σ. και οι κύριοι µέτοχοι δηλώνουν ότι πέρα της παραπάνω εταιρίας, δεν συµµετέχουν στο
∆.Σ. ή στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10%.
Επιπλέον, ουδεµία επιχειρηµατική σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή υφίσταται µεταξύ της
εταιρείας και των εταιριών στα µετοχικά κεφάλαια και στα ∆.Σ. των οποίων συµµετέχουν τα µέλη του
∆.Σ. ή και οι κύριοι µέτοχοι της εταιρείας.
4.6 Οργανόγραµµα
Το οργανόγραµµα της εταιρείας παρουσιάζεται παρακάτω:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΑΑ
ΧΑ∆
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΞΥΠ. ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΦΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΙΣ.ΟΡΟΦΩΝ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΥΠΟ∆ΟΧΗ

ΚΑΜΑΡ.∆ΩΜΑΤΙΩΝ

ΜΠΑΡ

CHECK IN-OUT

ΒΑΛΕ∆ΕΣ

BANQUET
ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΘΑΡ.∆ΗΜΟΣ.
ΧΩΡΩΝ

RECEPTION

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΛΕΙ∆ΙΑ

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΤΑΜΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΟ

ΓΚΡΟΥΜΣ
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ΕΚ∆ΟΣΗ ΛΟΓ.

ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ &
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.7

Απασχολούµενο Προσωπικό

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αριθµητική εξέλιξη του µέσου όρου του προσωπικού της
εταιρείας κατά την τριετία 2002-2004, όπως αυτό παρουσιάζεται στο προσάρτηµα των ισολογισµών
κάθε έτους:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( Α΄)
2002
2003
Υπαλληλικό/ ∆ιοικητικό προσωπικό
132
134
Εργατοτεχνικό προσωπικό
6
6
138
140
Σύνολο

2004
131
10
141

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την εξέλιξη του αριθµού και της σύνθεσης των απασχολουµένων στην
εταιρεία βάσει της µορφώσεώς τους στο τέλος κάθε έτους:

Πτυχιούχοι
Πτυχιούχοι
Πτυχιούχοι
Πτυχιούχοι
Λοιποί
Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( Β΄)
2002
2003
πανεπιστηµίων εξωτερικού
3
3
ΑΕΙ
3
3
ΤΕΙ
9
8
ΣΤΕ
36
34
87
92
140
138

2004
3
3
8
28
99
141

Λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων της εταιρείας, το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων είναι
ανειδίκευτο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται σαν καµαριέρες, καθαρίστριες δηµοσίων
χώρων, σερβιτόροι και γενικότερα σε θέσεις εντάσεως εργασίας ή είναι απόφοιτοι Σχολής Τουριστικών
Επαγγελµάτων (ΣΤΕ) που έχουν την επίβλεψη και τον συντονισµό τους.
Οι σχέσεις της εταιρείας µε το προσωπικό είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά
προβλήµατα. Η εταιρεία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισµό εργασίας Προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 1
παρ. 1 Ν.∆. 3789/1957 και συµµορφώνεται µε τις κατά Κλάδο Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας.
4.8 Εταιρική διακυβέρνηση
Η ΓΕΚΕ Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην εφαρµογή των θεσµοθετηµένων κανόνων εταιρικής
διακυβέρνησης. Με την αντίληψη ότι η διαφάνεια στην πληροφόρηση και η ανεξαρτησία στην διοίκηση,
συµβάλλουν ουσιαστικά στην εδραίωση της αξιοπιστίας της εταιρίας και την επίτευξη υψηλών
αποτελεσµάτων, προσδίδοντας µεγαλύτερη αξία στους µετόχους της, υιοθέτησε ένα λειτουργικό µοντέλο
εταιρικής διακυβέρνησης.


Τµήµα εσωτερικού ελέγχου

Η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου πραγµατοποιείται από ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης και σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται από τον Ν/3016/2002 καθώς
και από την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων & εξυπηρέτηση µετόχων

Η ευθύνη άµεσης εξυπηρέτησης των µετόχων, της ισότιµης πληροφόρησής τους και της ενηµερώσεως
των αρχών της Κεφαλαιαγοράς (Χ.Α. και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) έχει ανατεθεί στον Οικονοµικό
∆ιευθυντή της εταιρίας.
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4.9 Επενδυτικό πρόγραµµα

1. Ποσό περίπου 7,2 εκατ. Ευρώ έχει διατεθεί για τη γενική ανακαίνιση των δωµατίων, η οποία
περιλαµβάνει την αναβάθµιση του χώρου εισόδου, του χώρου του µπάνιου, του χώρου του
κυρίως δωµατίου και της βεράντας των δωµατίων. Η ανακαίνιση περιλαµβάνει τη συντήρηση
των χώρων (βαφή, αλλαγή µοκέτας, ταπετσαρίας και θυρών), την ανανέωση της επίπλωσης, των
ειδών υγιεινής και των πλακιδίων του µπάνιου, των ηλεκτρικών συσκευών κ.λ.π. Οι εργασίες
ανακαίνισης άρχισαν το δεύτερο εξάµηνο του 2001 και προχώρησαν σταδιακά, λόγω της
φύσεως της δραστηριότητας της Εταιρείας. Συγκεκριµένα, η ανακαίνιση των δωµατίων έγινε
όροφο προς όροφο, µε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του και µε κύριο µέληµα την
αποφυγή παρενόχλησης των λοιπών ορόφων και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου.
2. Ποσό 264,5 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για τη συντήρηση και την αναβάθµιση των
κοινόχρηστων χώρων και των γραφείων των ορόφων (βάψιµο, αλλαγή µοκετών, φωτιστικών
κ.λ.π.). Οι εργασίες αυτές πραγµατοποιήθηκαν παράλληλα µε αυτές της ανακαίνισης των
δωµατίων, και όσο ο όροφος παραµένει κλειστός. Η εργασία αυτή ξεκίνησε το δεύτερο εξάµηνο
του 2001 και ολοκληρώθηκε το τέλος του 2004.
3. Ποσό 235,5 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για την ανακαίνιση των χώρων υποδοχής, της
εισόδου και του γραφείου υποδοχής (reception). Η αποπεράτωση των εργασιών ολοκληρώθηκε
ως το τέλος του 2004.
4. Ποσό 600 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για την ανακαίνιση των κοινόχρηστων χώρων του
ηµιορόφου (mezzo), του κυρίως σαλονιού, της µικρής και της µεγάλης αίθουσας εκδηλώσεων,
του χωλ και του περίβολου των καταστηµάτων. Οι εργασίες ολοκληρώθησαν τέλος του 2004.
5. Ποσό 312 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για την ανακαίνιση του µπαρ, του εστιατορίου και
της ταβέρνας. Η αποπεράτωση των εργασιών ολοκληρώθησαν τέλος του 2004.
6. Ποσό 80,5 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για την ανακαίνιση της ταράτσας (roof-top), στην
οποία βρίσκεται η πισίνα του ξενοδοχείου µε τους περιβάλλοντες χώρους ανάπαυσης και
ηλιοθεραπείας, τα αποδυτήρια και το Roof-Top µπιστρό. Η αποπεράτωση των εργασιών
ολοκληρώθησαν ως το τέλος του 2004.
7. Ποσό 348,5 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για την ανακαίνιση της υποδοµής του ξενοδοχείου
µε την ανακαίνιση της κουζίνας, των χώρων πλυντηρίου, των χώρων αποθήκευσης τροφίµων και
των ψυγείων. Η αποπεράτωση των εργασιών ολοκληρώθησαν ως το τέλος του 2004.
8. Ποσό 594 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί συνολικά για την εξωτερική συντήρηση του κτιρίου
του ξενοδοχείου και των λοιπών εξωτερικών χώρων. Ήδη έχει αποπερατωθεί η κατασκευή
δεύτερου κλιµακοστασίου σύµφωνα µε τις προβλέψεις των αυστηρότερων διεθνών
προδιαγραφών πυρασφάλειας για την γενική αναβάθµιση της πυρασφάλειας του κτιρίου.
9. Ποσό 185 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για την ανανέωση του online µηχανογραφικού
συστήµατος που συνδέει τα διάφορα τµήµατα και για σταθερή σύνδεση µε το Internet. Η
επένδυση αυτή ολοκληρώθηκε ως το τέλος του 2004.
10. Ποσό 267 χιλ. Ευρώ περίπου έχει διατεθεί για την ανανέωση, συντήρηση του Parking.
Η εξαγορά ή η ανέγερση ξενοδοχειακής µονάδας δεν πραγµατοποιήθηκε εισέτι διότι δεν ανερεύθει
κατάλληλος χώρος ακόµη προς ανέγερση νέας ξενοδοχειακής µονάδας ή ήδη υπάρχουσας.

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ
5.1 Προσδιορισµός Κλάδου ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος)
Ο κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας της ΓΕΚΕ Α.Ε., σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ∆
91), ορίζεται ο κλάδος «Υπηρεσίες ξενοδοχείου µε εστιατόριο, πολυτελείας & Α΄ κατηγορίας»
(Κ.Α.∆.55.11.10.02).
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5.2 Γενικά
Ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Ο
τουριστικός κλάδος είναι παράλληλα από τους µεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, απασχολώντας
(άµεσα και έµµεσα) περί τους 350.000 εργαζοµένους, που αντιπροσωπεύουν το 9,5 % του συνολικού
εργατικού δυναµικού της Ελλάδας.
Η ουσιαστική τουριστική υποδοµή της χώρας αποτελείται από τον ξενοδοχειακό κλάδο. Τα
τουριστικά καταλύµατα διαχωρίζονται σε πλήρους και µερικής απασχολήσεως, αναλόγως της
λειτουργίας τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή για µέρος µόνο αυτού. Η συντριπτική πλειοψηφία των
απασχολουµένων (65%) εργάζεται σε τουριστικά καταλύµατα που λειτουργούν για τµήµα του έτους, ενώ
το 35% σε ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας.
Τα ξενοδοχεία διακρίνονται σε αστικά και εποχιακής λειτουργίας. Τα πρώτα είναι εγκατεστηµένα σε
αστικά κέντρα και λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ τα δεύτερα είναι γεωγραφικά
διάσπαρτα σε όλη τη χώρα και κυρίως στις τουριστικές περιοχές και λειτουργούν µόνο κατά τη διάρκεια
της τουριστικής σεζόν, µε ελάχιστες εξαιρέσεις.
5.3 Ανταγωνισµός
Η περιοχή της Αθήνας, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη µεγάλου
αριθµού ξενοδοχειακών µονάδων χαµηλής τάξεως. Πρόκειται κυρίως για ξενοδοχεία µικρού και µεσαίου
µεγέθους, τα οποία απευθύνονται σε πελάτες χαµηλού εισοδήµατος και τα οποία παρουσιάζουν χαµηλή
πληρότητα.
Αντιθέτως, η αγορά των ξενοδοχείων πολυτελείας (5*)
και Α΄ κατηγορίας (4*), όπου
δραστηριοποιείται η εταιρεία, βάσει της υπάρχουσας υποδοµής, συναντά στο να αντιµετωπίσει τη
συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση, µε αποτέλεσµα την επίτευξη υψηλών βαθµών πληρότητας καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους. Η πλειοψηφία των ανωτέρω µονάδων ανήκουν σε µεγάλα εγχώρια ή διεθνή
ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, µε ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σύγχρονη διοικητική δοµή.
5.4 Τάσεις – Προοπτικές του Κλάδου
Η θέση του τουριστικού κλάδου στην ελληνική οικονοµία είναι δεδοµένη, αναµένεται δε να
ισχυροποιηθεί στο µέλλον, ως αποτέλεσµα της επιχειρούµενης ποιοτικής αναβάθµισης του εισερχόµενου
τουρισµού.
Παράλληλα, η επιχειρούµενη επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου εκτιµάται ότι θα βοηθήσει στην
αύξηση της απασχόλησης των ξενοδοχειακών µονάδων, µε συνέπεια την καλύτερη οικονοµική τους
απόδοση, η οποία θα οδηγήσει και στον στόχο της ποιοτικής αναβάθµισης του εισερχόµενου τουρισµού.
5.5 Θέση της εταιρείας στον κλάδο
Το ξενοδοχείο «PRESIDENT» είναι µια µεγάλου µεγέθους µονάδα Α΄ κατηγορίας ( 4* Αστέρων) που
λειτουργεί συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται, η Αθήνα, είναι κατ’
εξοχήν κορεσµένη περιοχή.
Το «PRESIDENT» απασχόλησε το έτος 2004 µέσο όρο περίπου 141 άτοµα, η µέση ετήσια πληρότης
ανήλθε στο 79%. Σταθερά επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά πληρότητος τα οποία κυµαίνονται σε επίπεδα
ανώτερα του µέσου όρου του κλάδου κατά γεωγραφική περιοχή . Το ποσοστό µικτού κέρδους επί του
κύκλου εργασιών ανήλθε το 2004 στο 53% ανώτερο του µεσαίου όρου του ποσοστού του κλάδου
(Περιφέρεια Αττικής).
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6. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Αντικείµενο δραστηριότητος της ΓΕΚΕ Α.Ε. αποτελεί η παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών εντός Ελλάδας
µε τις µορφές που προβλέπει το καταστατικό της. Όπως αναφέρεται και προηγουµένως, από ιδρύσεώς
της και µέχρι σήµερα η εταιρεία ασχολείται αποκλειστικά µε την εκµετάλλευση του Ξενοδοχείου
«PRESIDENT».
Η ΓΕΚΕ Α.Ε. παρέχει στους πελάτες του «PRESIDENT» ολοκληρωµένες ξενοδοχειακές υπηρεσίες
ενδιαίτησης και εστίασης , δηλαδή ενοικίαση δωµατίων για διανυκτέρευση και σίτιση, οι οποίες
αποτελούν τις δύο κύριες πηγές εσόδων αντιπροσωπεύοντας το 87,7 %, 88,2% και 89,5% των εσόδων
του Ξενοδοχείου το 2002, 2003 και 2004 αντίστοιχα.
Παράλληλα όπως σε κάθε µεγάλη ξενοδοχειακή µονάδα υπάρχουν επικουρικές υπηρεσίες προς τους
πελάτες του ξενοδοχείου όπως παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών γενικά (τηλέφωνα, τέλεξ, φαξ),
υπηρεσιών πλυντηρίου, ενοικίασης θυρίδων κ.α.
Επιπλέον το εστιατόριο, η ταβέρνα και το µπαρ είναι φυσικά ανοικτά και για µη ένοικους, ενώ το
πάρκινγκ εξυπηρετεί κυρίως µηνιαίους πελάτες και δευτερεύοντως διερχοµένους. Το πρατήριο καυσίµων
λειτουργεί κανονικά για το κοινό αλλά οι πωλήσεις του κυρίως περιλαµβάνουν τους µηνιαίους πελάτες
του πάρκινγκ. Πέρα από τις προαναφερθείσες πηγές εσόδων το «PRESIDENT» ενοικιάζει τρεις
αίθουσες εκδηλώσεων που διαθέτει και τα καταστήµατα που στεγάζονται εντός ξενοδοχείου.
Ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει τα έσοδα της εταιρείας ανά κατηγορία παρεχοµένων υπηρεσιών
κατά τα τρία τελευταία έτη.

6.1 ∆ιάρθρωση κύκλου εργασιών ανά κατηγορία παρεχόµενων
υπηρεσιών

Ακαθάριστα έσοδα από
Εκµετάλλευση Ξενοδοχείου

2002
ΕΥΡΩ

Έσοδα Υπνοδωµατίων
Έσοδα Πλυντηρίου
Έσοδα Τηλεφώνων
Έσοδα Τελεξ
Λοιπά Έσοδα (θυρίδες)
Έσοδα PAY T.V
Έσοδα Μπαρ
Έσοδα Εστιατορίου
Έσοδα εξ ενοικίων αιθουσών
Υποσύνολο
Λοιπά Ακαθάριστα Έσοδα
Έσοδα Πάρκινγκ
Έσοδα Πρατηρίου Βενζίνης
Υποσύνολο
Σύνολο Κύκλου Εργασιών

2003
%

5.094.814,10
12.334,95
99.145,16
1.665,72
5.278,67

68,2%
0,2%
1,3%
0,0%
0,1%

189.634,00
1.460.061,98

ΕΥΡΩ

2004
%

ΕΥΡΩ

2,5%
19,6%

7.249.090,92
26.713,22
101.281,41
3.079,88
4.078,62
47.148,03
220.840,46
2.217.122,08

67,5%
0,2%
0,9%
0,0%
0,1%
0,5%
2,0%
20,7%

6.862.934,58

91,9%

9.869.354,62

91,9%

9.682.275,65
42.269,08
71.459,90
2.199,06
21.621,40
58.382,80
328.497,68
3.387.416,81
123.835,22
13.717.957,60

359.770,14
248.331,60
608.101,74
7.471.036,32

4,8%
3,3%
8,1%
100,0%

549.440,77
325.434,63
874.875,40
10.744.230,02

5,1%
3,0%
8,1%
100,0%

633.679,70
257.714,85
891.394,55
14.609.352,15

%
66,3%
0,3%
0,5%
0,0%
0,1%
0,4%
2,3%
23,2%
0,8%
93,9%
%
4,3%
1,8%
6,1%
100,0%

Οι κύριες εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν το οικόπεδο και το κτίριο του Ξενοδοχείου «PRESIDENT»
Κηφισίας 43.
Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, στη χρήση 2004 έγινε αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως
των γηπέδων καθώς και των κτιρίων και των συσσωρευµένων αποσβέσεών τους, εξαιτίας της οποίας η
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αξία κτήσεως των γηπέδων αυξήθηκε κατά ευρώ 1.281.917,17 των κτιρίων κατά ευρώ 1.673.119,85 και
οι συσσωρευµένες αποσβέσεις τους κατά ευρώ 720.792,01, η δε προκύψασα διαφορά
αναπροσαρµογής ποσού ευρώ 2.234.245,01 καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Παθητικού Α.ΙΙΙ.2
«∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων».
Σε βάρος της εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να
έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση.
Ο µέσος όρος του απασχοληθέντος προσωπικού κατά την διάρκεια του έτους 2004 ανήλθε σε 141
άτοµα.

6.2 Εξέλιξη Κύκλου εργασιών - Αποτελέσµατα χρήσεων.
Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσµάτων χρήσεως της εταιρείας την τριετία 2002-2004
συνοψίζεται στο ακόλουθο πίνακα:

 Πίνακας αποτελεσµάτων χρήσεων

Ακαθάριστα έσοδα από εκµετάλλευση Ξενοδοχείου
Λοιπά ακαθάριστα έσοδα
Σύνολο κύκλου εργασιών
Μείον: κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος (Προ αποσβέσεων)
( % επί του κύκλου εργασιών)
Πλέον: άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
( % επί του κύκλου εργασιών)
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Σύνολο Εξόδων
( % επί του κύκλου εργασιών)
Λειτουργικό αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων)
( % επί του κύκλου εργασιών)
Πλέον:Έκτακ. & ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγ. χρήσεων
Έκτακτα κέρδη
Μείον: Έκτακ. & ανόργανα έξοδα
Έξοδα προήγ. χρήσεων
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων
( % επί του κύκλου εργασιών)
Πλέον: πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων
( % επί του κύκλου εργασιών)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων
Καθαρά κέρδη προ φόρων
( % επί του κύκλου εργασιών)
Μείον: φόρος εισοδήµατος
Μείον: Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Μείον: αµοιβές ∆.Σ.
Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ.
( % επί του κύκλου εργασιών)
Μείον: φόροι φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, Αµοιβές ∆.Σ. και φόρους
φορολογικού ελέγχου
( % επί του κύκλου εργασιών)

15

2002
ποσά σε Ευρώ
6.862.934,58
608.101,74
7.471.036,32
4.265.555,72
3.205.480,60
42,91%
116.101,24
3.321.581,84
44,46%
336.361,88
58.669,50
395.031,38
5,29%
2.926.550,46
39,17%
519.247,31
0,00
1.423,03
0,00
0,00
0,00
3.447.220,80
46,14%
559.280,62
4.006.501,42
53,63%
959.843,69
3.046.657,73
40,78%
1.080.557,24
17.853,02
29.045,00
1.919.202,47
25,69%
0,00

2003
ποσά σε Ευρώ
9.869.354,62
874.875,40
10.744.230,02
4.498.549,33
6.245.680,69
58,13%
154.337,26
6.400.017,95
59,57%
433.638,00
70.699,01
504.337,01
4,69%
5.895.680,94
54,87%
74.575,34
7.194,40
3.076,15
1.210.641,66
0,00
0,00
4.769.885.17
44,39%
252.255.20
5.022.140,37
46,74%
1.561.740,21
3.460.400,16
32,21%
1.225.367,09
17.853,02
13.800,00
2.203.380.05
20,51%
40.119,00

2004
ποσά σε Ευρώ
13.717.957,60
891.394,55
14609352,15
5.277.871,67
9.331.480,48
63,87%
35.803,47
9.367.283,95
64,12%
449.030,95
19.822,78
468.853,73
3,21%
8.898.430,22
60,91%
193.350,00
0,00
2.063.023,06
0,00
0,00
0,00
11.154.803,28
76,35%
326.446,70
11.481.249,98
78,59%
1.755.279,19
9.725.970,79
66,57%
3.418.316,81
106.858,42
64.800,00
6.135.995,56
42,00%
16.467,30

1.919.202,47
25,69%

2.163.261,05
20,13%

6.119.528,26
41,89%

 Κύκλος Εργασιών – Περιθώρια Μικτού Κέρδους
Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 35,97% στη χρήση 2004 έναντι της χρήσης 2003
ανερχόµενος σε Ευρώ 14.609.352,15 έναντι Ευρώ 10.744.230,02.
Το κόστος πωλήσεων µετά την αφαίρεση των αποσβέσεων ανήλθε στο 36,13% του κύκλου εργασιών µε
αποτέλεσµα το περιθώριο Μικτού Κέρδους να ανέλθει στο 63,87% έναντι 58,13% στη χρήση 2003. Το
περιθώριο του µικτού κέρδους κυµάνθηκε σταθερά σε υψηλά επίπεδα (άνω του 40%) λόγω της
πολιτικής συγκράτησης του κόστους πωλήσεων που εφαρµόζει η εταιρεία σε συνδιασµό µε την ευνοϊκή
εξέλιξη του κύκλου εργασιών.



Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης:

Τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης εξ Ευρώ 35.803,47 περιλαµβάνουν τα έσοδα που έχει η εταιρεία από
ενοικίαση των καταστηµάτων που στεγάζονται στο πρώτο υπόγειο και επιδοτήσεις από τον ΟΑΕ∆. Η
ανάλυση του λογαριασµού έχει ως εξής:

2004
Ποσά σε Ευρώ
27.735,72
8.067,75
35.803,47

Έσοδα από ενοίκια καταστηµάτων
Έσοδα από επιδοτήσεις ΟΑΕ∆
Σύνολο



Έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιάθεσης:

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης εξ Ευρώ 468.853,73 αντιπροσωπεύουν το 3,21% του κύκλου εργασιών
και αποτελούνται από αµοιβές έµµισθου προσωπικού, έξοδα προβολής, υποδοχής και φιλοξενίας, έξοδα
κίνησης και συντήρησης µεταφορικών µέσων .



Έκτακτα Αποτελέσµατα:

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται η διάρθρωση των εκτάκτων και ανοργάνων εσόδων και
εξόδων της εταιρείας κατά τη χρήση 2004.

Λογαριασµός
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
Έκτακτα Κέρδη

Ποσά σε Ευρώ
193.350,00
Α) 2.060.023,06
Β)
3.000,00
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Αναλογούσες στη χρήση αποσβ.
Παγίων επενδύσεων
Συναλλαγµατικές διαφορές
Κέρδη από εκποίηση µηχανηµάτων



Πιστωτικοί Τόκοι:

Ο λογαριασµός αυτός περιλαµβάνει τα έσοδα από τόκους ανερχόµενα σε Ευρώ 326.446,70 έναντι
Ευρώ 252.255,20 το 2003 και 559.280,62 Ευρώ το 2002 οφείλονται δε κατά βάσιν στα µη διατεθέντα
εισέτι κεφάλαια (από τα αντληθέντα κεφάλαια από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε δηµόσια
εγγραφή) που είναι τοποθετηµένα σε προθεσµιακές καταθέσεις.



Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις για την τριετία 2002-2004 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις στο κόστος πωλήσεων
Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος
Σύνολο Αποσβέσεων

2002
ποσά σε Ευρώ
778.334,79
181.508,90

2003
ποσά σε Ευρώ
1.373.758,32
187.981,89

2004
ποσά σε Ευρώ
1.568.255,65
187.023,54

959.843,69

1.561.740,21

1.755.279,19

Η αύξηση των αποσβέσεων στην χρήση 2004 οφείλεται στην αύξηση των ενσωµατωµένων στο
λειτουργικό κόστος αποσβέσεων λόγω αυξήσεως των παγίων ένεκα υλοποιήσεως του επενδυτικού
προγράµµατος.



Κέρδη Προ φόρων

Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 181,00% στη χρήση 2004 έναντι της χρήσης 2003
ανερχόµενα σε Ευρώ 9.725.970,79 έναντι Ευρώ 3.460.400,16 το 2003. Η αύξηση των κερδών οφείλεται
στην αύξηση του κύκλου εργασιών ( η αύξησις του οποίου οφείλεται κατά µέγα µέρος στην τέλεση των
ολυµπιακών αγώνων στην χώρα µας) και στην πολιτική της συγκράτησης του κόστους πωλήσεων αλλά
και των λειτουργικών και διοικητικών εξόδων. Έτσι παρά την αύξηση των αποσβέσεων τα προ φόρων
κέρδη ανέρχονται στο 66,57% επί του κύκλου εργασιών δια την χρήση 2004 και σε 32,21% δια την
χρήση 2003.

6.3 ∆ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών:

Όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί το µεγαλύτερο µέρος των κερδών της διετίας 2003-2004
διατέθηκε δια την πληρωµή φόρων και µερισµάτων.
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∆ιάθεση κερδών προ αποσβέσεων

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ
φόρων και αποσβέσεων
Υπολ. Απ/των (κερδών) προηγ. χρήσεως
Σύνολο
Σύνολο αποσβέσεων
Φόροι χρήσης
∆ιαφορές φορ. Ελεγχου προηγ. Χρήσεων
Τακτικό αποθεµατικό
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αµοιβές ∆.Σ.
Μερίσµατα
Υπόλοιπον κερδών εις νέο
Σύνολο

2002
ποσά σε
Ευρώ
4.006.501,42

%

2003
ποσά σε
Ευρώ
5.022.140,37

%

2004
ποσά σε
Ευρώ
11.481.249,98

%

22.746,20
4.029.247,62

100,0%

830,05
5.022.970,42

100,0%

1.063,05
11.482.313,03

100,0%

959.843,69
1.098.410,26
0,00
97.412,37
0,00
29.045,00
1.843.706,25
830,05
4.029.247,62

23,8%
27,3%
0,0%
2,4%
0,0%
0,7%
45,8%
0,0%
100,0%

1.561.740,21
1.243.220,11
40.119,00
108.853,05
0,00
13.800,00
2.054.175,00
1.063,05
5.022.970,42

31,1%
24,7%
0,8%
2,2%
0,0%
0,3%
40,9%
0,0%
100,0%

1.755.279,19
3.525.175,23
16.467,30
309.216,41
0,00
64.800,00
5.808.937,50
2.437,40
11.482.313,03

15,3%
30,7%
0,2%
2,7%
0,0
0,5%
50,6%
0,0%
100,0%

6.4 Καθαρά Κέρδη και Κέρδη ανά Μετοχή της Εταιρείας

Η εξέλιξη των κερδών και των κερδών ανά µετοχή παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες:

Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους χρήσης και αµοιβές ∆.Σ.
Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους Χρήσης, Αµοιβές ∆.Σ. και Φόρους
Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων

2002

2003

2004

ποσά σε Ευρώ
3.046.657,73
1.919.202,47

ποσά σε Ευρώ
3.460.400,16
2.203.380,05

ποσά σε Ευρώ
9.725.970,79
6.135.995,56

1.919.202,47

2.163.261,05

6.119.528,26

2002
Αριθµός µετοχών
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους χρήσης και αµοιβές ∆.Σ.
Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους Χρήσης, Αµοιβές ∆.Σ. και Φόρους
Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων
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2003

2004

8.418.750
0,36
0,23

8.418.750
0,41
0,26

8.418.750
1,16
0,73

0,23

0,26

0,73

6.5 Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την εξέλιξη της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας
(ισολογισµός) για την περίοδο 2002, 2003, 2004.

Ισολογισµοί Χρήσεων 2002-2003-2004

2002
ποσά σε Ευρώ

2003
ποσά σε Ευρώ

2004
ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης
Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Έξοδα εγκατάστασης
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης
Γήπεδα – Οικόπεδα
Κτίρια & τεχνικά έργα
Μηχανήµατα Τεχν. Εγκατάστασης και λοιπός
Μηχανολογικός Εξοπλισµός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις από εκτέλεση και προκαταβολές
Ενσωµάτες Ακινητοποιήσεις (Αξία Κτήσης)
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιον Ενεργητικού
Αποθέµατα-Εµπορεύµατα
Πελάτες
Επισφαλείς- Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι
Απαιτήσεις κατά ∆ηµοσίου
Κυκλοφορούν ενεργητικό πλην διαθεσίµων
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
∆ιαθέσιµα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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172.450,10
84.716,37
807.409,00
1.064.575,47
661.854,89
402.720,58
4.020.416,09
5.417.723,30

201.315,10
84.716,37
810.909,00
1.096.940,47
849.836,78
247.103,69
4.020.416,09
5.979.920,72

201.315,10
84.716,37
810.909,00
1.096.940,47
1.036.860,32
60.080,15
5.302.333,26
8.048.828,45

3.166.300,22
205.127,31
4.437.169,58
266.594,48
17.513.330,98
5.331.425,05
12.181.905,93
0,00
5.575,94
12.187.481,87
56.912,93
265.958,08
290,53
52.595,46
1.323.023,98
1.698.780,98
52.041,76
14.018.076,19
14.070.117,95
15.768.898,93
22.641,68
28.381.743,06

3.521.915,40
205.127,31
4.821.146,48
54.964,65
18.603.490,65
6.705.183,37
11.898.307,28
0,00
5.575,94
11.903.883,22
75.098,53
353.996,15
0,00
113.789,63
642.571,44
1.185.455,75
25.491,34
16.389.454,40
16.414.945,74
17.600.401,49
0,00
29.751.388,40

3.536.000,40
205.127,31
5.300.819,37
0,00
22.393.108,79
8.994.231,03
13.398.877,76
5.575,94
13.404.453,70
89.069,04
482.477,90
8.876,00
97.872,35
668.799,09
1.347.094,38
41.771,43
23.422.681,03
23.464.452,46
24.811.546,84
0,00
38.276.080,69

2002
ποσά σε Ευρώ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιάφορα από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
∆ιαφορές αναπρ/γής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Τακτικό αποθεµατικό
Υπόλοιπον κερδών είς νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Προβλέψεις για αποζηµίωση Προσωπικού
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο Προβλέψεων
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Προµηθευτές
Προκαταβολές Πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

4.967.062,50
18.751.206,02

730.553,57
830,05
24.449.652,14
0,00
25.418,35
25.418,35
4.163,70
4.163,70
247.667,49
327.924,92
1.137.378,04
157.207,84
1.846.940,60
129.944,19
3.847.063,08
3.851.226,78
55.445,79
23.381.743,06

2003
ποσά σε Ευρώ

4.967.062,50
18.751.206,02
0,00
428.720,66
839.406,62
1.063,05
24.987.458,85
0,00
15.480,03
15.480,03
4.498,90
4.498,90
250.921,29
833.294,13
1.270.488,00
164.734,52
2.054.175,00
117.871,97
4.691.484,91
4.695.983,81
52.465,71
29.751.388,40

2004
ποσά σε Ευρώ

4.967.062,50
18.751.206,02
2.234.245,01
852.573,66
1.148.623,03
2.437,40
27.956.147,62
0,00
399,89
399,89
49.195,18
49.195,18
275.717,83
214.021,48
3.552.372,35
172.745,52
5.813.819,16
188.621,11
10.217.297,45
10.266.492,63
53.040,55
38.276.080,69

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ :
Έξοδα Εγκατάστασης :
Ο λογαριασµός «Έξοδα Εγκατάστασης» περιλαµβάνει δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την
έναρξη λειτουργίας της εταιρείας και κατά την διενέργεια υλοποιήσεως του επενδυτικού προγράµµατος
(έξοδα σύστασης, εγκατάστασης, κ.λ.π.) τους τόκους της κατασκευαστικής περιόδου του δανείου που
έλαβε η εταιρεία για την ανέγερση του «PRESIDENT» και τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου που
πραγµατοποίησε η εταιρεία από την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε δηµόσια εγγραφή και τα έξοδα
αναδιοργανώσεως.
Τα αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης ύψους Ευρώ 60.080,15 την 31/12/2004 αναλύονται ως
ακολούθως:
Ανάλυση εξόδων εγκατάστασης :

Έξοδα σύστασης & πρώτης εγκατάστασης
Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου
Έξοδα αναδιοργανώσεως
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης
Μείον: Αποσβέσεις
Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης
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Ευρώ
201.315,10
84.716,37
796.009,00
14.900,00
1.096.940,47
1.036.860,32
60.080,15

 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις:
Ο λογαριασµός αυτός περιλαµβάνει:
1. Την αξία των οικοπέδων και γηπέδων της εταιρείας όπως αυτή αναπροσαρµόθηκε βάσει των
νόµων 542/77, 1249/82 απόφαση Ε 2665/88 Νόµο 2065/92, (Πολ.1121/17-11-2004) η οποία
ανέρχεται σε Ευρώ 5.302.333,26. Το οικόπεδο του ξενοδοχείου είναι 3153 τ.µ.
2. Την αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων εξ Ευρώ 8.048.828,45 όπως αυτή αναπροσαρµόσθηκε
βάσει του Ν. 2065/92, (Πολ.1121/17-11-2004) και αναπόσβεστης αξίας εξ Ευρώ 4.860.404,95,
των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του ξενοδοχείου συνολικού ύψους εξ Ευρώ
3.536.000,40 και αναπόσβεστης συνολικής αξίας εξ Ευρώ 1.066.833,80.
3. Την αξία των µεταφορικών µέσων, επίπλων και σκευών της εταιρείας εξ Ευρώ 5.505.946,68 και
αναπόσβεστης αξίας εξ Ευρώ 2.169.305,75.
Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις.
Ο λογαριασµός αυτός περιλαµβάνει δοθείσες χρηµατικές εγγυήσεις προς ∆.Ε.Η. εξ Ευρώ
5.575,94.

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:


Αποθέµατα:

Ο λογαριασµός αυτός αφορά τρόφιµα, ποτά κενές φιάλες και δοχεία, καύσιµα και λιπαντικά και
περιλαµβάνει τα υπόλοιπα της απογραφής 31/12/2004 συνολικής αξίας εξ Ευρώ 89.069,04. Τα από
αγορά αποθέµατα (εµπορεύµατα) αποτιµήθηκαν στην τελευταία τιµή αγοράς τους. Κατά πάγια τακτική η
εταιρεία αποτιµά τα αποθέµατά της µε την µέθοδο FIFO.


Απαιτήσεις:

1. Ο λογαριασµός «Πελάτες» περιλαµβάνει απαιτήσεις της εταιρείας από πρακτορεία και άλλους
πελάτες συνολικού ύψους εξ Ευρώ 482.477,90 την 31/12/2004.
Λογαριασµός Πελάτες
Ευρώ
18.111,30
464.366,60
482.477,90

Τρεχούµενοι λογαριασµοί πελατών
Τρεχούµενοι λογαριασµοί πρακτορείων

Οι τρεχούµενοι λογαριασµοί πελατών αφορούν τους λογαριασµούς των πελατών που διαµένουν στο
ξενοδοχείο και που είτε εξοφλούνται µε την αναχώρησή τους είτε µεταφέρονται στους τρεχούµενους
λογαριασµούς πρακτορείων.
Οι τρεχούµενοι λογαριασµοί πρακτορείων περιλαµβάνουν τους λογαριασµούς επί πιστώσει των
συνεργαζοµένων πρακτορείων που τυγχάνουν πίστωσης µέχρι 30 ηµερών και έως το πιστωτικό τους
όριο (πλαφον). Το ποσόν των ήδη σχηµατισµένων προβλέψεων εξ Ευρώ 15.480,03 µειώθηκε κατά Ευρώ
15.080,14 για επισφαλείς απαιτήσεις που διαγράφηκαν στην χρήση και παρέµεινε ποσό Ευρώ 399,89.
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2. Ο λογαριασµός «Χρεώστες διάφοροι » περιλαµβάνει επίδικες απαιτήσεις από τον ∆ήµο Αθηναίων
ύψους Ευρώ 7.389,46, επίδικη απαίτηση από προµηθευτή ύψους Ευρώ 2.347,76,προκαταβολές
προµηθευτών Ευρώ 79.319,27 και άλλους διάφορους χρεώστες συνολικού ύψους Ευρώ 8.815,86.

Ο λογαριασµός «Απαιτήσεις κατά του ∆ηµοσίου» περιλαµβάνει την προκαταβολή φόρου εισοδήµατος
εξ Ευρώ 660.336,73 την παρακράτηση φόρων από τόκους εξ Ευρώ 3.045,01 και την παρακράτηση
φόρου διαφόρων νόµων εξ Ευρώ 5.417,35 .
Ο λογαριασµός «∆ιαθέσιµα» εξ συνόλου Ευρώ 23.464.452,46 εµφανίζει τα ρευστά διαθέσιµα της
εταιρείας που αναλύονται ως ταµείο εξ Ευρώ 41.771,43 και καταθέσεις όψεως και προθεσµίας εξ Ευρώ
23.422.681,03.

 ΠΑΘΗΤΙΚΟ :


Ίδια Κεφάλαια :

1. Κεφάλαιο Μετοχικό εξ Ευρώ 4.967.062,50 διαιρούµενο σε 8.418.750 κοινές ανώνυµες µετοχές
ονοµαστικής αξίας 0,59 Ευρώ έκαστη.
2. ∆ιάφορες από έκδοση µετοχών υπέρ άρτιο εξ Ευρώ 18.751.206,02.
3. ∆ιάφορες από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων εξ Ευρώ
2.234.245,01.
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού εξ Ευρώ 852.573,66.
5. Τακτικό αποθεµατικό εξ Ευρώ 1.148.623,03.
6. Υπόλοιπον κερδών χρήσεως εις νέο εξ Ευρώ 2.437,40.
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα εξ Ευρώ 399,89 αφορούν στο σύνολό τους προβλέψεις
για επισφαλείς απαιτήσεις.


Υποχρεώσεις:

Ο λογαριασµός «Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις» εξ Ευρώ 49.195,18 περιλαµβάνει ληφθείσες
εγγυήσεις από µισθώσεις καταστηµάτων που βρίσκονται στους χώρους του ξενοδοχείου εξ Ευρώ
4.692,48 και τον λογισµό (2) δύο δόσεων εξ Ευρώ 44.502,70 του φόρου υπεραξίας που θα πληρωθούν
το 2006.
Ο λογαριασµός «Προµηθευτές» εξ Ευρώ 275.717,83 περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς
τους προµηθευτές παγίων στοιχείων, τροφίµων, ωνίων, υλικών καθαρισµού, αναλωσίµων, καυσίµων,
και δαπανών συντήρησης. Η αποπληρωµή των προµηθευτών πραγµατοποιείται κατά µέσον όρο σε 30
µέρες. ∆ιευκρινίζεται ότι το υπόλοιπο του λογαριασµού προµηθευτών είναι κατακερµατισµένο και ότι δεν
υπάρχει ένας ή οµάδα προµηθευτών προς τους οποίους η εταιρεία να οφείλει σηµαντικό ποσό.
Ο λογαριασµός «Προκαταβολές Πελατών» εξ Ευρώ 214.021,48 περιλαµβάνει προκαταβολές
πρακτορείων.
Ο λογαριασµός «Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη» εξ Ευρώ 3.552.372,35 περιλαµβάνει Φ.Π.Α., τον
λογισµό (2) δύο δόσεων του φόρου υπεραξίας που θα πληρωθούν το 2005, τον φόρον Μισθωτών
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Υπηρεσιών ΣΤ΄ διµήνου 2004, τον φόρον αποζηµειώσεων, τον φόρον αµοιβών τρίτων, διαφόρους
φόρους και τέλη, φόρο εισοδήµατος 2004 και συµπληρωµατικό φόρο 2004 το ύψος των οποίων
παρουσιάζεται στο παρακάτω πίνακα.
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη:
Ευρώ
42.415,36
44.502,70
17.159,74
2.901,12
12.402,50
14.674,12
3.404.089,78
14.227,03
3.552.372,35

Φ.Π.Α
Φόρος υπεραξίας
Φόρος µισθωτών υπηρεσιών
Φόρος αποζηµειώσεων
Φόρος Αµοιβών Τρίτων
∆ιάφοροι φόροι και τέλη
Φόρος εισοδήµατος 2004
Συµπληρωµατικός φόρος 2004
Σύνολο

Ο λογαριασµός «Ασφαλιστικοί Οργανισµοί» συνολικού ύψους εξ Ευρώ 172.745,52 περιλαµβάνει τις
εισφορές Ι.Κ.Α. τρέχουσας περιόδου εξ Ευρώ 129.448,03 τις εισφορές Τ.Α.Ξ.Υ. (Ταµείο ασφάλισης
ξενοδοχειακών υπαλλήλων) εξ Ευρώ 41.798,43 και ΤΕΑΗΕ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΕ∆ΞΕ εξ Ευρώ 1.499,06.
Ο λογαριασµός «Μερίσµατα Πληρωτέα» ύψους εξ Ευρώ 5.813.819,16 αφορά τα µερίσµατα της
χρήσεως 2004 εξ Ευρώ 5.808.937,50 και το υπόλοιπον ποσόν εξ Ευρώ 4.881,66 µερίσµατα
παρελθουσών χρήσεων.
Ο λογαριασµός «Πιστωτές ∆ιάφοροι » εξ Ευρώ 188.621,11 περιλαµβάνει τις οφειλόµενες αµοιβές
προσωπικού του ∆εκεµβρίου 2004 που πληρώθηκαν στις αρχές του Ιανουαρίου του 2005 εξ Ευρώ
123.821,11 και τις αµοιβές ∆.Σ εξ Ευρώ 64.800,00 που θα πληρωθούν µετά από την έγκριση της
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων.



Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού:

Ο λογαριασµός αυτός εξ Ευρώ 53.040,55 περιλαµβάνει στο σύνολό του τους λογισµούς ∆.Ε.Η,
Ε.Υ.∆.Α.Π., Ο.Τ.Ε.
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6.6



ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πίνακας αναµόρφωσης αποτελεσµάτων

Ο Ακόλουθος Πίνακας παρουσιάζει την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας για τις χρήσεις
2002-2004 βάσει των παρατηρήσεων του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων
Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση
προσωπικού
Αναµορφωµένα αποτελέσµατα προ φόρων
Μείον: Φόροι χρήσης & λοιποί φόροι
Μείον: Αµοιβές ∆.Σ.
Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ.
Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου στη χρήση που
αναλογούν
Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους, αµοιβές ∆.Σ.
και φόρους φορολογικού ελέγχου



2003

2004

ποσά σε
Ευρώ

ποσά σε
Ευρώ

3.046.657,73

3.460.400,16 9.725.970,79

485.000,00
2.561.657,73
1.098.410,26
29.045,00
1.434.202,47

65.000,00
200.000,00
3.395.400,16 9.525.370,79
1.243.220,11 3.525.175,23
13.800,00
64.800,00
2.138.380,05 5.935.995,56

16.467,30
1.417.735,17

0,00

0,00

2.138.380,05 5.935.995,56

Αναµορφωµένα κέρδη ανά µετοχή

2002
2003
2004
8.418.750 8.418.750 8.418.750
0,30
0,40
1,13
0,17
0,25
0,71
0,17
0,25
0,71

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Προ φόρων
Μετά από φόρους χρήσης & αµοιβές ∆.Σ.
Μετά από φόρους χρήσης αµοιβές ∆.Σ. και φόρους
φορολογικού ελέγχου



2002
ποσά σε
Ευρώ

Πίνακας αναµόρφωσης ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για
αποζηµίωση προσωπικού
Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου στη χρήση που
αναλογούν
Αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια
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2002

2003

2004

ποσά σε
Ευρώ

ποσά σε
Ευρώ

ποσά σε
Ευρώ

24.449.652,14 24.987.458,85 27.956.147,62
485.00,00
65.000,00
200.000,00
16.467,30

0,00

0,00

23.948.184,84 24.922.458,85 27.756.147,62

6.7 Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βασικότεροι δείκτες, βάσει των αποτελεσµάτων της
Εταιρείας:
2002
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)
Κύκλου Εργασιών
Κερδών προ Φόρων
Κερδών µετά από φόρους Χρήσης και Αµοιβές ∆.Σ.
Κερδών µετά από φόρους Χρήσης, Αµοιβές ∆.Σ. και Φόρους Φορολογικού
Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων
Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης)
Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων

2003

2004

1,63%
-19,00%
-20,60%

43,81%
13,58%
14,81%

35,97%
181,06%
178,48%

-20,60%
62,56%
-1,46%

12,72%
6,22%
4,83%

182,88%
20,37%
28,65%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (%)
Μεικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων)
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων)

42,91%
40,78%

58,13%
32,21%

63,87%
66,57%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%)
Αποδοτικότητα µ.ό. Ιδίων Κεφαλαίων
Αποδοτικότητα µ.ό. Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων

12,48%
10,66%

14,00%
11,90%

36,74%
28,60%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:Ι )
Γενική Ρευστότητα
Άµεση Ρευστότητα

4,10
4,08

3,71
3,6

2,42
2,41

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)
Απαιτήσεων από Πελάτες
Προµηθευτών (επί των αγορών)
Αποθεµάτων

12
110
6

12
115
6

12
140
6

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:Ι )
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια
Τραπεζικές Υποχρεώσεις/ Ίδια Κεφάλαια

0,16
0,00

0,19
0,00

0,37
0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Μεικτό Κέρδος
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Αποτέλεσµα
προ Χρεωστικών Τόκων & Φόρων

25

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βασικότεροι δείκτες βάσει των αναµορφωµένων
αποτελεσµάτων και των αναµορφωµένων ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας
2002
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)
Κύκλου Εργασιών
Κερδών προ Φόρων
Κερδών µετά από φόρους Χρήσης και Αµοιβές ∆.Σ.
Κερδών µετά από φόρους Χρήσης, Αµοιβές ∆.Σ. και Φόρους Φορολογικού
Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων
Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης)
Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων

2003

2004

1,63%
-31,90%
-40,67%

43,81%
32,55%
49,10%

35,97%
180,54%
177,59%

-41,35%
62,56%
-3,14%

50,83%
6,22%
6,40%

177,59%
20,37%
28,26%

42,91%
34,29%

58,13%
31,60%

63,87%
65,20%

8,78%
9,03%

13,89%
11,79%

36,16%
28,11%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:Ι )
Γενική Ρευστότητα
Άµεση Ρευστότητα

4,10
4,08

3,71
3,6

2,42
2,41

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)
Απαιτήσεων από Πελάτες
Προµηθευτών (επί των αγορών)
Αποθεµάτων

12
110
6

12
115
6

12
140
6

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:Ι )
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια
Τραπεζικές Υποχρεώσεις/ Ίδια Κεφάλαια

0,16
0,00

0,19
0,00

0,37
0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (%)
Μεικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων)
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων)
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%)
Αποδοτικότητα µ.ό. Ιδίων Κεφαλαίων
Αποδοτικότητα µ.ό. Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Μεικτό Κέρδος
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Αποτέλεσµα
προ Χρεωστικών Τόκων & Φόρων
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6.8 Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων
Οι πηγές και οι χρήσεις κεφαλαίων κατά την διετία 2003-2004 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κέρδη προ Φόρων
Πρόβλεψη Αποζηµίωσης Προσωπικού
Αποσβέσεις (σύνολο)
Προβλέψεις
Αύξηση Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών ή/και Κεφαλαιοποίηση
Μερισµάτων και Κερδών Χρήσης
Μεταβολή στα Ποσά Προορισµένα
για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (σύνολο)
Μεταβολή στο Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο
Καθαρή Μεταβολή Επιχορηγήσεων Επενδύσεων-Αναπροσαρµογή
Συµµετοχών
Αύξηση Μακροπρόθεσµων Τραπεζικών Υποχρεώσεων
Αύξηση Λοιπών Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Αύξηση Βραχυπρόθεσµου Τραπεζικού ∆ανεισµού

2003
3.460.400,16
0,00
1.561.740,21
15.480,03

2004
9.725.970,79
0,00
1.755.279,19
399,89

ΣΥΝΟΛΟ
13.186.370,95
0,00
3.317.019,40
15.879,92

ΠΟΣΟΣΤΟ
75,71%
0,00
19,04%
0,09%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

428.720,66
0,00
335,20
0,00

424.853,00
0,00
44.696,25
0,00

853.573,66

4,90%

45.031,45
0,00

0,26%
0,00

ΣΥΝΟΛΟ

5.466.676,76

11.951.199,12

17.417.875,38

100,00%

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης
Μεταβολή ∆ιαθεσίµων
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην Επόµενη Χρήση

-1.354.766,98
1.831.502,56

-5.364.748,78
7.211.145,35

-6.719.515,76
9.042.647,91

-33,65%
45,28%

0,00
0,00
1.090.159,67

0,00
0,00
3.789.618,14

0,00
0,00
4.879.777,81

0,00
0,00
24,44%

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2.054.175,00

0,00
0,00
0,00
5.808.937,50

0,00
0,00
7.863.112,50

0,00
0,00
39,38%

Καθαρή Μεταβολή Εξόδων Εγκατάστασης
Καθαρή Μεταβολή Παγίων
Αύξηση (µείωση) Συµµετοχών
και Λοιπών Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων
Αποπληρωµή Μακροπρόθεσµων Τραπεζικών Υποχρεώσεων
Μείωση Λοιπών Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Μείωση Βραχυπρόθεσµου Τραπεζικού ∆ανεισµού
∆ιανεµόµενα Μερίσµατα
Παρακρατηθέντα Μερίσµατα και Κέρδη Χρήσης
για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Αµοιβές ∆.Σ. και ∆ιανεµόµενα Κέρδη στο Προσωπικό
Φόροι Εισοδήµατος, Φόροι Αποθεµατικών
& Λοιποί Φόροι Χρήσης
Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων Χρήσεων

0,00
13.800,00

0,00
64.800,00

0,00
78.600,00

0,00
0,39%

1.243.220,11
40.119,00

3.525.175,23
16.467,30

4.768.395,34
56.586,30

23,88%
0,28%

ΣΥΝΟΛΟ

4.918.209,36

15.051.394,74

19.969.604,10

100,00%
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7

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
7.1 Συνδεδεµένες εταιρίες µε την ΓΕΚΕ Α.Ε.
Η ΓΕΚΕ Α.Ε. δεν συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή
συνεταιρισµούς οποιασδήποτε µορφής ούτε έχει ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή κοινή µετοχή
σχέση µε άλλη επιχείρηση και ούτε υπάρχει σύµβαση ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισµού οργάνων άλλης
εταιρείας εκτός των παρακάτω.
7.2 Εταιρίες που συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή και τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΓΕΚΕ Α.Ε.
Οι κύριοι µέτοχοι και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΓΕΚΕ Α.Ε. δεν συµµετέχουν στο
κεφάλαιο άλλων εταιρειών µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 10% εκτός αυτής που αναφέρεται
παρακάτω.
ΑΤΕΞ Α.Ε.
Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 7 Μαρτίου 1962. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη
Σερβίας 16 και η διάρκειά της είναι 75 έτη. Σκοπός της εταιρείας είναι α) η ίδρυση και εκµετάλλευση
ξενοδοχείων ή και πάσης άλλης ξενοδοχειακής επιχείρησης, δια αγοράς, ανεγέρσεως ή µισθώσεως
ξενοδοχείων ξενώνων, ξενώνων θερινών διαµονών, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων β) η
ίδρυση και εκµετάλλευση γραφείων ταξιδείων προσελεύσεως και εξυπηρετήσεως τουριστών εν τη
ηµεδαπή και την αλλοδαπή και πάσα εν γένει επιχείρηση συνδεδεµένη εµµέσως ή αµέσως προς τας
ξενοδοχειακάς και τουριστικάς εργασίας. Η ΑΤΕΞ Α.Ε. έχει στην ιδιοκτησία της και διαχειρίζεται το
ξενοδοχείον ASTOR που βρίσκεται στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 16.
Η εταιρεία διοικείται από πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τους εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κεφάλας Αλέξανδρος του Κων/νου
Κεφάλα Χλόη συζ. Αλεξάνδρου
Κεφάλας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Κεφάλα Αγγελική συζ. Γεωργίου
Μηνδρινού Ιωάννα του Γεωργίου

ΘΕΣΗ
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός ∆ιευθυντής
Μέλος
Μέλος

Η Μετοχική σύνθεση της ΑΤΕΞ κατά την τελευταία Γ.Σ. της


Μετοχική σύνθεση της ΑΤΕΞ Α.Ε

ΜΕΤΟΧΟΙ
Κεφάλας Γεώργιος του Κων/νου
Κεφάλα ∆ωροθέα του Γεωργίου
Κεφάλας Κων/νος του Γεωργίου
Πάκης Χρήστος του Ευσταθίου
Κεφάλας Κων/νος του Αλεξάνδρου
Κεφάλας Ιωάννης του Αλεξάνδρου
Κεφάλας Βασίλειος του Αλεξάνδρου
Κεφάλα Αικατερίνη του Αλεξάνδρου
Κεφάλα Ελένη του Αλεξάνδρου

%
7,59%
20,33%
20,33%
1,75%
10%
10%
10%
10%
10%
28

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.844.124,00 € (35.850 µετ. των 51,44 €). Ο
µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού ανέρχεται σε 38 άτοµα.
7.3

∆ιεταιρικές συναλλαγές

Ουδεµία διεταιρική συναλλαγή υφίσταται µεταξύ της εταιρείας και της ΑΤΕΞ Α.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο
και στο ∆.Σ. της οποίας συµµετέχουν τα µέλη του ∆.Σ. ή οι κύριοι µέτοχοι.

8. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ

8.1 Προβλέψεις αποτελεσµάτων
Η εταιρεία εκτιµά ότι ο κύκλος εργασιών της για την χρήση 2005 θα κινηθεί στα επίπεδα των € 12 εκ. ,
ήτοι αύξηση 12% από το 2003 και µείωση 18% από το 2004. Η προβλεπόµενη µείωση σε σχέση µε το
2004 οφείλεται ειµή και µόνον στην θετική επίδραση των Ολυµπιακών Αγώνων στην χρήση 2004.

9. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
9.1 Στρατηγική της Επιχείρησης
Ο στρατηγικός σχεδιασµός της ΓΕΚΕ Α.Ε. περιλαµβάνει δύο κύρια στοιχεία: το πρώτο αφορά το
υπάρχον ξενοδοχειακό συγκρότηµα του « PRESIDENT» και την συνέχιση της επιτυχηµένης του πορείας,
ενώ το δεύτερο την επέκταση της ΓΕΚΕ Α.Ε. σε νέες δραστηριότητες, πάντα όµως στον ξενοδοχειακό
κλάδο, σε µεσο-µακροπρόθεσµο ορίζοντα.
Οι βασικοί άξονες αυτού του σχεδιασµού περιλαµβάνουν:
 Τη διασφάλιση και την αύξηση της κερδοφορίας της υπάρχουσας µονάδας, µέσω σταδιακών
αυξήσεων των τιµολογίων, ως αποτέλεσµα της προγραµµατισµένης ανακαίνισης.
 Τη διατήρηση των υψηλών ποσοστών πληρότητας
 Την προετοιµασία της εταιρείας για τις επερχόµενες εξελίξεις στον κλάδο και κυρίως την
ποιοτική αναβάθµιση του εισερχόµενου τουριστικού ρεύµατος.
 Την εξαγορά άλλης ξενοδοχειακής επιχείρησης, εντός του λεκανοπεδίου Αττικής, ή την ανέγερση
νέας ξενοδοχειακής µονάδας επί γηπέδου που θα αγορασθεί για τον σκοπό αυτόν. Ο µεσοµακροπρόθεσµος ορίζοντας της επένδυσης αυτής µεταθέτει χρονικά τη λήψη οποιασδήποτε
επενδυτικής απόφασης µετά την ολοκλήρωση της έρευνας αγοράς και της ανάλυσης των
αποτελεσµάτων αυτής.
Καθοριστικός παράγοντας για την µελλοντική πορεία της εταιρείας είναι ότι ο τουρισµός είναι και θα
παραµείνει ένα από τα σηµαντικότερα προϊόντα της χώρας, µε συνεχώς ισχυροποιούµενο ρόλο στην
ελληνική οικονοµία. Η εταιρεία αναµένεται ότι εντός των εποµένων ετών θα δηµιουργηθούν οι
κατάλληλες εξωτερικές συνθήκες (οικονοµικές, κοινωνικές, διεθνή προβολή κ.α.) οι οποίες θα
συνδράµουν στην καλύτερη πορεία του κλάδου.
Τέλος, καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας είναι και η εµπειρία
της διοίκησής της στο συγκεκριµένο αντικείµενο, καθώς και η επιβεβαιωµένη ικανότητά της να επιλέγει
τον συνδυασµό τιµολογιακής πολιτικής, κόστους και παρεχόµενων υπηρεσιών που εξασφαλίζουν
υψηλή κερδοφορία και πληρότητα.
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9.2 Eπενδυτική πολιτική

Η εταιρεία µας βαίνει προς την ολοκλήρωση της ανακαίνισης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του
ξενοδοχείου. Ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η εκτέλεση των επενδυτικών εργασιών προς
αναβάθµιση των υπηρεσιών του ξενοδοχείου µας, υπολογίζουµε και ευελπιστούµε να έχει ολοκληρωθεί
ως το τέλος του 2005. Συνεχίζεται η έρευνα για την εξαγορά ή ανέγερση ξενοδοχειακής µονάδας ώστε
αφού αντληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και συνεκτιµηθούν µε τις συνθήκες της αγοράς να ληφθεί
καλύτερη επενδυτική απόφαση.

9.3 Πολιτική Μερισµάτων
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη µερισµατική πολιτική που ακολούθησε η εταιρεία κατά την
τελευταία διετία (2003-2004).


Πίνακας Μερισµατικής Πολιτικής:

Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ.
Μέρισµα
% επί των κερδών

2002

2003

2004

ποσά σε
Ευρώ

ποσά σε
Ευρώ

ποσά σε
Ευρώ

1.941.948,67
1.843.706,25
94,9%

2.164.091,10
2.054.175,00
94,9%

6.120.591,31
5.808.937,50
94,9%

Η εταιρεία στο µέλλον, όπως προβλέπεται από τον νόµο 2190/1920 θα διανέµει σταθερά µέρισµα ίσο ή
µεγαλύτερο του 35% των καθαρών κερδών – µετά την αφαίρεση των εταιρικών βαρών, του τακτικού
αποθεµατικού και του αναλογούντος φόρου – ή το 6% επί του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου,
όποιο ποσό εκ των δύο είναι µεγαλύτερο. Η εταιρεία επιπλέον σκοπεύει να καθορίζει την µερισµατική
της πολιτική λαµβάνοντας υπ’ όψιν της κεφαλαιακές της ανάγκες, το επενδυτικό της πρόγραµµα και
άλλους σχετικούς παράγοντες. ∆ηλώνει δε ότι η µελλοντική µερισµατική πολιτική θα κυµαίνεται κοντά
στο πλαίσιο αυτής του 2002, 2003, 2004.

 Φορολογία Μερισµάτων

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2238/1994 άρθρο 109) οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι
εισηγµένες στο Χ.Α.Α. πλην τραπεζών, βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους
πριν από οποιαδήποτε διανοµή.
Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο
µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει.
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του
ισολογισµού από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας.
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9.4 Πορεία της Μετοχής


Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής

Η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής (στην τελευταία συνεδρίαση κάθε µήνα) και του µηνιαίου όγκου
συναλλαγών παρουσιάζονται στους πίνακες και τα διαγράµµατα που παρατίθενται παρακάτω
Εξέλιξη της Χρηµατιστηριακής Τιµής Κλεισίµατος (ανά µήνα) και του Μηνιαίου
Όγκου Συναλλαγών της ΓΕΚΕ κατά το έτος 2004

Τιµή

Μηνιαίος Όγκος

7,00 €

23000

20000
6,50 €
17000
Τιµή την τελευταία
συνεδρίαση του µήνα

6,00 €

14000

Τεµάχια

11000
5,50 €
8000

5,00 €

5000
∆εκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αυγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ. ∆εκ.
2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Μήνας - Έτος

ΓΕΚΕ
ΜΗΝΑΣ

ΤΙΜΗ
(στη τελευταία
συνεδρίαση του µήνα)

Ιαν. 2004
Φεβ. 2004
Μάρ. 2004
Απρ. 2004
Μάι. 2004
Ιούν. 2004
Ιούλ. 2004
Αυγ. 2004
Σεπτ. 2004
Οκτ. 2004
Νοέµ. 2004
∆εκ. 2004

6,30
6,40
6,40
6,40
6,40
6,30
6,40
6,40
6,10
6,00
6,50
6,50

Μηνιαίος Όγκος
Μετοχής
(τεµ.)

19.420
10.550
22.790
15.300
13.370
13.190
7.740
12.310
13.850
13.660
9.860
19.200
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Συνολική
Μηνιαία Αξία
Συναλλαγών (σε
€)

Γενικός ∆είκτης
Χ.Α.Α.

127.631,00
66.745,60
145.320,60
98.430,00
84.844,20
84.385,20
49.449,00
78.543,20
86.458,80
82.886,40
63.719,40
121.466,80

2.432,58
2.451,50
2.370,65
2.517,62
2.432,72
2.349,16
2.319,30
2.314,26
2.328,24
2.489,19
2.654,81
2.786,18

Εξέλιξη της Χρηµατιστηριακής Τιµής της ΓΕΚΕ σε σχέση µε το Γενικό
∆είκτη Χ.Α.Α. κατά το έτος 2004 (τιµή βάσης ∆εκ. 2003)
ΓΕΚΕ

Γενικός ∆είκτης

130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00

Έναρξη διαπραγµάτευσης µετοχής στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών η 01/09/2000.
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∆εκ. 2004

Νοέµ. 2004

Οκτ. 2004

Σεπτ. 2004

Αυγ. 2004

Ιούλ. 2004

Ιούν. 2004

Μάι. 2004

Απρ. 2004

Μάρ. 2004

Φεβ. 2004

Ιαν. 2004

∆εκ. 2003

80,00

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΚΕ Α.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΚΕ Α.Ε.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ
ΜΕΤΡΗΤΑ ΤΗΣ 31/03/2004
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ
ΜΕΤΡΗΤΑ ΤΗΣ 30/06/2004
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ
ΜΕΤΡΗΤΑ ΤΗΣ 30/09/2004
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ
ΜΕΤΡΗΤΑ ΤΗΣ 31/12/2004
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΚΕ Α.Ε
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/03/2004
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2004
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/09/2004
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ΓΕΚΕ ΑΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99
Κατάσταση Ταµιακών Ροών
της χρήσεως : από 1/1/2004 – 31/12/2004

Α/Α

Ανάλυση
Χρήση 2004

Α
Α

Α

Α

100
101
102
103

Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
Ταµιακές εισροές
Πωλήσεις
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Ποσά σε ΕΥΡΩ
Πρ. χρήση 2003

14.609.352,15
35.803,47

10.744.230,02
154.337,26

2.253.373,06

74.575,34
7.194,40
252.255,20

104
105
106
107
108

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)
Έσοδα χρεογράφων
Πώληση χρεογράφων
Μείωση απαιτήσεων
Αφαιρούνται:

109
110

Αγορά χρεογράφων
Αύξηση απαιτήσεων

200

Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Α 100)
Ταµιακές εκροές

201
202
203
204

Κόστος πωληθέντων (µείον αποσβέσεις και προβλέψεις)
Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως
Έξοδα λειτουργίας ερευνών – αναπτύξεως
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

205
206
207
208
209
210

Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας
Άλλα έξοδα
Αύξηση αποθεµάτων
Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού
Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού
Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών)
Αφαιρούνται:

211
212
213

Μείωση αποθεµάτων
Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού
Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού

214

Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών)
6.275.837,04

-504.077,47
5.707.974,53

300
301
302
303
304

Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Α 200)
Ταµιακές Εκροές φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου
Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη
Αφαιρείται:

3.418.316,81
106.858,42
16.467,30

1.225.367,09
17.853,02
40.119,00
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Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη

-2.281.884,35

-133.109,96

Σύνολο Ταµιακών Εκροών Φόρων (Α 300)

1.259.758,18

1.150.229,15

9.526.631,90

4.895.961,05

326.446,70

521.572,51

-162.748,26
17.062.227,12

11.754.164,73

5.277.871,67
449.030,95

4.498.549,33
433.638,00

19.822,78

70.699,01

13.970,51

1.210.641,66
18.185,60
2.980,08

515.715,97

-22.641,68
-574,84

Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
( Α 100 - Α 200 – Α 300 ) = Α
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Α/Α
Β
Β

Β

Ανάλυση

100
101
102
103
104
105
106
200
201
202
203
204
205

Ποσά σε ΕΥΡΩ
Χρήση 2004
Πρ. χρήση 2003

Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµιακές εισροές
Πώληση ασώµατων ακινητοποιήσεων
Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Πώληση συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
Μείωση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
Έσοδα συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
Πιστωτικοί τόκοι (µακροπρόθεσµων κ.λ.π. απαιτήσεων)
Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Β 100)
Ταµιακές εκροές
Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων
Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως
Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Β 200)
Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
( Β 100 – Β 200 ) = Β

Γ
Γ

3.076,15

3.000,00

3.076,15

834.581,12

1.090.159,67

834.581,12

32.365,00
1.122.524,67

-831.581,12

-1.119.448,52

423.853,00
44.696,28

428.720,66
335,20

100
101
102

Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Ταµιακές εισροές
Είσπραξη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο
Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων

103
104

Αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών)

468.549,28

429.055,86

200
201
202
203
204
205
206

Ταµιακές εκροές
Μείωση (επιστροφή) µετοχικού κεφαλαίου
Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων
Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών)
Τόκοι πληρωθέντες
Μερίσµατα πληρωθέντα

2.049.293,34

1.846.940,60

207
208

∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό
Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως
Σύνολο Ταµιακών Εκροών ( Γ 200 )

64.800,00

13.800,00

2.114.093,34

1.860.740,60

-1.645.544,06

-1.431.684,74

7.049.506,72

2.344.827,79

16.414.945,74

14.070.117,95

23.464.452,46

16.414.945,74

Σύνολο Ταµιακών Εισροών ( Γ 100 )
Γ

3.000,00

Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
( Γ 100 – Γ 200 ) = Γ
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισµα Α+Β+Γ)
ΠΛΕΟΝ : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Μ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.∆.Τ. Α 115467

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΕΦΑΛΑΣ
Α.∆.Τ. Α 003630

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ
Α.∆.Τ. Θ 092005

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ Β. ΖΗΣΗΣ
Α.∆.Τ. Κ 369905

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Ελέγξαµε την ανωτέρω Κατάσταση των Ταµιακών Ροών της Εταιρείας ”ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ‘’ΓΕΚΕ’’ της χρήσεως 1.1.2004 – 31.12.2004, η οποία έχει καταρτισθεί µε βάση τα
τηρούµενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία ως και τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες
έχει εκδοθεί το από 22 Φεβρουαρίου 2005 πιστοποιητικό µας ελέγχου. Κατά την γνώµη µας η προαναφερόµενη
Κατάσταση Ταµιακών Ροών απεικονίζει τις Ταµιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες της
ανωτέρω εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 23 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΞΕΝΟΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14171
ΣΟΛ α.ε.ο.ε
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Πρόσκληση
Πρόσκληση των µετόχων της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.
(ΑΡ.Μ.ΑΕ 1932/06/Β/86/99)
Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρείας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής βάσει της από
26/05/05 απόφασής του καλεί τους µετόχους της σε τακτική Γενική Συνέλευση για τις 24 Ιουνίου 2005
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.µ στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα ,οδός Κηφισίας 43 για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2004 µαζί µε την
έκθεση του ∆.Σ και του ελεγκτού για την χρήση 1/01/2004 – 31/12/2004.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζηµίωσης για την χρήση 1/1/2004 – 31/12/2004.
3. Έγκριση αµοιβών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το σώµα
των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2005.
5. Καθορισµός ηµεροµηνίας αποκοπής και χρονικό διάστηµα πληρωµής του µερίσµατος.
6. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.
7. ΄Εγκριση της απόφασης του ∆.Σ 02/07/2004 για την διάθεση της διαφοράς µεταξύ των
αντληθέντων κεφαλαίων και των αντιστοίχων κεφαλαίων που αναφέρονται στο πρόγραµµα
του ενηµερωτικού δελτίου.
8. Παράταση χρόνου χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων.
9. Απόφαση επιστροφής µέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την δηµόσια εγγραφή του
έτους 2000.
10. Λοιπά θέµατα και διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση δικαιούνται σύµφωνα µε το καταστατικό να παραστούν όλοι οι µέτοχοι, είτε
αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο. Όσοι από τους µετόχους επιθυµούν να συµµετέχουν στην ετήσια
τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, µέσω του χειριστή του λογαριασµού τους, στον οποίον είναι
καταχωρηµένες οι µετοχές τους, στο σύστηµα άυλων τίτλων (ΣΑΤ) ή µέσω του κεντρικού αποθετηρίου
αξιών, για µετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον ειδικό λογαριασµό τους, να δεσµεύσουν το σύνολο ή
µέρος των µετοχών που κατέχουν και να προσκοµίσουν τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης των µετοχών
που εκδίδει το κεντρικό αποθετήριο αξιών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων
τους στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Κηφισίας 43 Τ.Κ 11523 πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 26 Μαίου 2005
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

38

Γ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99
Α.Φ.Μ. 094033829 – ∆ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1.2004 – 31.12.2004
Προς την 32αν Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Ανωνύµου Εταιρείας Ξενοδοχειακών και
Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ
ΕΝΤΑΥΘΑ
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχοµεν την τιµήν να θέσωµεν υπό την κρίσιν υµών τον 32ον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2004 µετά
της αναλύσεως του λογαριασµού ‘’Αποτελεσµάτων Χρήσεως’’ και του ‘’Πίνακα ∆ιαθέσεως των Κερδών’’,
καθώς και το Προσάρτηµα του Ισολογισµού. Εκ του υπ’όψιν Ισολογισµού διαπιστούται η λίαν
ικανοποιητική πορεία των εργασιών κατά το διαρρεύσαν έτος 2004. Οι λογαριασµοί του Ισολογισµού της
31.12.2004 έχουν ως ακολούθως :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Έξοδα ιδρύσεως και α΄ εγκαταστάσεως
(Μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων)
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
(Μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων)
Πάγια περιουσιακά στοιχεία
(Μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων)
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Οικόπεδο (Αθήνα – Κηφισίας 43 ) τµ 3153
Κτίριον (Ξενοδοχείον PRESIDENT)
Μηχανήµατα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις και
Λοιπός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα (Εµπορεύµατα – Προκαταβολές )
Απαιτήσεις (Πελάτες – Χρεώστες κ.λ.π.)
∆ιαθέσιµα (Ταµείον – Τράπεζες)

89.069,04
1.258.025,34
23.464.452,46

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

38.276.080,69

53.420,15
6.660,00

5.302.333,26
4.860.404,95
1.066.833,80
21.617.11
2.147.688,64
0,00
5.575,94
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
∆ιαφορές αναπροσαρµογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων
∆ιαφορές αναπρ/γής λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Τακτικό Αποθεµατικό
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

4.967.062,50
18.751.206,02
2.234.245,01
852.573,66
1.148.623,03
2.437,40
399,89
49.195,18
10.217.297,45
53.040,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

38.276.080,69

Ο λογαριασµός Αποτελέσµατα Χρήσης αναλύεται ως ακολούθως :
Μικτά κέρδη εκµεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
‘’ Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Πλέον :Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον :Έκτακτα αποτελέσµατα
Μείον :Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό κόστος
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη προ φόρων)

7.763.224,83
35.803,47
449.030,95
19.822,78
326.446,70
7.656.621,27
2.256.373,06
187.023,54
9.725.970,79

Τα ως άνω κέρδη µετά την πρόσθεση του υπολοίπου των κερδών προηγουµένων χρήσεων εξ ευρώ
1.063,05 και την αφαίρεση των διαφορών φορολογικού ελέχγου προηγουµένων χρήσεων εξ’ Ευρώ
16.467,30 του φόρου εισοδήµατος και του συµπληρωµατικού εξ ευρώ 3.418.316,81 και των µη
ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος φόρων εξ ευρώ 106.858,42 µειώνονται εις το ποσό των Ευρώ
6.185.391,31 το οποίον διατίθεται ως ακουλούθως :
1)
2)
3)
4)

Εις τακτικό αποθεµατικό
Εις αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Εις µερίσµατα
Εις υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο

309.216,41
64.800,00
5.808.937,50
2.437,40
6.185.391,31

Τα προαναφερόµενα αποτελέσµατα κρίνονται ως λίαν ικανοποιητικά και πιστεύεται ότι µε τας συντόνους
προσπάθειας της ∆ιοικήσεως θα επιτευχθούν και δια το έτος 2005 ανάλογα και καλύτερα αποτελέσµατα.
Σας γνωρίζοµε κύριοι µέτοχοι ότι η εταιρεία δεν έχει κανένα υποκατάστηµα. Επίσης ουδέν χρεόγραφο
κατέχεται υπό αυτής και ότι το διαθέσιµο συνάλλαγµα είναι µηδέν (0).
Προτείνοµεν υµίν κύριοι µέτοχοι την έγκρισιν των υποβαλλοµένων οικονοµικών καταστάσεων
( Ισολογισµός, Προσάρτηµα, Πίνακας Αποτελεσµάτων χρήσεως, και Πίνακας διαθέσεως
Αποτελεσµάτων )
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Εν Αθήναις 21 Φεβρουαρίου 2005
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από 3 σελίδες, είναι εκείνη που αναφέρεται
στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 22 Φεβρουαρίου 2005
Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΞΕΝΟΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕ 14171
ΣΟΛ α.ε.ο.ε
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Γ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99
Α.Φ.Μ.: 094033829
∆.Ο.Υ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει )

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

(α) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων
οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της
πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

∆εν έγινε .
(β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής της
εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως’’.
∆εν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική
αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς
αριθµούς , για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προυποθέσεις της διατάξεως αυτής.
∆εν έγινε συγχώνευση λογαριασµών.
(στ) Άρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγουµένης χρήσεως για να καταστούν
οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειοµένης χρήσεως.
∆εν χρειάστηκε να γίνουν.
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Παρ.2 Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού
των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η οποία είναι
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από τον
νόµο αποσβέσεις.
(2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως.
(3) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, αναλώσιµα κ.λ.π.) αποτιµήθηκαν στην
κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσα τιµή αγοράς τους.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις µετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε
ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών.
∆εν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως .
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως.
∆εν έγινε.
(δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν έγινε.
(ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων
και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους , εφόσον είναι αξιόλογη.
∆εν υπάρχει.

(στ) Άρθρο 43 παρ 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στη χρήση µε βάση ειδικό
νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του
λογαριασµού "∆ιαφορές αναπροσαρµογής".
Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, στη χρήση 2004 έγινε αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως
των γηπέδων καθώς και των κτιρίων και των συσσωρευµένων αποσβέσεών τους, εξαιτίας της οποίας η
αξία κτήσεως των γηπέδων αυξήθηκε κατά ευρώ 1.281.917,17 των κτιρίων κατά ευρώ 1.673.119,85 και
οι συσσωρευµένες αποσβέσεις τους κατά ευρώ 720.792,01, η δε προκύψασα διαφορά
αναπροσαρµογής ποσού ευρώ 2.234.245,01 καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Παθητικού Α.ΙΙΙ.2
«∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων».
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Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42 ε παρ. 8. : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, µε τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
(β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
∆εν έγιναν.
(γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
∆εν σχηµατίσθηκαν.
(δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.
∆εν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που
προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και την αποτίµηση στο τέλος της
χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.
∆εν υπάρχουν.
(στ) Άρθρο 43 π4 εδαφ. α και β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "΄Εξοδα ερευνών και
αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία της
επιχειρήσεως" (GOODWILL).
∆εν υπάρχουν.
Παρ. 4. Συµµετοχές
α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10
%.
∆εν υπάρχουν.
β) Άρθρο 43α παρ. 1-β που προστέθηκε µε το άρθρο 3, Π.∆.326/1994 : Συµµετοχές στο κεφάλαιο
άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία (A.E., ή Ε.Π.Ε ή Ε.Ε κατά µετοχές )είναι απεριόριστα
ευθυνόµενος εταίρος (σε επιχειρήσεις π.χ. Οµόρρυθµες, Ετερόρρυθµες, εταιρείες).
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση
γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται
και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
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ΧΡΗΣΗ 2004

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κ.Α. Περιγραφή λογαριασµού
10 Εδαφικές εκτάσεις
Κτίρια-Κτιρ.Εγκατ.
11 Τεχνικά Έργα
Μηχ/τα-Μηχαν.Εγκατ.
12 Μηχαν.Εξοπλισµός
13 Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & λοιπός
14 εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις υπό
15 εκτέλεση &προκαταβολές
16 Ασώµατες Ακινητ/σεις
16 Έξοδα πολ.απόσβεσης
Σύνολα

Αξίες κτήσεως ή αναπροσαρµογής
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο
Προσθήκες Αναπροσαρµογή Μειώσεις
Υπόλοιπο
Υπόλοιπο Προσθήκες Αναπροσαρµογή Μειώσεις
31/12/03
2004
Χρήσης 2004
2004
31/12/04
31/12/003
2004
Χρήσης 2004
2004
4.020.416,09
0,00
1.281.917,17
0,00 5.302.333,26
0,00
0,00
0,00
5.979.920,72

395.787,88

3.521.915,40
205.127,31

0,00 8.048.828,45 2.149.282,17

318.349,32

14.085,00
0,00

0,00 3.536.000,40 1.981.181,86
0,00
205.127,31 166.020,10

487.984,74
17.490,10

4.821.146,48

479.672,89

0,00 5.300.819,37 2.408.699,24

744.431,49

54.964,65
0,00
1.096.940,47
19.700.431,12

0,00
0,00
889.545,77

1.673.119,85

54.964,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.096.940,47 849.836,78 187.023,54
2.955.037,02 54.964,65 23.490.049,26 7.555.020,15 1.755.279,19
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720.792,01

720.792,01

Αναπόσβεστη Αξία
Υπόλοιπο
31/12/04
0,00

Έναρξης
Λήξης
4.020.416,09 5.302.333,26

0,00

3.188.423,50

3.830.638,55 4.860.404,95

0,00
0,00

2.469.166,60
183.510,20

1.540.733,54 1.066.833,80
39.107,21
21.617,11

3.153.130,73

2.412.447,24 2.147.688,64

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.036.860,32
10.031.091,35

54.964,65

0,00
0,00
247.103,69
60.080,15
12.145.410,98 13.458.957,91

Παρ. 5. Αποθέµατα
(α) Άρθρο 43 α παρ. 1-ια : Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του
άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
∆εν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους
οποίους οφείλονται.
∆εν υπάρχουν.
Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43 α παρ.1-δ : Το κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.967.062,50 Ευρώ διηρηµένο σε 8.418.750 µετοχές
ονοµαστικής αξίας 0,59 Ευρώ εκαστης.
(β) Άρθρο 43 α παρ.1-γ : Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
∆εν εκδόθηκαν.
(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ε και 42ε παρ.10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ΄ αυτούς δικαιώµατα.
∆εν εκδόθηκαν.
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
∆εν αποκτήθηκαν.
Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις
(α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ.: Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του είναι
σηµαντικό.
∆εν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις απο συµβάσεις κ.λ.π. που δεν εµφανίζονται στους
λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες
επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να
προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις
ή στις προβλέψεις.
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Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002. Από το διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο των
χρήσεων 1993 έως και 1995 προέκυψαν συνολικά φόροι και προσαυξήσεις ύψους Ευρώ 326.491,86. Από το ποσό
αυτό η εταιρεία αποδέχτηκε ποσό Ευρώ 171.419,22 το οποίο περιλήφθηκε στις υποχρεώσεις της χρήσεως 1998
κατά την οποία διενεργήθηκε ο φορολογικός έλεγχος. Το υπόλοιπο ποσό των Ευρώ 155.072,64 (326.491,86 –
171.419,22 ) δεν έγινε αποδεκτό από την εταιρεία, η οποία αφού κατέβαλε Ευρώ 30.820,25 προσέφυγε στα
Φορολογικά ∆ικαστήρια . Η εταιρεία πρωτοδίκως εδικαιώθηκε δια το σύνολο των ως άνω οφειλών και το ποσόν
των ευρώ 30.820,25 της επιστράφηκε. Μετά την επανεκδίκαση σε δεύτερο βαθµό µέσα στο 2004 της ανωτέρω
προσφυγής στα αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια η εταιρεία δικαιώθηκε.
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Ποσά Ευρώ 4.692,48 αφορούν ληφθείσες εγγυήσεις µισθωµάτων.

(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
∆εν υπάρχουν.

Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί
Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα"
και "Έξοδα χρήσεως δουλευµένα".
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
∆ΕΗ
ΕΥ∆ΑΠ
ΟΤΕ
ΛΟΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά σε Ευρώ
32.254,42
6.477,18
9.970,62
4.338,33
53.040.55

Παρ. 9. Λογαριασµοί τάξεως
Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση
αυτή από τις πληροφορίες της εποµένης παραγράφου 10.
∆εν υπάρχουν.
Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
∆εν υπάρχουν.
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Παρ. 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας .
-Αµοιβές µελών ∆.Σ.
Ευρώ
64.800,00
-Αµοιβές ∆ιευθυντών
Ευρώ
36.000,00
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε
αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας
∆εν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών
συµβουλίων και διαχειριστές).
∆εν υπάρχουν.

Παρ. 12 . Αποτελέσµατα Χρήσεως
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές (Ο κύκλος
εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ 15 εδαφ. α).
- Ακαθάριστα έσοδα από την εκµετάλλευση του ξενοδοχείου
Ευρώ

13.717.957,60

- Ακαθάριστα έσοδα από την εκµετάλλευση του Πρατηρίου
βενζίνης και του σταθµού αυτοκινήτων

Ευρώ

891.394,55

Σύνολο

Ευρώ

14.609.352,15

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και
κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι στο "∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό"
περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο "Εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αµοιβόµενοι µε
ηµεροµίσθιο.
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα :

141

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες
-∆ιοικητικό (υπαλληλικό ) προσ. άτοµα
-Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα

131
10

Σύνολο άτοµα

141

(3)Αµοιβές και έξοδα προσωπικού:
-∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού
-Μισθοί
-Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα
-Εργατοτεχνικού προσωπικού:
-Ηµεροµίσθια
-Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα

Ευρώ
Ευρώ

2.532.090,40
629.302,61

Ευρώ
Ευρώ

208.549,73
49.383,28
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(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15β: Ανάλυση των εκτάκτων και ανοργάνων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των
λογαριασµών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασµών
"έκτακτες ζηµίες " και "έκτακτα κέρδη " είναι σηµαντικά , κατ' εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43 α παρ 1-ιγ,
παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81-02 και 81-03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).
(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις
Παγ. επενδύσεων

Ευρώ

(4)Έκτακτα κέρδη
α) Κέρδη από εκποίηση Μηχανηµάτων
β) Συναλλαγµατικές διαφορές

Ευρώ
Ευρώ

193.350,00
3.000,00
2.060.023,06

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών "Έσοδα προηγουµένων χρήσεων", "Έσοδα από
προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων" και "Έξοδα προηγουµένων χρήσεων".
∆εν υπάρχουν.
13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της αρχής
της πιστής εικόνας.
(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις η που
κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση τω µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της πιστής εικόνας.
∆εν υπάρχουν.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΖΗΣΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα που αποτελείται από 8 σελίδες, είναι εκείνο που αναφέρεται στο
Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 22 Φεβρουαρίου 2005.
Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΞΕΝΟΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕ 14171
ΣΟΛ α.ε.ο.ε
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