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Βεβαιϊνεται ότι οι παροφςεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ περιόδου 01.01.2010 - 31.12.2010 είναι 

εκείνεσ που εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία 

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ CAPO DI CORFU ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ», κατά τθν ςυνεδρίαςθ 

τθσ τθν 28θ Μαρτίου 2010. 

 

Οι παροφςεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ περιόδου 01.01.2010 - 31.12.2010 είναι αναρτθμζνεσ ςτο 

διαδίκτυο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.vellgroup.gr, όπου και κα παραμείνει ςτθ διάκεςθ του 

επενδυτικοφ κοινοφ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςυντάξεωσ και 

δθμοςιοποιιςεωσ τθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vellgroup.gr/
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I. Ετιςια Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
 

ΕΚΘΕΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΘΣ ΧΘΣΕΩΣ 2010 

(1θ Ιανουαρίου – 31θ Δεκεμβρίου 2010) 
 
Κφριοι μζτοχοι, 
 

Υποβάλλουμε τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ "CAPO DI CORFU A.E.", τθσ χριςεωσ που ζλθξε 
τθν 31/12/2010. Σθμειϊνουμε ότι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςεωσ 2010 ςυντάχκθκαν για πρϊτθ φορά 
με βάςθ τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 
 
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΕΙΑ 
Θ πορεία των αποτελεςμάτων κρίνεται κετικι κακϊσ ιταν θ πρϊτθ χριςθ δραςτθριοποίθςθσ τθσ εταιρείασ ςτο 
νζο αντικείμενό τθσ: τθν εκμετάλλευςθ Ξενοδοχείου. Ο Κφκλοσ Εργαςιϊν ανιλκε ςτο ποςό των ευρϊ 
777.500,00, ενϊ τα Αποτελζςματα χριςεωσ, μετά από φόρουσ, ανιλκαν ςτο ποςό ευρϊ 1.772.540,91. Ο 
Ιςολογιςμόσ παρουςιάηει γενικό ςφνολο Ενεργθτικοφ και Ρακθτικοφ ευρϊ 16.504.515,04. 
Αναφερόμενοι ςτα επιμζρουσ ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ ςθμειϊνουμε τα κάτωκι: 
 
Α.1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΘ ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 
 

1. Τα Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια τθσ εταιρείασ ανζρχονται ςε αναπόςβεςτθ αξία ευρϊ 1.209.830,34. 
2. Οι Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα ανζρχονται ςτο ποςό των 13.770.660,00 ευρϊ. 
3. Το αναπόςβεςτο υπόλοιπο των Άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων ανζρχεται ςε ποςό ευρϊ 40.990,93. 
 

Α.2 ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ 
 

Για τα δεδομζνα του Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ ζχουμε να ςθμειϊςουμε τα εξισ:  
1. Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ που ανζρχονται ςτο ποςό των ευρϊ 578.248,25 είναι από τισ τρζχουςεσ 

ςυναλλαγζσ τθσ εταιρείασ και είναι αςφαλοφσ ειςπράξεωσ, εκτόσ από τισ χαρακτθριηόμενεσ ωσ επιςφαλείσ. 
2. Οι Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ ανζρχονται ςτο ποςό των 675.561,98 ευρϊ. 
3. Τα Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα τθν 31/12/2010 ανζρχονταν ςτο ποςό ευρϊ 229.223,54 και 

καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ εταιρείασ. 
 
Α.3 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ 
 

 Τα Κδια Κεφάλαια τθσ εταιρείασ ανζρχονται ςτο ποςό των 2.204.802,84ευρϊ. 

 Οι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ανζρχονται ςτο ποςό ευρϊ 4.795.342,61. 

 Οι υποχρεϊςεισ βραχυπροκζςμου λιξεωσ ανζρχονται ςτο ποςό ευρϊ 9.504.369,59. 
  

Α.4 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΘΣ  
 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ εταιρείασ ανιλκε ςτο ποςό των ευρϊ 777.500,00. Το κόςτοσ πωλιςεων ανιλκε 
ςε ευρϊ 0,00 ενϊ τα μικτά αποτελζςματα ανιλκαν ςε ευρϊ φψουσ 777.500,00. Τα Κζρδθ (ηθμίεσ)προ φόρων, 
χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων ανιλκαν ςτο ποςό των ευρϊ (5.645,33). Τα Κζρδθ προ φόρων 
ανιλκαν ςτο ποςό των ευρϊ 2.439.309,72. Τα Κζρδθ μετά από φόρουσ ανιλκαν ςτο ποςό των ευρϊ 
1.772.540,91. 
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Α.5 ΔΙΑΘΕΣΘ ΤΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 Θ εταιρεία δεν διανζμει μζριςμα, αλλά τα κζρδθ τθσ χριςεωσ μεταφζρονται εισ νζον. 
 

Α.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ        
      31/12/2010  
Α. ΑΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΣΤΟΤΘΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)        

Α1. Αρικμοδείκτθσ Κεφαλαίου Κίνθςθσ Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό  1.483.033,77  
10,37% 

  

 

     CURRENT RATIO   
Βραχυπρόκεςμεσ 

Υποχρεϊςεισ   9.504.369,59   
 

            

A2. ευςτότθτασ       
Κυκλοφοροφν Ενεργ.-

Αποκζματα  1.483.033,77  
10,37% 

 
 

 

      QUICK RATIO   
Βραχυπρόκεςμεσ 

Υποχρεϊςεισ   9.504.369,59   
 

            

A3.Αμεςθσ  ευςτότθτασ      Διακζςιμα   229.223,54  
2,41% 

  

 

     ACID TEST RATIO   
Βραχυπρόκεςμεσ 

Υποχρεϊςεισ   9.504.369,59   
 

            

ΑΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΘΩΤΙΚΘΣ ΙΣΟΟΡΙΑΣ (CAPITAL STRUCTURE RATIOS)      

Β1.Ξζνων προσ Ιδία Κεφάλαια  Ξζνο Κεφάλαιο  14.299.712,20  
648,57% 

  
 

     DEBT TO EQUITY   Iδια Κεφάλαια  2.204.802,84    

            

Β2. Βραχυπρόκ. υποχρεϊςεισ προσ Ιδία Κεφάλαια Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ   9.504.369,59  
431,08% 

  
 

      CUERRENT LIABILITIES TO NET WORTH Iδια Κεφάλαια  2.204.802,84    

            

Β4.Ιδίων Κεφαλαίων προσ ςφνολο υποχρεϊςεων Iδια Κεφάλαια  2.204.802,84  
15,42% 

  
 

OWNER'S EQUITY TO TOTAL LIABILITIES Σφνολο Υποχρεϊςεων  14.299.712,20    

            

Β5. Κυκλοφοροφν  προσ το Συνολικό Ενεργθτικό Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό  1.483.033,77  
8,98% 

  
 

      CUERRENT ASSETS TO TOTAL ASSETS RATIO Συνολικό Ενεργθτικό  16.504.515,04    

            

ΑΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS)        

Δ1. Μικτοφ Κζρδουσ Εκμεταλλεφςεωσ  Μικτά Κζρδθ  777.500,00  
100,00% 

  
 

      GROSS PROFIT MARGIN  Κφκλοσ Εργαςιϊν  777.500,00    

            

Δ2. Αποδοτικότθτασ Ιδίων Κεφαλαίων  
Κζρδθ Χριςθσ προ 

Αποςβζςεων  2.439.309,72  110,63%  
 

 

  προ αποςβζςεων RETURN OF INVESTMENT Κακαρι Θζςθ  2.204.802,84    

            

ΔΑΡΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ (OPERATING EXPENSES RATIOS)        

Ε1.Λειτουργικϊν εξόδων  
Κόςτοσ πωλθκ.+ 
λειτουργ.ζξοδα  1.192.415,07  153,37%  

 
 

      OPERATING RATIO   Κφκλοσ Εργαςιϊν  451.296,00    

            

Ε3.Λειτουργικϊν εξόδων προσ πωλιςεισ Λειτουργικά ζξοδα  1.192.415,07  
153,37% 

  
 

      OPERATING EXPENSES TO NET SALES Κφκλοσ Εργαςιϊν  451.296,00    

 
Β. ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΘ ΡΟΕΙΑ 
 

Θεωροφμε ότι, θ εταιρεία εκμεταλλευόμενθ τθν αποκτϊμενθ, με τον χρόνο, εμπειρία τθσ ςτο νζο 
αντικείμενό τθσ, και ςτθριηόμενθ ςτθν καλι τθσ οργάνωςθ και τθν αφοςίωςθ του εξειδικευμζνου τθσ 
προςωπικοφ, κα ςυνεχίςει τθν καλι τθσ πορεία και ςτθν επόμενθ χριςθ. 
 
Γ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΘΤΕΣ-ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΘΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
Θ εταιρεία δεν αντιμετωπίηει ιδιαιτζρουσ κινδφνουσ περάν των εξισ: 
 
(1) Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 
Οι πελάτεσ και οι προμθκευτζσ τθσ εταιρείασ προζρχονται από το εςωτερικό, ωσ εκ τοφτου, δεν εκτίκεται ςτισ 
διακυμάνςεισ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν.  
 
 (2) Κίνδυνοσ επιτοκίου 
Τα λειτουργικά ζςοδα τθσ εταιρείασ επθρεάηονται ςθμαντικά από τισ διακυμάνςεισ των επιτοκίων λόγω τθσ 
ςθμαντικισ δανειακισ τθσ επιβάρυνςθσ. 



                                                                                     CAPO DI CORFU Α.Ε.                                                                                                                            

Ετήςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Χρήςησ 2010   7 
 

CAPO DI CORFU 

 
(3) Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ 
Θ εταιρεία αντιμετωπίηει μζτριουσ πιςτωτικοφσ κινδφνουσ,. Θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των πελατϊν 
παρακολουκείται διαρκϊσ από τθν εταιρεία. 
Στο τζλοσ του ζτουσ θ διοίκθςθ ςχθμάτιςε τθν αναγκαία πρόβλεψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων. 
 
 (4) Κίνδυνοσ ευςτότθτασ 
Θ ςυνετι διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ επιτυγχάνεται με τθν ςυςτθματικι είςπραξθ θ ακόμθ και προκαταβολι 
του προχπολογιςμοφ των ζργων που αναλαμβάνει θ εταιρεία.  
 
Δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ αβεβαιότθτεσ που να ςχετίηονται με τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. 
 
Δ. ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑ 
 
Θ εταιρεία δεν διακζτει κανζνα υποκατάςτθμα. 
 
Ε ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΙ ΤΘΝ ΥΡΟΒΟΛΘ ΤΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ 
Δεν ζχουν ςθμειωκεί γεγονότα που επθρεάηουν το περιεχόμενο τθσ παροφςασ ζκκεςθσ μζχρι ςιμερα 
 

Αφοφ ςασ εκκζςαμε τα ανωτζρω ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία τθσ διαχείριςθσ και των προοπτικϊν τθσ 
εταιρείασ, παρακαλοφμε για τθν ζγκριςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 

 
ΑΙΓΑΛΕΩ, 28 ΜΑΤΙΟΥ 2011 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΥ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 
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II. Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι 
 

Ρροσ τουσ Μετόχουσ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ  
"CAPO DI CORFU A.E. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ" 

 
Ζκκεςθ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ "CAPO DI CORFU A.E. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ" (θ Εταιρεία) που αποτελοφνται από τθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2010, 
τισ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που 
ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και τθν περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και τισ λοιπζσ 
επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. 

 

Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 
ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ 
ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, 
που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 

 

Ευκφνθ  του  Ελεγκτι 

Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό 
μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να 
ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό 
τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ 
ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, 
ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ 
βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των 
εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ 
παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 
κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ και όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των 
εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των 
λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ 
διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Ριςτεφουμε ότι τα 
ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ 
γνϊμθσ. 

 

Γνϊμθ  

Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, 
τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ, κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2010, τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ 
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ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα 
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Αναφορά επί άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν κεμάτων 

Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α και 37 του Κ.Ν. 
2190/1920. 

 
 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Ορθωηοί Ειεγθηές Λογηζηές

PANNELL KERR FORSTER

Λ. Κεθηζίας 124, 115 26 Αζήλα

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132  

Ακινα, 30 Μαρτίου 2011 
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ 

 
 
 
 

Αντϊνιοσ Α. Ρροκοπίδθσ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14511 
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III. Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 
 

Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ
Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ Σθμείωςθ 31.12.2010 31.12.2009

ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μθ Κυκλοφοροφντα Στοιχεία Ενεργθτικοφ

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια 5 1.209.830,34 7.485.015,66

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 6 13.770.660,00 0,00

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 7 40.990,93 0,00

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 14 0,00 2.824,47

15.021.481,27 7.487.840,13

Κυκλοφοροφντα Ρεριουςιακά Στοιχεία

Ρελάτεσ και λοιπζσ εμπορικζσ απαιτιςεισ 8 578.248,25 1.068,25

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 9 675.561,98 99.812,88

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 10 229.223,54 4.069.726,33

1.483.033,77 4.170.607,46

Σφνολο Ρεριουςιακϊν Στοιχείων 16.504.515,04 11.658.447,59

ΚΑΘΑΘ ΘΕΣΘ

Κδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 11 527.400,00 527.400,00

Υπζρ το άρτιο 11 0,00 0,00

Αποκεματικά 12 91.400,00 91.400,00

Αποτελζςματα εισ νζον 1.586.002,84 (186.538,07)

Σφνολο Κακαρισ Θζςθσ 2.204.802,84 432.261,93

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ

Μακροπρόκεςμεσ Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ 13 3.855.600,00 0,00

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 14 639.742,61 0,00

Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 15 300.000,00 0,00

Σφνολο Μακροπροκζςμων Υποχρεϊςεων 4.795.342,61 0,00

Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 16 2.946.401,75 5.068.636,37

Τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 17 4.745,15 14.610,89

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 18 3.500.000,00 4.000.000,00

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ ςτθν επόμενθ χριςθ 19 142.800,00 0,00

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 20 2.910.422,69 2.142.938,40

Σφνολο Βραχυπροκζςμων Υποχρεϊςεων 9.504.369,59 11.226.185,66

Σφνολο Υποχρεϊςεων 14.299.712,20 11.226.185,66

Σφνολο Κακαρισ Θζςθσ και Υποχρεϊςεων 16.504.515,04 11.658.447,59
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01.01- 01.01-

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ Σθμείωςθ 31.12.2010 31.12.2009

Κφκλοσ Εργαςιϊν 21 777.500,00 0,00

Κόςτοσ Ρωλιςεων 0,00 0,00

Μικτό Κζρδοσ 777.500,00 0,00

Λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ 22 2.852.923,13 868,50

Ζξοδα διοίκθςθσ 23 (783.547,92) (44.631,25)

Λοιπά ζξοδα εκμετάλλευςθσ 24 (152,03) (1.171,65)

Κζρδθ / (Ηθμίεσ) προ φόρων και χρθματοδοτικϊν αποτελεςμάτων 2.846.723,18 (44.934,40)

Χρθματοοικονομικά Ζςοδα 25 1.301,66 0,00

Χρθματοοικονομικά Ζξοδα 26 (408.715,12) (146,40)

Κζρδθ / (Ηθμίεσ) προ φόρων 2.439.309,72 (45.080,80)

Φόροσ ειςοδιματοσ 27 (666.768,81) 973,55

Κζρδθ / (Ηθμίεσ) μετά από φόρουσ (Α) 1.772.540,91 (44.107,25)

Κζρδθ / (Ηθμίεσ) αποδιδόμενα ςε:

Ιδιοκτικτεσ τθσ εταιρείασ 1.772.540,91 (44.107,25)

Λοιπά Συνολικά Ζςοδα

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (Β) 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (Α) + (Β) 1.772.540,91 (44.107,25)

Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα αποδιδόμενα ςε:
Ιδιοκτικτεσ τθσ εταιρείασ 1.772.540,91 (44.107,25)

Κζρδθ / (Ηθμίεσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι (€ / μετοχι) 28 98,4745 (7,3512)

Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ
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Κατάςταςθ Μεταβολισ Ιδίων Κεφαλαίων 

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποκεματικά

Αποτελζςματα 

εισ νζον Σφνολο

Υπόλοιπα κατά τθν 1θ Ιανουαρίου 2009 58.600,00 91.400,00 (142.430,82) 7.569,18 

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 
Κακαρά Αποτελζςματα χριςεωσ 0,00 0,00 (44.107,25) (44.107,25)
Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα 0,00 0,00 (44.107,25) (44.107,25)
Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 468.800,00 0,00 0,00 468.800,00 
Σχθματιςμόσ αποκεματικϊν από διάκεςθ κερδϊν 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταβολι χριςεωσ 468.800,00 0,00 (44.107,25) 424.692,75 

Υπόλοιπά κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2009 527.400,00 91.400,00 (186.538,07) 432.261,93 

Υπόλοιπα κατά τθν 1θ Ιανουαρίου 2010 527.400,00 91.400,00 (186.538,07) 432.261,93 

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 
Κακαρά Αποτελζςματα χριςεωσ 0,00 0,00 1.772.540,91 1.772.540,91 
Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα 0,00 0,00 1.772.540,91 1.772.540,91 
Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σχθματιςμόσ αποκεματικϊν από διάκεςθ κερδϊν 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταβολι χριςεωσ 0,00 0,00 1.772.540,91 1.772.540,91 

Υπόλοιπά κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 527.400,00 91.400,00 1.586.002,84 2.204.802,84 
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Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν
Ζμμεςθ Μζκοδοσ 01.01- 01.01-

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΟΕΣ ΑΡΠ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ

Κζρδθ / (Ηθμίεσ) προ φόρων 2.439.309,72 (45.080,80)

Ρλζον / μείον προςαρμογζσ για:
Αποςβζςεισ 160.041,40 0,00 

Αποτελζςματα (ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ και ηθμιζσ) επενδυτικισ δραςτθριότθτασ (2.852.368,51) 0,00 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 220.763,12 146,40 
Ρλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν κεφαλαίου κίνθςθσ ι 

που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:

Μείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων (1.152.929,10) (88.666,48)

(Μείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν) (1.088.817,80) 7.219.372,48 

Μείον:
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα (220.763,12) (146,40)

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (α) (2.494.764,29) 7.085.625,20 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΟΕΣ ΑΡΠ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ

Αγορά ενςϊματων και άχλων παγίων ςτοιχείων (4.844.138,50) (7.485.015,59)

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (β) (4.844.138,50) (7.485.015,59)
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΟΕΣ ΑΡΠ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ

Ειςπράξεισ από αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 0,00 468.800,00 

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 3.498.400,00 4.000.000,00 

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (γ) 3.498.400,00 4.468.800,00 

Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα περιόδου 

(α) + (β) + (γ) (3.840.502,79) 4.069.409,61 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου 4.069.726,33 316,72 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου 229.223,54 4.069.726,33 
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IV. Σθμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2010 
  

1. Γενικζσ Ρλθροφορίεσ για τθν Εταιρεία 

Θ Εταιρεία ιδρφκθκε ςτισ 11 Νοεμβρίου 1998 (Φ.Ε.Κ. 9373/8-12-1998) με τθν επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΑΣ (DΕLΤΑ 
ΘΕLLΑS ) ΕΜΡΟΙΑ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» και 
τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΑΣ Α. Ε.». Με  τθν από  22-9-2009 απόφαςθ τθσ Αυτόκλθτθσ Κακολικισ Γενικισ 
Συνζλευςθσ τροποποιικθκε θ επωνυμία ςε « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ CAPO DI 
CORFU ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» και ο διακριτικόσ τίτλοσ ςε  « CAPO DI CORFU AE». (ΦΕΚ 11984/6-10-2009). 

Θ εταιρεία «CAPO DI CORFU A.E.» ζχει ωσ ζδρα τον Διμο Αιγάλεω, οδόσ Κθφιςοφ 6, Τ.Κ. 122 42 , τθλ. 210-
53.86.400. 

Είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων εταιρειϊν τθσ Νομαρχίασ Ακθνϊν / Δυτικόσ Τομζασ με αρικμό 
μθτρϊου 41671/01ΔΤ/B/98/38(2009) και θ διάρκεια τθσ , ςφμφωνα με το άρκρο 3 του καταςτατικοφ τθσ ζχει 
οριςκεί μζχρι τθν 1 Δεκεμβρίου 2033. 

Οι μετοχζσ τθσ εταιρείασ είναι κοινζσ ονομαςτικζσ και μθ ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν και το 
μετοχικό τθσ κεφάλαιο ανζρχεται ςιμερα ςε € 527.400,00, διαιροφμενο ςε 18.000 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ 
αξίασ εκάςτθσ € 29,30. 

Θ Εταιρεία αςχολείται κυρίωσ με τθν  εκμετάλλευςθ ξενοδοχειακϊν και τουριςτικϊν επιχειριςεων. Σφμφωνα με 
τθν κατάταξθ τθσ Ε.Σ.Υ.Ε., θ εταιρεία ανικει ςτον κλάδο «Ξενοδοχεία και μοτζλ με εςτιατόρια» (Κλάδοσ 511.1, 
ΣΤΑΚΟΔ – 03). 

Θ Σφνκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κατά τθν ζναρξθ τθσ τρζχουςασ χριςθσ, είχε ωσ εξισ: 

  
Ονοματεπϊνυμο Θζςθ ςτο Δ.Σ. Μζλοσ 

   
ΓΕΩΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΥ  Ρρόεδροσ  & Δ/νων Σφμβουλοσ Εκτελεςτικό 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΘΣ Μζλοσ Ανεξάρτθτο, μθ εκτελεςτικό 

ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ Μζλοσ Ανεξάρτθτο, μθ εκτελεςτικό 

ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΟΛΩΜΟΣ Μζλοσ Ανεξάρτθτο, μθ εκτελεςτικό 
 

Με τθν από 28-12-2010 Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων, εκλζχκθκε νζο Διοικθτικό Συμβοφλιο. Ζτςι, θ 
ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςιμερα ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 

Ονοματεπϊνυμο Θζςθ ςτο Δ.Σ. Μζλοσ 

   
ΓΕΩΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΥ Ρρόεδροσ & Δ/νων Σφμβουλοσ Μθ εκτελεςτικό 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΒΑΝΤΙΝΘΣ Μζλοσ Ανεξάρτθτο, μθ εκτελεςτικό 

ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΟΛΩΜΟΣ Μζλοσ Ανεξάρτθτο, μθ εκτελεςτικό 

   
 

Θ κθτεία του νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι πενταετισ, και κα διαρκζςει μζχρι τθν 28-12.2015. 

Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2010, ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 
εταιρείασ τθν 28θ Μαρτίου 2011. 
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2. Ρλαίςιο Κατάρτιςθσ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ CAPO DI CORFU 
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ»,  ζχουν καταρτιςτεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ  και 
των ερμθνειϊν που ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Διερμθνειϊν, όπωσ αυτά ζχουν εκδοκεί από το Συμβοφλιο 
Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων και ζχουν υιοκετθκεί από τθν  Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζχρι τθν 31.12.2010. 

Οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2010 καλφπτονται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 1 «Ρρϊτθ Εφαρμογι των 
Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ», ωσ οι πρϊτεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ οι 
οποίεσ δθμοςιεφονται με βάςθ τα Δ.Ρ.Χ.Α. 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ, ζχουν δθμοςιευκεί με τα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα μζχρι και τθν 
31.12.2009. Συνεπϊσ, τα ςυγκριτικά ςτοιχεία του 2009 (με θμερομθνία μετάβαςθσ τθν 1θ Ιανουαρίου2009) 
επαναδιατυπϊκθκαν ςφμφωνα με τισ υιοκετθκείςεσ για τα Δ.Ρ.Χ.Α. λογιςτικζσ αρχζσ και λογιςτικζσ εκτιμιςεισ. 
(Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθ Μετάβαςθ ςτα Δ.Ρ.Χ.Α. παρατίκενται ςτθν Ενότθτα V των Οικονομικϊν 
Καταςτάςεων). 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, εκτόσ των ςτοιχείων 
ενεργθτικοφ και πακθτικοφ τα οποία εμφανίηονται ςτθν εφλογθ αξία τουσ, (τα οποία περιγράφονται ςτισ 
Σθμειϊςεισ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων). 

Οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ που παρουςιάηονται ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ ςυνζχειασ τθσ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. 

Οι λογιςτικζσ αρχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν προετοιμαςία και παρουςίαςθ των ετθςίων οικονομικϊν 
καταςτάςεων τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2010 και περιγράφονται κατωτζρω, ζχουν εφαρμοςκεί ςε όλεσ τισ περιόδουσ 
που παρουςιάηονται. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  CAPO DI CORFU Α.Ε                               

Ετήςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Χρήςησ 2010   16 
 

CAPO DI CORFU 

3. Βαςικζσ Λογιςτικζσ Αρχζσ 

 

3.1 Μετατροπι Ξζνου Νομίςματοσ 

 

 (α) Λειτουργικό νόμιςμα και νόμιςμα παρουςίαςθσ. 

Τα ςτοιχεία των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ αποτιμϊνται με χριςθ του νομίςματοσ του 
οικονομικοφ περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο θ εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμιςμα). Οι οικονομικζσ 
καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε ευρϊ, που είναι το νόμιςμα λειτουργίασ τθσ εταιρείασ. 

(β) Συναλλαγζσ και υπόλοιπα 

Οι ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νομίςματα μετατρζπονται ςτο λειτουργικό νόμιςμα βάςει των ιςοτιμιϊν που υφίςτανται 
κατά τθν θμερομθνία των ςυναλλαγϊν. 

Κζρδθ και ηθμιζσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ οι οποίεσ προκφπτουν από μετατροπι των νομιςματικϊν 
ςτοιχείων που εκφράηονται ςε ξζνο νόμιςμα κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου και κατά τθν θμερομθνία 
ιςολογιςμοφ με τισ υπάρχουςεσ ιςοτιμίεσ, καταχωροφνται ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων, εκτόσ από τθν 
περίπτωςθ κατά τθν οποία χαρακτθρίηονται ωσ αντιςτάκμιςθ επενδυτικϊν κινδφνων, οπότε καταχωροφνται απ’ 
ευκείασ ςτθν Κακαρι Θζςθ. 

Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν από τθν μετατροπι χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ςε εφλογθ 
αξία, καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα χριςεωσ, ενϊ των διακεςίμων προσ πϊλθςθ ςτθν Κακαρι Θζςθ. 

 

3.2 Μιςκϊςεισ 

 

Μιςκϊςεισ ςτισ οποίεσ ουςιαςτικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφζλειεσ τθσ ιδιοκτθςίασ διατθροφνται από τουσ 
εκμιςκωτζσ ταξινομοφνται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Οι λοιπζσ μιςκϊςεισ κατατάςςονται ωσ χρθματοδοτικζσ 
μιςκϊςεισ. 

(α) Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 

Οι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ κεφαλαιοποιοφνται κατά τθν ζναρξθ τθσ εκμίςκωςθσ ςτθ χαμθλότερθ αξία που 
προκφπτει μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του παγίου ςτοιχείου και τθσ παροφςασ αξίασ των ελάχιςτων μιςκωμάτων. 

Κάκε καταβολι μιςκϊματοσ αναλφεται ςτο τμιμα εκείνο που μειϊνει τθν υποχρζωςθ και ςτο τμιμα που αφορά 
τθ χρθματοοικονομικι δαπάνθ, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται ζνα ςτακερό επιτόκιο ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 
υπολειπόμενθσ χρθματοδοτικισ υποχρζωςθσ. 

Οι υποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ καταχωροφνται ςτισ υποχρεϊςεισ χωρίσ να περιλαμβάνουν 
χρθματοοικονομικζσ δαπάνεσ και κατανζμονται ςε μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ, ανάλογα με το χρόνο 
καταβολισ τουσ. 

Οι ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ που αποκτικθκαν με ςφναψθ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων αποςβζνονται 
ςφμφωνα με τθν ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ των παγίων.  

Στθν περίπτωςθ που μια ςυναλλαγι πϊλθςθσ και επαναμίςκωςθσ καταλιγει ςε χρθματοδοτικι μίςκωςθ, θ 
κετικι διαφορά του προϊόντοσ τθσ πϊλθςθσ του ενςϊματου ςτοιχείου αυτοφ πάνω ςτθ λογιςτικι αξία του, δεν 
καταχωρείται άμεςα ωσ ζςοδο από τον πωλθτι – μιςκωτι, αλλά καταχωρείται ωσ ζςοδο επομζνων περιόδων 
και κατανζμεται τμθματικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

(β) Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 
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Ειςπράξεισ και πλθρωμζσ που προκφπτουν από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα, με 
βάςθ ζνα ςτακερό ρυκμό κατά τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

3.3 Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα Ράγια Στοιχεία 

 

Τα ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, πλθν των οικοπζδων και κτιρίων, απεικονίηονται ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτο κόςτοσ κτιςεωσ μειωμζνο με τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τθν τυχόν απομείωςθ. 
Το κόςτοσ κτιςεωσ περιλαμβάνει όλεσ τισ άμεςα επιρριπτζεσ δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ των ςτοιχείων. 

 
Για τα οικόπεδα και κτίρια, θ Εταιρεία  ζχει αποφαςίςει να ακολουκεί για τθν επιμζτρθςθ τουσ, τθν μζκοδο τθσ 
αναπροςαρμογισ, όπωσ αυτι προβλζπεται από τθν παράγραφο 31 του Δ.Λ.Ρ. 16. Συνεπϊσ, ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ τα οικόπεδα και κτίρια κα απεικονίηονται ςτισ εφλογεσ αξίεσ τουσ κατά τθν θμζρα τθσ 
αναπροςαρμογισ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από εκκζςεισ εκτίμθςθσ επαγγελματιϊν εκτιμθτϊν, μειωμζνεσ με τισ 
μεταγενζςτερεσ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ μεταγενζςτερεσ ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ.  
Αναπροςαρμογζσ κα γίνονται αρκετά τακτικά οφτωσ ϊςτε θ λογιςτικι αξία να μθ διαφζρει ςθμαντικά από εκείνθ 
που κα προςδιοριηόταν χρθςιμοποιϊντασ τθν εφλογθ αξία κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων. Θ εκάςτοτε κετικι διαφορά λόγω επανεκτίμθςθσ ςχθματίηει «Αποκεματικό Αναπροςαρμογισ» ςτα 
Ιδία Κεφάλαια. Το αποκεματικό αυτό αυξάνεται με κάκε μετζπειτα κετικι επανεκτίμθςθ ενϊ μειϊνεται 
αντίςτοιχα με κάκε αρνθτικι μζχρι εξαντλιςεϊσ του. Σε περίπτωςθ μόνιμθσ απομείωςθσ τθσ αξίασ του ακινιτου ι 
αρνθτικϊν διαφορϊν επανεκτίμθςθσ που οδθγοφν ςτθν εξάντλθςθ του ςωρευμζνου αποκεματικοφ, οποιαδιποτε 
περαιτζρω ηθμιά κα βαρφνει τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ. 

 
Μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ καταχωροφνται ςε επαφξθςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ των ιδιοχρθςιμοποιοφμενων παγίων 
ςτοιχείων ι ωσ ξεχωριςτό πάγιο μόνον κατά τθν ζκταςθ που οι δαπάνεσ αυτζσ αυξάνουν τα μελλοντικά 
οικονομικά οφζλθ που αναμζνεται να ειςρεφςουν από τθν χριςθ του παγίου ςτοιχείου και το κόςτοσ τουσ μπορεί 
να επιμετρθκεί αξιόπιςτα. Τα κόςτθ επιςκευϊν και ςυντθριςεων καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα όταν 
πραγματοποιοφνται. 

 
Οι αποςβζςεισ των άλλων ςτοιχείων των ιδιοχρθςιμοποιοφμενων παγίων (πλθν οικοπζδων τα οποία δεν 
αποςβζνονται) υπολογίηονται με τθν ςτακερι μζκοδο κατά τθν διάρκεια τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ. Θ 
εκτιμϊμενθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ ανά κατθγορία παγίου ζχει ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
Οι υπολειμματικζσ αξίεσ και οι ωφζλιμεσ ηωζσ των ιδιο-χρθςιμοποιοφμενων παγίων ςτοιχείων υπόκεινται ςε 
επανεξζταςθ ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Πταν οι λογιςτικζσ αξίεσ των 
ιδιοχρθςιμοποιοφμενων παγίων ςτοιχείων υπερβαίνουν τθν ανακτιςιμθ αξία τουσ, θ διαφορά (απομείωςθ) 
καταχωρείται άμεςα ωσ ζξοδο ςτθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων. 

 
Κατά τθν πϊλθςθ των ιδιοχρθςιμοποιοφμενων παγίων ςτοιχείων, οι διαφορζσ μεταξφ του τιμιματοσ που 
λαμβάνεται και τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ καταχωροφνται ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ ςτθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων.  

Ρεριγραφι Ράγιου Ρεριουςιακοφ Στοιχείου Εκτιμϊμενθ Ωφζλιμθ Διάρκεια Ηωισ (ςε ζτθ) 

Κτίρια 40 - 50 

Μθχανιματα και μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 9 

Μεταφορικά μζςα 5 - 9 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ  5 - 7 

Εξοπλιςμόσ Θ/Υ 3 - 5 
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3.4 Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα 

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα είναι οι επενδφςεισ που αφοροφν όλα εκείνα τα ακίνθτα (ςτα οποία περιλαμβάνονται θ 
γθ, τα κτίρια ι τα μζρθ κτθρίων ι και τα δφο) τα οποία κατζχονται από τον ιδιοκτιτθ (ι από τον μιςκωτι ςε 
περίπτωςθ χρθματοοικονομικισ μίςκωςθσ), είτε για να αποκομίηει μιςκϊματα από τθν εκμίςκωςι τουσ είτε για 
τθν αφξθςθ τθσ αξίασ τουσ (ενίςχυςθ κεφαλαίου) ι και για τα δφο. 
 
Μια επιχείρθςθ εκτιμά ςφμφωνα με τα κριτιρια αναγνϊριςθσ όλα τα ζξοδα που πραγματοποιεί για μια 
επζνδυςθ ςε ακίνθτα κατά τθ χρονικι ςτιγμι που πραγματοποιοφνται. Αυτά τα ζξοδα περιλαμβάνουν ζξοδα που 
αρχικά πραγματοποιικθκαν για τθν απόκτθςθ του ακινιτου και ζξοδα που πραγματοποιικθκαν μεταγενζςτερα 
για τθν προςκικθ ι τθν αντικατάςταςθ μζρουσ του ακινιτου. Σφμφωνα με τα κριτιρια αναγνϊριςθσ, μια 
επιχείρθςθ δεν περιλαμβάνει τα ζξοδα επιςκευισ ςτθ λογιςτικι αξία μιασ επζνδυςθσ ςε ακίνθτα, τα οποία είναι 
ζξοδα που αναγνωρίηονται απευκείασ ςτθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων. 
 
Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα αναγνωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ, το οποίο είναι προςαυξθμζνο με όλα 
εκείνα τα ζξοδα που ςχετίηονται με τθ ςυναλλαγι για τθν απόκτθςι τουσ (π.χ. ςυμβολαιογραφικά, μεςιτικά, 
φόροι μεταβίβαςθσ). Το κόςτοσ ενόσ ακινιτου για επζνδυςθ είναι θ ιςοδφναμθ, τοισ μετρθτοίσ, τιμι. Στθν 
περίπτωςθ που θ πλθρωμι για τθν απόκτθςθ ενόσ ακινιτου για επζνδυςθ αναβάλλεται πζρα από τα ςυνικθ 
πιςτωτικά όρια, τότε θ διαφορά μεταξφ του ςυνόλου των πλθρωμϊν και του ιςοδφναμου, τοισ μετρθτοίσ ποςοφ, 
κα αναγνωρίηεται και κα απεικονίηεται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ, ωσ τόκοι (ζξοδα) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
πίςτωςθσ. 
 
Το κόςτοσ μιασ επζνδυςθσ που ιδιοκαταςκευάηεται από τθν επιχείρθςθ, περιλαμβάνει όλα τα ζξοδα τα οποία 
απαιτικθκαν προκειμζνου να καταςκευαςτεί, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςυνολικό κόςτοσ δεν ξεπερνά το 
ανακτιςιμο ποςό. 
 
Θ αποτίμθςθ μιασ επζνδυςθσ μετά τθν αρχικι καταχϊρθςθ, μπορεί να γίνει είτε με τθν πολιτικι του κόςτουσ 
κτιςθσ είτε με τθν πολιτικι τθσ εφλογθσ αξίασ. Θ λογιςτικι πολιτικι που επιλζγεται, πρζπει να εφαρμόηεται για 
όλεσ τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα.  
 

 Ρολιτικι του Κόςτουσ Κτιςθσ:  Μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, θ επιχείρθςθ μπορεί να αποτιμά τα ακίνθτά 
τθσ, ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ ςυςςωρευμζνεσ ηθμιζσ από μείωςθ τθσ 
αξίασ τουσ (εφαρμογι των όςων ορίηονται ςτο Δ.Λ.Ρ. 16). 

 

 Ρολιτικι εφλογθσ αξίασ: Θ εφλογθ αξία μιασ επζνδυςθσ ςε ακίνθτα είναι θ τιμι ςτθν οποία το ακίνθτο 
μπορεί να ανταλλαχκεί μεταξφ ενιμερων και πρόκυμων μερϊν ςε μια ςυνικθ εμπορικι ςυναλλαγι. Θ 
εφλογθ αξία εξαιρεί μια τιμι προςαυξθμζνθ ι μειωμζνθ εξαιτίασ ειδικϊν όρων ι περιςτάςεων, όπωσ 
αςυνικιςτθ χρθματοδότθςθ, πϊλθςθ με ςυμφωνία επαναμίςκωςθσ, ειδικζσ αντιπαροχζσ ι παραχωριςεισ 
που γίνονται από οποιονδιποτε ςχετίηεται με τθν πϊλθςθ. 

 
Κάκε κζρδοσ (ι ηθμιά) που προκφπτει από μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία τθσ επζνδυςθσ, ςυνιςτά αποτζλεςμα και 
αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ κατά τθν οποία προκφπτει. 

 
Ρροςδιοριςτικόσ παράγοντασ τθσ εφλογθσ αξίασ είναι θ τρζχουςα τιμι ςε μια ενεργό αγορά για όμοια ακίνθτα, 
ςτθν ίδια τοποκεςία και ςτθν ίδια κατάςταςθ. Εάν δεν υπάρχουν τρζχουςεσ τιμζσ για όμοια ακίνθτα ςε μία 
ενεργό αγορά ςτθν ίδια τοποκεςία, τότε μποροφν να χρθςιμοποιοφνται: 

 
α) Τρζχουςεσ τιμζσ μιασ ενεργοφσ αγοράσ για διαφορετικά ακίνθτα, με αντίςτοιχεσ προςαρμογζσ ϊςτε να 
αντανακλϊνται οι διαφορζσ. 
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β)  Ρρόςφατεσ τιμζσ ςε λιγότερο ενεργζσ αγορζσ με προςαρμογζσ που να αντανακλοφν τισ διαφοροποιιςεισ ςτισ 
οικονομικζσ ςυνκικεσ ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία που διενεργικθκαν οι ςυναλλαγζσ. 

 
γ) Ρροεξοφλθμζνεσ ταμειακζσ ροζσ από τρζχουςεσ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ για όμοια ακίνθτα, ςτθν ίδια 
τοποκεςία και ςτθν ίδια κατάςταςθ. 

 
Θ Εταιρεία εφαρμόηει τθν πολιτικι τθσ εφλογθσ αξίασ.  

 

3.5 Άχλα Ρεριουςιακά Στοιχεία 

 

Τα εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενα άχλα περιουςιακά ςτοιχεία ςτθν Εταιρεία καταχωροφνται ωσ τζτοια εφόςον 
προκφπτουν ωσ προϊόν Ανάπτυξθσ. Ωσ Ανάπτυξθ, νοείται θ εφαρμογι των ευρθμάτων τθσ ερευνάσ ι άλλθσ 
γνϊςθσ ςε ζνα πρόγραμμα ι ςχζδιο για τθν εκπόνθςθ νζων ι ςαφϊσ βελτιωμζνων διαδικαςιϊν, ςυςτθμάτων ι 
υπθρεςιϊν πριν τθν ζναρξθ του οικονομικοφ ζτουσ. Του ςταδίου τθσ Ανάπτυξθσ προθγείται το ςτάδιο τθσ 
Ζρευνασ κατά το οποίο, οι όποιεσ δαπάνεσ πραγματοποιθκοφν ςτθ διάρκεια του και το αφοροφν 
καταχωροφνται ωσ ζξοδα τθσ χριςθσ. Ωσ Ζρευνα νοείται θ πρωτογενισ και ςυςτθματικι διερεφνθςθ που 
αναλαμβάνεται με ςκοπό τθν απόκτθςθ νζασ επιςτθμονικισ ι τεχνικισ γνϊςθσ και αντίλθψθσ. Θ Ζρευνα και θ 
Ανάπτυξθ διαχωρίηονται ευκρινϊσ και αναγνωρίηονται από τθν εταιρία. 
 
Οι προχποκζςεισ καταχϊρθςθσ κόςτουσ άχλου περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτο ςτάδιο τθσ Ανάπτυξθσ, που είναι 
ςφμφωνεσ με τα όςα προβλζπει το αρμόδιο Δ.Λ.Ρ. 38, είναι: 

  
α. θ φπαρξθ τεχνικισ δυνατότθτασ ολοκλιρωςθσ του, κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να καταςτεί ζτοιμο για 

χριςθ ι για πϊλθςθ, 

β. θ πρόκεςθ τθσ εταιρείασ να το ολοκλθρϊςει, 
γ. θ επάρκεια και διακεςιμότθτα των τεχνικϊν, οικονομικϊν και λοιπϊν πόρων για τθν ολοκλιρωςθ του, 
δ. θ ικανότθτα τθσ εταιρείασ να το πωλεί ι να το χρθςιμοποιεί,  
ε. το άχλο περιουςιακό ςτοιχείο κα δθμιουργιςει μελλοντικά οικονομικά οφζλθ είτε διότι υπάρχει     

ενεργόσ αγορά για αυτό, ι διότι πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί εςωτερικά για κάλυψθ αναγκϊν τθσ ίδιασ 
τθσ εταιρίασ, και 

ςτ. ικανότθτα τθσ εταιρίασ να αποτιμά αξιόπιςτα τθ δαπάνθ που επιρρίπτει ςτο άχλο περιουςιακό ςτοιχείο 
κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου Ανάπτυξθσ.  

 
 
Οι αποςβζςεισ των άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων επιβαρφνουν τα αποτελζςματα με τθν μζκοδο ςτακερισ 
απόςβεςθσ κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ.  
 

(α) Εμπορικά Σιματα και Άδειεσ Εκμετάλλευςθσ 
 

Τα εμπορικά ςιματα και οι άδειεσ εκμετάλλευςθσ που αποκτϊνται ξεχωριςτά απεικονίηονται ςτο ιςτορικό 
κόςτοσ. Τα εμπορικά ςιματα και οι άδειεσ εκμετάλλευςθσ που αποκτικθκαν ςε μία ςυνζνωςθ επιχειριςεων 
αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ. Τα εμπορικά ςιματα και οι άδειεσ 
εκμετάλλευςθσ  ζχουν περιοριςμζνθ ωφζλιμθ ηωι και παρουςιάηονται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ 
ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ. Θ απόςβεςθ υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθ ςτακερι μζκοδο για τθν κατανομι 
του κόςτουσ ςτο διάςτθμα τθσ αναμενόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ, θ οποία κυμαίνεται ςτα 10 ζτθ. 
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(β) Λογιςμικά Ρρογράμματα 
 
Θ αξία με βάςθ τθν οποία κεφαλαιοποιοφνται το αποκτθκζντα λογιςμικά προγράμματα είναι ίςθ με το κόςτοσ 
που απαιτικθκε για τθν αγορά και τθν λειτουργία τουσ. Τα λογιςμικά προγράμματα αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ 
κτιςθσ μείον τισ ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ. Οι αποςβζςεισ διενεργοφνται με τθν ςτακερι μζκοδο κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ του λογιςμικϊν προγραμμάτων (και θ οποία δεν ξεπερνά τα πζντε 
ζτθ). 
 
Δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ των λογιςμικϊν προγραμμάτων καταχωροφνται ωσ 
ζξοδα όταν πραγματοποιοφνται, εκτόσ και εάν υπάρχει θ προοπτικι να προςδϊςουν μελλοντικά οικονομικά 
οφζλθ, οπότε κεφαλαιοποιοφνται και προςαυξάνουν το κόςτοσ κτιςθσ των λογιςμικϊν προγραμμάτων που 
αφοροφν.  

 

3.6 Επενδφςεισ ςε Θυγατρικζσ Επιχειριςεισ 

 

Ωσ κυγατρικζσ κεωροφνται  όλεσ οι εταιρείεσ που διοικοφνται και ελζγχονται, άμεςα ι ζμμεςα, από άλλθ 
εταιρεία (μθτρικι), είτε μζςω τθσ κατοχισ τθσ πλειοψθφίασ των μετοχϊν τθσ εταιρείασ ςτθν οποία ζγινε θ 
επζνδυςθ, είτε μζςω τθσ εξάρτθςι τθσ από τθν τεχνογνωςία που τθσ παρζχει θ Εταιρεία. Δθλαδι, κυγατρικζσ 
είναι οι επιχειριςεισ πάνω ςτισ οποίεσ αςκείται ζλεγχοσ από τθν μθτρικι. Θ εταιρεία αποκτά και αςκεί ζλεγχο 
μζςω των δικαιωμάτων ψιφου ι και τθσ διοίκθςθσ. Θ φπαρξθ τυχόν δυνθτικϊν δικαιωμάτων ψιφου τα οποία 
είναι αςκιςιμα κατά τον χρόνο ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, λαμβάνεται υπόψθ προκειμζνου να 
ςτοιχειοκετθκεί αν θ μθτρικι αςκεί τον ζλεγχο επί των κυγατρικϊν.  

Θ εξαγορά κυγατρικισ  λογιςτικοποιείται βάςει τθσ μεκόδου τθσ αγοράσ. Το κόςτοσ κτιςθσ μιασ κυγατρικισ 
είναι θ εφλογθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων που δόκθκαν, των μετοχϊν που εκδόκθκαν και των 
υποχρεϊςεων που αναλιφκθκαν κατά τθν θμερομθνία τθσ ανταλλαγισ, πλζον τυχόν κόςτουσ άμεςα 
ςυνδεδεμζνου με τθν ςυναλλαγι.   Τα εξατομικευμζνα περιουςιακά ςτοιχεία, υποχρεϊςεισ και ενδεχόμενεσ 
υποχρεϊςεισ που αποκτϊνται ςε μία επιχειρθματικι ςυνζνωςθ επιμετρϊνται κατά τθν εξαγορά ςτισ εφλογεσ 
αξίεσ τουσ ανεξαρτιτωσ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ. Το κόςτοσ αγοράσ πζραν τθσ εφλογθσ αξίασ των επί μζρουσ 
ςτοιχείων που αποκτικθκαν, καταχωρείται ωσ υπεραξία. Αν το ςυνολικό κόςτοσ τθσ αγοράσ είναι μικρότερο από 
τθν εφλογθ αξία των επί μζρουσ ςτοιχείων που αποκτικθκαν, θ διαφορά καταχωρείται άμεςα ςτα αποτελζςματα. 

Οι επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ τυχόν ηθμιζσ απομείωςθσ.    
 
 

3.7 Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ Επιχειριςεισ 

 

Ωσ ςυγγενείσ κεωροφνται οι επιχειριςεισ εκείνεσ πάνω ςτισ οποίεσ θ Εταιρεία μπορεί να αςκιςει ςθμαντικι 
επιρροι αλλά δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ για να χαρακτθριςτοφν είτε κυγατρικζσ είτε ςυμμετοχι ςε 
κοινοπραξία. Οι παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν από τον Εταιρεία ςυνιςτοφν ότι το κατεχόμενο ποςοςτό 
μεταξφ 20% και 50% δικαιωμάτων ψιφου μίασ εταιρείασ υποδθλϊνει ςθμαντικι επιρροι πάνω ςτθν εταιρεία 
αυτι.  
 
Οι επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ τυχόν ηθμιζσ απομείωςθσ.    
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3.8 Διακζςιμα προσ Ρϊλθςθ Χρθματοοικονομικά Ρεριουςιακά Στοιχεία 

 

Τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊνται ςε εφλογεσ αξίεσ και οι 
μεταβολζσ από τθν αποτίμθςθ καταχωροφνται κατ’ ευκείαν ςτα ίδια κεφάλαια, από όπου και μεταφζρονται ςτα 
κζρδθ ι τισ ηθμίεσ με τθν πϊλθςθ αυτϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων ι όταν τα ςτοιχεία αυτά απομειωκοφν. 

Σε περίπτωςθ που για κάποιουσ ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ δεν υπάρχει αξιόπιςτθ αποτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ 
τουσ, τότε αυτοί αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ, μείον τυχόν ηθμίεσ απομείωςθσ. 

 

3.9 Απομείωςθ Αξίασ Ρεριουςιακϊν Στοιχείων 
 
Τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που ζχουν απροςδιόριςτθ ωφζλιμθ ηωι δεν αποςβζνονται αλλά υπόκεινται ςε 
ζλεγχο απομείωςθσ ετθςίωσ εφόςον κάποια γεγονότα καταδεικνφουν ότι θ λογιςτικι τουσ  αξία μπορεί να μθν 
είναι ανακτιςιμθ. Τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που αποςβζνονται υπόκεινται ςε ζλεγχο απομείωςθσ τθσ αξίασ 
τουσ όταν υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ λογιςτικι αξία τουσ δεν κα ανακτθκεί. Θ ανακτιςιμθ αξία είναι το 
μεγαλφτερο ποςό μεταξφ τθσ κακαρισ τιμισ πϊλθςθσ και τθσ αξίασ λόγω χριςθσ. Θ ηθμία λόγο μείωςθσ τθσ 
αξίασ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ αναγνωρίηεται από τθν επιχείρθςθ, όταν θ λογιςτικι αξία των ςτοιχείων 
αυτϊν  είναι μεγαλφτερθ από το ανακτιςιμο ποςό τουσ. 

 
Κακαρι αξία πϊλθςθσ κεωρείται το ποςό από τθν πϊλθςθ ενόσ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ςτα πλαίςια μιασ 
αμφοτεροβαροφσ ςυναλλαγισ ςτθν οποία τα μζρθ ζχουν πλιρθ γνϊςθ και προςχωροφν οικειοκελϊσ, μετά από 
τθν αφαίρεςθ κάκε πρόςκετου άμεςου κόςτουσ διάκεςθσ του ςτοιχείου ενεργθτικοφ, ενϊ, αξία χριςθσ είναι θ 
παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν που αναμζνεται να ειςρεφςουν ςτθν επιχείρθςθ 
από τθ χριςθ ενόσ ςτοιχείου ενεργθτικοφ και από τθν διάκεςθ του ςτο τζλοσ τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. 

 

3.10 Αποκζματα 
 

Τα αποκζματα (εμπορεφματα) αποτιμϊνται ςτθν χαμθλότερθ αξία μεταξφ του κόςτουσ κτιςεωσ και τθσ κακαρισ 
ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. Το κόςτοσ των αποκεμάτων προςδιορίηεται με τθν μζκοδο του μζςου ςτακμικοφ 
κόςτουσ και περιλαμβάνει τισ δαπάνεσ απόκτθςθσ των αποκεμάτων και τα ειδικά ζξοδα αγοράσ τουσ 
(μεταφορικά, αςφάλιςτρα κλπ). Το κόςτοσ των ετοίμων προϊόντων και των θμιτελϊν αποκεμάτων περιλαμβάνει 
το κόςτοσ των υλικϊν, το άμεςο εργατικό κόςτοσ και αναλογία των γενικϊν εξόδων παραγωγισ. Τα 
χρθματοοικονομικά ζξοδα (κόςτοσ δανειςμοφ) δεν περιλαμβάνονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ των αποκεμάτων. 

 
Θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία εκτιμάται με βάςθ τισ τρζχουςεσ τιμζσ πϊλθςθσ των αποκεμάτων ςτα πλαίςια 
τθσ ςυνικουσ δραςτθριότθτασ αφαιρουμζνων και των τυχόν μεταβλθτϊν εξόδων πϊλθςθσ όπου ςυντρζχει 
περίπτωςθ. 

 

3.11 Ρελάτεσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ Απαιτιςεισ 

Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ και μεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτο 
αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθν χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου, αφαιρουμζνων και των ηθμιϊν απομείωςθσ. Οι 
ηθμιζσ απομείωςθσ αναγνωρίηονται όταν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ ότι θ Εταιρεία δεν είναι ςε κζςθ να 
ειςπράξει όλα τα ποςά που οφείλονται με βάςθ τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. Το ποςό τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ είναι 
θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ των απαιτιςεων και τθσ παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν 
ταμιακϊν ροϊν, προεξοφλουμζνων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποςό τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ καταχωρείται 
ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα. 
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3.12 Χρθματοοικονομικά Ρεριουςιακά Στοιχεία Αποτιμϊμενα ςτθν Εφλογθ Αξία με τισ μεταβολζσ 
καταχωροφμενεσ ςτθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων 

 

Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία τουσ μζςω τθσ Κατάςταςθσ 
Συνολικϊν Εςόδων είναι τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που κατζχονται για εμπορία και ζχουν 
αποκτθκεί κυρίωσ για το ςκοπό τθσ πϊλθςθσ ςε βραχυπρόκεςμθ βάςθ και τθσ αποκόμιςθσ κζρδουσ από τισ 
διακυμάνςεισ ςτισ τιμζσ τουσ, διαπραγματεφονται δε ςυνικωσ ςε ενεργζσ αγορζσ. Στθν κατθγορία αυτι ανικουν 
οι μετοχζσ, τα ομόλογα, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, κτλ. Αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ κατά τθν 
θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και οι όποιεσ διαφορζσ αποτίμθςθσ καταχωροφνται ςτθν 
Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων τθσ χριςθσ. Οι εφλογεσ αξίεσ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 
που είναι διαπραγματεφςιμα ςε ενεργι αγορά προςδιορίηονται από τισ τρζχουςεσ τιμζσ ηιτθςθσ. Για τα μθ 
διαπραγματεφςιμα ςτοιχεία οι εφλογεσ αξίεσ προςδιορίηονται με τθν χριςθ τεχνικϊν αποτίμθςθσ όπωσ ανάλυςθ 
πρόςφατων ςυναλλαγϊν, ςυγκρίςιμων ςτοιχείων που διαπραγματεφονται και προεξόφλθςθ ταμειακϊν ροϊν.  

 

3.13 Ταμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα 

 

Τα ταμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα περιλαμβάνουν τα μετρθτά ςτα ταμεία  τθσ Εταιρείασ, τισ 
τραπεηικζσ κατακζςεισ όψεωσ και τισ βραχυπρόκεςμεσ μζχρι 3 μινεσ επενδφςεισ υψθλισ ρευςτοποίθςθσ και 
χαμθλοφ ρίςκου. Οι τραπεηικζσ κατακζςεισ ςε νόμιςμα διαφορετικό του Ευρϊ αποτιμϊνται με τθν ιςοτιμία τουσ 
κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ το δελτίο τθσ Ε.Κ.Τ. και οι όποιεσ 
ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ καταχωροφνται ςτθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων τθσ χριςθσ. 

 

3.14 Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ τθσ Εταιρείασ. Άμεςα ζξοδα για τθν ζκδοςθ 
μετοχϊν, εμφανίηονται μετά τθν αφαίρεςθ του ςχετικοφ φόρου ειςοδιματοσ, ςε μείωςθ του προϊόντοσ τθσ 
ζκδοςθσ. 

 

3.15 Αποκεματικά  

 

(α) Αποκεματικά εφλογθσ αξίασ 
 

Καταχωροφνται οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των ιδιο-χρθςιμοποιοφμενων ακινιτων (οικοπζδων και κτιρίων) 
 

(β) Λοιπά Αποκεματικά 
 

Θ εταιρία είναι υποχρεωμζνθ ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία Ρερί Ανωνφμων Εταιριϊν (άρκρο 44 του Κ.Ν. 
2190/1920) να μεταφζρει το 5% των ετιςιων κακαρϊν κερδϊν τθσ ςε Τακτικό Αποκεματικό  μζχρισ ότου τα 
ςυςςωρευμζνα αποκεματικά να ιςοφται με το 1/3 του καταβλθμζνου (κοινοφ) μετοχικοφ κεφαλαίου.  Αυτό το 
αποκεματικό δεν μπορεί να διανεμθκεί ςτουσ μετόχουσ τθσ εταιρίασ αλλά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για κάλυψθ 
ηθμιϊν μετά από απόφαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων. 
 
Τα αφορολόγθτα αποκεματικά και τα ειδικϊσ φορολογθκζντα αποκεματικά ςχθματίηονται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ από αφορολόγθτα ι ειδικϊσ φορολογθκζντα ζςοδα και κζρδθ.  Τα εν 
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λόγω αποκεματικά μποροφν να κεφαλαιοποιθκοφν ι να διανεμθκοφν με απόφαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ 
Συνζλευςθσ των μετόχων, αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι περιοριςμοί που μπορεί να ιςχφουν κάκε φορά. 

 

3.16 Δανειςμόσ 

 

Τα δάνεια καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ, μειωμζνα με τα τυχόν άμεςα ζξοδα για τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ. Μεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ βάςει τθσ μεκόδου 
του πραγματικοφ επιτοκίου. H διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ κεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται ςε ςχζςθ με τα 
ςυναφκζντα δάνεια ιςοδυναμοφν με τα τρζχοντα επιτόκια τθσ αγοράσ και ςυνεπϊσ δεν ςυντρζχουν οι 
προχποκζςεισ οποιαςδιποτε προςαρμογισ τθσ αξίασ ςτθν οποία απεικονίηονται οι υποχρεϊςεισ αυτζσ. 

 
Τα δάνεια ταξινομοφνται ωσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ εκτόσ εάν θ Εταιρεία ζχει το δικαίωμα να αναβάλλει 
τθν εξόφλθςθ τθσ υποχρζωςθσ για τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία αναφοράσ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων.  

 

3.17 Αναβαλλόμενοσ Φόροσ Ειςοδιματοσ 

 

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ προςδιορίηεται με τθν μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ που προκφπτει από τισ 
προςωρινζσ διαφορζσ μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και τθσ φορολογικισ βάςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και 
των υποχρεϊςεων. Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ δεν λογίηεται εάν προκφπτει από τθν αρχικι 
αναγνϊριςθ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι πακθτικοφ ςε ςυναλλαγι, εκτόσ επιχειρθματικισ ςυνζνωςθσ, θ οποία όταν 
ζγινε θ ςυναλλαγι δεν επθρζαςε οφτε το λογιςτικό οφτε το φορολογικό κζρδοσ ι ηθμία. Ο αναβαλλόμενοσ 
φόροσ προςδιορίηεται με τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων. 

 
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται κατά τθν ζκταςθ ςτθν οποία κα υπάρξει μελλοντικό 
φορολογθτζο κζρδοσ για τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ προςωρινισ διαφοράσ που δθμιουργεί τθν αναβαλλόμενθ 
φορολογικι απαίτθςθ. 

 

3.18 Ραροχζσ ςτο Ρροςωπικό 

 

(α) Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ 
 

Οι βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ προσ το προςωπικό ςε χριμα και ςε είδοσ καταχωροφνται ωσ ζξοδο όταν 
κακίςτανται δεδουλευμζνεσ. Τυχόν ανεξόφλθτο ποςό καταχωρείται ωσ υποχρζωςθ, ενϊ ςε περίπτωςθ που το 
ποςό που ιδθ καταβλικθκε υπερβαίνει το ποςό των παροχϊν, θ επιχείρθςθ αναγνωρίηει το υπερβάλλον ποςό 
ωσ ςτοιχείο του ενεργθτικοφ τθσ (προπλθρωκζν ζξοδο) μόνο κατά τθν ζκταςθ που θ προπλθρωμι κα οδθγιςει 
ςε μείωςθ μελλοντικϊν πλθρωμϊν ι ςε επιςτροφι. 

 
(β) Ραροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία 

 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν2112/20 θ Εταιρεία καταβάλλει αποηθμιϊςεισ ςτουσ αποχωροφντεσ ι 
απολυόμενουσ υπαλλιλουσ τθσ, το δε φψοσ των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων εξαρτάται από τα ζτθ προχπθρεςίασ, 
το φψοσ των αποδοχϊν και τον τρόπο απομάκρυνςθσ (απόλυςθ ι ςυνταξιοδότθςθ). Στθν περίπτωςθ 
αποχϊρθςθσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ που κα πρζπει να καταβλθκεί είναι ίςο με το 
40% του ςχετικοφ ποςοφ που κα καταβάλλονταν ςε περίπτωςθ απόλυςθσ. Τα προγράμματα για παροχζσ ςτουσ 
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εργαηομζνουσ όςον αφορά τθν αποηθμίωςθ κατά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία εμπίπτουν ςτα προγράμματα 
κακοριςμζνων παροχϊν, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 19 – «Ραροχζσ Εργαηομζνων». Θ υποχρζωςθ που καταχωρείται 
ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν είναι θ παροφςα αξία τθσ δζςμευςθσ 
για τθν κακοριςμζνθ παροχι μείον τισ μεταβολζσ που προκφπτουν από τα ακαταχϊρθτα αναλογιςτικά κζρδθ και 
ηθμίεσ και το κόςτοσ τθσ προχπθρεςίασ. Θ δζςμευςθ τθσ κακοριςμζνθσ παροχισ υπολογίηεται ετθςίωσ από 
ανεξάρτθτο αναλογιςτι.  

 

3.19 Ρροβλζψεισ 
 

Οι προβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν, υπάρχει μία παροφςα νομικι ι θκικι δζςμευςθ ωσ αποτζλεςμα γεγονότων 
του παρελκόντοσ, είναι πικανόν ότι κα προκφψει εκροι πόρων για τον διακανονιςμό τθσ δζςμευςθσ και το 
απαιτοφμενο ποςό μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα. Ρροβλζψεισ δεν αναγνωρίηονται για μελλοντικζσ 
λειτουργικζσ ηθμιζσ. Πταν υπάρχει ζνα ςφνολο παρόμοιων υποχρεϊςεων, θ πικανότθτα ότι κα απαιτθκεί εκροι 
κατά τθν εκκακάριςθ προςδιορίηεται με τθν εξζταςθ τθσ κατθγορίασ υποχρεϊςεων ςυνολικά. Ρρόβλεψθ 
αναγνωρίηεται ακόμθ και εάν θ πικανότθτα εκροισ ενόσ ςτοιχείου που περιλαμβάνεται ςτθν ίδια κατθγορία 
υποχρεϊςεων μπορεί να είναι μικρι. 

Οι προβλζψεισ που καταχωροφνται υπολογίηονται ςτθν παροφςα αξία τθσ καλφτερθσ δυνατισ εκτίμθςθσ που 
ζχει θ Διοίκθςθ για τθ δαπάνθ που κα απαιτθκεί κατά το διακανονιςμό τθσ υποχρζωςθσ ςτθν θμερομθνία 
ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Το επιτόκιο προεξόφλθςθσ που χρθςιμοποιείται για τον κακοριςμό τθσ 
παροφςασ αξίασ αντικατοπτρίηει τθν τρζχουςα εκτίμθςθ τθσ αγοράσ για τθν χρονικι αξία του χριματοσ και 
προςαρμογζσ που απαιτοφνται για τθ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ. 

 

3.20 Διανομι Μεριςμάτων 

Θ διανομι μεριςμάτων ςτουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ αναγνωρίηεται ωσ υποχρζωςθ ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ τθν θμερομθνία κατά τθν οποία θ διανομι εγκρίνεται από τθν Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων. 

 

3.21 Αναγνϊριςθ Εςόδων και Εξόδων 

 

Τα ζςοδα περιλαμβάνουν τθν εφλογθ αξία των πωλιςεων αγακϊν και παροχισ υπθρεςιϊν, κακαρά από Φόρο 
Ρροςτικζμενθσ Αξίασ, εκπτϊςεισ και επιςτροφζσ. Θ αναγνϊριςθ των εςόδων γίνεται ωσ εξισ: 

 
(α) Ζςοδα από πωλιςεισ αγακϊν 

Οι πωλιςεισ αγακϊν αναγνωρίηονται όταν οι κίνδυνοι και οι ωφζλειεσ που απορρζουν από τθν κυριότθτα των 
αγακϊν μεταβιβάηονται ςτον αγοραςτι (τα αγακά παραδίδονται ςτουσ πελάτεσ, γίνονται αποδεκτά από αυτοφσ 
και  θ είςπραξθ τθσ απαίτθςθσ είναι εφλογα εξαςφαλιςμζνθ). 

(β) Ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν 

Τα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν λογίηονται τθν περίοδο που παρζχονται οι υπθρεςίεσ, με βάςθ το ςτάδιο 
ολοκλιρωςθσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 
 
 
(γ) Ζςοδα από τόκουσ 
 
Τα ζςοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται βάςει χρονικισ αναλογίασ και με τθν χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου. 
Καταχωροφνται ςε κακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα, αφοφ λθφκοφν υπόψθ το οφειλόμενο κεφάλαιο και το 
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πραγματικό επιτόκιο μζχρι τθ λιξθ τθσ περιόδου, εφόςον υπάρχει θ βεβαιότθτα ότι τα ζςοδα αυτά κα 
ειςπραχκοφν. 

 
(δ) Ζςοδα από δικαιϊματα 

Τα ζςοδα από δικαιϊματα λογίηονται ςτθ βάςθ του δεδουλευμζνου, ςφμφωνα με τθν ουςία των ςχετικϊν 
ςυμβάςεων. 

(ε) Ζςοδα από μερίςματα 

Τα  μερίςματα, λογίηονται ωσ ζςοδα, όταν κεμελιϊνεται το δικαίωμα είςπραξισ τουσ. 

Τα ζξοδα αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα ςε δεδουλευμζνθ βάςθ. Οι πλθρωμζσ που πραγματοποιοφνται για 
λειτουργικζσ μιςκϊςεισ μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ωσ ζξοδα, κατά το χρόνο χριςεωσ του μιςκίου. Τα 
ζξοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται ςε δεδουλευμζνθ βάςθ και επιβαρφνουν τθν χριςθ τθν οποίαν αφοροφν μζςω 
των αποτελεςμάτων τθσ. 

3.22 Κόςτοσ Δανειςμοφ 

Το κόςτοσ δανειςμοφ αποτελείται από τουσ δεδουλευμζνουσ τόκουσ επί των ςυναφκζντων δανείων, που 
υπολογίηονται βάςει τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου. 

Το κόςτοσ δανειςμοφ που μπορεί να κατανεμθκεί άμεςα ςτθν καταςκευι ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου που 
πλθροί τισ προχποκζςεισ κεφαλαιοποιείται. Ζνα περιουςιακό ςτοιχεί που πλθροί τισ προχποκζςεισ είναι ζνα 
περιουςιακό ςτοιχείο που κατ’ ανάγκθ χρειάηεται μια ςθμαντικι περίοδο προετοιμαςίασ για τθν χριςθ για τθν 
οποία προορίηεται.  

 

3.23 Φόροσ Ειςοδιματοσ  

 

Θ επιβάρυνςθ τθσ περιόδου με φόρουσ ειςοδιματοσ αποτελείται από τουσ τρζχοντεσ φόρουσ και τουσ 
αναβαλλόμενουσ φόρουσ, δθλαδι τουσ φόρουσ ι τισ φορολογικζσ ελαφρφνςεισ που ςχετίηονται με τα οικονομικά 
οφζλθ που προκφπτουν ςτθν περίοδο αλλά ζχουν ιδθ καταλογιςτεί ι κα καταλογιςτοφν από τισ φορολογικζσ 
αρχζσ ςε διαφορετικζσ περιόδουσ. Ο φόροσ ειςοδιματοσ αναγνωρίηεται ςτθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων  τθσ 
περιόδου, εκτόσ του φόρου εκείνου που αφορά ςυναλλαγζσ που καταχωρικθκαν απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια, 
ςτθν οποία περίπτωςθ καταχωρείται απευκείασ, κατά ανάλογο τρόπο, ςτα ίδια κεφάλαια. 

 
Οι τρζχοντεσ φόροι ειςοδιματοσ περιλαμβάνουν τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ι και απαιτιςεισ προσ τισ 
δθμοςιονομικζσ αρχζσ που ςχετίηονται με τουσ πλθρωτζουσ φόρουσ επί του φορολογθτζου ειςοδιματοσ τθσ 
περιόδου και οι τυχόν πρόςκετοι φόροι ειςοδιματοσ που αφοροφν προθγοφμενεσ χριςεισ. 

 
Οι τρζχοντεσ φόροι επιμετροφνται ςφμφωνα με τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ και τουσ φορολογικοφσ νόμουσ 
που εφαρμόηονται ςτισ διαχειριςτικζσ περιόδουσ με τισ οποίεσ ςχετίηονται, βαςιηόμενοι ςτο φορολογθτζο κζρδοσ 
για το ζτοσ. Πλεσ οι αλλαγζσ ςτα βραχυπρόκεςμα φορολογικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ ι τισ υποχρεϊςεισ 
αναγνωρίηονται ςαν μζροσ των φορολογικϊν εξόδων ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ. 
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3.24 Χρθματοοικονομικά Μζςα 

 

Τα βαςικά χρθματοοικονομικά μζςα τθσ εταιρίασ είναι κυρίωσ τα μετρθτά, οι τραπεηικζσ κατακζςεισ, οι 
βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ, και ο βραχυπρόκεςμοσ και μακροπρόκεςμοσ  τραπεηικόσ 
δανειςμόσ. 

 
Αναφορικά με τα βραχυπρόκεςμα χρθματοοικονομικά εργαλεία, θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εκτιμά ότι θ εφλογθ 
αξία τουσ ουςιαςτικά ταυτίηεται με τθν αξία ςτθν οποία απεικονίηονται ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ. Επιπρόςκετα, θ 
Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ πιςτεφει ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται ςε ςχζςθ με τα ςυναφκζντα βραχυπρόκεςμα 
δάνεια τραπεηϊν, ιςοδυναμοφν με τα τρζχοντα εφλογα επιτόκια τθσ αγοράσ και ςυνεπϊσ δε ςυντρζχουν οι 
προχποκζςεισ οποιαςδιποτε προςαρμογισ τθσ αξίασ ςτθν οποία απεικονίηονται οι υποχρεϊςεισ αυτζσ.  

 

3.25 Ρροβλζψεισ, Ενδεχόμενεσ Υποχρεϊςεισ και Ενδεχόμενεσ Απαιτιςεισ 

Ρροβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν θ εταιρεία ζχει παροφςεσ νομικζσ ι τεκμαιρόμενεσ υποχρεϊςεισ ωσ 
αποτζλεςμα προγενζςτερων γεγονότων, είναι πικανι θ εκκακάριςι τουσ μζςω εκροισ πόρων, τα δε ποςά των 
υποχρεϊςεων μποροφν να εκτιμθκοφν αξιόπιςτα. Οι προβλζψεισ επανεξετάηονται ςε κάκε θμερομθνία 
ιςολογιςμοφ και προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να απεικονίηουν τθ παροφςα αξία τθσ δαπάνθσ που αναμζνεται να 
εκταμιευκεί για τθν τακτοποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ, Σχετικά με τισ προβλζψεισ που αναμζνεται να εκκακαριςτοφν 
ςε μακροπρόκεςμο ορίηοντα, οπότε θ επίδραςθ τθσ χρονικισ αξίασ του χριματοσ είναι ςθμαντικι, τα ςχετικά 
ποςά υπολογίηονται προεξοφλϊντασ τισ αναμενόμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ με ζναν ςυντελεςτι προ 
φόρων ο οποίοσ αντικατοπτρίηει τισ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ για τθν χρονικι αξία του χριματοσ, και 
όπου κρίνεται απαραίτθτο, τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται ςυγκεκριμζνα με τθν υποχρζωςθ. 

Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται, εκτόσ 
εάν θ πικανότθτα μιασ εκροισ πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ. Ενδεχόμενεσ 
απαιτιςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι 
οικονομικϊν ωφελειϊν είναι πικανι. 
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4. Διαχείριςθ Χρθματοοικονομικοφ Κινδφνου 

Θ εταιρεία εκτίκεται ςε χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ, όπωσ κινδφνουσ αγοράσ (διακυμάνςεισ επιτοκίων, 
τιμζσ αγοράσ, ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ) πιςτωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευςτότθτασ. Το γενικό πρόγραμμα 
διαχείριςθσ κινδφνων τθσ εταιρείασ επιδιϊκει να ελαχιςτοποιιςει  τθν ενδεχόμενθ αρνθτικι τουσ επίδραςθ ςτθ 
χρθματοοικονομικι απόδοςθ τθσ εταιρείασ που προκφπτει από τθν αδυναμία πρόβλεψθσ των 
χρθματοοικονομικϊν αγορϊν και τθ διακφμανςθ ςτισ μεταβλθτζσ του κόςτουσ και των πωλιςεων. Θ πολιτικι 
διαχείριςθσ κινδφνων εφαρμόηεται από τθν Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ με ενζργειεσ όπωσ τθν αξιολόγθςθ των 
κινδφνων που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ και τισ λειτουργίεσ τθσ Εταιρείασ, τον ςχεδιαςμό τθσ 
μεκοδολογίασ και τθν επιλογι των κατάλλθλων χρθματοοικονομικϊν προϊόντων για τθν μείωςθ των κινδφνων 
και τθν εκτζλεςθ και εφαρμογι, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που ζχει εγκρικεί από τθ Διοίκθςθ, τθσ διαδικαςίασ 
διαχείριςθσ κινδφνων. Τα χρθματοοικονομικά μζςα τθσ Εταιρείασ αποτελοφνται κυρίωσ από κατακζςεισ ςε 
τράπεηεσ, εμπορικοφσ χρεϊςτεσ και πιςτωτζσ και βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ. 

 

Κίνδυνοσ αγοράσ 

Ωσ κίνδυνοσ αγοράσ ορίηεται ο κίνδυνοσ ςτθ βάςθ του οποίου θ εφλογθ αξία ι οι μελλοντικζσ ταμιακζσ ροζσ των 
χρθματοοικονομικϊν μζςων τθσ εταιρείασ ενδζχεται να παρουςιάςουν διακυμάνςεισ εξαιτίασ μεταβολϊν ςτισ 
τιμζσ τθσ αγοράσ. Ο εν λόγω κίνδυνοσ για τθν εταιρεία εςτιάηεται κυρίωσ ςτισ διακυμάνςεισ των επιτοκίων 
δανειςμοφ και ςτο ςυναλλαγματικό κίνδυνο. 

 

Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 

Ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ είναι ο κίνδυνοσ διακφμανςθσ τθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων, των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων εξαιτίασ των αλλαγϊν ςτισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ. Θ Εταιρεία 
δεν διενεργεί εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα και ςυνεπϊσ δεν είναι εκτεκειμζνθ ςε κίνδυνο από 
διακυμάνςεισ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν. 

 

Κίνδυνοσ επιτοκίου 

Οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ ςυνδζονται με επιτόκια τα οποία ανάλογα με τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ 
μποροφν να διακυμανκοφν είτε ανοδικά είτε κακοδικά. Τα λειτουργικά ζςοδα και οι ταμιακζσ ροζσ τθσ Εταιρείασ 
δεν επθρεάηονται ςθμαντικά από διακυμάνςεισ επιτοκίων.  

Θ ζκκεςθ ςε κίνδυνο από διακυμάνςεισ επιτοκίων για τισ υποχρεϊςεισ παρακολουκείται ςε προχπολογιςτικι 
βάςθ. Οι αποφάςεισ για τθ διάρκεια των χρθματοδοτιςεων και το ςυνδυαςμό επιτοκίων λαμβάνονται 
ξεχωριςτά για κάκε περίπτωςθ και επανεξετάηονται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ. 

 

Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ 

H ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ όςον αφορά τον πιςτωτικό κίνδυνο περιορίηεται ςτα χρθματοοικονομικά περιουςιακά 
ςτοιχεία που αφοροφν ςτισ απαιτιςεισ πελατϊν, ςτισ λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ χρθματικζσ 
απαιτιςεισ και ςτα ταμιακά διακζςιμα ςε τράπεηεσ. 

Θ Εταιρεία δεν αντιμετωπίηει πιςτωτικό κίνδυνο από απαιτιςεισ κατά πελατϊν μεγαλφτερο από αυτόν που 
αναλογεί ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και ςτον κλάδο ςτον οποίο δραςτθριοποιείται.  

Θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των πελατϊν κακϊσ και οι ςυνκικεσ τθσ παροχισ πιςτϊςεων (φψοσ παροχϊν, 
πιςτωτικά όρια, κ.α.) παρακολουκείται από τθ Διοίκθςθ. Επίςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ εκτιμάται ωσ 
απαραίτθτο από τθ Διοίκθςθ, υφίςταται αςφαλιςτικι κάλυψθ με εγγφθςθ τθσ παραςχεκείςασ πίςτωςθσ μζςω 
ςυμβάςεων εκχϊρθςθσ απαιτιςεων με Ρράκτορεσ Επιχειρθματικϊν Απαιτιςεων (ςυμβάςεισ factoring χωρίσ 
δικαίωμα αναγωγισ). 
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Στο τζλοσ τθσ χριςθσ, θ Διοίκθςθ εκτίμθςε ότι δεν υφίςταται κανζνασ ουςιαςτικόσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ ο οποίοσ 
δεν καλφπτεται από πρόβλεψθ ι από άλλθ εξαςφάλιςθ. 

Τζλοσ, τα ταμειακά ιςοδφναμα αφοροφν βραχυχρόνιεσ, υψθλισ ευκολίασ ρευςτοποίθςθσ επενδφςεισ, που είναι 
εφκολα μετατρζψιμεσ ςε μετρθτά και είναι τόςο κοντά ςτθ λιξθ τουσ που εμφανίηουν αμελθτζο κίνδυνο για 
αλλαγζσ τθσ αποτίμθςισ τουσ κατά το χρόνο τθσ ρευςτοποίθςθσ τουσ. 

 

Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ ςχετίηεται με τθ δυςκολία μιασ επιχείρθςθσ ςτθν εκπλιρωςθ δεςμεφςεων που 
ςυνδζονται με τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ. 

Θ Εταιρεία διαχειρίηεται τισ ανάγκεσ ρευςτότθτασ με προςεκτικι παρακολοφκθςθ των χρεϊν των 
χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων κακϊσ επίςθσ και των πλθρωμϊν που πραγματοποιοφνται κακθμερινά. Οι 
ανάγκεσ ρευςτότθτασ παρακολουκοφνται ςε εβδομαδιαία βάςθ.  

Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν παρατίκεται θ μζγιςτθ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςε κίνδυνο ρευςτότθτασ. 

Σθμειϊνεται ότι θ ακόλουκθ ανάλυςθ τθσ ςυμβατικισ λθκτότθτασ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων 
περιλαμβάνει ποςά απροεξόφλθτων ταμιακϊν εκροϊν, τα οποία μπορεί να διαφζρουν από τα ςχετικά ποςά τθσ 
Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει προεξοφλθμζνα ποςά ταμειακϊν ροϊν. Συνεπϊσ, οι 
υποχρεϊςεισ χρθματοοικονομικϊν μιςκϊςεων περιλαμβάνουν ακακάριςτα ποςά (πριν από τθν αφαίρεςθ του 
χρθματοοικονομικοφ κόςτουσ) και οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ περιλαμβάνουν το πλθρωτζο ποςό των 
μελλοντικϊν τοκοχρεολυτικϊν δόςεων, ςφμφωνα με τα ςυμβατικά επιτόκια που ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία 
αναφοράσ (ιςολογιςμοφ). 

 

 

Ανάλυςθ ςυμβατικισ λθκτότθτασ Xρθματοοικονομικϊν Yποχρεϊςεων Εταιρείασ

31η Δεκεμβρίου 2010

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ Αξία Ιςολογιςμοφ Ζωσ 1 μήνα Ζωσ - 6 μήνεσ 6 μήνεσ -1 ζτοσ 2- 5 ζτη > 5 ζτη φνολο

Μακροπρόκεςμα δάνεια 3.998.400,00 0,00 101.070,67 244.426,00 2.243.169,83 2.981.584,67 5.570.251,17
Υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ 

μίςκωςθσ 0,00 0,00

Βραχυπρόκεςμα δάνεια 3.500.000,00 38.807,54 1.520.750,00 2.220.750,00 0,00 0,00 3.780.307,54

Ρρομθκευτζσ 2.946.401,75 316.589,87 275.295,61 2.354.516,27 0,00 0,00 2.946.401,75

Λοιπζσ  υποχρεϊςεισ 3.215.167,84 9.989,26 62.304,94 2.842.873,64 0,00 300.000,00 3.215.167,84

Σφνολο 13.659.969,59 365.386,67 1.959.421,22 7.662.565,91 2.243.169,83 3.281.584,67 15.512.128,30
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5. Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα Ράγια Ρεριουςιακά Στοιχεία 

Τα Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα Ράγια Στοιχεία τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα Ράγια

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ

Γιπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά ζργα

Μθχανιματα & 

λοιπόσ 

μθχανολογικόσ 

εξοπλιςμόσ 

Ζπιπλα και 

Λοιπόσ 

Εξοπλιςμόσ

Ζργα υπο 

εκτζλεςθ και 

προκαταβολζσ 

κτιςθσ παγίων Σφνολο

Υπόλοιπο τθν  01.01.2009 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 

Αξία κτιςθσ τθν 01.01.2009 0,00 0,00 0,00 2.102,05 0,00 2.102,05 
Ρροςκικεσ χριςθσ 1.070.969,34 4.438.691,89 0,00 208.299,40 1.767.054,96 7.485.015,59 
Μειϊςεισ χριςθσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορά από / ςε Επενδυτικά ακίνθτα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτιςθσ τθν  31.12.2009 1.070.969,34 4.438.691,89 0,00 210.401,45 1.767.054,96 7.487.117,64 

Αποςβζςεισ τθν 01.01.2009 0,00 0,00 0,00 2.101,98 0,00 2.101,98 
Ρροςκικεσ χριςθσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειϊςεισ χριςθσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορά από / ςε Επενδυτικά ακίνθτα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποςβζςεισ τθν  31.12.2009 0,00 0,00 0,00 2.101,98 0,00 2.101,98 

Υπόλοιπο τθν  31.12.2009 1.070.969,34 4.438.691,89 0,00 208.299,47 1.767.054,96 7.485.015,66 

Αξία κτιςθσ τθν 01.01.2010 1.070.969,34 4.438.691,89 0,00 210.401,45 1.767.054,96 7.487.117,64 
Ρροςκικεσ χριςθσ 4.063,02 4.060.292,65 1.344.274,59 1.153.785,95 0,00 6.562.416,21 
Μειϊςεισ χριςθσ 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.767.054,96) (1.767.054,96)
Μεταφορά από / ςε Επενδυτικά ακίνθτα (1.075.032,36) (8.498.984,54) (1.344.274,59) 0,00 0,00 (10.918.291,49)
Αξία κτιςθσ τθν  31.12.2010 0,00 0,00 0,00 1.364.187,40 0,00 1.364.187,40 

Αποςβζςεισ τθν 01.01.2010 0,00 0,00 0,00 2.101,98 0,00 2.101,98 
Ρροςκικεσ χριςθσ 0,00 0,00 0,00 152.255,08 0,00 152.255,08 
Μειϊςεισ χριςθσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορά από / ςε Επενδυτικά ακίνθτα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποςβζςεισ τθν  31.12.2010 0,00 0,00 0,00 154.357,06 0,00 154.357,06 

Υπόλοιπο τθν  31.12.2010 0,00 0,00 0,00 1.209.830,34 0,00 1.209.830,34 

 
 
 

6. Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα 

Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα αφοροφν ςε ξενοδοχειακι μονάδα ςτθ κζςθ «Σωτιρα» ι «Χουμπάου» ςτο δθμοτικό 
διαμζριςμα του Λευκίμμθσ του Νομοφ Κζρκυρασ ςυνολικισ ζκταςθσ 30.678,47 τ.μ. Θ εκμετάλλευςθ τθσ εν λόγω 
ξενοδοχειακισ μονάδασ ζχει  παραχωρθκεί ςε τρίτουσ, ζναντι μιςκϊματοσ.  

 

Θ κίνθςθ του  κονδυλίου Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα ζχει ωσ ακολοφκωσ: 
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Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Υπόλοιπο ζναρξθσ χριςεωσ 0,00 0,00
Μεταφορά από ιδιοχρθςιμοποιοφμενα 10.918.291,49 0,00
Μεταφορά ςε ιδιοχρθςιμοποιοφμενα 0,00 0,00
Ρροςκικεσ 0,00 0,00
Αναπροςαρμογι εφλογθσ αξίασ 2.852.368,51 0,00
Ρωλιςεισ 0,00 0,00
Υπόλοιπο λιξθσ χριςεωσ 13.770.660,00 0,00

 

Στθν διάρκεια τθσ χριςθσ θ Εταιρεία προζβθ ςε εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ του επενδυτικοφ τθσ ακινιτου. Θ 
εκτίμθςθ διενεργικθκε από ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ και οι μζκοδοι που εφαρμόςτθκαν και ςτακμίςτθκαν είναι 
θ ςυγκριτικι μζκοδοσ, θ μζκοδοσ του κόςτουσ αντικατάςταςθσ και θ επενδυτικι μζκοδοσ. 

 

7. Άχλα Ρεριουςιακά Στοιχεία 

Τα Άχλα Ρεριουςιακά Στοιχεία τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

Άχλα Ρεριουςιακά Στοιχεία

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ

Λογιςμικά 

Ρρογράμματα Λοιπά Σφνολο

Υπόλοιπο τθν  01.01.2009 0,00 0,00 0,00 

Αξία κτιςθσ τθν 01.01.2009 0,00 0,00 0,00 
Ρροςκικεσ χριςθσ 0,00 0,00 0,00 
Μειϊςεισ χριςθσ 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτιςθσ τθν  31.12.2009 0,00 0,00 0,00 

Αποςβζςεισ τθν 01.01.2009 0,00 0,00 0,00 
Ρροςκικεσ χριςθσ 0,00 0,00 0,00 
Μειϊςεισ χριςθσ 0,00 0,00 0,00 
Αποςβζςεισ τθν  31.12.2009 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο τθν  31.12.2009 0,00 0,00 0,00 

Αξία κτιςθσ τθν 01.01.2010 0,00 0,00 0,00 
Ρροςκικεσ χριςθσ 48.777,25 0,00 48.777,25 
Μειϊςεισ χριςθσ 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτιςθσ τθν  31.12.2010 48.777,25 0,00 48.777,25 

Αποςβζςεισ τθν 01.01.2010 0,00 0,00 0,00 
Ρροςκικεσ χριςθσ 7.786,32 0,00 7.786,32 
Μειϊςεισ χριςθσ 0,00 0,00 0,00 
Αποςβζςεισ τθν  31.12.2010 7.786,32 0,00 7.786,32 

Υπόλοιπο τθν  31.12.2010 40.990,93 0,00 40.990,93 
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8. Ρελάτεσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ Απαιτιςεισ 

Οι Ρελάτεσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ Απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

Ρελάτεσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ Απαιτιςεισ

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Ρελάτεσ εςωτερικοφ 577.507,30 1.068,25
Ρελάτεσ εξωτερικοφ 740,95 0,00
Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 8.386,12 8.386,12
Απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνα μερθ 0,00 0,00
Μείον:
Ρροβλζψεισ επιςφαλϊν απαιτιςεων (8.386,12) (8.386,12)
Σφνολο 578.248,25 1.068,25

 

 

Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ πελατϊν για τθν εταιρεία ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Υπόλοιπο ζναρξθσ χριςεωσ 8.386,12 9.254,62
Ρρόβλεψθ απομείωςθσ περιόδου 0,00 0,00
Χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ 0,00 0,00
Αναςτροφι πρόβλεψθσ προθγοφμενων χριςεων 0,00 (868,50)
Υπόλοιπο λιξθσ χριςεωσ 8.386,12 8.386,12

 

9. Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ 
 

Οι Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Ρροκαταβλθμζνοι και παρακρατθμζνοι φόροι 5.000,00 0,00
Ελλθνικό Δθμόςιο - Λοιπζσ απαιτιςεισ 506.004,61 99.812,88
Λοιποί χρεϊςτεσ διάφοροι 157.061,62 0,00
Λογαριαςμοί διαχ/ςεωσ προκ/λϊν και  πιςτϊςεων 700,00 0,00
Ζξοδα επομζνων χριςεων 6.795,75 0,00
Απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνα μερθ 0,00 0,00
Σφνολο 675.561,98 99.812,88
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10. Ταμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα 
 

Τα Ταμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Ταμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Ταμείο 48,84 293,90
Κατακζςεισ όψεωσ ςε Ευρϊ 229.174,70 4.069.432,43
Σφνολο 229.223,54 4.069.726,33

 

 

 

11. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το ςφνολο των εκδοκζντων ονομαςτικϊν κοινϊν μετοχϊν είναι 18.000 με ονομαςτικι αξία € 29,30 ανά μετοχι. 
Πλεσ οι εκδοκείςεσ μετοχζσ ζχουν εξοφλθκεί πλιρωσ. 

Θ κίνθςθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

Μετοχικό Κεφάλαιο

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ

Αρικμόσ 

μετοχϊν

Ονομαςτικι 

αξία μετοχϊν

Μετοχικό 

κεφάλαιο Σφνολο

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2010 18.000 29,30 527.400,00 527.400,00

Μεταβολζσ περιόδου 01.01. - 31.12.2010 0 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2010 18.000 29,30 527.400,00 527.400,00

 

 

 

12. Λοιπά Αποκεματικά 

Θ ανάλυςθ των Λοιπϊν Αποκεματικϊν τθσ Εταιρείασ και θ κίνθςι τουσ παρατίκεται κατωτζρω: 
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Αποκεματικά

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ

Τακτικό 

αποκεματικό

Ειδικά 

αποκεματικά

Λοιπά 

αποκεματικά Σφνολο

Υπόλοιπα τθν  01.01.2009 20.000,00 94,06 71.305,94 91.400,00 

Μεταβολζσ περιόδου 01.01. - 31.12.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα τθν  31.12.2009 20.000,00 94,06 71.305,94 91.400,00 

Υπόλοιπα τθν  01.01.2010 20.000,00 94,06 71.305,94 91.400,00 

Μεταβολζσ περιόδου 01.01. - 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα τθν  31.12.2010 20.000,00 94,06 71.305,94 91.400,00 

 

 

13. Μακροπρόκεςμεσ Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ 

Οι Μακροπρόκεςμεσ Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

Μακροπρόκεςμεσ Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Μακροπρόκεςμα Δάνεια
Μακροπρόκεςμα δάνεια ςε Ευρϊ 
(α) Εςωτερικοφ 3.855.600,00 0,00
(β) Εξωτερικοφ 0,00 0,00
Σφνολο 3.855.600,00 0,00

 

 

Θ εφλογθ αξία του δανειςμοφ προςεγγίηει αυτι που εμφανίηεται ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ . 
 

Θ λιξθ του μακροπρόκεςμου δανειςμοφ τθσ Εταιρείασ αναλφεται ςτον ακόλουκο πίνακα:  
 

Λθκτότθτα Μακροπρόκεςμων Δανειακϊν Υποχρεϊςεων
Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010

Μακροπρόκεςμα Δάνεια
Μακροπρόκεςμα δάνεια ςε Ευρϊ
Εντόσ 1 ζτουσ 142.800,00
Από 2 ζωσ 5 ζτθ 1.428.000,00
Μετά από 5 ζτθ 2.427.600,00
Σφνολο Μακροπρόκεςμων Δανειακϊν: 3.998.400,00
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14. Αναβαλλόμενοσ Φόροσ Ειςοδιματοσ 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ 
ςυμψθφίηονται ςτισ περιπτϊςεισ που ο φόροσ ειςοδιματοσ επιβάλλεται από τθν ίδια φορολογικι αρχι, ςτθν 
ίδια φορολογθτζα οικονομικι μονάδα (εταιρεία). 
 
Για τον υπολογιςμό των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ 
εφαρμόηεται  φορολογικόσ ςυντελεςτισ 20%. Ο ςυντελεςτισ αυτόσ αναμζνεται να ιςχφει, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ φορολογικι νομοκεςία, κατά τον χρόνο που τα ποςά αυτά κα ανακτθκοφν (ιτοι για τθν χριςθ 2011 και 
εφεξισ). 

 
Θ ανάλυςθ των υπολοίπων των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ, ζχει 
ωσ ακολοφκωσ: 

Αναβαλλόμενοσ Φόροσ Ειςοδιματοσ

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

-Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ
Ρροβλζψεισ επιςφαλϊν απαιτιςεων 0,00 1.677,22
Διαγραφζσ άχλων ςτοιχείων 113.827,73 1.147,25
Ζξοδα χριςθσ δουλευμζνα 47.590,40 0,00
Σφνολο (α) 161.418,13 2.824,47

-Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 801.160,74 0,00
Σφνολο (β) 801.160,74 0,00

Κακαρό υπόλοιπο αναβαλλόμενων φορολογικϊν                                                            

απαιτιςεων / (υποχρεϊςεων) ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ (α) - (β) (639.742,61) 2.824,47 

 
 

15. Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 

Οι Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Λθφκείςεσ εγγυιςεισ μίςκωςθσ ακινιτων 300.000,00 0,00
Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ 0,00 0,00
Σφνολο 300.000,00 0,00

 
 

Το ποςό των € 300.000,00 των λοιπϊν μακροπροκζςμων υποχρεϊςεων τθσ εταιρείασ αφορά λθφκείςεσ 
εγγυιςεισ  ενοικίων για τθν μίςκωςθ ςε τρίτουσ τθσ ξενοδοχειακισ μονάδασ που θ εταιρεία κατζχει ςτον νομό 
Κζρκυρασ. 
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16. Ρρομθκευτζσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ Υποχρεϊςεισ 

Οι Ρρομθκευτζσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ Υποχρεϊςεισ  τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Ρρομθκευτζσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ Υποχρεϊςεισ

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Ρρομθκευτζσ εςωτερικοφ 50.986,58 55.482,43
Ρροκαταβολζσ πελατϊν 0,00 550.165,68
Επιταγζσ πλθρωτζεσ 513.288,80 1.994.045,80
Υποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνα μζρθ 2.382.126,37 2.468.942,46

2.946.401,75 5.068.636,37Σφνολο

 
 

 

17. Τρζχουςεσ Φορολογικζσ Υποχρεϊςεισ 

Οι Τρζχουςεσ Φορολογικζσ Υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

Τρζχουςεσ Φορολογικζσ Υποχρεϊςεισ

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Φόροι τζλθ αμοιβϊν προςωπικοφ και τρίτων 20,15 13.557,08
Λοιποί φόροι 4.725,00 1.053,81
Σφνολο 4.745,15 14.610,89

 

 

18. Βραχυπρόκεςμεσ Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ 

Οι Βραχυπρόκεςμεσ Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

Βραχυπρόκεςμεσ Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Κεφάλαιο Κίνθςθσ ςε Ευρϊ (€)
(α) Από Τραπεηικά Ιδρφματα Εςωτερικοφ 3.500.000,00 4.000.000,00
(β) Από Τραπεηικά Ιδρφματα Εξωτερικοφ 0,00 0,00

3.500.000,00 4.000.000,00Σφνολο Βραχυπρόκεςμων Δανειακϊν Υποχρεϊςεων:

 

Θ εφλογθ αξία του δανειςμοφ προςεγγίηει αυτι που εμφανίηεται ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ . 

 

19. Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ Ρλθρωτζεσ ςτθν Επόμενθ Χριςθ 

Οι Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ Ρλθρωτζεσ ςτθν Επόμενθ Χριςθ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
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Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ Ρλθρωτζεσ ςτθν Επόμενθ Χριςθ

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

- Από μακροπρόκεςμα δάνεια ςε Ευρϊ 
(α) Εςωτερικοφ 142.800,00 0,00
(β) Εξωτερικοφ 0,00 0,00
Σφνολο 142.800,00 0,00

 

 

20. Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 

Οι Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ 2.396.821,23 2.077.760,20
Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 72.274,05 64.638,13
Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 0,00 540,07
Ζςοδα επόμενων χριςεων 352.500,00 0,00
Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 88.827,41 0,00
Σφνολο 2.910.422,69 2.142.938,40

 

 

21. Κφκλοσ Εργαςιϊν 

Ο Κφκλοσ Εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 
 

Κφκλοσ Εργαςιϊν 01.01- 01.01-

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Ζςοδα μίςκωςθσ εξοπλιςμοφ 165.000,00 0,00
Ζςοδα εργολαβικϊν υπθρεςιϊν 500.000,00 0,00
Ζςοδα από εκμίςκωςθ ακινιτων 112.500,00 0,00
Σφνολο 777.500,00 0,00

 

 

22. Λοιπά Ζςοδα 

Τα Λοιπά Ζςοδα τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
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Άλλα Ζςοδα Εκμεταλλεφςεωσ 01.01- 01.01-

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Ζςοδα από αναςτροφι λοιπϊν προβλζψεων 0,00 868,50
Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα 554,62 0,00
Αναπροςαρμογι ςτθν εφλογθ αξία επενδυτικϊν ακινιτων 2.852.368,51 0,00
Σφνολο 2.852.923,13 868,50

 

 

23.  Ζξοδα ανά Λειτουργία / Κατθγορία 

Τα Ζξοδα ανά Λειτουργία τθσ Εταιρείασ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

Ζξοδα ανά Λειτουργία 01.01- 01.01-

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Κόςτοσ Ρωλθκζντων 0,00 0,00
Ζξοδα διοίκθςθσ 783.547,92 44.631,25
Σφνολο 783.547,92 44.631,25

 

 

Θ ανάλυςθ των Εξόδων ανά Κατθγορία παρατίκεται κατωτζρω: 

 

Ζξοδα ανά Κατθγορία 01.01- 01.01-

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Αμοιβζσ ζμμιςκου προςωπικοφ 31.230,35 0,00
Ραρεπόμενεσ παροχζσ και ζξοδα προςωπικοφ 2.800,00 1.828,43
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ και επιβαρφνςεισ ζμμιςκου προςωπικοφ 5.168,99 0,00
Αμοιβζσ τρίτων 83.709,75 19.760,00
Ενοίκια εκμίςκωςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων 103.226,80 0,00
Αςφάλιςτρα 6.980,33 0,00
Επιςκευζσ και ςυντθριςεισ 180.937,76 0,00
Λοιπζσ παροχζσ τρίτων (τθλεφωνικά, ρεφμα, φδρευςθ, κλπ) 13.830,86 1.000,00
Διάφοροι φόροι - τζλθ 112.204,26 208,84
Ζξοδα μεταφορϊν 15.162,55 39,20
Ζξοδα ταξιδίων 20.052,88 7.100,00
Συνδρομζσ - Ειςφορζσ 423,40 811,34
Διάφορα ζξοδα 47.778,59 13.883,44
Αποςβζςεισ 160.041,40 0,00
Σφνολο 783.547,92 44.631,25

 
 

Θ Εταιρεία ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ δεν απαςχολοφςε κανζνα άτομο, ενϊ ςτθν περςινι χριςθ 2009 απαςχολοφςε 1 
άτομο. 
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24. Λοιπά  Ζξοδα  

Τα Λοιπά Ζξοδα τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

Άλλα Ζξοδα Εκμεταλλεφςεωσ 01.01- 01.01-

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Φορολογικά πρόςτιμα και προςαυξιςεισ 152,03 0,00
Λοιπά ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα 0,00 1.171,65
Σφνολο 152,03 1.171,65

 

 

25. Χρθματοοικονομικά Ζςοδα 

Τα Χρθματοοικονομικά Ζςοδα τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

Χρθματοοικονομικά Ζςοδα 01.01- 01.01-

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Ριςτωτικοί τόκοι κατακζςεων τραπεηϊν 1.301,66 0,00
Λοιπά ζςοδα 0,00 0,00
Σφνολο 1.301,66 0,00

 

 

26. Χρθματοοικονομικά Ζξοδα 

Τα Χρθματοοικονομικά Ζξοδα τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

Χρθματοοικονομικά Ζξοδα 01.01- 01.01-

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Τόκοι μακροπρόκεςμων δανείων 150.609,28 0,00
Τόκοι βραχυπρόκεςμων δανείων 41.504,57 0,00
Λοιποί χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 216.601,27 146,40
Σφνολο 408.715,12 146,40

 

Στουσ  λοιποφσ χρεωςτικοφσ  τόκουσ περιλαμβάνεται ποςό € 187.952,00 που αφορά χρζωςθ τόκων από τθν 
μθτρικι εταιρεία “Γ.Ε. ΔΘΜΘΤΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.” ζναντι παραςχεκείςασ από αυτιν χρθματικισ διευκόλυνςθσ, το 
ςυνολικό φψοσ τθσ οποίασ ανερχόταν ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ ςτο ποςό των € 2.396 χιλ. περίπου.  

 

27. Τρζχων Φόροσ Ειςοδιματοσ 

Θ ανάλυςθ του Φόρου Ειςοδιματοσ ςτα Αποτελζςματα Χριςεωσ ζχει ωσ ακολοφκωσ: 
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Φόροσ Ειςοδιματοσ 01.01- 01.01-

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Φόροσ ειςοδιματοσ προθγοφμενων χριςεων (1.940,00) 0,00
Λοιποί φόροι (22.261,73) 0,00
Αναβαλλόμενοσ φόροσ (ζξοδο) / ζςοδο (642.567,08) 973,55
Φόροσ ειςοδιματοσ (ζξοδο) / ζςοδο (666.768,81) 973,55

 

Θ ςυμφωνία του φόρου που αναλογεί ςτα αποτελζςματα και του τελικοφ φόρου ςτα αποτελζςματα ζχει ωσ 
εξισ: 
 

01.01- 01.01-

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Κζρδθ / (ηθμίεσ ) πρό φόρων 2.439.309,72 (45.080,80)

Φόροσ ειςοδιματοσ υπολογιςμζνοσ με τον ιςχφοντα φορολογικο ςυντελεςτι (585.434,33) 11.270,20
Λοιποί μθ ενςωματωμζνοι ςτο   λειτουργικό κόςτοσ φόροι (22.261,73) 0,00
Επίδραςθ από αλλαγι φορολογικοφ ςυντελεςτι 126.500,75 (243,39)
Φόροσ ειςοδιματοσ προθγοφμενων χριςεων (1.940,00) 0,00
Φορολογικι ηθμία για τθν οποία δεν αναγνωρίςτθκε αναβαλλόμενοσ φόροσ 

ενεργθτικοφ (183.633,50) (10.053,26)
Φόροσ ειςοδιματοσ (ζξοδο) / ζςοδο (666.768,81) 973,55

 
 

 

28. Κζρδθ / (Ηθμίεσ) μετά από Φόρουσ ανά Μετοχι (€ / Μετοχι 

Τα Κζρδθ / (Ηθμίεσ)  ανά Μετοχι προκφπτουν με διαίρεςθ των κακαρϊν κερδϊν που αναλογοφν ςτουσ 
Μετόχουσ τθσ Εταιρείασ με τον ςτακμιςμζνο μζςο αρικμό των κοινϊν μετοχϊν ςτθ διάρκεια τθσ χριςθσ, 
εξαιρϊντασ τον μζςο όρο των κοινϊν μετοχϊν που αποκτικθκαν ωσ ίδιεσ μετοχζσ (δεν κατζχονται ίδιεσ μετοχζσ 
από τθν Εταιρεία). 

Τα Κζρδθ / (Ηθμίεσ) μετά από Φόρουσ ανά Μετοχι ζχουν ωσ εξισ: 

Κζρδθ / (Ηθμίεσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι (€ / μετοχι) 01.01- 01.01-

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Κζρδθ
Κζρδθ / (ηθμίεσ) που αναλογοφν ςτουσ ιδιοκτιτεσ τθσ εταιρείασ από 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 1.772.540,91 (44.107,25)

Αρικμόσ Μετοχϊν
Μζςοσ ςτακμικόσ αρικμόσ κοινϊν μετοχϊν υπό ζκδοςθ που χρθςιμοποιικθκαν 

για τον υπολογιςμό των βαςικϊν κερδϊν ανά μετοχι 18.000 6.000

Κακαρά κζρδθ / (ηθμίεσ) ανά μετοχι που αναλογοφν ςτουσ ιδιοκτιτεσ τθσ 

εταιρείασ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ
98,4745 (7,3512)
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29. Γνωςτοποιιςεισ Συνδεδεμζνων Μζρων 

Οι ςυναλλαγζσ και τα υπόλοιπα τθσ Εταιρείασ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ, κατά τθν ζννοια του ΔΛΡ 24, αναλφονται 
ωσ ακολοφκωσ: 

Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ 01.01- 01.01-

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Αγορζσ Υπθρεςιϊν
- από Μητρική Εταιρεία
Γ.Ε. ΔΘΜΘΤΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 50.600,00 21.440,00
- από υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ 0,00 0,00
Σφνολο 50.600,00 21.440,00

Αγορζσ Ραγίων
- από Μητρική Εταιρεία
Γ.Ε. ΔΘΜΘΤΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 255.113,06 0,00
- από υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ
DELTA HOTELIA A.E. 141.966,41 0,00
Σφνολο 397.079,47 0,00

-Ρωλιςεισ (Κφκλοσ Εργαςιϊν)
- ςε Μητρική Εταιρεία
Γ.Ε. ΔΘΜΘΤΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,00 0,00
- ςε υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ
DELTA HOTELIA A.E. 0,00 90.234,30
Σφνολο 0,00 90.234,30

-Ρωλιςεισ Υπθρεςιϊν (Λοιπά Ζςοδα)
- ςε Μητρική Εταιρεία
Γ.Ε. ΔΘΜΘΤΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 1.700,00 0,00
- ςε υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ 0,00 0,00
Σφνολο 1.700,00 0,00

-Χρθματοοικονομικά Ζξοδα
- από Μητρική Εταιρεία
Γ.Ε. ΔΘΜΘΤΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 187.952,00 0,00
- από υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ 0,00 0,00
Σφνολο 187.952,00 0,00

Ραροχζσ προσ τθ Διοίκθςθ

-Αμοιβζσ Μελϊν Δ.Σ. και Διευκυντικϊν Στελεχϊν 0,00 0,00
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Υπόλοιπα με ςυνδεδεμζνα μζρθ

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2010 31.12.2009

Εμπορικζσ Υποχρεϊςεισ
- ςε Μητρική Εταιρεία
Γ.Ε. ΔΘΜΘΤΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 15.698,41 2.468.942,46
- ςε υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ 0,00 0,00
DELTA HOTELIA A.E. 2.366.427,96 0,00
Σφνολο 2.382.126,37 2.468.942,46

Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ
- ςε Μητρική Εταιρεία
Γ.Ε. ΔΘΜΘΤΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 2.396.821,23 2.077.760,20
- ςε υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ 0,00 0,00
Σφνολο 2.396.821,23 2.077.760,20

-Ραροχζσ προσ τθ Διοίκθςθ
• Απαιτιςεισ από Μζλθ Δ.Σ. και Διευκυντικά Στελζχθ 9.786,20 0,00

• Υποχρεϊςεισ προσ Μζλθ Δ.Σ. και Διευκυντικά Στελζχθ 9.969,11 64.638,24

 

 

30. Δεςμεφςεισ & Ενδεχόμενεσ Υποχρεϊςεισ 

(α) Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ: 

Θ Εταιρεία ζχει ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ καταβολισ μιςκωμάτων από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ, βάςει 
ςυμβολαίων και ςυμφωνθτικϊν μίςκωςθσ ακινιτου και λοιποφ εξοπλιςμοφ. 

Θ λιξθ των υποχρεϊςεων λειτουργικισ μίςκωςθσ τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 αναλφεται ςτον 
ακόλουκο πίνακα 

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ

Μίςκωςθ 

Ακινιτων

Λοιπζσ 

Μιςκϊςεισ ΣΥΝΟΛΟ

Εντόσ 1 ζτουσ 15.600,00 103.788,36 119.388,36
Από 2 ζωσ 5 ζτθ 90.850,00 335.130,97 425.980,97
Μετά από 5 ζτθ 65.000,00 0,00 65.000,00
Σφνολο 171.450,00 438.919,33 610.369,33

 

(β) Εγγυιςεισ 

Θ Εταιρεία δεν ζχει παραχωριςει εγγυιςεισ υπζρ τρίτων. 

(γ) Επίδικεσ Υποκζςεισ 

Θ Εταιρεία δεν ζχει επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ, κακϊσ και αποφάςεισ δικαςτικϊν ι διαιτθτικϊν οργάνων 
οι οποίεσ να ζχουν ι ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι λειτουργία τθσ. 
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31. Ανζλεγκτεσ Φορολογικά Χριςεισ 

Θ Εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά για τθν χριςθ 2010. 

 

 

32. Γεγονότα μετά τθν Θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ 

Δεν υπάρχουν ουςιϊδθ γεγονότα μετά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ που να ενδιαφζρουν τουσ χριςτεσ των 
Οικονομικϊν Καταςτάςεων. 
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V. Μετάβαςθ ςτα Δ.Ρ.Χ.Α 

Οι παροφςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ είναι οι πρϊτεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ που 
παρουςιάηονται ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α. και καλφπτονται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 1. 
 
Θ μετάβαςθ ςτα Δ.Ρ.Χ.Α. ζγινε με θμερομθνία 1/1/2009 (ι ιςοδφναμα με θμερομθνία 31/12/2008) για τθ 
ςυγκριτικι παρουςίαςθ των δεδομζνων τθσ προθγοφμενθσ χριςεωσ 2009. 
 
Ακολοφκωσ παρακζτουμε ςυμφωνίεσ ςχετικά με τθν επίδραςθ ςτθ χρθματοοικονομικι κζςθ και τθ 
χρθματοοικονομικι απόδοςθ από τθ μετάβαςθ από τα Ρρότυπα που προδιαγράφονται από τθν Ελλθνικι 
Εταιρικι Νομοκεςία (Ε.Λ.Ρ.) ςτα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.): 
 

 

1. Ρροςαρμογζσ τθσ Κακαρισ Θζςθσ Ζναρξθσ Ρεριόδου 1θσ Ιανουαρίου 2009 και 1θσ 
Ιανουαρίου 2010 (ι Ιςοδφναμα 31θσ Δεκεμβρίου 2009) μεταξφ των Ε.Λ.Ρ. και των Δ.Ρ.Χ.Α. 

 

 

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ

Κδια Κεφάλαια τθν 

01.01.2009                   

Κδια Κεφάλαια τθν 

01.01.2010

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων όπωσ προγενζςτερα είχε απεικονιςτεί 

ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα (Ε.Λ.Ρ.) 14.972,88 443.559,82 

Προςαρμογζσ των Ιδίων Κεφαλαίων ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ

Διαγραφι παγίων που δεν πλθροφν κρθτιρια αναγνϊριςθσ για ΔΡΧΑ 0,00 (5.736,24)

Ρροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ (9.254,62) (8.386,12)

Αναγνϊριςθ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ 1.850,92 2.824,47 

Σφνολο Ρροςαρμογϊν Ιδίων Κεφαλαίων (7.403,70) (11.297,89)

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων ζναρξθσ χριςεωσ ςφμφωνα με  Δ.Ρ.Χ.Α. 7.569,18 432.261,93 

Ρροςαρμογζσ τθσ Κακαρισ Θζςθσ Ζναρξθσ Ρεριόδου 1θσ Ιανουαρίου 2009 και 1θσ Ιανουαρίου 

2010 (ι Ιςοδφναμα 31θσ Δεκεμβρίου 2009) μεταξφ των Ε.Λ.Ρ. και των Δ.Ρ.Χ.Α.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  CAPO DI CORFU Α.Ε                               

Ετήςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Χρήςησ 2010   44 
 

CAPO DI CORFU 

2. Συμφωνία του Ιςολογιςμοφ τθσ 1θσ Ιανουαρίου 2009 (ι Ιςοδφναμα τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 
2008) μεταξφ Ε.Λ.Ρ. και Δ.Ρ.Χ.Α. 

 

Συμφωνία του Ιςολογιςμοφ τθσ 1θσ Ιανουαρίου 2009 μεταξφ 

Ε.Λ.Ρ. και Δ.Ρ.Χ.Α.

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ

31.12.2008 

ςφμφωνα με τα 

Ε.Λ.Ρ.

Ρροςαρμογζσ 

Μετάβαςθσ ςτα 

Δ.Ρ.Χ.Α.

31.12.2008 

ςφμφωνα με τα 

Δ.Ρ.Χ.Α.

ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μθ Κυκλοφοροφντα Στοιχεία Ενεργθτικοφ

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια 0,07 0,00 0,07 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 0,00 1.850,92 1.850,92 

0,07 1.850,92 1.850,99 

Κυκλοφοροφντα Ρεριουςιακά Στοιχεία

Ρελάτεσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ Απαιτιςεισ 18.036,19 (9.254,62) 8.781,57 

Λοιπζσ Απαιτιςεισ 3.433,08 0,00 3.433,08 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 316,72 0,00 316,72 

21.785,99 (9.254,62) 12.531,37 

Σφνολο Ρεριουςιακϊν Στοιχείων 21.786,06 (7.403,70) 14.382,36 

ΚΑΘΑΘ ΘΕΣΘ

Κδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 58.600,00 0,00 58.600,00 

Αποκεματικά 91.400,00 0,00 91.400,00 

Αποτελζςματα Εισ Νζον (135.027,12) (7.403,70) (142.430,82)

Σφνολο Κακαρισ Θζςθσ 14.972,88 (7.403,70) 7.569,18 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 165,68 0,00 165,68 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 6.647,50 0,00 6.647,50 

Σφνολο Υποχρεϊςεων 6.813,18 0,00 6.813,18 

Σφνολο Κακαρισ Θζςθσ και Υποχρεϊςεων 21.786,06 (7.403,70) 14.382,36 
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3. Συμφωνία του Ιςολογιςμοφ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2009 μεταξφ Ε.Λ.Ρ. και Δ.Ρ.Χ.Α. 
 

Συμφωνία του Ιςολογιςμοφ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2009 

μεταξφ Ε.Λ.Ρ. και Δ.Ρ.Χ.Α.

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ

31.12.2009 

ςφμφωνα με τα 

Ε.Λ.Ρ.

Ρροςαρμογζσ 

Μετάβαςθσ ςτα 

Δ.Ρ.Χ.Α.

31.12.2009 

ςφμφωνα με τα 

Δ.Ρ.Χ.Α.

ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μθ Κυκλοφοροφντα Στοιχεία Ενεργθτικοφ

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια 6.915.354,43 569.661,23 7.485.015,66 

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 575.397,47 (575.397,47) 0,00 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 0,00 2.824,47 2.824,47 

7.490.751,90 (2.911,77) 7.487.840,13 

Κυκλοφοροφντα Ρεριουςιακά Στοιχεία

Ρελάτεσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ Απαιτιςεισ 9.454,37 (8.386,12) 1.068,25 

Λοιπζσ Απαιτιςεισ 99.812,88 0,00 99.812,88 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 4.069.726,33 0,00 4.069.726,33 

4.178.993,58 (8.386,12) 4.170.607,46 

Σφνολο Ρεριουςιακϊν Στοιχείων 11.669.745,48 (11.297,89) 11.658.447,59 

ΚΑΘΑΘ ΘΕΣΘ

Κδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 527.400,00 0,00 527.400,00 

Αποκεματικά 91.400,00 0,00 91.400,00 

Αποτελζςματα Εισ Νζον (175.240,18) (11.297,89) (186.538,07)

Σφνολο Κακαρισ Θζςθσ 443.559,82 (11.297,89) 432.261,93 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 5.068.636,37 0,00 5.068.636,37 

Τρζχουςεσ Φορολογικζσ Υποχρεϊςεισ 14.610,89 0,00 14.610,89 

Βραχυπρόκεςμεσ Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 2.142.938,40 0,00 2.142.938,40 

Σφνολο Υποχρεϊςεων 11.226.185,66 0,00 11.226.185,66 

Σφνολο Κακαρισ Θζςθσ και Υποχρεϊςεων 11.669.745,48 (11.297,89) 11.658.447,59 
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4. Συμφωνία τθσ Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2009 
μεταξφ Ε.Λ.Ρ. και Δ.Ρ.Χ.Α. 

 

Συμφωνία τθσ Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων τθσ χριςθσ που 

ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2009 μεταξφ Ε.Λ.Ρ. και Δ.Ρ.Χ.Α.

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ

01.01- 31.12.2009 

ςφμφωνα με τα 

Ε.Λ.Ρ.

Ρροςαρμογζσ 

Μετάβαςθσ ςτα 

Δ.Ρ.Χ.Α.

01.01-31.12.2009 

ςφμφωνα με τα 

Δ.Ρ.Χ.Α.

Ρωλιςεισ 0,00 0,00 0,00 

Κόςτοσ Ρωλθκζντων 0,00 0,00 0,00 

Μικτό Κζρδοσ 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ 0,00 868,50 868,50 

Ζξοδα διοίκθςθσ (38.895,01) (5.736,24) (44.631,25)

Λοιπά ζξοδα εκμετάλλευςθσ (1.171,65) 0,00 (1.171,65)
Αποτελζςματα Ρρο Φόρων Χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν 

Αποτελεςμάτων (40.066,66) (4.867,74) (44.934,40)

Χρθματοοικονομικά Ζξοδα (146,40) 0,00 (146,40)

Κζρδθ προ φόρων (40.213,06) (4.867,74) (45.080,80)

Φόροσ ειςοδιματοσ 0,00 973,55 973,55 

Κζρδθ / (ηθμίεσ) μετά από φόρουσ (40.213,06) (3.894,19) (44.107,25)
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5. Συμφωνία των Κερδϊν μετά από φόρουσ, τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2009 
μεταξφ των Ε.Λ.Ρ. και των Δ.Ρ.Χ.Α. 

 

01.01-

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ 31.12.2009

Κζρδθ πρό Φόρων ωσ Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα (Ε.Λ.Ρ.) (40.213,06)

Προςαρμογζσ των Κερδών προ Φόρων  ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ

Διαγραφι παγίων που δεν πλθροφν κρθτιρια αναγνϊριςθσ για ΔΡΧΑ (5.736,24)

Ρροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ 868,50 

Αναγνϊριςθ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ 973,55 

Σφνολο Ρροςαρμογϊν (3.894,19)

Κακαρά Κζρδθ μετά Φόρων ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α. (44.107,25)

Συμφωνία των Κερδϊν μετά από φόρουσ, τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31θ 

Δεκεμβρίου 2009 μεταξφ των Ε.Λ.Ρ. και των Δ.Ρ.Χ.Α.

 
 

 

 

 

 

Αιγάλεω, 28η  Μαρτίου 2011 
 

 

Για την «CAPO DI CORFU A.E.» 

 
 

Ο Ρρόεδροσ 
του Δ.Σ. & Διευκφνων 

Σφμβουλοσ 

Το Μζλοσ του Δ.Σ. Ο Διευκυντισ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν  

 

 

 

 

    

Γεϊργιοσ Ε. Δθμθτρίου Ραναγιϊτθσ Δ. Σολωμόσ  Αντϊνιοσ Κ. Κουτςαντϊνθσ 

ΑΔΤ  225253 ΑΔΤ Χ581720 ΑΔΤ  033079 
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VI. Στοιχεία & Ρλθροφορίεσ χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 
2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009

Αρμόδια Υπθρεςία / Νομαρχία:  
Διεφκυνςθ διαδικτφου εταιρείασ: Κφκλοσ εργαςιϊν 777.500,00 0,00

Σφνκεςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου: Μικτά κζρδθ 777.500,00 0,00

Γεϊργιοσ Δθμθτρίου                
Αναςτάςιοσ Αβραντίνθσ       (5.645,33) (44.934,40)
Ραναγιϊτθσ Σολωμόσ              Κζρδθ  / (ηθμίεσ) προ φόρων 2.439.309,72 (45.080,80)

Κζρδθ  / (ηθμίεσ) μετά από φόρουσ (α) 1.772.540,91 (44.107,25)

Κατανζμονται ςε:
Μετόχουσ εταιρείασ 1.772.540,91 (44.107,25)

Νόμιμοσ ελεγκτισ:

Ελεγκτικι εταιρεία: Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετα από φόρουσ  (β) 0,00 0,00

Τφποσ ζκκεςθσ ελζγχου ελεγκτϊν: Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετα από φόρουσ (α)+ (β) 1.772.540,91 (44.107,25)

Κατανζμονται ςε:

Μετόχουσ εταιρείασ 1.772.540,91 (44.107,25)

Κζρδθ / (ηθμίεσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι – βαςικά (ςε €) 98,4745 (7,3512)
Ρροτεινόμενο μζριςμα ανα μετοχι - (ςε €)

154.396,07 (44.934,40)

31.12.2010 31.12.2009 01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 1.209.830,34 7.485.015,66 Κζρδθ / (ηθμίεσ)  προ φόρων 2.439.309,72 (45.080,80)

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 13.770.660,00 0,00 Πλζον / μείον προςαρμογζσ για:

Άφλα περιουςιακά ςτοιχεία 40.990,93 0,00 Αποςβζςεισ 160.041,40 0,00

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 0,00 2.824,47 Ρροβλζψεισ / (αναςτροφι προβλζψεων) 0,00 0,00

Αποκζματα 0,00 0,00 Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 0,00 0,00

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 578.248,25 1.068,25 Απομειϊςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων 0,00 0,00

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 904.785,52 4.169.539,21

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 16.504.515,04 11.658.447,59 (2.852.368,51) 0,00

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 220.763,12 146,40

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 527.400,00 527.400,00 Μείωςθ / (αφξθςθ) αποκεμάτων 0,00 0,00

Λοιπά ςτοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.677.402,84 (95.138,07) Μείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων (1.152.929,10) (88.666,48)

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτθτϊν μθτρικισ (α) 2.204.802,84 432.261,93 (Μείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν δανειακϊν) (1.088.817,80) 7.219.372,48

Δικαιϊματα μειοψθφίασ (β) 0,00 0,00 (Μείον):

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 2.204.802,84 432.261,93 Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα (220.763,12) (146,40)

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 3.855.600,00 0,00 Καταβεβλθμζνοι φόροι 0,00 0,00

Ρροβλζψεισ / Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 939.742,61 0,00

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 3.642.800,00 4.000.000,00 (2.494.764,29) 7.085.625,20

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 5.861.569,59 7.226.185,66

Σφνολο υποχρεϊςεων (δ) 14.299.712,20 11.226.185,66

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 16.504.515,04 11.658.447,59 Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Απόκτθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν, κοινοπραξιϊν και λοιπϊν

επενδφςεων 0,00 0,00

Αγορά ενςϊματων και άυλων  πάγιων ςτοιχείων (4.844.138,50) (7.485.015,59)

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και άχλων παγίων

ςτοιχείων 0,00 0,00

01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009 Τόκοι ειςπραχκζντεσ 0,00 0,00

Μερίςματα ειςπραχκζντα 0,00 0,00

432.261,93 7.569,18

Κζρδθ / (ηθμιζσ) χριςεωσ μετά από φόρουσ 1.772.540,91 (44.107,25) (4.844.138,50) (7.485.015,59)

Αφξθςθ / (μείωςθ) μετοχικοφ εταιρικοφ κεφαλαίου 0,00 468.800,00

Διανεμθκζντα μερίςματα 0,00 0,00 Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

Κακαρό ειςόδθμα καταχωρθμζνο απ'ευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 Ειςπράξεισ από αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 0,00 468.800,00

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 3.498.400,00 4.000.000,00
2.204.802,84 432.261,93 Εξοφλιςεισ δανείων 0,00 0,00

Εξοφλιςεισ υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 0,00 0,00

Μερίςματα πλθρωκζντα 0,00 0,00

3.498.400,00 4.468.800,00

Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και

ιςοδφναμα χριςθσ (α)+(β)+(γ) (3.840.502,79) 4.069.409,61

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ 4.069.726,33 316,72

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ 229.223,54 4.069.726,33

1.

2.

3.

4.

5. Οι ςυναλλαγζσ τθσ εταιρείασ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ αυτά ορίηονται από το ΔΛΡ 24, εμφανίηονται παρακάτω:

31.12.2010 31.12.2010

α) Ρωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν 1.700,00 ε) Σσλαιιαγές θαη ακοηβές δηεσζσληηθώλ ζηειετώλ θαη κειώλ ηες δηοίθεζες 0,00

β) Αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν 635.631,47 ζη) Απαηηήζεης από δηεσζσληηθά ζηειέτε θαη κέιε ηες δηοίθεζες 9.786,20

γ) Απαιτιςεισ 0,00 δ) Υποτρεώζεης προς ηα δηεσζσληηθά ζηειέτε θαη κέιε ηες δηοίθεζες 9.969,11

δ)Υποχρεϊςεισ 4.778.947,60

CAPO DI CORFU Α.Ε.

Θ εταιρεία δεν ζχει οριςτικοποιιςει τισ φορολογικζσ τθσ υποχρεϊςεισ για τθ χριςθ 2010. 

Αποτελζςματα (ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ και ηθμιζσ) επενδυτικισ 

δραςτθριότθτασ

28 Μαρτίου 2011

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων και ςυνολικϊν αποςβζςεων

φνολο ειςροών / (εκροών) από χρηματοδοτικζσ 

δραςτηριότητεσ (γ)

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων λιξθσ χριςεωσ (31.12.2010 και 31.12.2009 

αντίςτοιχα)

Θμερομθνία ζγκριςθσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο  των ετιςιων 

οικονομικϊν καταςτάςεων:

PKF Ευρωελεγκτικι Α.Ε.

Με ςφμφωνθ γνϊμθ

Α.Δ.Τ.  033079

Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ

Νομαρχίασ Ακθνϊν / Δυτικόσ Τομζασ 

Τα παρακάτω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ,που προκφπτουν από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ , ςτοχεφουν ςε μία γενικι ενθμζρωςθ για τθν οικονομικι κατάςταςθ και τα αποτελζςματα τθσ CAPO DI CORFU Α.Ε. Συνιςτοφμε επομζνωσ ςτον

αναγνώςτθ, πριν προβεί ςε οποιαδιποτε είδουσ επενδυτικι επιλογι ι άλλθ ςυναλλαγι με τθν εταιρεία , να ανατρζξει ςτθ διεφκυνςθ διαδικτφου τθσ εταιρείασ ,όπου αναρτώνται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ κακώσ και θ Ζκκεςθ Ελζγχου του

Ορκωτοφ Ελεγκτι  Λογιςτι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ

Κζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ, περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου τθσ «Γ.Ε. ΔΘΜΘΤΙΟΥ Α.Ε.Ε.», που ζχει ζδρα ςτθν Ελλάδα και ςυμμετείχε ςτισ 31.12.2010 ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ 

εταιρείασ με  ποςοςτό 79,95%.

Ακινα, 28 Μαρτίου 2011

Α.Α. Ο.Ε.Ε.  0018303 Α' τάξεωσ

ΓΕΩΓΙΟΣ Ε. ΔΘΜΘΤΙΟΥ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

ΑΔΤ  225253 ΑΔΤ  Χ 581720

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΘΣ

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων ζναρξθσ χριςεωσ (01.01.2010 και 

01.01.2009 αντίςτοιχα)

Πλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμών 

κεφαλαίου κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ:

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποςά εκφραςμζνα ςε € )

φνολο ειςροών / (εκροών) από λειτουργικζσ 

δραςτηριότητεσ (α)

Ο αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ζχει ωσ εξισ: 31.12.2010: 0 άτομα και 31.12.2009: 1 άτομο

Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ, που ζχουν ι ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι λειτουργία τθσ εταιρείασ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 41671/01ΔΣ/Β/98/38 (2009)  ,   ΔΙΕΤΘΤΝΗ: Κηφιςοφ 6, T.Κ. 12242, Αιγάλεω

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΧΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010  ΕΩ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2010

(δημοςιευμζνα βάςει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήςεισ που ςυντάςςουν ετήςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ενοποιημζνεσ και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Μζλοσ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποςά εκφραςμζνα ςε € )

Μζλοσ

ΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ

Αντϊνιοσ Α. Ρροκοπίδθσ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΘΕΣΘΣ (ποςά εκφραςμζνα ςε € ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΟΩΝ (ποςά εκφραςμζνα ςε € )

φνολο ειςροών / (εκροών) από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ 

(β)



                                                                                                  CAPO DI CORFU Α.Ε                               
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CAPO DI CORFU 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Θ 

 

Βεβαιϊνουμε ότι οι ανωτζρω Οικονομικζσ Καταςτάςεισ που περιλαμβάνονται ςτισ ςελίδεσ 10 -  48 είναι αυτζσ 

που αναφζρονται ςτθν ζκκεςθ ελζγχου που χορθγιςαμε ςτθν εταιρεία με θμερομθνία 30 Μαρτίου  2011. 
 

Ακινα, 30 Μαρτίου  2011 

Ο ΟΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΘΣ ΛΟΓΙΣΤΘΣ 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΡΟΚΟΡΙΔΘΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511 

PKF ΕΥΩΕΛΕΓΚΤΙΚΘ Α.Ε. 

Λ. Κθφιςίασ 124, 115 26 Ακινα 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 

 


