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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ
«ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ CAPO DI CORFU ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»
δ.η. “CAPO DI CORFU Α.Δ.”
ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΣΖΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΥΡΖΔΩ 1/1/2011 – 31/12/2011
Πξνο Σελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ
Κχξηνη Μέηνρνη,
χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κσδ. Ν.2190/1920 θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο καο, ζαο
ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2011 (01.01.2011 έσο 31.12.2011) εθζέηνληαο ηα αθφινπζα:
1. Ζ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ε ζέζε ηεο
Η πορεία των αποτελεςμάτων, λόγω τθσ γενικότερθσ υφιςτάμενθσ κρίςθσ και ειδικότερα ςτον κλάδο του
τουριςμοφ, κρίνεται ικανοποιθτικι .
Ο Κφκλοσ Εργαςιϊν ανιλκε ςτο ποςό των ευρϊ 407.500,00, ενϊ τα Αποτελζςματα χριςεωσ, μετά από φόρουσ,
ανιλκαν ςτο ποςό ευρϊ -741.554,46. Τα κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων
και ςυνολικϊν αποςβζςεων ανιλκαν ςτο ποςό 388.642,99 €.
Ο Ιςολογιςμόσ παρουςιάηει γενικό ςφνολο Ενεργθτικοφ και Πακθτικοφ ευρϊ 15.573.620,14.
Αναφερόμενοι ςτα επιμζρουσ ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ ςθμειϊνουμε τα κάτωκι:
Τα Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια τθσ εταιρείασ ανζρχονται ςε αναπόςβεςτθ αξία ευρϊ 15.281.030,28.
Το αναπόςβεςτο υπόλοιπο των Άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων ανζρχεται ςε ποςό ευρϊ 29.232,60.
Οι Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ ανζρχονται ςτο ποςό των 262.254,43 ευρϊ.
Τα Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα τθν 31/12/2011 ανζρχονταν ςτο ποςό ευρϊ 1.102,83.
Τα Κδια Κεφάλαια τθσ εταιρείασ ανζρχονται ςτο ποςό των 1.463.248,38 ευρϊ.
Οι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ανζρχονται ςτο ποςό ευρϊ 8.274.436,35.
Οι υποχρεϊςεισ βραχυπροκζςμου λιξεωσ ανζρχονται ςτο ποςό ευρϊ 5.835.935,41.
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο
Αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
δηαηεζεί ζε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
χλνιν ελεξγεηηθνχ

31/12/2011
263.357,26
15.573.620,14

1,69%

31/12/2010
1.483.033,77
16.504.515,04

8,99%

Πάγην ελεξγεηηθφ
χλνιν ελεξγεηηθνχ

15.310.262,88
15.573.620,14

98,31%

15.021.481,27
16.504.515,04

91,01%

Οηθνλνλνκηθή απηάξθεηα

Ίδηα θεθάιαηα
χλνιν ππνρξεψζεσλ

1.463.248,38
14.110.371,76

10,37%

2.204.802,84
14.299.712,20

15,42%

Γαλεηαθή εμάξηεζε

χλνιν ππνρξεψζεσλ
χλνιν παζεηηθνχ

14.110.371,76
15.573.620,14

90,60%

14.299.712,20
16.504.515,04

86,64%

Γαλεηαθή εμάξηεζε

Ίδηα θεθάιαηα
χλνιν παζεηηθνχ

1.463.248,38
15.573.620,14

9,40%

2.204.802,84
16.504.515,04

13,36%

1.463.248,38

9,56%

2.204.802,84

14,68%

Αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ
δηαηεζεί ζε πάγην ελεξγεηηθφ

έρεη

Βαζκφο
ρξεκαηνδνηήζεσο
ησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ ηα
Ίδηα Κεθάιαηα.
Γπλαηφηεηα
θάιπςεο
βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ κε
ζηνηρεία
ηνπ
θπθινθνξνχληνο
ελεξγεηηθνχ

Σκήκα
ηνπ
Κπθινθνξνχληνο
ελεξγεηηθνχ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη
απφ ην πιεφλαζκα ησλ δηαξθψλ
θεθαιαίσλ (Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη
Μαθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ).

Ίδηα θεθάιαηα
Πάγην ελεξγεηηθφ

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

Κεθάιαην θηλήζεσο

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ

15.310.262,88

263.357,26

15.021.481,27

4,51%

5.835.935,41

-5.572.578,15 -2115,98%

263.357,26

1.483.033,77

15,60%

9.504.369,59

-8.021.335,82 -540,87%

1.483.033,77
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Αξηζκνδείθηεο απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο
Απφδνζε ηεο εηαηξείαο, ρσξίο ην
ζπλππνινγηζκφ ησλ εθηάθησλ θαη
αλφξγαλσλ απνηειεζκάησλ

πλνιηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο ζε
ζχγθξηζε κε ηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα

31/12/2011

Καζαξά απνηειέζκαηα
εθκεηαιιεχζεσο

-741.554,46

Πσιήζεηο απνζεκάησλ &
ππεξεζηψλ

407.500,00

Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο
πξν θφξσλ

-741.554,46

χλνιν εζφδσλ

558.775,62

Απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
ηεο εηαηξείαο

Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο
πξν θφξσλ
Ίδηα θεθάιαηα

Πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ
θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ ηεο
εηαηξείαο

Μηθηά απνηειέζκαηα
Πσιήζεηο απνζεκάησλ &
ππεξεζηψλ

31/12/2010
-181,98%

1.772.540,91 227,98%
777.500,00

-132,71%

1.772.540,91

48,82%

3.630.423,13

-580.944,72
1.463.248,38

-39,70%

2.439.309,72 110,64%
2.204.802,84

407.500,00

100,00%

777.500,00 100,00%

407.500,00

777.500,00

2. Απνηειέζκαηα ρξήζεο – Γηαλνκή θεξδώλ ρξήζεο
Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ εταιρείασ ανιλκε ςτο ποςό των ευρϊ 407.500,00. Το κόςτοσ πωλιςεων ανιλκε ςε ευρϊ
0,00 ενϊ τα μικτά αποτελζςματα ανιλκαν ςε ευρϊ φψουσ 407.500,00. Τα Κζρδθ (ηθμίεσ)προ φόρων,
χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων ανιλκαν ςτο ποςό των ευρϊ 111.634,40. Τα Κζρδθ(ηθμιζσ)
προ φόρων ανιλκαν ςτο ποςό των ευρϊ (580.944,72). Τα Κζρδθ(ηθμιζσ) μετά από φόρουσ ανιλκαν ςτο ποςό
των ευρϊ (741.554,46). Τα κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και ςυνολικϊν
αποςβζςεων ανιλκαν ςτο ποςό 388.642,99 €.
Δεδομζνου ότι θ χριςθ 2011 ζκλειςε με ηθμία € 580.944,72 δεν υπάρχει δυνατότθτα για διανομι μερίςματοσ και
για ςχθματιςμό τακτικοφ αποκεματικοφ, θ οποία ηθμιά μετά τθν προςκικθ των κερδϊν προθγουμζνων χριςεων
διαμορφϊνεται ςε κζρδθ € 844.448,38. Κατόπιν των ανωτζρω, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάςιςε να προτείνει ςτθν
Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθν μθ διανομι μερίςματοσ και τον μθ ςχθματιςμό τακτικοφ
αποκεματικοφ.
3. Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Η εηαηξεία έρεη ζηελ θπξηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθφ αθίλεην (Ξελνδνρεηαθή κνλάδα) ζε ηδηφθηεην γεσηεκάρην ζηελ
πεξηνρή ηεο Λεπθίκκεο ηνπ Ν. Κεξθχξαο. Η ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ γεσηεκαρίνπ είλαη 42.581,46 ηκ. Δπί ησλ
αθηλήησλ έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππέξ ηεο Σξάπεδαο EFG EUROBANK ERGASIAS χςνπο 9.950.000, πξνο
εμαζθάιηζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ χςνπο 7.244.176 επξψ ηελ 31-12-2011.
4. Πξνβιεπόκελε πνξεία, θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο
Θεωροφμε ότι, θ εταιρεία αναλαμβάνοντασ απφ 01/01/2012 ε ίδηα, ηελ ζπλνιηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ ηδηφθηεηνπ
μελνδνρείνπ ηεο ζηελ Κέξθπξα, εκμεταλλευόμενθ τθν αποκτθκείςα εμπειρία τθσ, και ςτθριηόμενθ ςτθν καλι τθσ
οργάνωςθ και τθν αφοςίωςθ του εξειδικευμζνου τθσ προςωπικοφ, κα μπορζςει να αναςτρζψει τθν πορεία τθσ
ςτθν επόμενθ χριςθ.
Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ο Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο, ν πηζησηηθφο
θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο.
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Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα
απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε
ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ.
Η πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:
• Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Δηαηξείαο,
• ρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ κείσζε ησλ
θηλδχλσλ θαη
• Δθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο
ρξεψζηεο θαη πηζησηέο θαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο.
Κίλδπλνο αγνξάο
Ωο θίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη ν θίλδπλνο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία ή νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο
ηηκέο ηεο αγνξάο.
Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο γηα ηελ Δηαηξεία εζηηάδεηαη θπξίσο ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Η Δηαηξεία δελ δηελεξγεί κέρξη ζήκεξα ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα ζπλεπψο δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε θηλδχλνπο
απφ δηαθπκάλζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.
Κίλδπλνο επηηνθίνπ
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπλδένληαη κε επηηφθηα ηα νπνία αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο
κπνξνχλ λα δηαθπκαλζνχλ είηε αλνδηθά είηε θαζνδηθά. Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη νη ηακηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο
δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ.
Η έθζεζε ζε θίλδπλν απφ δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξαθνινπζείηαη ζε πξνυπνινγηζηηθή
βάζε. Η ρξεκαηνδφηεζε έρεη δηακνξθσζεί κε πξνθαζνξηζκέλν ζπλδπαζκφ ζηαζεξνχ θαη θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ,
πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηεί ν θίλδπλνο απφ κεηαβνιέο επηηνθίνπ.
Οη απνθάζεηο γηα ηε δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ην ζπλδπαζκφ επηηνθίσλ ιακβάλνληαη μερσξηζηά γηα
θάζε πεξίπησζε θαη επαλεμεηάδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.
Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε επαηζζεζίαο ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κεηαβνιέο
ησλ επηηνθίσλ θαηά 1%:

31ε Γεθεκβξίνπ 2011
Μεηαβνιέο ζηα θέξδε πξν θόξωλ θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζε κεηαβνιή επηηνθίωλ (θαηά +/- 1%)
Μεηαβνιή επηηνθίσλ
Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ
Δπίδξαζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα
1%
-73.363,50
-58.690,80
-1%
73.363,50
58.690,80
31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Μεηαβνιέο ζηα θέξδε πξν θόξωλ θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζε κεηαβνιή επηηνθίωλ (θαηά +/- 1%)
Μεηαβνιή επηηνθίσλ
Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ
Δπίδξαζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα
1%
-74.984,00
-56.987,84
-1%
74.984,00
56.987,84
Πηζησηηθόο θίλδπλνο
H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο απαηηήζεηο πειαηψλ, ζηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηηθέο
απαηηήζεηο θαη ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα ζε ηξάπεδεο.
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Η κέγηζηε έθζεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Ηζνινγηζκνύ ζε πηζησηηθό θίλδπλν, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ
εμαζθαιίζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ Δηαηξεία, αλαιχεηαη ζην αθφινπζν πίλαθα:
Πνζά ζε επξώ

31ε Γεθεκβξίνπ, 2011
9.454,37
272.304,43
281.758,80
19.504,37
262.254,43

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Απαηηήζεηο απφ ινηπνχο ρξεψζηεο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο αμίαο
ύλνιν

31ε Γεθεκβξίνπ, 2010
586.634,37
675.561,98
1.262.196,35
8.386,12
1.253.810,23

Η Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη πηζησηηθφ θίλδπλν απφ απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ κεγαιχηεξν απφ απηφλ πνπ
αλαινγεί ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη.
Η ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ θαζψο θαη νη ζπλζήθεο ηεο παξνρήο ησλ πηζηψζεσλ (χςνο
παξνρψλ, πηζησηηθά φξηα θ.α.) παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηε Γηνίθεζε.
ην ηέινπο ηνπ έηνπο, ε Γηνίθεζε εθηίκεζε φηη δελ πθίζηαηαη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο ν νπνίνο
δελ θαιχπηεηαη απφ πξφβιεςε ή απφ άιιε εμαζθάιηζε.
Σέινο, ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα αθνξνχλ βξαρπρξφληεο, πςειήο επθνιίαο ξεπζηνπνίεζεο επελδχζεηο, πνπ είλαη
εχθνια κεηαηξέςηκεο ζε κεηξεηά θαη είλαη ηφζν θνληά ζηε ιήμε ηνπο πνπ εκθαλίδνπλ ακειεηέν θίλδπλν γηα
αιιαγέο ηελ απνηίκεζή ηνπο θαηά ην ρξφλν ηεο ξεπζηνπνίεζήο ηνπο.
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπζθνιία κηαο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε δεζκεχζεσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο.
Η Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Οη
αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε.
ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξαηίζεηαη ε κέγηζηε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θίλδπλν ξεπζηφηεηαο:
Σεκεηώλεηαη όηη ε αθόινπζε αλάιπζε ηεο ζπκβαηηθήο ιεθηόηεηαο ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεωλ
πεξηιακβάλεη πνζά απξνεμόθιεηωλ ηακηαθώλ εθξνώλ, ηα νπνία κπνξεί λα δηαθέξνπλ από ηα ζρεηηθά πνζά ηνπ
Ιζνινγηζκνύ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πξνεμνθιεκέλα πνζά ηακεηαθώλ ξνώλ. Σπλεπώο, νη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
πεξηιακβάλνπλ ην πιεξωηέν πνζό ηωλ κειινληηθώλ ηνθνρξενιπηηθώλ δόζεωλ, ζύκθωλα κε ηα ζπκβαηηθά επηηόθηα
πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο (ηζνινγηζκνύ).
Αλάιπζε ζπκβαηηθήο ιεθηόηεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεωλ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε
επξώ
31ε Γεθεκβξίνπ 2011

Αμία Ιζνινγηζκνύ

Έωο 1 κήλα

Έωο 6 κήλεο

6 - 12 κήλεο

2- 5 έηε

> 5 έηε

ύλνιν

Γάλεηα
Τπνρξεψζεηο
ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο
Πξνκεζεπηέο
Λνηπέο
ππνρξεψζεηο
ύλνιν

7.244.176,00

0,00

94.156,13

217.960,27

5.012.977,49

4.819.895,18

10.144.989,07

322.082,00

17.592,02

43.709,73

52.429,92

233.730,54

239.584,17

143.152,63

96.431,54

239.584,17

5.504.177,24

254.329,86

5.249.847,38

5.504.177,24

535.348,35

5.616.669,11

13.310.019,41

17.592,02

5.246.708,03

347.462,21

4.819.895,18

16.236.212,69
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Πνζά εθθξαζκέλα
ζε επξώ
31ε Γεθεκβξίνπ
2010

Μαθξ/ζεζκα
δάλεηα
Βξαρ/ζεζκα
δάλεηα
Πξνκεζεπηέο
Λνηπέο
ππνρξεψζεηο
ύλνιν

Αμία Ιζνινγηζκνύ

Έωο 1 κήλα

Έωο - 6 κήλεο

6 κήλεο 1 έηνο

2- 5 έηε

> 5 έηε

ύλνιν

3.855.600,00

0,00

101.070,67

244.426,00

2.243.169,83

2.981.584,67

5.570.251,17

3.500.000,00

38.807,54

1.520.750,00

2.220.750,00

0,00

0,00

3.780.307,54

651.875,75

316.589,87

275.295,61

59.990,27

0,00

0,00

651.875,75

5.209.693,84

9.989,26

62.304,94

5.137.399,64

0,00

0,00

5.209.693,84

13.217.169,59

365.386,67

1.959.421,22

7.662.565,91

2.243.169,83

2.981.584,67

15.212.128,30

Πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο Κεθαιαίσλ
Η Δηαηξεία κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ έρεη σο ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ζην κέιινλ, κε ζθνπφ λα ππάξμνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηε δηαηήξεζε
ηδαληθήο θεθαιαηνπρηθήο δηάξζξσζεο, έηζη ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο θεθαιαίνπ.
Η Δηαηξεία ειέγρεη ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή κφριεπζεο, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηνλ
πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Γαλεηζκφο
(-) Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα
Καζαξφο Γαλεηζκφο
χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
χλνιν Κεθαιαίσλ

31.12.2011
7.566.258,00
1.102,83
7.565.155,17
1.463.248,38
9.028.403,55

31.12.2010
7.498.400,00
229.223,54
7.269.176,46
2.204.802,84
9.473.979,30

πληειεζηήο Μόριεπζεο

83,79%

76,73%

Ο ζπληειεζηήο κφριεπζεο απμήζεθε, ιφγσ κείσζεο ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ απφ ηηο δεκίεο ηεο ρξήζεσο.

5. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο
Έθζεζεο ηνπ Γ..
Η Δηαηξεία αλέιαβε απφ 01/01/2012 ε ίδηα, ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ηδηφθηεηνπ μελνδνρείνπ ηεο ζηελ Κέξθπξα.
6. Πεξηβαιινληηθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα.
Απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ απφβιεηα, θαπζαέξηα θ.ιπ. πνπ λα επεξεάδνπλ ή αιινηψλνπλ
ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Η Δηαηξεία δελ δηαζέηεη Καλνληζκφ Δξγαζίαο, δηφηη δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο. Η Δηαηξεία απαζρνινχζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κεδέλ (0) άηνκα.
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7. Τπνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο
Η εταιρεία διατθρεί Υποκατάςτθμα ςτθν Κζρκυρα . ςτον Αγ. Πζτρο Λευκίμμθσ.
Αηγάιεσ, 29 Μαξηίνπ 2012
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Ο Πξόεδξνο
ηνπ Γ.. & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ..

Σν Μέινο ηνπ Γ..

Γεώξγηνο Δ. Γεκεηξίνπ
Ρ 225253

Αλαζηάζηνο Αβξαληίλεο
Υ 656694

Παλαγηώηεο νισκόο
Υ 581720
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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο «ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ CAPO DI CORFU
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ CAPO DI CORFU ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο
31εο Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ
ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ
θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε
λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ
νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Η δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα
ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ
απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε
αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά
θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ
ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο
εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο,
αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο
έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο
ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε
ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε,
ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ CAPO DI
CORFU ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο
ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε
ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920.
Αζήλα, 30ε Μαξηίνπ 2012
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Κσλζηαληίλνο Μ. Λώινο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 13821
πλεξγαδόκελνη Οξθωηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. - Αξ.Μ.ΟΔΛ 125
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φωθίωλνο Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Πνζά ζε επξώ

Ιζνινγηζκόο

31ε Γεθεκβξίνπ
εκ.

2011

2010

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηα πάγηα

6

15.281.030,28

1.209.830,34

Δπελδπηηθά αθίλεηα

7

0,00

13.770.660,00

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

8

29.232,60

40.990,93

15.310.262,88

15.021.481,27

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πειάηεο

9

0,00

578.248,25

Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

10

262.254,43

675.561,98

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

11

1.102,83

229.223,54

263.357,26

1.483.033,77

15.573.620,14

16.504.515,04

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Μεηνρηθφ θεθάιαην

12

527.400,00

527.400,00

Λνηπά Απνζεκαηηθά

13

91.400,00

91.400,00

844.448,38

1.586.002,84

1.463.248,38

2.204.802,84

Απνηειέζκαηα εηο λένλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα

14

7.244.176,00

3.855.600,00

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

15

229.908,00

0,00

Αλαβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο

16

800.352,35

639.742,61

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

17

0,00

300.000,00

8.274.436,35

4.795.342,61

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο

18

239.584,17

651.875,75

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα

14

0,00

3.500.000,00

Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ

14

0,00

142.800,00

Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

15

92.174,00

0,00

Λνηπέο ππνρξεψζεηο & κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί

19

5.504.177,24

5.209.693,84

5.835.935,41

9.504.369,59

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

14.110.371,76

14.299.712,20

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ

15.573.620,14

16.504.515,04
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Πνζά ζε επξώ

Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο

εκ.

Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο)
Κφζηνο Πσιήζεσλ
Μηθηά Απνηειέζκαηα

1ε Ηαλνπαξίνπ –
31ε Γεθεκβξίνπ

1ε Ηαλνπαξίνπ –
31ε Γεθεκβξίνπ

2011

2010

407.500,00

777.500,00

0,00

0,00

407.500,00

777.500,00

Άιια έζνδα

21

151.275,62

554,62

Έμνδα δηαζέζεσο θαη δηνηθήζεσο

22

-383.786,64

-783.547,92

Άιια έμνδα

23

-63.354,58

-152,03

111.634,40

-5.645,33

Κέξδε εθκεηαιιεύζεσο
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Κφζηνο (Καζαξφ)

24

-692.579,12

-407.413,46

Κέξδε απνηίκεζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζηελ εχινγε αμία

7

0,00

2.852.368,51

-580.944,72

2.439.309,72

-160.609,74

-666.768,81

-741.554,46

1.772.540,91

0,00

0,00

-741.554,46

1.772.540,91

-41,1975

98,4745

111.634,40

-5.645,33

388.642,99

154.396.07

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

16

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο (α)
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο (β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ,
κεηά από θόξνπο (α) + (β)
Κέξδε / (δεκηέο) θαηά κεηνρή
-

Βαζηθά ζε ΔΤΡΩ

25

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Πνζά ζε επξώ

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ
Τπόινηπν ηελ 1.1.2010

Μεηνρηθό
Κεθάιαην
527.400,00

Άιια
απνζεκαηηθά
91.400,00

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο

Απνηειέζκαηα εηο
λένλ
-186.538,07

432.261,93

1.772.540,91

1.772.540,91

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ

ύλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ

0,00
0,00

0,00

1.772.540,91

1.772.540,91
0,00

Τπόινηπν ηελ 31.12.2010

527.400,00

91.400,00

1.586.002,84

2.204.802,84

Τπόινηπν ηελ 1.1.2011

527.400,00

91.400,00

1.586.002,84

2.204.802,84

-741.554,46

-741.554,46

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ

Τπόινηπν ηελ 31.12.2011

0,00
0,00

0,00

-741.554,46

-741.554,46

527.400,00

91.400,00

844.448,38

1.463.248,38
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Πνζά ζε επξώ

Καηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ πεξηόδνπ

1.1– 31.12.2011

1.1– 31.12.2010

-580.944,72

2.439.309,72

Απνζβέζεηο

277.008,59

160.041,40

Πξνβιέςεηο

11.118,25

0,00

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε & δεµίεο) επελδπηηθήο δξαζη/ηαο

-46.275,62

-2.852.368,51

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

692.579,12

220.763,12

980.428,14

-1.152.929,10

-604.119,47

-1.088.817,80

-506.258,42

-220.763,12

0,00

0,00

223.535,87

-2.494.764,29

-116.998,00

-4.844.138,50

0,00

0,00

-116.998,00

-4.844.138,50

0,00

3.498.400,00

-254.224,00

0,00

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)

-80.434,58

0,00

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

-334.658,58

3.498.400,00

-228.120,71

-3.840.502,79

229.223,54

4.069.726,33

1.102,83

229.223,54

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζσκάησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ (Σεκ. 11)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ (Σεκ. 11)

Οη αθόινπζεο ζεκεηώζεηο (ζει. 14 έωο 35) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηωλ εηήζηωλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεωλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011.
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία
Η εηαηξεία ηδξχζεθε ζηηο 29 Απξηιίνπ 2004 (Φ.Δ.Κ. 9373/8-12-1988) κε ηελ επσλπκία «ΓΔΛΣΑ ΔΛΛΑ
(DΔLΣΑ ΗΔLLΑS) ΔΜΠΟΡΙΑ - ΓΙΑΝΟΜΔ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΔΛΣΑ ΔΛΛΑ Α. Δ.».
Με ηελ απφ 22-9-2009 απφθαζε ηεο Απηφθιεηεο Καζνιηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηξνπνπνηήζεθε ε επσλπκία ζε
«ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ CAPO DI CORFU ΑΝΩΝΤΝΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ν
δηαθξηηηθφο ηίηινο ζε «CAPO DI CORFU AE» (ΦΔΚ 11984/6-10-2009).
Η εηαηξεία «CAPO DI CORFU A.E.» έρεη σο έδξα ηνλ Γήκν Αηγάιεσ, (νδφο Κεθηζνχ 6 Σ.Κ. 122 42, ηει. 21053.86.400).
Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ / Γπηηθφο Σνκέαο κε αξηζκφ
κεηξψνπ 41671/01ΓΣ/B/98/38(2009) θαη ε δηάξθεηα ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο έρεη
νξηζζεί κέρξη ηελ 1 Γεθεκβξίνπ 2033.
Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο θαη κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ην
κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην αλέξρεηαη ζήκεξα ζε € 560.000, δηαηξνχκελν ζε 5.600 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο
εθάζηεο € 100.
Η Δηαηξεία αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ εθκεηάιιεπζε μελνδνρεηαθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε
ηελ θαηάηαμε ηεο Δ..Τ.Δ., ε εηαηξεία αλήθεη ζηνλ θιάδν «Ξελνδνρεία θαη κνηέι κε εζηηαηφξηα» (Κιάδνο 511.1,
ΣΑΚΟΓ – 03).
Η χλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεσο έσο ζήκεξα είρε σο εμήο:
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε ζην Γ..

Γεψξγηνο Γεκεηξίνπ

Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Αλαζηάζηνο Αβξαληίλεο

Αληηπξφεδξνο

Παλαγηψηεο νισκφο

Μέινο

Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίζηεθε κέρξη ηελ 28.12.2015.
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011, έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Δηαηξείαο ηελ 29ε Μαξηίνπ 2012.

2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ εηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξκελεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηεξκελεηψλ ησλ Γ.Π.Υ.Π.), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ηελ 31.12.2011.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο ησλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, (ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηηο
εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ).
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
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Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ:
Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 ή κεηαγελέζηεξα.
Η εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ
θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ:

1. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεωηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2011
ΓΛΠ 24 (Αλαζεσξεκέλν 2009) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ»
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) 632/2010 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 19εο Ινπιίνπ 2010, L 186/20.07.2010)
Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε
δεκνζίνπ (governments - related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο.
πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο
φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ
νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη
ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Οη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε»
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) 1293/2009 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 23εο Γεθεκβξίνπ 2009,L 347/24.12.2009)
Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα
ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ
απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο θαη πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία ηεο
θαζαξήο ζέζεο, εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα
αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ,
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ.
Η παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, δηφηη δελ έρνπλ
ζπλαθζεί ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο.
ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο»
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) 574/2010 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 30εο Ινπλίνπ 2010, L 166/01.07.2010)
Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ζηηο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο
απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπγθξηηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 ζρεηηθά κε ηελ εχινγε αμία θαη ηνλ θίλδπλν
ξεπζηφηεηαο.
Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνηεκέλε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ, Διάρηζην
Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπο»
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) 633/2010 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 19εο Ινπιίνπ 2010, L 186/20.07.2010)
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη εηδηθφηεξα φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα
ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα
θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα
αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Η παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
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ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο»
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) 662/2010 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 23εο Ινπιίνπ 2010, L 193/24.07.2010)
Η Γηεξκελεία αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ ζα πηνζεηήζεη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνλίζεη, ην ζχλνιν ή κέξνο, κηαο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο.
Η παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ
ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ)
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 149/2011 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 18εο Φεβξνπαξίνπ 2011, L 46/19.02.2011)
Σν ΓΛΠ, ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Μάην ηνπ 2010 ηξνπνπνηήζεηο ζε
επηά (7) πθηζηάκελα πξφηππα θαη δηεξκελείεο.
Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο:
-

ΓΠΥΑ 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ

Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο: (α) φηαλ αιιάδεη κία ινγηζηηθή πνιηηηθή ζηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεηαη
απφ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, (β) γηα ηε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο κε βάζε ηηο
πξνεγνχκελεο Γ.Π.Λ.A. σο ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο θαη (γ) γηα ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ
ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο απφ
εηαηξείεο πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο (rate regulations operations).
-

ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»

Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ
ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ απνηίκεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ
ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο
ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ
αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ.
-

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»

Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.
-

πνιιαπιέο

δηεπθξηλίζεηο

ζρεηηθά

κε

ηηο

γλσζηνπνηήζεηο

ησλ

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ
ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο
επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
-

ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.
-

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»

Η ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε
ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε απνηηκήζεηο ζηελ
εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα
έθζεζε.
-

ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ»

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο απνηίκεζεο ηεο επηβξάβεπζεο
ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ.
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2. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεωηηθά γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από ηελ 1 ε
Ιαλνπαξίνπ 2012 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λωξίηεξα από ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν.
Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά είλαη ππνρξεσηηθά γηα
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012.
Η Δηαηξεία δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα πξφηππα απηά θαη εθηηκά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
-

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»

(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) 1205/2011 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 22εο Ννεκβξίνπ 2011, L 305/23.11.2011)
Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ
θαιχηεξα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ην απνηέιεζκα ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο νληφηεηαο. θνπφο ηνπο είλαη λα πξνσζεζεί ε
δηαθάλεηα ζηελ αλαθνξά ησλ ζπλαιιαγψλ ζρεηηθά κε ηηο κεηαβηβάζεηο, ηδίσο εθείλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη
ηηηινπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Η Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
-

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2013. Η λσξίηεξε
εθαξκνγή επηηξέπεηαη.
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα
επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή
αληηζηάζκηζεο.
Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
Η Εηαηξεία δελ εθαξκόδεη ην ΔΠΦΑ 9 λωξίηεξα, θαζώο απηό δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε. Μόλν
όηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λωξίηεξα από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013.
-

ΓΠΥΑ 13 «Απνηίκεζε ηεο εύινγεο αμίαο»

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2013. Η λσξίηεξε
εθαξκνγή επηηξέπεηαη.
Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο
γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια
πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ απνηίκεζε
ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη
ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά.
Η Εηαηξεία δελ εθαξκόδεη ην ΔΠΦΑ 13 λωξίηεξα, θαζώο απηό δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε. Μόλν
όηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λωξίηεξα από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013.
-

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2012.
Η θχξηα αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα
νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Λνηπψλ πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ, ψζηε λα
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θαίλεηαη αλ απηά είλαη δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε πεξίνδν.
Η Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαη δελ αλακέλεη λα έρεη
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε.
-

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο»

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012.
Σν ΓΛΠ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα απνηηκά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη ππνθεηκεληθφ λα εθηηκεζεί θαηά πφζν ε
αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη κε ηε
κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα». Η ηξνπνινγία παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην
πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ
θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο.
Η Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαη δελ αλακέλεη λα έρεη
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε.
-

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013. Η εθαξκνγή
λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Σνλ Ινχλην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ ηξνπνπνίεζε ην ΓΛΠ 19 θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή πνπ επηηξέπεη ζε κηα
Δηαηξεία λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ) («κέζνδνο πεξηζσξίνπ»). Οη εηαηξείεο πιένλ ζα αλαθέξνπλ απηέο ηηο αιιαγέο φηαλ απηέο
ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ έιιεηκκα ή πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ
πξφγξακκα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Δπίζεο, απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην
θφζηνο ππεξεζίαο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα
ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα.
Η Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 19 ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Τν ηξνπνπνηεκέλν ΔΛΠ 19 δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε.
-

ΔΓΓΠΥΑ 20 «Κόζηνο απνγύκλσζεο θαηά ην ηάδην Παξαγσγήο ελόο Οξπρείνπ Δπηθαλείαο»

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013. Η εθαξκνγή
λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Η δηεξκελεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ην θφζηνο (striping cost) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα
απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε εμνξπθηηθέο εξγαζίεο επηθάλεηαο, γηα λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζε
κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα.
Η δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε.
Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζε εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013)
Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 θαη ηξνπνπνίεζε
ηα ΓΛΠ 27 θαη ΓΛΠ 28. Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο, κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε.
Σα πξφηππα απηά θαη νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη δελ κπνξνχλ
λα εθαξκνζηνχλ λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία.
Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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Οη ζεκαληηθφηεξεο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο:
-

ΓΛΠ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10. Σα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27
«Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 πεξηέρεη ηηο ινγηζηηθέο
απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν Πξφηππν απαηηεί ε
νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην
θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα».
-

ΓΛΠ 28 (ηξνπνπνηεκέλν) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο»

Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε
πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο
επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο
ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
ΓΠΥΑ 11.
-

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»

Σν ΓΠΥΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ηηο
απαηηήζεηο ελνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 10
ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην
αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο
Δηαηξείαο. Σν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απηφ
είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί.
-

ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ ζπκθσλίεο»

Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «Υξεκαηννηθνλνκηθή Παξνπζίαζε ησλ πκθεξφλησλ ζε Κνηλνπξαμίεο»
θαη ηε Γηεξκελεία 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο - κε λνκηζκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ
θνηλνπξαθηνχληεο». Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ
εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ
πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Η κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο
ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ
ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ
ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ
παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ
ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο.
-

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπκθεξόλησλ ζε άιιεο νληόηεηεο»

Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα
αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο
νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο
παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ
10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28.
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3. Δλνπνίεζε
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο
Μεηξηθήο Δηαηξείαο:
Δπωλπκία Μεηξηθήο
Δηαηξείαο

Γξαζηεξηόηεηα

Έδξα

Πνζνζηό
πκκεηνρήο

Μέζνδνο
Δλνπνίεζεο

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Δκπνξηθή

ΔΛΛΑΓΑ

97,95%

ΟΛΙΚΗ ΔΝΩΜΑΣΩΗ

Οη κεηνρέο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ.

4. Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 θαη πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, έρνπλ εθαξκνζζεί ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο
πνπ παξνπζηάδνληαη.
4.1 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα θαηά ηηο κεηαγελέζηεξα
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο.
Απμήζεηο ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ αθηλήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία,
θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ, εθηφο εάλ αθνξά ζε αλαζηξνθή κεησηηθήο
αλαπξνζαξκνγήο (ππνηίκεζεο) πνπ είρε θαηαρσξεζεί ζηα έμνδα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηζφπνζν κέξνο ηεο
αλαπξνζαξκνγήο θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα.
Μεηψζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή, θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα αθνχ πξψηα
δηαγξαθεί ην ηπρφλ ζρεκαηηζκέλν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Σα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (έπηπια, κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο)
απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο.
Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο
ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Γηα ηα ελζψκαηα πάγηα πνπ απνηηκψληαη ζηηο
εχινγεο αμίεο ηνπο, ην ηπρφλ απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ πψιεζε,
κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λένλ.
Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο
ηνπο, ε νπνία ππφθεηηαη ζε επαλεμέηαζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Τπνιεηκκαηηθέο αμίεο δελ αλαγλσξίδνληαη.
Η σθέιηκε δσή ησλ ελζσκάησλ παγίσλ έρεη σο αθνινχζσο:
Καηεγνξία παγίσλ
Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα
Μεηαθνξηθά Μέζα θαη Μέζα Δζσηεξηθψλ Μεηαθνξψλ
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο γξαθείσλ

Ωθέιηκε δηάξθεηα ζε έηε
Απφ 40 έσο 50 έηε
Απφ 9 έσο 20 έηε
Απφ 5 έσο 10 έηε

4.2 Δπελδπηηθά αθίλεηα
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αθνξνχλ ζε αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εζφδσλ απφ κηζζψκαηα ή
θέξδνπο απφ ηε κεηαπψιεζή ηνπο. Απεηθνλίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ εμφδσλ γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. Σα επελδπηηθά αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία
πξνζδηνξίδεηαη απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Οη κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ηεο επέλδπζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, ηφηε
απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηνπο.
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4.3. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηα Η/Τ
Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ
ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 8 έηε.
Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαηαρσξνχληαη σο έμνδα φηαλ
γίλνληαη, εθηφο αλ ππάξρεη ε πξννπηηθή λα πξνζδψζνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, νπφηε θαηαρσξνχληαη ζηα
άπια ζηνηρεία.
4.4. Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα (εκπνξεχκαηα) απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο.
Η θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε ππνινγηδφκελε ηηκή πψιεζεο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, κείνλ ην ππνινγηδφκελν θφζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
πψιεζε, εθφζνλ απηφ είλαη δηαθεθξηκέλν θαη ζεκαληηθήο αμίαο.
Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο
απφθηεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο ηνπο (κεηαθνξηθά, αζθάιηζηξα θιπ).
Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ.
4.5. Πειάηεο θαη ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ
απνκείσζεο.
Οη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή
απφδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο
φξνπο.
Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο
αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην.
Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
4.6. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο
βξαρππξφζεζκεο - κέρξη 3 κήλεο - επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ.
4.7. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη
δνπιεπκέλεο.
(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία
Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Σν δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ
θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά.
Η ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα
αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο. Η
δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ
ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην
επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη
είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα
κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο
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θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο
εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην θφζηνο
πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο.
(γ) Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο
Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία
ζπληαμηνδνηήζεσο. Η Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ
απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη
πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία απνρψξεζε. Παξνρέο
ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη
ζηελ παξνχζα αμία ηνπο.
ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα
θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε σο ελδερφκελε ππνρξέσζε.
4.8. Λνηπέο Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ:
- Τπάξρεη κία παξνχζα λφκηκε ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο,
- Δίλαη πηζαλφλ φηη ζ’ απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη,
- Σν απαηηνχκελα πνζφ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα.
4.9. Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη βαζίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο φπσο απηά αλακνξθψλνληαη ζηε θνξνινγηθή ηεο δήισζε, εθαξκφδνληαο ηνλ
ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία
ηνπ Ιζνινγηζκνχ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία εθηηκάηαη φηη ζα
ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
4.10. Αλαγλώξηζε εζόδσλ
Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ αμία πψιεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, απαιιαγκέλε απφ ην Φ.Π.Α., ηηο επηζηξνθέο
θαη ηηο εθπηψζεηο. Σα έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ησλ αγαζψλ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή. Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ
αλαγλσξίδνληαη σο δεδνπιεπκέλα ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο θαη ηελ πξαγκαηηθή παξνρή ηεο ππεξεζίαο.
Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ην νθεηιφκελν
θεθάιαην θαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ, εθφζνλ ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ηα έζνδα απηά
ζα εηζπξαρζνχλ. Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ φηαλ ην δηθαίσκα
είζπξαμήο ηνπο έρεη θαηνρπξσζεί.
4.11. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο
(α) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο.
Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα).
(β) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ πθίζηαληαη
θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ.
Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία
ηζνινγηζκνχ κε ηηο ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, θαηαρσξνχληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, εθηφο απφ ηελ
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πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο αληηζηάζκηζε επελδπηηθψλ θηλδχλσλ, νπφηε θαηαρσξνχληαη απ’
επζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε.
Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε
αμία, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, ελψ ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ζηελ Καζαξή Θέζε.
4.13. Μηζζώζεηο
Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνπο
εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.
Οη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο.
Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε αμία πνπ
πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κειινληηθψλ
κηζζσκάησλ.
ηε ζπλέρεηα, θάζε θαηαβνιή κηζζψκαηνο αλαιχεηαη ζην ηκήκα εθείλν πνπ κεηψλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ζην ηκήκα
πνπ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δαπάλε, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζε φιε ηε δηάξθεηα
ηεο ππνιεηπφκελεο ρξεκαηνδνηηθήο ππνρξέσζεο.
Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηηο ππνρξεψζεηο (ρσξίο λα πεξηιακβάλνπλ
ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο) θαη θαηαλέκνληαη ζε καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο, αλάινγα κε ην ρξφλν
θαηαβνιήο ηνπο.
Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ απνθηήζεθαλ κε ζχλαςε ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ απνζβέλνληαη ζχκθσλα
κε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ παγίσλ.
Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Δηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα, κε
βάζε έλα ζηαζεξφ ξπζκφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
4.14 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
Η θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ
θαη ηελ άζθεζε θξίζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ αθνινπζνχληαη.
Δπνκέλσο, παξά ηελ εκπεηξία, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο γλψζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, είλαη δπλαηφ ηα
παξνπζηαζηνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππνινγηζκψλ θαη παξαδνρψλ πνπ έρεη θάλεη θαη ησλ πξαγκαηηθψλ
απνηειεζκάησλ.
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα,
αιιά θαη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ.
Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο
ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο:
Δύινγε αμία αθηλήηωλ
Η Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εχινγε αμία ηφζν ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ θαη
ησλ επελδπηηθψλ (φπσο αλαιχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 4.1 θαη 4.2.) νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο εθάζηνηε
ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο.
Ωθέιηκε δωή πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ
Η Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ (φπσο
αλαιχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 4.1).
Απνκείωζε απαηηήζεωλ
Η Δηαηξεία απνκεηψλεη ηελ αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο
πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε κηαο απαίηεζεο ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο δελ είλαη πηζαλή.
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Δπίδηθεο ππνζέζεηο
Η Δηαηξεία δηελεξγεί εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαη πξνβαίλεη ζε πξνβιέςεηο
εάλ θξίλεη φηη ζα επεξεαζηνχλ νπζησδψο ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
ηεο. Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα
ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο.
Φόξνο εηζνδήκαηνο
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί θφξνη πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο είλαη δηαθνξεηηθνί
απφ ηα πνζά πνπ αξρηθά είραλ θαηαρσξεζεί, νη δηαθνξέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο
πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, ζηε ρξήζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ έιαβε
ρψξα.
5. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ο Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο, ν πηζησηηθφο
θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο.
Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα
απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε
ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ.
Η πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:
• Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Δηαηξείαο,
• ρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ κείσζε ησλ
θηλδχλσλ θαη
• Δθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο
ρξεψζηεο θαη πηζησηέο θαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο.
Κίλδπλνο αγνξάο
Ωο θίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη ν θίλδπλνο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία ή νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο
ηηκέο ηεο αγνξάο.
Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο γηα ηελ Δηαηξεία εζηηάδεηαη θπξίσο ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Η Δηαηξεία δελ δηελεξγεί κέρξη ζήκεξα ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα ζπλεπψο δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε θηλδχλνπο
απφ δηαθπκάλζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.
Κίλδπλνο επηηνθίνπ
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπλδένληαη κε επηηφθηα ηα νπνία αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο
κπνξνχλ λα δηαθπκαλζνχλ είηε αλνδηθά είηε θαζνδηθά. Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη νη ηακηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο
δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ.
Η έθζεζε ζε θίλδπλν απφ δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξαθνινπζείηαη ζε πξνυπνινγηζηηθή
βάζε. Η ρξεκαηνδφηεζε έρεη δηακνξθσζεί κε πξνθαζνξηζκέλν ζπλδπαζκφ ζηαζεξνχ θαη θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ,
πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηεί ν θίλδπλνο απφ κεηαβνιέο επηηνθίνπ.
Οη απνθάζεηο γηα ηε δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ην ζπλδπαζκφ επηηνθίσλ ιακβάλνληαη μερσξηζηά γηα
θάζε πεξίπησζε θαη επαλεμεηάδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.
Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε επαηζζεζίαο ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κεηαβνιέο
ησλ επηηνθίσλ θαηά 1%:
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31ε Γεθεκβξίνπ 2011
Μεηαβνιέο ζηα θέξδε πξν θόξωλ θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζε κεηαβνιή επηηνθίωλ (θαηά +/- 1%)
Μεηαβνιή επηηνθίσλ
Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ
Δπίδξαζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα
1%
-73.363,50
-58.690,80
-1%
73.363,50
58.690,80
31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Μεηαβνιέο ζηα θέξδε πξν θόξωλ θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζε κεηαβνιή επηηνθίωλ (θαηά +/- 1%)
Μεηαβνιή επηηνθίσλ
Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ
Δπίδξαζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα
1%
-74.984,00
-56.987,84
-1%
74.984,00
56.987,84
Πηζησηηθόο θίλδπλνο
H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο απαηηήζεηο πειαηψλ, ζηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηηθέο
απαηηήζεηο θαη ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα ζε ηξάπεδεο.
Η κέγηζηε έθζεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Ηζνινγηζκνύ ζε πηζησηηθό θίλδπλν, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ
εμαζθαιίζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ Δηαηξεία, αλαιχεηαη ζην αθφινπζν πίλαθα:
Πνζά ζε επξώ

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Απαηηήζεηο απφ ινηπνχο ρξεψζηεο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο αμίαο
ύλνιν

31ε Γεθεκβξίνπ, 2011
9.454,37
272.304,43
281.758,80
19.504,37
262.254,43

31ε Γεθεκβξίνπ, 2010
586.634,37
675.561,98
1.262.196,35
8.386,12
1.253.810,23

Η Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη πηζησηηθφ θίλδπλν απφ απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ κεγαιχηεξν απφ απηφλ πνπ
αλαινγεί ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη.
Η ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ θαζψο θαη νη ζπλζήθεο ηεο παξνρήο ησλ πηζηψζεσλ (χςνο
παξνρψλ, πηζησηηθά φξηα θ.α.) παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηε Γηνίθεζε.
ην ηέινπο ηνπ έηνπο, ε Γηνίθεζε εθηίκεζε φηη δελ πθίζηαηαη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο ν νπνίνο
δελ θαιχπηεηαη απφ πξφβιεςε ή απφ άιιε εμαζθάιηζε.
Σέινο, ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα αθνξνχλ βξαρπρξφληεο, πςειήο επθνιίαο ξεπζηνπνίεζεο επελδχζεηο, πνπ είλαη
εχθνια κεηαηξέςηκεο ζε κεηξεηά θαη είλαη ηφζν θνληά ζηε ιήμε ηνπο πνπ εκθαλίδνπλ ακειεηέν θίλδπλν γηα
αιιαγέο ηελ απνηίκεζή ηνπο θαηά ην ρξφλν ηεο ξεπζηνπνίεζήο ηνπο.
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπζθνιία κηαο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε δεζκεχζεσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο.
Η Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Οη
αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε.
ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξαηίζεηαη ε κέγηζηε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θίλδπλν ξεπζηφηεηαο:
Σεκεηώλεηαη όηη ε αθόινπζε αλάιπζε ηεο ζπκβαηηθήο ιεθηόηεηαο ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεωλ
πεξηιακβάλεη πνζά απξνεμόθιεηωλ ηακηαθώλ εθξνώλ, ηα νπνία κπνξεί λα δηαθέξνπλ από ηα ζρεηηθά πνζά ηνπ
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Ιζνινγηζκνύ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πξνεμνθιεκέλα πνζά ηακεηαθώλ ξνώλ. Σπλεπώο, νη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
πεξηιακβάλνπλ ην πιεξωηέν πνζό ηωλ κειινληηθώλ ηνθνρξενιπηηθώλ δόζεωλ, ζύκθωλα κε ηα ζπκβαηηθά επηηόθηα
πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο (ηζνινγηζκνύ).
Αλάιπζε ζπκβαηηθήο ιεθηόηεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεωλ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε
επξώ
31ε Γεθεκβξίνπ 2011

Αμία Ιζνινγηζκνύ

Έωο 1 κήλα

Έωο 6 κήλεο

6 - 12 κήλεο

2- 5 έηε

> 5 έηε

ύλνιν

Γάλεηα
Τπνρξεψζεηο
ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο
Πξνκεζεπηέο
Λνηπέο
ππνρξεψζεηο
ύλνιν

7.244.176,00

0,00

94.156,13

217.960,27

5.012.977,49

4.819.895,18

10.144.989,07

322.082,00

17.592,02

43.709,73

52.429,92

233.730,54

239.584,17

143.152,63

96.431,54

239.584,17

5.504.177,24

254.329,86

5.249.847,38

5.504.177,24

535.348,35

5.616.669,11

13.310.019,41

17.592,02

5.246.708,03

347.462,21

4.819.895,18

16.236.212,69

Πνζά εθθξαζκέλα
ζε επξώ
31ε Γεθεκβξίνπ
2010

Μαθξ/ζεζκα
δάλεηα
Βξαρ/ζεζκα
δάλεηα
Πξνκεζεπηέο
Λνηπέο
ππνρξεψζεηο
ύλνιν

Αμία Ιζνινγηζκνύ

Έωο 1 κήλα

Έωο - 6 κήλεο

6 κήλεο 1 έηνο

2- 5 έηε

> 5 έηε

ύλνιν

3.855.600,00

0,00

101.070,67

244.426,00

2.243.169,83

2.981.584,67

5.570.251,17

3.500.000,00

38.807,54

1.520.750,00

2.220.750,00

0,00

0,00

3.780.307,54

651.875,75

316.589,87

275.295,61

59.990,27

0,00

0,00

651.875,75

5.209.693,84

9.989,26

62.304,94

5.137.399,64

0,00

0,00

5.209.693,84

13.217.169,59

365.386,67

1.959.421,22

7.662.565,91

2.243.169,83

2.981.584,67

15.212.128,30

Πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο Κεθαιαίσλ
Η Δηαηξεία κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ έρεη σο ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ζην κέιινλ, κε ζθνπφ λα ππάξμνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηε δηαηήξεζε
ηδαληθήο θεθαιαηνπρηθήο δηάξζξσζεο, έηζη ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο θεθαιαίνπ.
Η Δηαηξεία ειέγρεη ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή κφριεπζεο, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηνλ
πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Γαλεηζκφο
(-) Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα
Καζαξφο Γαλεηζκφο
χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
χλνιν Κεθαιαίσλ

31.12.2011
7.566.258,00
1.102,83
7.565.155,17
1.463.248,38
9.028.403,55

31.12.2010
7.498.400,00
229.223,54
7.269.176,46
2.204.802,84
9.473.979,30

πληειεζηήο Μόριεπζεο

83,79%

76,73%
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Ο ζπληειεζηήο κφριεπζεο απμήζεθε, ιφγσ κείσζεο ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ απφ ηηο δεκίεο ηεο ρξήζεσο.
6. Δλζώκαηα Πάγηα
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ
Πνζά ηξέρνπζαο πεξηόδνπ
Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2011

Γήπεδα Οηθόπεδα
0,00

Κηίξηα /
Μεραλήκαηα
Έπηπια &
Μεηαθνξηθά
Δπελδύζεηο
Δγθαηαζηάζεηο & Λνηπόο
Λνηπόο
κέζα
ππό εθηέιεζε
Κηηξίσλ
Δμνπιηζκόο
Δμνπιηζκόο
0,00

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
Μεηαθνξά απφ επελδπηηθά αθίλεηα
ύλνιν 31.12.2011 (α)

91.220,00
2.370.000,00 10.127.385,41 1.354.274,59
2.370.000,00 10.127.385,41 1.445.494,59

Απνζβέζεηο 1.1.2011

-

0,00

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2011 (β)

0,00

-

0,00

0,00 1.364.187,40
4.700,00

393.064,59

4.700,00 1.757.251,99

0,00

0,00

154.357,06

14.443,17

352,50

280.268,98

14.443,17

352,50

434.626,04

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2010 (α)-(β) 2.370.000,00 10.127.385,41 1.431.051,42

4.347,50 1.322.625,95

ύλνιν

0,00

1.364.187,40

25.620,00

514.604,59

13.851.660,00
25.620,00 15.730.451,99
-

154.357,06
295.064,65

-

0,00
449.421,71

25.620,00 15.281.030,28

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ
Πνζά πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ
Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2010
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

Γήπεδα Οηθόπεδα

Κηίξηα /
Μεραλήκαηα
Έπηπια &
Μεηαθνξηθά
Δπελδύζεηο
Δγθαηαζηάζεηο & Λνηπόο
Λνηπόο
κέζα
ππό εθηέιεζε
Κηηξίσλ
Δμνπιηζκόο
Δμνπιηζκόο

1.070.969,34

4.438.691,89

0,00

4.063,02

4.060.292,65

1.344.274,59

0,00

210.401,45 1.767.054,96

7.487.117,64

1.153.785,95 -1.767.054,96

4.795.361,25

Μεηαθνξά ζε επελδπηηθά αθίλεηα
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2010 (α)

ύλνιν

0,00
-1.075.032,36
0,00

-8.498.984,54 -1.344.274,59
0,00
0,00

0,00 1.364.187,40

0,00

-10.918.291,49
1.364.187,40

Απνζβέζεηο
Απνζβέζεηο 1.1.2010

-

0,00

0,00

0,00

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2010 (β)
Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2010 (α)-(β)

2.101,98

-

152.255,08
-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154.357,06
1.209.830,34

2.101,98
152.255,08

0,00

0,00
154.357,06
1.209.830,34

Δκπξάγκαηα βάξε:
Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο ππέξ ηεο Σξάπεδαο EFG EUROBANK
ERGASIAS χςνπο επξψ 9.950.000, πξνο εμαζθάιηζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ χςνπο 7.244.176 επξψ ηελ
31.12.2011.

7. Δπελδπηηθά αθίλεηα
Σα επελδπηηθά αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ ζηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα πνπ βξίζθεηαη ζην δεκνηηθφ
δηακέξηζκα Λεπθίκκεο ηνπ Ν. Κέξθπξαο, ε νπνία κέρξη ηελ 31.12.2011 εθκηζζσλφηαλ ζε ηξίηνπο ζην ζχλνιφ ηεο.
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Σελ 31.12.2011, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηε ιχζε ηεο κίζζσζεο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη απφ ηελ 1.1.2012
θαη εθεμήο πξνρψξεζε ζηελ έλαξμε ηεο εθκεηάιιεπζήο ηεο κε ίδηα κέζα.
Απφ ην ιφγν απηφ, ηελ 31.12.2011 αλαθαηάηαμε ηελ σο άλσ μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα
ελζψκαηα πάγηα. (Βι. αλσηέξσ εκείσζε 6 «Δλζψκαηα Πάγηα»).
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δπελδπηηθώλ Αθηλήησλ
31ε Γεθεκβξίνπ,
2011
Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεωο

2010

13.770.660,00

0,00

Αλαθαηάηαμε αθηλήηνπ απφ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελν ζε επελδπηηθφ

0,00

10.918.291,49

Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία

0,00

2.852.368,51

81.000,00

0,00

-13.851.660,00

0,00

0,00

13.770.660,00

Πξνζζήθεο ρξήζεσο
Αλαθαηάηαμε επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ζηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο

8. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Πνζά ηξέρνπζαο πεξηόδνπ

Λνγηζκηθά Ζ/Τ

Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2011
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2011 (α)

48.777,25

Απνζβέζεηο 1.1.2011
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2011 (β)

7.786,32
11.758,33
19.544,65

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2011 (α)-(β)

29.232,60

48.777,25

Πνζά πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ
Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2010
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2010 (α)
Απνζβέζεηο 1.1.2010
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2010 (β)
Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2010 (α)-(β)

0,00
48.777,25
48.777,25
0,00
7.786,32
7.786,32
40.990,93
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9. Πειάηεο
31.12.2011
1.068,25
8.386,12
9.454,37
-9.454,37
0,00
0,00
0,00

31.12.2010
578.248,25
8.386,12
586.634,37
-8.386,12
578.248,25
0,00
578.248,25

2011
8.386,12
1.068,25
9.454,37

2010
8.386,12
0,00
8.386,12

31.12.2011
90.639,22
165.275,94
701,22
15.688,05
272.304,43
-10.050,00
262.254,43
0,00
262.254,43

31.12.2010
511.004,61
141.262,94
16.498,68
6.795,75
675.561,98
0,00
675.561,98
0,00
675.561,98

Τπόινηπν έλαξμεο 1.1
Πξφβιεςε ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ

2011
0,00
10.050,00

2010
0,00
0,00

Τπόινηπν ιήμεσο 31.12

10.050,00

0,00

31.12.2011
2,32
1.100,51

31.12.2010
48,84
229.174,70

1.102,83

229.223,54

Πειάηεο
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)
ύλνιν
Απνκείσζε απαηηήζεσλ πειαηψλ
Τπόινηπν
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε
Τπόινηπν ιήμεσο 31.12

Η θίλεζε ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πειαηψλ έρεη σο αθνινχζσο:
Τπόινηπν έλαξμεο 1.1
Πξφβιεςε απνκείσζεο ζηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ
Τπόινηπν ιήμεσο 31.12

10. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην
Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο
Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη
Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ
ύλνιν
Απνκείσζε απαηηήζεσλ ρξεσζηψλ
Τπόινηπν
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε
Τπόινηπν ιήμεσο 31.12

Η θίλεζε ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πειαηψλ έρεη σο αθνινχζσο:

11. Σακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα
Σακείν
Καηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο
ύλνιν
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12. Μεηνρηθό θεθάιαην
Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο θαη κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ην
κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην αλέξρεηαη ζε 560.000 επξψ, δηαηξνχκελν ζε 5.600 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο
εθάζηεο 100 επξψ.

13. Άιια απνζεκαηηθά
31.12.2011
20.000,00
94,06
71.305,94
91.400,00

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ
Δηδηθά απνζεκαηηθά
Έθηαθηα απνζεκαηηθά
ύλνιν

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

14. Γαλεηζκόο
Η εχινγε αμία ηνπ Γαλεηζκνχ πξνζεγγίδεη απηή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Η ιήμε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

Έσο 1 έηνο
Απφ 2 έσο 5 έηε
Πεξηζζφηεξα απφ 5 έηε
Τπόινηπν καθξνπξόζεζκνπ δαλεηζκνύ ζηε ιήμεο ρξήζεωο

31.12.2011
0,00
2.916.576,00
4.327.600,00
7.244.176,00

31.12.2010
142.800,00
1.428.000,00
2.427.600,00
3.998.400,00

Δκπξάγκαηα βάξε:
Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο ππέξ ηεο Σξάπεδαο EFG EUROBANK
ERGASIAS χςνπο επξψ 9.950.000, πξνο εμαζθάιηζε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλεηζκνχ.

15. Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
ηα ελζψκαηα πάγηα (μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο) πεξηιακβάλνληαη ηα θαησηέξσ πνζά, ηα νπνία ε Δηαηξεία
θαηέρεη σο κηζζσηήο, βάζεη πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο:
Κφζηνο θεθαιαηνπνίεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ
σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπόινηπν ζηε ιήμε ηεο ρξήζεωο

31.12.2011
478.607,00
-48.782,40
429.824,60

31.12.2010
0,00
0,00
0,00

Οη ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη εμαζθαιηζκέλεο κε ηα κηζζσκέλα πάγηα, ηα νπνία πεξηέξρνληαη
ζηνλ εθκηζζσηή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ κηζζσηή λα εμνθιήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Η παξνχζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο έρεη ππνινγηζηεί κε ην επηηφθην εζσηεξηθήο
απφδνζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ ρξενιπζίνπ
ησλ πιεξσηέσλ κηζζσκάησλ θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο:
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Έσο 1 έηνο
Απφ 2 έσο 5 έηε
Πεξηζζφηεξα απφ 5 έηε
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο

Παξνύζα αμία
ππνρξεώζεσλ

Υξεκαηννηθνλνκηθό
θόζηνο

Καηαβιεηέα
κηζζώκαηα

92.174,00
229.908,00
0,00
322.082,00

12.818,68
12.561,08
0,00
25.379,76

104.992,68
242.469,08
0,00
347.461,76

16. Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο
(α) Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο
Αλάιπζε θόξνπ απνηειεζκάησλ ζε ηξέρνληα θαη αλαβαιιόκελν
Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο
Φόξνο [έμνδν / (έζνδν)] ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ

2011
0,00
160.609,74
160.609,74

2010
24.201,73
642.567,08
666.768,81

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ εθάζηνηε ζπληειεζηή θφξνπ
εηζνδήκαηνο, βάζεη ηεο ηξέρνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο (2011: 20% θαη 2010:24%).
Γηα ηε ρξήζε 2011 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 §5 ηνπ Ν. 2238/1994. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην
ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ηεο ρξήζεσο 2011. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο, απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Η ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ – βάζεη ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ
ζπληειεζηή – θαη ηνπ θφξνπ πνπ ηειηθψο θαηαινγίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο έρεη σο αθνινχζσο:
2011

2010

-580.944,72
20%

2.439.309,72
24%

-116.188,94

585.434,33

Δπίδξαζε ιφγσ δαπαλψλ πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε
Δπίδξαζε απφ κε αλαγλψξηζε θνξνινγηθήο δεκίαο πξνο ζπκςεθηζκφ
Λνηπέο κεηαβνιέο ζην θφξν εηζνδήκαηνο
Δπίδξαζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ιφγσ κεηαβνιήο
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή
ύλνιν επηδξάζεσλ ζηνλ αλαινγνύληα θόξν

6.676,00
270.122,68
0,00

0,00
183.633,50
24.201,73

0,00
276.798,68

-126.500,75
81.334,48

Φόξνο [έμνδν / (έζνδν)] ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ

160.609,74

666.768,81

(Εεκίεο) / Κέξδε πξν θόξσλ
Σξέρσλ θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο
Αλαινγνύλ θόξνο εηζνδήκαηνο,
βάζεη ηξέρνληνο θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή
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(β) Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζηνλ Ιζνινγηζκφ ζπκςεθίδνληαη, θαζψο ν θφξνο
εηζνδήκαηνο επηβάιιεηαη απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή, ζηελ ίδηα θνξνινγεηέα νηθνλνκηθή κνλάδα.
Η θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ θαζαξψλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ζηνλ Ιζνινγηζκφ, κεηά απφ ην ζπκςεθηζκφ
ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, έρεη σο αθνινχζσο:
Δμέιημε ζπλνιηθήο αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο ζηνλ Ηζνινγηζκό
Τπόινηπν αλαβαιιόκελσλ ππνρξεώζεσλ έλαξμεο
Υξέσζε / (Πίζησζε) ζην θφξν απνηειεζκάησλ ρξήζεσο
Τπόινηπν αλαβαιιόκελσλ ππνρξεώζεσλ ιήμεσο

31.12.2011
-639.742,61
-160.609,74
-800.352,35

31.12.2010
2.824,47
-642.567,08
-639.742,61

Η αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ , έρεη σο αθνινχζσο:
Αλάιπζε αλαβαιιόκελσλ θόξσλ ζηνλ Ηζνινγηζκό
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
—Δλζψκαηα πάγηα
—Δπελδπηηθά αθίλεηα
ύλνιν αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
—Έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο
—Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
—Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
ύλνιν αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ
Αλαβαιιόκελε ππνρξέσζε ζηνλ Ηζνινγηζκό

31.12.2011

31.12.2010

-948.673,01
0,00
-948.673,01

0,00
-801.160,74
-801.160,74

85.664,45
62.656,21
0,00
148.320,66

113.827,73
0,00
47.590,40
161.418,13

-800.352,35

-639.742,61

17. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Λεθζείζεο ρξεκαηηθέο εγγπήζεηο (κηζζψζεσλ)
ύλνιν

31.12.2011
0,00
0,00

31.12.2010
300.000,00
300.000,00

31.12.2011
16.335,20
126.731,33
96.517,64
239.584,17

31.12.2010
109.325,90
540.898,90
1.650,95
651.875,75

18. Τπνρξεώζεηο ζε Πξνκεζεπηέο
Πξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)
Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε
Τπόινηπν ιήμεσο 31.12

32

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
19. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο & κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
Τπνρξεψζεηο απφ ινηπνχο θφξνπο θαη ηέιε
Πηζησηέο δηάθνξνη
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεκέλα
ύλνιν
Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε
Τπόινηπν ιήμεσο 31.12

31.12.2011
6.390,00
146.231,02
114.078,55
266.699,57
5.237.477,67
5.504.177,24

31.12.2010
4.745,15
72.264,84
441.336,82
518.346,81
4.691.347,03
5.209.693,84

20. πλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24
πλαιιαγέο κε ηα πλδεδεκέλα Μέξε
-Αγνξέο Αγαζώλ θαη Τπεξεζηώλ
Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.Δ.
DELTA HOTELIA A.E.
ύλνιν

2011

2010

190.069,19
70,00
190.139,19

493.665,06
141.966,41
635.631,47

-Πσιήζεηο Αγαζώλ & Τπεξεζηώλ
Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.Δ.
ύλνιν

0,00
0,00

1.700,00
1.700,00

-Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε
• Ακνηβέο Μειψλ Γ.. θαη Γηεπζπληψλ

0,00

0,00

Τπόινηπα κε ηα πλδεδεκέλα Μέξε

2011

2010

-Απαηηήζεηο
Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.Δ.
DELTA HOTELIA A.E.
ύλνιν

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-Τπνρξεώζεηο
Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.Δ.
DELTA HOTELIA A.E.
ύλνιν

3.039.383,21
2.294.612,10
5.333.995,31

2.412.519,64
2.366.427,96
4.778.947,60

0,00
0,00

9.786,20
9.969,11

-Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε
• Απαηηήζεηο απφ Μέιε Γ.. θαη Γηεπζπληέο
• Τπνρξεψζεηο πξνο Μέιε Γ.. θαη Γηεπζπληέο
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21. Άιια έζνδα
Λνηπά έζνδα απφ εθκηζζψζεηο
Λνηπά έζνδα
ύλνιν

2011
105.000,00
46.275,62
151.275,62

2010
0,00
554,62
554,62

2011
0,00
48.568,36
0,00
10.049,23
2.748,86
15.600,00
26.204,20
324,41
717,92
0,00
2.565,07
277.008,59
383.786,64

2010
39.199,34
83.709,75
103.226,80
6.980,33
180.937,76
13.830,86
112.204,26
15.162,55
20.052,88
423,40
47.778,59
160.041,40
783.547,92

2011
0

2010
0

22. Έμνδα δηαζέζεσο & δηνηθήζεσο θαη’ είδνο
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ
Δλνίθηα
Αζθάιηζηξα
Δπηζθεπέο & ζπληεξήζεηο
Λνηπέο παξνρέο (ηειεθσληθά, ελνίθηα, ξεχκα θ.α.)
Φφξνη - ηέιε
Έμνδα κεηαθνξψλ
Έμνδα ηαμεηδίσλ
πλδξνκέο
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο
ύλνιν

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ
Άηνκα ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο

23. Άιια έμνδα
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Λνηπά έμνδα
ύλνιν

2011
11.118,25
4.290,45
47.945,88
63.354,58

2010
0,00
0,00
152,03
152,03

2011
-693.406,51
827,39
-692.579,12

2010
1.301,66
-408.715,12
-407.413,46

24. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα
ύλνιν
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25. Κέξδε / (δεκίεο) θαηά κεηνρή
Σα θέξδε αλά κεηνρή πξνθχπηνπλ κε δηαίξεζε ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο/ (δεκηάο) πνπ αλαινγεί ζηνπο Μεηφρνπο κε
ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.
(Γελ θαηέρνληαη ίδηεο κεηνρέο απφ ηελ Δηαηξεία)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά απφ θφξνπο
ηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ζε θπθινθνξία ζηε ρξήζε
Κέξδε / (δεκίεο) θαηά κεηνρή, βαζηθά ζε επξώ

2011
-741.554,46
18.000
-41,1975

2010
1.772.540,91
18.000
98,4745

26. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο, νη νπνίεο λα επεξεάδνπλ νπζησδψο ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο
Δηαηξείαο.

27. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο – Πξνβιέςεηο
Η Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010.
Γηα ηε ρξήζε 2011 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 §5 ηνπ Ν. 2238/1994. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην
ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ηεο ρξήζεσο 2011. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο, απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

28. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνύ
Η Δηαηξεία (φπσο πξναλαθέξζεθε ζηε εκείσζε 7) αλέιαβε απφ 01/01/2012 ε ίδηα, ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ
ηδηφθηεηνπ μελνδνρείνπ ηεο ζηελ Κέξθπξα.
Γελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ιζνινγηζκνχ κέρξη ζήκεξα ηα νπνία λα ελδηαθέξνπλ ηνπο
ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Αηγάιεσ, 29ε Μαξηίνπ 2012
Γηα ηελ «ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ CAPO DI CORFU ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ»
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..
& Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Σν Μέινο ηνπ Γ..

Ο Λνγηζηήο

Γεώξγηνο Δ. Γεκεηξίνπ
Ρ 225253

Παλαγηώηεο νισκόο
Υ 581720

Αιέμαλδξνο Σεξεδάθεο
ΑΓΣ: ΑΕ 541538
Αξ. Αδείαο Ο.Δ.Δ.
Α΄ ηάμεο: 19228
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