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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους κκ. Μετόχους  της Ανωνύµου Εταιρίας  

“ΚΑΝΑΒΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 

 

Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των οικονοµικών καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας “ΚΑΝΑΒΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 

31ης ∆εκεµβρίου 2015 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και µεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.   

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα 

µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014 όπως ισχύει), όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η 

διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων 

από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και 

τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας, µε 

σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης 

επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση 

της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που 

έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 

ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Βάση για Γνώµη µε Ε̟ιφύλαξη 

Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι µεταξύ των λογαριασµών απαιτήσεων υπάρχουν υπόλοιπα συνολικού ποσού € 6,43 

εκ. περίπου, των οποίων η είσπραξη καθυστερεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η Εταιρία, κατά παρέκκλιση των 

λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την ελληνική νοµοθεσία (Ν.4308/2014 όπως ισχύει), δεν έχει διενεργήσει 

αποµείωση για την ενδεχόµενη µη είσπραξη των απαιτήσεων αυτών, η οποία εκτιµάται σε ποσό € 3,94 εκ. περίπου, µε 

συνέπεια η αξία των  απαιτήσεων, η καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης να εµφανίζονται 

ισόποσα αυξηµένα. 
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Γνώµη µε ε̟ιφύλαξη 

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο «Βάση για γνώµη µε 

επιφύλαξη», οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική 

θέση της εταιρίας “ΚΑΝΑΒΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014 όπως ισχύει). 

 

Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων 

α) Στο λογαριασµό «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαµβάνεται και ποσό € 870 χιλ. περίπου, το οποίο εµπίπτει στις 

απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920.  

β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε 

τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τις διατάξεις του κωδ.Ν. 2190/1920. 

 

 Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016 
  

 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  

  

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.  

µέλος της Crowe Horwath International  

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Βάϊος Αχιλ. Ριζούλης  

Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22041 
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Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 

 

Ισολογισµός της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 

    (̟οσά σε ευρώ) 

  Σηµείωση 31.12.2015   31.12.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Πάγιο ενεργητικό        

Ενσώµατα πάγια     

Ακίνητα       6 2.835.874,34  2.259.866,65 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 6 182.388,98  48.160,31 

Λοιπός εξοπλισµός 6 566.072,10  415.992,45 

 Σύνολο  3.584.335,42   2.724.019,41 

Άυλα πάγια στοιχεία     

Λοιπά άυλα       6 3.452,37  5.130,20 

Σύνολο  3.452,37  5.130,20 

Προκαταβολές και πάγια υπό κατασκευή       7 3.281.320,00  3.541.175,30 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  2.641,23  2.641,23 

Σύνολο  2.641,23  2.641,23 
     

Σύνολο ̟άγιου ενεργητικού  6.871.749,02  6.272.966,14 

     

Κυκλοφορούν ενεργητικό        
     
Αποθέµατα     

Εµπορεύµατα  44.272,96  39.944,11 

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων  1.098.027,66   2.307.579,77 

 Σύνολο  1.142.300,62   2.347.523,88 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές     

Εµπορικές απαιτήσεις  159.935,63  278.635,71 

Λοιπές απαιτήσεις  4.735.029,94  4.248.307,57 

Προπληρωµένα έξοδα  20.073,24  26.764,31 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  597.154,50   204.493,14 

 Σύνολο  5.512.193,31   4.758.200,73 
     
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  6.654.493,93  7.105.724,61 
     
Σύνολο Ενεργητικού  13.526.242,95   13.378.690,75 
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 Σηµείωση 31.12.2015  31.12.2014 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

Καθαρή θέση        

Καταβληµένα κεφάλαια     

Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο  

(917.482 µετοχές των € 2,93 εκάστη) 10 2.688.222,26  2.688.222,26 

Σύνολο  2.688.222,26  2.688.222,26 

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο     

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 10 265.318,10  170.318,10 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 10 4.257.432,70  4.257.432,70 

Αποτελέσµατα εις νέο 10 2.206.623,19   3.013.173,85 

Σύνολο  6.729.373,99  7.440.924,65 
     
Σύνολο καθαρής θέσης  9.417.596,25  10.129.146,91 
     
Προβλέψεις     

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 11 42.799,79   -- 

Σύνολο ̟ροβλέψεων  42.799,79  -- 
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις     

∆άνεια τραπεζών 12 661.822,88  1.487.055,97 

Σύνολο  661.822,88  1.487.055,97 

Βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις     

Εµπορικές υποχρεώσεις  148.894,64  215.513,85 

Βαχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων 12 261.720,00  -- 

Φόρος εισοδήµατος 15 968.358,07  710.111,24 

Λοιποί φόροι και τέλη  1.062.076,72  -- 

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης  211.147,52  229.563,50 

Λοιπές υποχρέωσεις  745.374,66  607.299,28 

Έξοδα χρήσης δουλευµένα  6.452,42  -- 

Σύνολο  3.404.024,03   1.762.487,87 
     
Σύνολο υ̟οχρεώσεων  4.065.846,91   3.249.543,84 
     
Σύνολο Παθητικού  13.526.242,95   13.378.690,75 

 

 

 

 

 

 

 

Το συνηµµένο προσάρτηµα (σελίδες 8 - 28) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Α̟οτελεσµάτων Χρήσεως 

     (̟οσά σε ευρώ) 

   Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως 

  Σηµείωση 31.12.2015  31.12.2014 

         

Κύκλος εργασιών 14 8.513.120,61   7.006.175,21 

Κόστος πωλήσεων 14 (3.647.949,55)   (2.737.291,40) 

Μικτό κέρδος  4.865.171,06   4.268.883,81 

Λοιπά συνήθη έσοδα 14 24.890,00  3.600,00 

  4.890.061,06  4.272.483,81 

Έξοδα διοίκησης 14 (805.981,64)   (682.503,04) 

Έξοδα διάθεσης 14 (1.148.637,60)  (982.958,12) 

Λοιπά έξοδα και ζηµίες 14 (1.585.705,66)  (74.690,53) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 14 323.263,13  266.576,31 

Α̟οτελέσµατα ̟ρό φόρων και τόκων  1.672.999,29  2.798.908,43 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 14 680,48  -- 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14 (216.872,36)  (311.204,45) 

Α̟οτέλεσµα ̟ρο φόρων  1.456.807,41   2.487.703,98 

Φόροι εισοδήµατος 15 (968.358,07)   (710.111,24) 

Α̟οτέλεσµα ̟εριόδου µετά α̟ό φόρους  488.449,34   1.777.592,74 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το συνηµµένο προσάρτηµα (σελίδες 8 - 28) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης 
 

    (̟οσά σε ευρώ) 

   Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Α̟οθεµατικά 
νόµων ή 

καταστατικού 

 
Αφορολόγητα 
α̟οθεµατικά 

 
Α̟οτελέσµατα 

εις νεό   Σύνολο   
Υ̟όλοι̟ο την 1η Ιανουαρίου 2014 2.469.222,34 127.818,10 4.257.432,70 1.997.081,03 8.851.554,17 
 

  

 

  

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 218.999,92 42.500,00 -- (261.499,92) -- 
 

  

 

  

∆ιανοµές µερισµάτων -- -- -- (500.000,00) (500.000,00) 
 

  

 

  

Αποτελέσµατα χρήσεως --                    -- -- 1.777.592,74 1.777.592,74 
 

  

 

  

Υ̟όλοι̟ο την 31η ∆εκεµβρίου 2014 2.688.222,26 170.318,10 4.257.432,70 3.013.173,85 10.129.146,91 
 

  

 

  

Υ̟όλοι̟ο την 1η Ιανουαρίου 2015 2.688.222,26 170.318,10 4.257.432,70 3.013.173,85 10.129.146,91 
 

  

 

  

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού -- 95.000,00 -- (95.000,00) -- 
 

  

 

  

∆ιανοµές µερισµάτων -- -- -- (1.200.000,00) (1.200.000,00) 
 

  

 

  

Αποτελέσµατα χρήσεως --                    -- -- 488.449,34 488.449,34 
 

  

 

  

Υ̟όλοι̟ο την 31η ∆εκεµβρίου 2015 2.688.222,26 265.318,10 4.257.432,70 2.206.623,19 9.417.596,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το συνηµµένο προσάρτηµα (σελίδες 8 - 28) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων  

 

1. Γενικές ̟ληροφορίες σχετικά µε την Εταιρία (άρθρο 29 § 3): 
 

α) Επωνυµία: ΚΑΝΑΒΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη Εταιρία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ)  ∆ιεύθυνση της έδρας: Μεγαλοχώριον Θήρας, Σαντορίνη, Τ.Κ. 847 00. 

ε) Αρ.Μ.Α.Ε.: 19911/81/B/89/25,  Γ.Ε.ΜΗ.: 048868238000 

στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την κατάρτιση 

των οικονοµικών καταστάσεων.  

ζ) Η Εταιρία εµπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 και κατατάσσεται 

στην κατηγορία των µεσαίων οντοτήτων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον παρόντα 

νόµο. 

θ) Τα ποσά των οικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της 

Εταιρίας. Τα µοναδικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας σε ξένο νόµισµα είναι αυτά των διαθεσίµων  

(καταθέσεις όψεως σε USD)  ενώ δεν υφίστανται  υποχρεώσεις σε ξένο νόµσµα την 31.12.2015. 

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας της 25ης Εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2015 (χρήση 

από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2015) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 20ης Ιουλίου 2016 και 

τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.  
 

Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρίας, που καθορίζουν και τον σκοπό αυτής σύµφωνα µε το καταστατικό της, 

είναι: 

�  η ανοικοδόµηση και εκµετάλλευση του ξενοδοχείου VEDEMA , η ανοικοδόµηση, ανέγερση και εκµετάλλευση 

επιπλωµένων τουριστικών δωµατίων και διαµερισµάτων καθώς η µίσθωση και εκµίσθωση αυτών,  

�  η εκµετάλλευση εστιατορίων, χωριστά ή σε συνδυασµό µε ξενοδοχεία ύπνου, 

�  η εκµετάλλευση κέντρων διασκεδάσεων µέσα στα ξενοδοχεία ύπνου ή χωριστά, 

�  η ίδρυση και εκµετάλλευση ιδιοκτητών παραθαλασσίων εκτάσεων, η µίσθωση και εκµίσθωση αυτών µε όλα τα 

απαραίτητα εφόδια, 

�  η αγορά ή µίσθωση αστικών ή αγροτικών ακινήτων ή παραθαλλασίων εκτάσεων, οπουδήποτε κειµένων, η 

ανοικοδόµηση σε αυτά κάθε φύσεως οικοδοµικών κατασκευών προς εκµετάλλευση ή µεταπώληση, σύµφωνα µε 

τις εκάστοτε ανάγκες κατά την εφαρµογή του προγραµµατισµού της δραστηριότητας της Εταιρίας, καθώς και η 

κατασκευή έργων οδοποιίας, υποδοµής και οικοδοµικών εργασιών κάθε φύσεως  προς εξυπηρέτηση οικοδοµικών 

και τουριστικών κατασκευών, 

�  η εκµετάλλευση µε ιδιόκτητα ή µισθωµένα ακίνητα ή Πούλµαν και κυρίως η άσκηση επιχείρησης  

ενοικιαζόµενων µοτοποδηλάτων προς τον αποκλειστικό σκοπό χρήσεως αυτών από τους ενοίκους  του 

ξενοδοχείου, για την µεταφορά αυτών σε θέρετρα µέσα στην περιοχή της νήσου ή και στις παραθαλάσσιες 
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εκτάσεις, καθώς και αυτοκινήτων για την µεταφορά των αναγκαίων εφοδίων ύπνου και εστιατορίων, πάντοτε µέσα 

στη νήσο που αυτά ευρίσκονται, 

� Η εκµετάλλευση ιδιόκτητων ή µισθωµένων χερσαίων, πλωτών και εναερίων µέσων για την εκτέλεση εκδροµών 

τουριστών και µεταφοράς  εµπορευµάτων, 

� Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση κάθε γενικά τουριστικής εργασίας  στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, 

καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή υλικών για την κάλυψη των εκάστοτε παρουσιαζοµένων αναγκών για την 

πρόοδο των εργασιών της Εταιρίας. Η άσκηση πάσης φύσεως  Βιοµηχανικής και Βιοτεχνικής δραστηριότητας 

για την παραγωγή και µεταπώληση οποιωνδήποτε Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών  προϊόντων καθώς και η 

άσκηση εµπορίας για τη δηµιουργία και εκµετάλλευση εµπορικών καταστηµάτων πώλησης οποιωνδήποτε 

πραγµάτων, ιδίως δε η λειτουργία και εκµετάλλευση καταστηµάτων «SUPER MARKET» πώλησης τροφίµων, 

ενδυµάτων, επίπλων, ηλεκτρικών ειδών  και κάθε είδους εµπορευµάτων, 

� η συµµετοχή της Εταιρίας  σε παρεµφερείς επιχειρήσεις και γενικά η άσκηση κάθε δραστηριότητας, η οποία έχει 

σαν σκοπό το εµπορικό κέρδος. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας έχει το δικαίωµα µε απόφασή 

της να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της Εταιρίας  µε τροποποίηση του άρθρου 4 του 

Καταστατικού της, 

� η ανάληψη  κάθε επιχείρησης που σκοπεί στην εξυπηρέτηση και προσέλκυση τουριστών  από το εξωτερικό προς 

την Ελλάδα και το αντίθετο και η διενέργεια εσωτερικού τουρισµού, 

� η αγορά, ενοικίαση και καλλιέργεια αµπελιών, 

� η παραγωγή, εµφιάλωση, εναποθήκευση, αγορά, πώληση οίνων και οινοποιητικών µηχανηµάτων – 

εγκαταστάσεων, 

� η παραγωγή, εµπορία, πώληση και εκµετάλλευση κάθε άλλου γεωργικού προϊόντος, συναφούς ή µη µε την 

παραγωγή οίνων, 

� η ενοικίαση παραλιών προς εκµετάλλευση οµπρελών, ξαπλωστρών και λοιπών θαλάσσιων σπορ, καθώς  και η 

αγορά παντός είδους θαλάσσιων σπορ προς εκµετάλλευση, 

� οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών, σκαφών και παντός µεταφορικού µέσου, 

� η παροχή εγγυήσεων τρίτων, 

� η παρασκευή και διάθεση ετοίµων φαγητών, εδεσµάτων και λοιπών καθώς και η προµήθεια ξενοδοχείων, πλοίων, 

αεροπλανών και εστιατορίων, µε τα παρασκευαζόµενα από την Εταιρία προϊόντα, 

� η ίδρυση και εκµετάλλευση κέντρων αισθητικής, αδυνατίσµατος και περιποίησης σώµατος 

� οι ανωτέρω σκοποί της Εταιρίας  µπορούν να διενεργούνται και µε συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές ή αλλοδαπές 

Εταιρίες, που επιδιώκουν τους αυτούς τουριστικούς σκοπούς.  

  

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Αντώνιος Ηλιόπουλος Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Καλλιόπη Κωσταντινίδου Αντιπρόεδρος  

Μαρούση Αρβανίτου Μέλος 

Νικόλαος Πάνου Μέλος 

Μαργαρίτα Πρέκα Γραµµατέας - Ταµείας 
  

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την 17η Ιουνίου 2020. 
 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Βάϊος Α. Ριζούλης, Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 22041 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε. µέλος της Crowe Horwath International, Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125 
 

Ε̟ο̟τεύουσα Αρχή 

Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου, Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης  

∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων,Τµήµα Εµπορίου Κυκλάδων 
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Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 

094193131 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, που καλύπτουν την χρήση από την 1η  

Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2015, καταρτίσθηκαν από τη ∆ιοίκησή της σύµφωνα µε τον Ν. 4308/2014 

(Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εφεξής “ΕΛΠ”).  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 είναι οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που 

συντάσσονται από την Εταιρία µε βάση τα ΕΛΠ. Για τις χρήσεις έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2014 η Εταιρία 

τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και συνέτασσε τις οικονοµικές της καταστάσεις µε βάση τις διατάξεις του κωδ.Ν. 

2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας εφόσον και 

όπου αυτό ήταν απαιτητό. Συνεπώς, τα δεδοµένα της συγκριτικής περιόδου της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, που 

συµπεριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, προσαρµόστηκαν και 

αναµορφώθηκαν ώστε να ευθυγραµµιστούν µε τις διατάξεις των ΕΛΠ. 

 

2. Παράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν την ̟ροο̟τική της Εταιρίας ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα (άρθρο 29 § 4): 
 

Η Εταιρία, για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2015, βασίστηκε στην αρχή της συνέχισης της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

Οι κυριότεροι παράγοντες που δηµιουργούν αβεβαιότητες σε ότι αφορά την εφαρµογή της εν λόγω αρχής 

σχετίζονται κυρίως µε το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς και µε τα επίπεδα ρευστότητας 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του τραπεζικού συστήµατος. 

Ειδικότερα, και λόγω των αβεβαιοτήτων στο εσωτερικό οικονοµικό περιβάλλον, κυρίως σε ότι αφορά την έκβαση 

των διαπραγµατεύσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, σηµειώθηκαν σηµαντικές εκροές καταθέσεων στις αρχές του έτους. 

Στα τέλη του πρώτου εξαµήνου, η σηµαντική αύξηση του ρυθµού εκροής καταθέσεων, σε συνδυασµό µε την 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να µη προβεί σε αντίστοιχη αύξηση του ορίου χρηµατοδότησης από 

τους έκτακτους µηχανισµούς ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος, ως αποτέλεσµα της λήξης της παράτασης του 

προγράµµατος χρηµατοδοτικής στήριξης της Ελλάδος, οδήγησαν στην επιβολή περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων 

και τραπεζικής αργίας η οποία ανακοινώθηκε στις 28.6.2015 και διήρκεσε έως τις 19.7.2015. Οι περιορισµοί στην 

κίνηση κεφαλαίων εξακολουθούν να υφίστανται έως την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων, ενώ οι 

επιµέρους διατάξεις εφαρµογής τους τροποποιούνται κατά περίπτωση µε την έκδοση Πράξεων Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου. Τα ανωτέρω δεν επηρέασαν ουσιωδώς τις δραστηριότητες και τα λειτουργικά αποτελέσµατα της 

Εταιρίας.  
 

Η Εταιρία λαµβάνοντας υπόψη:  

- την εξασφάλιση, υπό προϋποθέσεις, της µεσοπρόθεσµης χρηµατοδότησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας από τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης («ΕΜΣ») στα πλαίσια του ως άνω προγράµµατος, γεγονός που θα συµβάλει 

στη βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος στο εσωτερικό της χώρας, 

- ότι οι περιορισµοί  στην κίνηση κεφαλαίων µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των 

οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της Εταιρίας δεδοµένου ότι 

όλες οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος των τραπεζών (e Banking), καί 

- ότι τα χρηµατικά της διαθέσιµα είναι επαρκή για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών, 
 

εκτιµά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της συνέχισης της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεών της. 
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3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι (άρθρο 29 § 5): 
 

Ι) Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι 
 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιµήσεων από την 

διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, 

εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται 

στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα 

πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές 

επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων, τις συµµετοχές, την 

αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρµογή της. 

Η Εταιρία για τα επιµέρους στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και 

µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου: 

 

(α) Ενσώµατα ̟άγια ̟εριουσιακά στοιχεία (Ιδιοχρησιµο̟οιούµενα και Ε̟ενδύσεις σε ακίνητα):  

Όλα τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες 

αποσβέσεις και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 

 

Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων ήτοι κάθε 

δαπάνη που απαιτείται για να περιέλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη 

χρήση. Οι µεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που θα εισρεύσουν στην Εταιρία και το 

κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων της περιόδου που πραγµατοποιούνται. 

 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στο αποσβέσιµο 

κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του περιουσιακού 

στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως). 

 

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων στοιχείων του ενεργητικού, εκτός των γηπέδων και οικοπέδων που δεν 

αποσβένονται, αρχίζουν όταν τα πάγια στοιχεία είναι έτοιµα για τη χρήση για την οποία προορίζονται και 

υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης ωφέλιµης 

οικονοµικής ζωής τους. Η ωφέλιµη οικονοµική ζωή των ενσώµατων παγίων στοιχείων εκτιµήθηκε από τη ∆ιοίκηση ως 

ακολούθως: 

 

− Ακίνητα: 25 έτη 

− Μηχανολογικός Εξοπλισµός – Τεχνικές Εγκαταστάσεις: 10 έτη 

− Αυτοκίνητα λεωφορεία: 10 έτη 

− Επιβατικά αυτοκίνητα: 10 έτη 

− Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός: 10 έτη 

− Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπά συγκροτήµατα: 5 έτη 

− Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία: 10 έτη 

 
 

Ζηµία αποµείωσης ενσώµατου παγίου στοιχείου καταχωρείται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει 

υπερβεί την ανακτήσιµη αξία του. Ανακτήσιµη αξία ενός παγίου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εύλογης αξίας 
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του, µειωµένης µε το κόστος διάθεσής του, και της αξίας χρήσης αυτού. Αξία χρήσης ενός παγίου είναι η παρούσα 

αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση του, και από τη διάθεσή 

του στο τέλος της ωφέλιµης οικονοµικής ζωής του. 

 

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της 

αξίας τους, όταν υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις. Ενδείξεις αποµείωσης, µεταξύ άλλων, αποτελούν: 

- ∆υσµενείς µεταβολές στο τεχνολογικό, οικονοµικό και νοµικό περιβάλλον της οντότητας, 

- Η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων µιας επένδυσης που είναι πιθανόν να 

οδηγήσει σε σηµαντική µείωση της ανακτήσιµης αξίας του στοιχείου και 

- Η απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου. 

 

Για να αναγνωριστεί η ζηµία αποµείωσης θα πρέπει αυτή να κριθεί ότι είναι µονίµου χαρακτήρα και σηµαντικού 

ποσού. Οι ζηµίες αποµείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσµατα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να 

υφίστανται. Η λογιστική αξία ενός παγίου µετά την αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τη 

λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο αυτό εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζηµία αποµείωσης. 

 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρία δεν αναµένει µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους. 

 

Το κέρδος ή ζηµιά που προκύπτει από την πώληση ενός ενσώµατου παγίου προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του 

τιµήµατος που λαµβάνεται κατά την πώληση και της λογιστικής αξίας του παγίου και καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. 

 

(β) Άυλα ̟άγια στοιχεία:  

Τα άυλα πάγια στοιχεία (άδειες λογισµικού) αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης, τα άυλα στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή επιµετρώνται στο κόστος κτήσης, µείον τις 

συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές οι ζηµίες αποµείωσης είναι 

µονίµου χαρακτήρα και σηµαντικού ποσού.  

 

Για τα στοιχεία χωρίς συµβατικά καθοριζόµενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση την εκτιµώµενη 

ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους. Τα στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή αφορούν λογισµικά µε 

εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή 5 ετών (συντελεστής απόσβεσης 20%). ∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και 

συντήρηση των λογισµικών προγραµµάτων καταχωρούνται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται. 

 

Τα άυλα στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη οικονοµική ζωή επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις µε 

συντελεστή απόσβεσης 10% και µείον ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου 

χαρακτήρα.  

 

(γ) Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα ̟εριουσιακά στοιχεία υ̟ό κατασκευή 

Τα στοιχεία αυτά που δεν περιλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως 

προκαταβολές και ακινητοποιήσεις (µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία) υπό εκτέλεση/κατασκευή. Οι 

προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα ποσά). Μεταγενέστερα επιµετρώνται στο 

αρχικό κόστος κτήσης, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες 

αποµείωσης. Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας.  
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(δ) Α̟οθέµατα 

Τα αποθέµατα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να 

έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη χρήση. Μεταγενέστερα της 

αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως 

και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε την µέθοδο της 

µηνιαίας µέσης τιµής . Η ζηµία που προκύπτει από την αποτίµηση των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη 

αξία όταν αυτή είναι µικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζηµίες αποµείωσης και επιβαρύνει το κόστος 

πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξηµένων ζηµιών αποµείωσης αποθεµάτων, τα 

σχετικά ποσά εµφανίζονται στο κονδύλι «Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων µε σκοπό την εύλογη παρουσίαση. 

 

(ε) Χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται κατά την αρχική τους αναγνώριση στο κόστος που 

απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων (ή 

ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες 

αγοράς. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, η επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων γίνεται στο 

κόστος κτήσης µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης, εκτός από τα έντοκα, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους 

ή το επιτόκιο είναι σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή µε 

τη σταθερή µέθοδο. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εφαρµόζει την επιµέτρηση στο κόστος κτήσεως µείον τις ζηµίες 

αποµείωσης, για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των εντόκων 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων καθώς εκτιµά ότι η µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους δεν έχει σηµαντική επίπτωση 

στα ποσά των οικονοµικών καταστάσεων. Οι προκύπτοντες τόκοι αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου 

που αφορούν. Οι ζηµίες αποµείωσης λογίζονται όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου 

χαρακτήρα και σηµαντικού ποσού και καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 31ης 

∆εκεµβρίου 2015 αφορούν απαιτήσεις (εµπορικές και λοιπές), προπληρωµένα έξοδα και χρηµατικά διαθέσιµα. 

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον τις εκτιµώµενες ζηµίες 

αποµείωσης. Η ∆ιοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαµβάνονται στις απαιτήσεις 

από πελάτες και τρίτους, σε συνδυασµό και µε εξωτερική πληροφόρηση (επικοινωνία µε πελάτες για συµφωνία 

υπολοίπου και ενηµέρωση από νοµικό σύµβουλο για την έκβαση διαφόρων υποθέσεων µε πελάτες), προκειµένου να 

αποφασίσει για την ανακτησιµότητα των κονδυλίων που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς απαιτήσεων. Σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού όλες οι καθυστερηµένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιµώνται για να προσδιοριστεί η 

αναγκαιότητα ή µη πρόβλεψης ζηµίας αποµείωσης. Το υπόλοιπο της πρόβλεψης προσαρµόζεται κατάλληλα ώστε να 

αντανακλά τη σχετική πιθανή απώλεια. Οι ζηµιές αποµείωσης, όταν προκύπτουν, καταχωρούνται απ’ ευθείας στα 

αποτελέσµατα χρήσης. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι δεν υπάρχει λόγος 

δηµιουργίας  πρόβλεψης ζηµιών αποµείωσης των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων. 

 

Στα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνονται τα χρηµατικά διαθέσιµα στο ταµείο καθώς και  καταθέσεις 

σε Τράπεζες. Οι καταθέσεις της Εταιρίας σε τράπεζες κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, δεν περιλαµβάνουν 

δεσµευµένα ποσά. 

 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα συµβατικά 

δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που 

προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 
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(στ) Χρηµατοοικονοµικές υ̟οχρεώσεις 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης 

λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος.  

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και επιµετρούνται µεταγενέστερα 

στα ονοµαστικά τους ποσά. Εφόσον είναι έντοκες, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώνται στο αποσβέσιµο 

κόστος µε την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή την σταθερή µέθοδο, εάν αυτή η επιµέτρηση έχει σηµαντική 

επίπτωση στα ποσά των οικονοµικών καταστάσεων. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εφαρµόζει την επιµέτρηση στο κόστος 

κτήσης για όλες τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εντόκων χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων καθώς εκτιµά ότι η µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους δεν έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των 

οικονοµικών καταστάσεων. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα ως χρηµατοοικονοµικό κόστος (τόκοι έξοδα). 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 

αφορούν υποχρεώσεις που προέρχονται από εµπορικές υποχρεώσεις, δάνεια µακροπρόθεσµης και βραχυπρόθεσµης 

διάρκειας καθώς και λοιπές υποχρεώσεις. 

 

Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, 

ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν υφίσταται πλέον. 

 

(ζ) Μη χρηµατοοικονοµικές υ̟οχρεώσεις 

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό 

ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή 

είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της 

περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, 

ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν υφίσταται πλέον. 

 

(η) Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να 

απαιτηθεί για τον διακανονισµό τους. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως «η βέλτιστη εκτίµηση». Σε περιπτώσεις 

προβλέψεων σηµαντικού ποσού ή και χρόνου διακανονισµού που εκτιµάται ότι θα έχουν σηµαντική επίπτωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις, ενδεχοµένως να απαιτείται προεξόφληση του ονοµαστικού ποσού της πρόβλεψης. Στην 

περίπτωση που γίνεται προεξόφληση, η πρόβλεψη ανελίσσεται εφεξής µε το επιτόκιο της προεξόφλησης, µε 

επιβάρυνση των αποτελεσµάτων.  
 

Το έξοδο σχετικά µε µια πρόβλεψη καταχωρείται στα αποτελέσµατα, µειωµένο κατά το ποσό της εισπραχθείσας 

αποζηµίωσης. Μια πρόβλεψη χρησιµοποιείται µόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηµατιστεί πρόβλεψη. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και προσαρµόζονται καταλλήλως. ∆ιαφορές που 

προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµηση είτε κατά τον διακανονισµό των προβλέψεων, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία 

ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι δεν υφίσταται ανάγκη σχηµατισµού προβλέψεων για ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

διότι αυτές δεν µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντική εκροή οικονοµικών πόρων για την Εταιρία ή διότι δεν µπορεί 

να γίνει αξιόπιστη εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.  
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(θ) Φόροι εισοδήµατος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων και περιλαµβάνει τον φόρο 

εισοδήµατος της χρήσης, που προκύπτει βάσει της φορολογικής νοµοθεσίας, και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου 

για φόρο εισοδήµατος και προσαυξήσεις που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι υπολογίζονται 

σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στις διαχειριστικές χρήσεις 

µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενοι στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 

άρθρου 1 του Ν.4334/2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).», ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των κερδών των νοµικών προσώπων 

αυξάνεται από 26% σε 29%. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που 

αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και µετά, ελλείψει ρητής πρόβλεψης στο νόµο περί αναδροµικής εφαρµογής 

τους για εισοδήµατα φορολογικού έτους 2014. Οι υποχρεώσεις για φόρο εισοδήµατος εµφανίζονται σε ειδικό κονδύλι 

των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Ισολογισµού.  

 

Η ∆ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολογεί τη θέση της σε θέµατα που σχετίζονται µε τις φορολογικές αρχές 

και αναγνωρίζει προβλέψεις όπου είναι αναγκαίο για τα ποσά που αναµένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι δεν υπάρχει λόγος σχηµατισµού προβλέψεων για 

διαφορές φορολογικού ελέγχου. Τυχόν διαφορές του φορολογικού ελέγχου, θα καταχωρηθούν στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από 

την Εταιρία. 

 

Η Εταιρία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 

 

(ι) Έσοδα 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά το χρόνο που παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες µε βάση 

το ποσοστό ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών και 

εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονοµικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν 

υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιµετρώνται µε την 

µέθοδο της ολοκληρωµένης σύµβασης.  

 

Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευµένου.  

 

(ια) Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει της αρχής του δουλευµένου. Οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως 

του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

 

(ιβ) Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόµισµα στο οποίο καταρτίζονται οι 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας µε την ισχύουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία της εκάστοτε 

συναλλαγής. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νοµισµατικά στοιχεία µετατρέπονται µε την ισοτιµία 

κλεισίµατος της ηµεροµηνίας του ισολογισµού, (β) τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και 

επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης. Oι συναλλαγµατικές 

διαφορές που προκύπτουν (κέρδη ή ζηµίες) από τον διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων ή από τη µετατροπή τους 

µε ισοτιµία διαφορετική από την ισοτιµία µετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη 

προγενέστερων οικονοµικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν. 

 

Το νόµισµα παρουσίασης και κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας είναι το Ευρώ. 
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(ιγ) ∆ιανοµή µερισµάτων 

Το διανεµητέο µέρισµα στους µετόχους της Εταιρίας καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

χρήσης που θα ανακοινωθεί και θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

(ιδ) Μισθώσεις 

Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρία είναι µισθωτής 

i) Λειτουργική µίσθωση: Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου 

διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές (δόσεις κεφαλαίου και 

τόκοι) που πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των προκαταβολών, 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης, µε τη σταθερή µέθοδο, αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης πλην 

της αναλογίας του οικοπέδου επί των µισθωµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης πώλησης του ακινήτου της έδρας µε 

επαναµίσθωση του (sale and lease back) η οποία (αναλογία) αναγνωρίζεται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 

κατασκευή. 

ii) Χρηµατοδοτική µίσθωση: Οι µισθώσεις παγίων όπου στην Εταιρία αναλαµβάνει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους 

και οφέλη του περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη της κυριότητας, ταξινοµούνται 

ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη 

χαµηλότερη τιµή µεταξύ της πραγµατικής αξίας του µισθωµένου παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των 

ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η αντίστοιχη 

υποχρέωση προς το µισθωτή, καθαρή από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζεται στον ισολογισµό ως υποχρέωση 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Τα αντίστοιχα χρηµατοοικονοµικά έξοδα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Η Εταιρία 

έχει συνάψει, σε προγενέστερες χρήσεις, συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης για την απόκτηση ακινήτων στον 

οικισµό του Μεγαλοχωρίου (Θήρα, Τ.Κ.84700)  µε πώληση και επαναµίσθωση αυτών (sale and lease back) καθώς και 

για την αγορά ακινήτων στον οικισµό Περίβολα (Οία, Τ.Κ. 84702). Οι πληρωµές (δόσεις κεφαλαίου) που 

πραγµατοποιόυνται για τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 

κατασκευή ενώ οι τόκοι αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. 
 

Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρία είναι εκµισθωτής 

i) Λειτουργική µίσθωση: Οι εισπράξεις που πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις, συµπεριλαµβανοµένων 

των προκαταβολών, (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον µισθωτή) αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα χρήσης, µε τη σταθερή µέθοδο, αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

ii) Χρηµατοδοτική µίσθωση: Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία µεταβιβάζει στο µισθωτή ουσιωδώς όλους τους 

κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ 

της απαίτησης και των χρηµατοοικονοµικών εσόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 

υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική απαίτηση. Η απάιτηση από το µισθωτή, καθαρή από χρηµατοοικονοµικά έσοδα, 

απεικονίζεται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης ως απαίτηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Τα αντίστοιχα 

χρηµατοοικονοµικά έσοδα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 

 

(ιε) Συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ συνδεδεµένων µε την Εταιρία µερών γνωστοποιούνται σύµφωνα µε 

τα Ε.Λ.Π. Οι συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα των συνδεδεµένων µερών αφορούν σε συναλλαγές της διοίκησης 

µε την Εταιρία καθώς και συναλλαγές της Εταιρίας µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 

 

(ιστ) Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα ονοµαστικά ποσά, που 

έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 
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(ιζ) Ενδεχόµενα ̟εριουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα 

του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν ένα ή περισσότερα 

αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά 

γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

(ιη) Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και ̟αραδοχές 

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους 

παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, 

αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 

 

(ιθ) Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

Τα κονδύλια του Ισολογισµού αναπροσαρµόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν γεγονότα, τα οποία έχουν συµβεί 

µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, αλλά τα οποία όµως παρέχουν ενδείξεις για συνθήκες που προϋπήρχαν κατά 

την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Γεγονότα τα οποία προέκυψαν µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και τα οποία 

παρέχουν ενδείξεις για συνθήκες που προέκυψαν µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού γνωστοποιούνται στις 

σηµειώσεις των οικονοµικών Καταστάσεων.  

 

ΙΙ) Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση σφαλµάτων 

̟ροηγούµενων ̟εριόδων 
 

Σε περίπτωση µεταβολής λογιστικών αρχών και µεθόδων, αλλαγών λογιστικών εκτιµήσεων ή διόρθωσης λαθών, 

γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στη µεταβολή ή διόρθωση και γνωστοποιούνται επαρκώς 

οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων.  

 

(α) Μεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων 

Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρούνται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των οικονοµικών 

καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα 

παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα. 

Στην κλειόµενη χρήση δεν προέκυψαν µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων. 

 

(β) Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων 

Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρούνται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και 

επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν καταχωρούνται 

αναδροµικά.  

Στην κλειόµενη χρήση δεν προέκυψαν µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων. 

 

(γ) ∆ιόρθωση σφαλµάτων ̟ροηγούµενων ̟εριόδων 

Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρούνται µε την αναδροµική διόρθωση των οικονοµικών καταστάσεων όλων των 

περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην κλειόµενη χρήση  προέκυψε περίπτωση διορθώσεως σφάλµατων (Βλέπε Σηµείωση 19). 

 

4. Παρεκκλίσεις α̟ό την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου ̟ροκειµένου να ε̟ιτευχθεί εύλογη ̟αρουσίαση 

των οικονοµικών καταστάσεων (άρθρο 29 § 6) 

Στην κλειόµενη χρήση δεν προέκυψε ανάγκη παρεκκλίσεως από την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου για να 

εκπληρωθεί η υποχρέωση περί εύλογης παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
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5. Σχέσεις ενός ̟εριουσιακού στοιχείου ή υ̟οχρέωσης µε ̟ερισσότερα α̟ό ένα κονδύλια του ισολογισµού 

(άρθρο 29 § 7) 

Στην κλειόµενη χρήση δεν υφίσταται περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που να σχετίζεται µε περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισµού. 

 

6. Πληροφορίες σχετικά µε τα ενσώµατα και άυλα ̟άγια ̟εριουσιακά στοιχεία (άρθρο 29 § 8) 

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 

 Ακίνητα 
Μηχαν/κος 
εξο̟λισµός - 

Τεχνικές 
εγκαταστάσεις 

Λοι̟ός Εξο̟λισµός 

 Οικό̟εδα  
Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις 
Μεταφορικά 

µέσα 
Έ̟ι̟λα & 

Η/Υ 

Αξία κτήσεως:          

την 1η Ιανουαρίου 2014 786.584,77 2.967.403,42 114.182,76 46.810,57 3.250.048,34 
Προσθήκες περιόδου -- 185.558,53 35.812,50 16.300,00 192.738,55 
την 31η ∆εκεµβρίου 2014 786.584,77 3.152.961,95 149.995,26 63.110,57 3.442.786,89 

          
την 1η Ιανουαρίου 2015 786.584,77 3.152.961,95 149.995,26 63.110,57 3.442.786,89 
Προσθήκες περιόδου 43.400,51 38.485,26 151.078,72 10.000,00 188.843,06 
Μεταφορές από προκαταβολές και 
πάγια υπό κατασκευή -- 

 
647.494,57 -- -- -- 

την 31η ∆εκεµβρίου 2015 829.985,28 3.838.941,78 301.073,98 73.110,57 3.631.629,95 

      
Σωρευµένες α̟οσβέσεις και 
α̟οµειώσεις:  

 
   

την 1η Ιανουαρίου 2014 -- (1.393.774,07) (85.889,67) (44.410,52) (2.997.587,69) 
Αποσβέσεις περιόδου -- (285.906,00) (15.945,28) (1.510,47) (46.396,33) 
την 31η ∆εκεµβρίου 2014 -- (1.679.680,07) (101.834,95) (45.920,99) (3.043.984,02) 

      
την 1η Ιανουαρίου 2015 -- (1.679.680,07) (101.834,95) (45.920,99) (3.043.984,02) 
Αποσβέσεις περιόδου -- (153.372,65) (16.850,05) (2.701,24) (46.062,17) 
την 31η ∆εκεµβρίου 2015 -- (1.833.052,72) (118.685,00) (48.622,23) (3.090.046,19) 

Ανα̟όσβεστη αξία      
31ης ∆εκεµβρίου 2014 786.584,77 1.473.281,88 48.160,31 17.189,58 398.802,87 
  

 
   

31ης ∆εκεµβρίου 2015 829.985,28 2.005.889,06 182.388,98 24.488,34 541.583,76 
      

 

Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

 2015 2014 
Αξία κτήσεως    
την 1η Ιανουαρίου 362.114,17 362.114,17 
Προσθήκες -- -- 

την 31η ∆εκεµβρίου 362.114,17 362.114,17 
   

Συσσωρευµένες α̟οσβέσεις και α̟οµειώσεις   
την 1η Ιανουαρίου (356.983,97) (356.983,97) 
Αποσβέσεις περιόδου (1.677,83) -- 

την 31η ∆εκεµβρίου (358.661,80) (356.983,97) 

   
Ανα̟όσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 3.452,37 5.130,20 
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7. Προκαταβολές και ̟άγια υ̟ό κατασκευή (άρθρο 21 § 1) 

Οι προκαταβολές και τα πάγια υπό κατασκευή αναλύονται ως εξής: 

 

 2015 2014 
Αξία κτήσεως    
την 1η Ιανουαρίου 3.541.175,30 3.195.900,66 
Προσθήκες 387.639,27 345.274,64 

Μεταφορές σε πάγια (647.494,57) -- 

την 31η ∆εκεµβρίου 3.281.320,00 3.541.175,30 
   

 

8. Χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία (άρθρο 29 § 11) 

Η Εταιρία δεν διαθέτει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συµµετοχές, µετοχές, οµόλογα κλπ) εκτός των 

απαιτήσεων και των διαθεσίµων. 

 

9. Α̟οτίµηση στην εύλογη αξία (άρθρο 29 § 10) 

∆εν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας αποτίµησης στην εύλογη αξία για τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας. 

 

10. Λογαριασµοί καθαρής θέσης (άρθρο 29 § 12) 

Το ολοσχερώς καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε 917.482 κοινές, ονοµαστικές, µε δικαίωµα 

ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας ποσού € 2,93 έκαστη και ανέρχεται συνολικά σε ποσό € 2.688.222,26. ∆εν 

υφίσταται εγκεκριµένο και µη καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. Στην κλειόµενη χρήση δεν εκδόθηκαν νέες µετοχές 

για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.  

∆εν έχουν εκδοθεί άλλοι τίτλοι ούτε έχουν ενσωµατωθεί δικαιώµατα σε άλλους τίτλους. ∆εν υφίστανται κατεχόµενες 

ίδιες µετοχές ή άλλοι κατεχόµενοι ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης. 
 

Το τακτικό αποθεµατικό ποσού € 262.312,98 σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής εταιρικής 

νοµοθεσία (κωδ.Ν.2190/1920). Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να µεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου 

καθαρού κέρδους τους σε τακτικό αποθεµατικό, µέχρι το αποθεµατικό αυτό να ανέρχεται στο ένα τρίτο του 

καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό δεν δύναται να διανεµηθεί κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας της Εταιρίας.  

Επιπλέον υφίστανται αφορολόγητα αποθεµατικά που σχηµατίσθηκαν σε προηγούµενες χρήσεις ποσού € 4.257.432,70 

(€ 2.581.000,00 αφορά σε αποθεµατικό από πώληση και επαναµίσθωση ακινήτων-sale and lease bak, σύµφωνα µε το 

άρθρο 6 παρ.1 Ν.3220/2004, ποσό € 1.676.432,70 αφορά σε αποθεµατικό σχηµατισθέν σύµφωνα µε τον 

Ν.3299/2004) καθώς και έκτακτο αποθεµατικό, επίσης σχηµατισθέν σε προγνέστερες χρήσεις, ποσού € 3.005,12). 

Στην χρήση 2015 προέκυψαν κέρδη µετά από φόρους ποσού € 488.449,34 τα οποία διαµόρφωσαν, την 31η 

∆εκεµβρίου 2015, το υπόλοιπο των αποτελεσµάτων (κερδών) προηγουµένων χρήσεων σε ποσό € 2.206.623,19. 

Το διοικητικό συµβούλιο θα προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των µετόχων τη διανοµή µερίσµατος 

ποσού € 700.000,00 από το υπόλοιπο κερδών εις νέο και το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού ποσού € 25.000,00 

(άρθρο 29 § 19). 

Στην κλειόµενη χρήση διανεµήθηκαν στους µετόχους της Εταιρίας µερίσµατα ποσού € 1.200.000, τα οποία 

προήλθαν από τα κέρδη της χρήσης 2014, εκ των οποίων κατεβλήθησαν έως την 31.12.2015 ποσό € 991.992,00 

(άρθρο 29 § 20). 

 

11. Προβλέψεις 
 

Η κίνηση της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού έχει ως εξής: 
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  31η ∆εκεµβρίου 

  2015   2014 

Υ̟όλοι̟ο ̟ρόβλεψης στην αρχή της χρήσης  --   -- 

Χρησιµοποίηση προβλέψεων  --   -- 

Κόστος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα   42.799,79    --  

Υ̟όλοι̟ο ̟ρόβλεψης στη λήξη της χρήσης  42.799,79    -- 

 

12. Μακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις 
 

(α) ∆άνεια τρα̟εζών 

Για εξασφάλιση  τραπεζικoύ δανείου της Εταιρίας έχει εγγραφεί α’ προσηµείωση υποθήκης επί πέντε (5) οικοπέδων 

(3.061 τ.µ.) ποσού € 500.000,00 καθώς και προσηµείωση α’ ουσίας επί των υπολοίπων πέντε οικοπέδων (4.701 τ.µ.) 

ποσού € 300.000,00. Το ανωτέρω δάνειο συνήφθηκε την 4η Σεπτεµβρίου 2014 για ποσό € 1.090.000,00 και είναι 

πληρωτέο έως την 31η Ιουλίου 2019. 
 

Υ̟όλοι̟ο λήξεως 
Οµολογιακά 

δάνεια 
Τρα̟εζικά 

δάνεια 

∆άνεια 
χρηµατοδοτικής 

µισθώσεως Σύνολο 
Βραχυ̟ρόθεσµο τµήµα:     
Έως ένα (1) έτος -- 261.720,00 -- 261.720,00 

Σύνολο Βραχυ̟ρόθεσµου τµήµατος -- 261.720,00 -- 261.720,00 
     

Μακρο̟ρόθεσµο τµήµα:     
Ένα (1) έως δύο (2) έτη -- 534.383,97 -- 534.383,97 
∆ύο (2) έως πέντε (5) έτη -- 127.438,91 -- 127.438,91 
Άνω των πέντε (5) ετών -- -- -- -- 
Σύνολο µακρο̟ρόθεσµου τµήµατος -- 661.822,88 -- 661.822,88 

Γενικό Σύνολο -- 923.542,88 -- 923.542,88 

 

13. Υ̟οχρεώσεις 
 

(α) Υ̟οχρεώσεις ̟ου καλύ̟τονται µε ̟αροχή εξασφαλίσεων (άρθρο 29 § 13) 

Για εξασφάλιση  τραπεζικoύ δανείου της Εταιρίας έχει εγγραφεί α’ προσηµείωση υποθήκης επί πέντε (5) οικοπέδων 

(3.061 τ.µ.) ποσού € 500.000,00 καθώς και προσηµείωση α’ ουσίας επί των υπολοίπων πέντε οικοπέδων (4.701 τ.µ.) 

ποσού € 300.000,00. Το ανωτέρω δάνειο συνήφθηκε την 4η Σεπτεµβρίου 2014 για ποσό € 1.090.000,00. 
 

(β) Υ̟οχρεώσεις ̟ληρωτέες µετά α̟ό 5 έτη α̟ό την ηµεροµηνία ισολογισµού (άρθρο 29 § 14) 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας που καθίστανται απαιτητές µετά από 5 έτη από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

αφορούν σε υποχρεώσεις, υπαχθείσες σε ρύθµιση, για Τέλη Παρεπιδηµούντων και ανέρχονται σε ποσό € 62.234,28. 
  

(γ) Η φύση και ο ε̟ιχειρηµατικός στόχος των διακανονισµών της οντότητας, ̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται στον 

ισολογισµό (άρθρο 29 § 15) 

Στην κλειόµενη χρήση δεν υφίστανται διακανονισµοί εκτος ισολογισµού που να επιφέρουν σηµαντικές θετικές ή 

αρνητικές χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις επί της Εταιρίας. 

 
 

14. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας (άρθρο 29 § 17) 
 

(α) Έσοδα 

Τα έσοδα της Εταιρίας έχουν ως ακολούθως: 
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  Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2015   31.12.2014 

Έσοδα υπνοδωµατίων  7.214.196,13   5.843.764,43 

Έσοδα εστιατορίων  554.200,70   527.180,48 

Έσοδα από γεύµατα  331.437,78   276.583,18 

Έσοδα από υπηρεσίες αισθητικής  118.526,38  96.152,05 

Έσοδα από διάφορες υπηρεσίες  116.207,03  106.897,51 

Έσοδα από bar  64.171,77  52.633,43 

Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων  39.549,22  31.815,65 

Επισιτιστικά  23.797,77  23.454,44 

Έσοδα από µεταφορές  21.665,11  20.969,24 

Έσοδα πλυντηρίων  20.268,62  20.126,23 

Έσοδα από υπηρεσίες butler  8.518,68  5.043,09 

Έσοδα από τηλεπικοινωνίες  581,42  1.288,25 

Έσοδα από διοργανώσεις συνεδρίων  --  267,23 

Κύκλος εργασιών  8.513.120,61  7.006.175,21 
     
Έσοδα από ενοίκια κτιρίων  3.600,00  3.600,00 

Έσοδα από ενοίκια µηχανηµάτων  20.160,00  -- 

Έσοδα από λοιπές προµήθειες   1.130,00  -- 

Λοι̟ά συνήθη έσοδα  24.890,00  3.600,00 
     

Έσοδα από προµήθειες  306.872,10  245.621,70 

∆ιαγραφές - τακτοποιήσεις λογαριασµών  13.758,99  519,28 

Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις  2.632,04  4.280,00 

Λοιπά έσοδα  --  899,95 

Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων  --  15.255,38 

Λοι̟ά έσοδα και κέρδη  323.263,13  266.576,31 
     
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  680,48  -- 

Σύνολο  8.861.954,22   7.276.351,52 

 

(β) Έξοδα 

Τα έξοδα της Εταιρίας, ανά κατηγορία δαπάνης, έχουν ως ακολούθως: 

  Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2015   31.12.2014 

Κόστος Αποθεµάτων  578.894,98  470.894,66 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  948.103,54   681.043,40 

Εργοδοτικές εισφορές  231.297,18   178.750,66 

Αµοιβές δικηγόρων  400,00   -- 

Αµοιβές ελεγκτών  3.412,58  -- 

Αµοιβές µηχανογράφων  17.016,98  16.416,77 

Αµοιβές τρίτων  367.189,52  376.288,33 

Προµήθειες πρακτορείων  1.091.474,18  729.339,79 

Λοιπές προµήθειες  1.002,29  -- 

Ασφάλιστρα  21.150,65  3.249,62 

Ενοίκια κτιρίων – τεχνικών έργων  1.044.444,98  776.148,13 

Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων  164.618,70  70.380,77 
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  Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2015   31.12.2014 

Επισκευές και συντηρήσεις µηχανηµάτων  25.906,57  6.674,03 

Επισκευές συντηρήσεις επιβατικών  40.937,78  19.015,12 

Παροχές τρίτων  272.902,99  294.719,94 

Φόροι - τέλη  110.846,08  45.907,72 

Αυτοπαραδόσεις  13.058,00  23.737,05 

Γραφική ύλη  33.036,86  27.892,40 

∆ιάφορα έξοδα  135.198,36  109.902,85 

∆ωρεές  278,26  -- 

Έξοδα δηµοσιεύσεων  --  544,67 

Έξοδα κίνησης µεταφορικών µέσων  30.578,47  41.367,39 

Έξοδα µεταφορών  31.287,83  26.452,45 

Έξοδα προβολής και διαφήµισης  105.880,20  88.239,02 

Έξοδα συνεδρίων και δεξιώσεων  2.538,60  -- 

Έξοδα ταξειδίων  74.127,44  60.525,95 

Έξοδα υποδοχής και φιλοξενείας  1.715,91  45.206,36 

Συνδροµές  2.401,19  -- 

Υλικά άµεσης ανάλωσης  28.149,99  36.296,86 

Τόκοι και συναφή έξοδα  216.872,36  311.204,45 

Αποσβέσεις  224.718,68  273.758,62 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές  1.585.705,66  74.690,53 

Σύνολο  7.405.146,81   4.788.647,54 

 

Στο υπόλοιπο του λογαριασµού τόκοι και συναφή έξοδα δεν περιλαµβάνονται τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία 

περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 29 § 18). 

 

Τα Λοιπά έξοδα και ζηµίες της Εταιρίας, αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2015   31.12.2014 

Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις  205.900,84   30.688,24 
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων  37.223,09   7.799,36 
Καταπτώσεις εγγυήσεων – ποινικών ρητρών  63.605,15   -- 
Συναλλαγµατικές διαφορές  1.436,37  -- 
Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων προηγούµενων χρήσεων  6.691,07  -- 

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα  10.919,38  -- 

∆ιαγραφές – τακτοποιήσεις λογαριασµών  1.259.929,76  -- 

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας  --  33.602,93 

Τέλος επιτηδεύµατος  --  2.600,00 

Σύνολο  1.585.705,66   74.690,53 

 

Τα ανωτέρω έξοδα παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως εξής: 
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  Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2015   31.12.2014 

Κόστος πωλήσεων  3.647.949,55   2.737.291,40 
Έξοδα διοίκησης  805.981,64   682.503,04 
‘Εξοδα διάθεσης  1.148.637,60  982.958,12 
Λοιπά έξοδα και ζηµίες  1.585.705,66   74.690,53 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  216.872,36  311.204,45 

Σύνολο  7.405.146,81   4.788.647,54 

 

(γ) Μέσος όρος α̟ασχολούµενου ̟ροσω̟ικού ανά κατηγορία και αµοιβές ̟ροσω̟ικού (άρθρο 29 § 23) 
 

Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού ανά κατηγορία έχει ως εξής: 
 

  Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2015   31.12.2014 

Μέσος όρος έµµισθου προσωπικού  66  53 
Μέσος όρος ηµεροµίσθιου προσωπικού  3  6 

Γενικός µέσος όρος α̟ασχολούµενων  69  59 

 

Οι αµοιβές και έξοδα του προσωπικού κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης αναλύονται ως εξής: 

 

  Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2015   31.12.2014 

Αµοιβές έµµισθου προσωπικού  863.804,56   649.228,75 
Αµοιβές ηµεροµίσθιου προσωπικού  67.787,58  29.389,90 
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα  16.511,40  2.424,75 
Έργοδοτικές εισφορές έµµισθου προσωπικού  213.997,09   176.642,38 
Έργοδοτικές εισφορές ηµεροµίσθιου προσωπικού  17.300,09  2.108,28 

Σύνολο  1.179.400,72   859.794,06 
 

 

 

15. Φόρος εισοδήµατος (άρθρο 29 § 22) 

Η Εταιρία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 

Ο φόρος εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων αφορά τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος που προέκυψε από τα 

φορολογικά κέρδη της χρήσης και ανήλθε σε ποσό ευρώ 968.358,07 (στην προηγούµενη χρήση ευρώ 710.111,24). 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.4334/2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση 

και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).», ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος 

των κερδών των νοµικών προσώπων αυξάνεται από 26% σε 29%. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που 

προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και µετά, ελλείψει ρητής πρόβλεψης στο 

νόµο περί αναδροµικής εφαρµογής τους για εισοδήµατα φορολογικού έτους 2014. 

 
 

16. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόµενες ε̟ιβαρύνσεις ̟ου δεν εµφανίζονται στον 

ισολογισµό (άρθρο 29 § 16) 
 

Εγγυήσεις: Για εξασφάλιση  τραπεζικoύ δανείου της Εταιρίας έχει εγγραφεί α’ προσηµείωση υποθήκης επί πέντε (5) 

οικοπέδων (3.061 τ.µ.) ποσού € 500.000,00 καθώς και προσηµείωση α’ ουσίας επί των υπολοίπων πέντε οικοπέδων 

(4.701 τ.µ.) ποσού € 300.000,00.  
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∆εσµεύσεις: Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 οι δεσµεύσεις της Εταιρίας από συµβάσεις αφορούν σε συµφωνητικά 

µίσθωσης γραφείου της Εταιρίας στην πόλη των Αθηνών (Φιλικής Εταιρίας 12, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16674) καθώς και των 

έξι (6) υποκαταστηµάτων τα οποία ευρίσκοντο στους παραδοσιακούς οικισµούς της Σαντορίνης (Οία, Μεγαλοχώρι, 

Μεσσαριά Φτελλός, Άγιος Γεώργιος –Εµπορείο Θήρας). Το σύνολο των ετήσιων µισθωµάτων ανέρχεται σε ποσό               

€ 439.233,83 και καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι δεσµεύσεις της Εταιρίας για καταβολές µισθωµάτων 

που απορρέουν από τα συµφωνητικά αυτά έχουν ως εξής: 

 

  31.12.2015   31.12.2014 

Εντός (1) ενός έτους  435.688,00   438.038,36 
Από (1) ένα έως και (5) πέντε έτη  1.767.860,00  1.877.856,00 
Πέραν των (5) πέντε ετών  796.952,97  1.122.644,97 

Σύνολο  3.000.500,97   3.438.539,33 

 

Επιπλέον, η Εταιρία έχει συνάψει, σε προγενέστερες χρήσεις, σύµβασεις χρηµατοδοτικής µισθώσεως ποσού               

€ 12.371.764,17, αντικείµενο των οποίων είναι η µίσθωση οικοπέδων και κτιρίων τα οποία ευρίσκοντο στους 

παραδοσιακούς οικισµούς του Μεγαλοχωρίου (Θήρας) και Περίβολα (Οίας). 

Οι µελλοντικές ελάχιστες καταβολές των χρηµατοδοτικών µισθώσεων για την Εταιρία αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.2015   31.12.2014 

Εντός (1) ενός έτους  614.071,95   397.825,13 
Από (1) ένα έως και (5) πέντε έτη  3.332.036,52  3.350.181,80 
Πέραν των (5) πέντε ετών  2.644.440,26  3.437.111,62 

Σύνολο  6.590.548,73   7.185.118,55 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αναφέρονται στις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ανήλθαν την 31η 

∆εκεµβρίου 2015 σε ποσό € 353.224,44 (31η ∆εκεµβρίου 2014  € 240.907,74). 

 

Εκκρεµείς δίκες και ενδεχόµενες ε̟ιβαρύνσεις: Η Εταιρία µπορεί να εµπλέκεται σε διάφορες νοµικές υποθέσεις 

και διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση, καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρίας, 

βεβαιώνουν ότι δεν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές τρίτων µε αίτηµα την καταβολή χρηµατικών ποσών που ενδέχεται να 

έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και συνεπώς δεν έχουν σχηµατισθεί 

σχετικές προβλέψεις. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: Η Εταιρία έχει περαιώσει φορολογικά έως και τη χρήση 2009 (Ν.3888/2010). 

Κατά συνέπεια για τις χρήσεις 2010 έως και 2014 οι φορολογικές υποχρεώσεις της δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η 

∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι δεν αναµένονται ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις και για αυτό το λόγο δεν 

έχουν σχηµατισθεί σχετικές προβλέψεις.  

Με το άρθρο 65 Α του Ν.4174/2013 οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι Ελεγκτικές Εταιρίες που διενεργούν 

υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ως προς την 

εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείµενα. Το εν λόγω πιστοποιητικό υποβάλλεται αφενός 

µεν στην ελεγχόµενη Εταιρία, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

Για τη χρήση 2015 είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και οι τυχόν πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις που ενδεχοµένως να προκύψουν εκτιµάται πως δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

∆εσµεύσεις για το ̟ροσω̟ικό: Οι δεσµεύσεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

αφορούν τις προβλέψεις για αποζηµίωση βάσει των προβλέψεων του Ν.2112/20 και αναλύονται στη Σηµείωση 11. 

 



 

ΚΑΝΑΒΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 
 

Οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 

 

 
25 

17. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη (άρθρο 29 § 25, § 30 και § 31) 
 

Οι συναλλαγές που προέρχονται από την εµπορική δραστηριότητα της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη, για τα έτη 

2015 και 2014 αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2015    31.12.2014 

Αγορές – έξοδα 135.723,21  99.111,23 

Πωλήσεις – έσοδα 20.160,00  900,00 

 

Οι όροι συνεργασίας των ανωτέρω συναλλαγών δε διαφέρουν ουσιαστικά από τους συνήθεις εφαρµοζόµενους όρους 

στα πλαίσια της φυσιολογικής εκτέλεσης των εργασιών της Εταιρίας µε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 

 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων µε τις συνδεδεµένες εταιρίες έχουν ως εξής: 

 31.12.2015  31.12.2014 

Απαιτήσεις  25.135,20  1.044,00 
Υποχρεώσεις 14.267,27  6.972,70 

 

Οι συναλλαγές µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναλύονται ως εξής (άρθρο 29 § 30): 

 

 Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως 

Είδος Συναλλαγής 31.12.2015  31.12.2014 

Αµοιβές και λοιπά έξοδα 35.973,48  34.805,92 

Έσοδα από ενοίκια 1.200,00  -- 

 

∆εν υφίστανται άλλες αµοιβές ή αναληφθείσες δεσµεύσεις για παροχές εξόδου από την υπηρεσία προς διατελούντα ή 

αποχωρήσαντα όργανα διοίκησης της Εταιρίας κατά την κλειόµενη χρήση. 

 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών, διαχειριστικών 

και εποπτικών συµβουλίων και τις οικογένειες τους) και δεν δόθηκαν δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασµό 

τους (άρθρο 29 § 25). 

 

18. ∆ιόρθωση σφαλµάτων ̟ροηγούµενων ̟εριόδων (άρθρο 28 § 3) 
 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει  την επίδραση των διορθωτικών εγγραφών για την  χρήση 2014 ως ακολούθως: 
 

Ισολογισµός  
∆ηµοσιευθέντα 

̟οσά  
∆ιορθώσεις 

 
∆ιορθωµένα  

̟οσά 

Προκαταβολές για αποθέµατα 2.502.660,31 1. (195.080,54) 2.307.579,77 

Προκαταβολές και πάγια υπό κατασκευή 2.813.188,54 1&2. 727.986,76 3.541.175,30 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο (1.184.670,62) 2. (532.906,22) (1.717.576,84) 
 

1. Καταχώριση αναλογίας χρεολυσίων Leasing ποσού € 532.906,22. 
2. Aναταξινόµηση κονδυλίου ποσού € 195.080,54 από τον λογαριασµό «Προκαταβολές για αποθέµατα» στον 

λογαριασµό «Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή». 
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Κατάσταση α̟οτελεσµάτων 
∆ηµοσιευθέντα 

̟οσά  
∆ιορθώσεις 

 
∆ιορθωµένα 

Ποσά 

Κόστος Πωλησεων 2.770.894,66 1. (33.603,26) 
 

2.737.291,40 

Έξοδα διοίκησης 690.257,64 1. (7.754,60) 
 

682.503,04 

Έξοδα διάθεσης 993.297,59 1. (10.339,47) 
 

982.958,12 

 
1. Οι ανωτέρω διαφορές προέρχονται από την καταχώρηση αναλογίας  χρεολυσίων Leasing στον λογαριασµό 

«Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή» που µε το προηγούµενο λογιστικό πλαίσιο 

είχαν καταχωρηθεί στους επιµέρους λογαριασµούς του Κόστους πωλήσεων, Εξόδων διοίκησης και διάθεσης. 

 

19. Πρώτη εφαρµογή (άρθρο 37) 
 

Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και συντάξεως οικονοµικών καταστάσεων αντιµετωπίζεται ως αλλαγή 

λογιστικών αρχών και µεθόδων. 

Η Εταιρία έκρινε ότι οι αναδροµικές προσαρµογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5 

του άρθρου 37 του Ν. 4308/2014 δεν θα εφαρµόσει αναδροµικά τα Ε.Λ.Π. για κάποια κονδύλια. Τα στοιχεία των 

οικονοµικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινοµήθηκαν, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των οικονοµικών 

καταστάσεων του Ν.4308/2014. Στον κατωτέρω πίνακα γνωστοποιούνται συνοπτικά οι απαλλαγές επί συγκεκριµένων 

κονδυλίων: 
 

Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης   

εγκαταστάσεως (1): 

 

  ∆ύναται να συνεχίσουν να εµφανίζονται στον ισολογισµό µετά την 31η 

∆εκεµβρίου 2014 και µέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους. 

 

1. Στο κονδύλι του ισολογισµού της 31.12.2015 «Λοιπά άυλα» περιλαµβάνεται αναπόσβεστο υπόλοιπο ποσού 

€ 3.452,37 (ποσό € 5.130,20 την 31.12.2014) που αφορά στο κονδύλι «Εξοδα αυξησης κεφαλαίων & εκδόσεων 

οµολογιακών δανείων», βάσει των προβλέψεων του προηγούµενου λογιστικού πλαισίου. Το σχετικό κονδύλι (αξίας 

κτήσης 5.192,78) δεν αναγνωρίζεται στο λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π. αλλά παραµένει στον ισολογισµό δυνάµει της 

παραγράφου 5 του άρθρου 37 του νόµου, µέχρι την ολοσχερή του απόσβεση µε ετήσιο συντελεστή 10% επί της 

αξίας κτήσης, η οποία απόσβεσή τους προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις επόµενες χρήσεις. 

 

Κατά τη µετάβαση στο Ν. 4308/2014 δεν υπήρξαν ουσιώδεις διαφορές σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις 

που καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρµογής επί της καθαρής θέσης για 

την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι οποίες εφαρµόσθηκαν επί των καταστατικών οικονοµικών καταστάσεων της 

Εταιρίας, προκειµένου αυτές να προσαρµοστούν στα Ε.Λ.Π.: 

 

 31.12.2014  31.12.2013 

Σύνολο καθαρής θέσης Ε.Γ.Λ.Σ. 8.396.240,69  7.870.345,28 
∆ιορθώσεις σφαλµάτων 532.906,22  481.208,89 
∆ιαγραφή µερισµάτων από τις υποχρεώσεις 

λόγω διανοµής 1.200.000,00  500.000,00 
Σύνολο καθαρής θέσης Ε.Λ.Π. 10.129.146,91  8.851.554,17 

 

Τα κονδύλια του δηµοσιευµένου Ισολογισµού χρήσης 2014, που καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και επηρεάσθηκαν κατά τη µετάβαση στα Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014) έχουν ως 

εξής: 
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Ισολογισµός µε 

Ε.Γ.Λ.Σ.  
Μετάβαση στα 

Ε.Λ.Π.  
Ισολογισµός 
µε Ε.Λ.Π. 

Λοιπές απαιτήσεις 4.671.020,09 1. (422.712,52) 
 

4.248.307,57 

Φόρος Εισοδήµατος & Λοιποί Φόροι – Τέλη (1.132.823,76) 1. 422.712,52 
 

(710.111,24) 

Τακτικό Αποθεµατικό (262.312,98) 2. 95.000,00 
 

(167.312,98) 

Μερίσµατα πληρωτέα (1.200.000,00) 2. 1.200.000,00 
 

-- 

∆ιαφορές αξίας ενσώµατων παγίων (597,01) 2. 597,01 
 

-- 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο (1.184.670,62) 2. (1.828.503,23) (3.013.173,85) 

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα 
στοιχεία υπό κατασκευή 

 
2.813.188,54 

 
2.&3. 

 
727.986,76 

 
3.541.175,30 

Προκαταβολές για αποθέµατα 2.502.660,31 3. (195.080,54) 
 

2.307.579,77 

Κρατικές επιχορηγήσεις (1.676.432,70) 4. 1.676.432,70 
 

-- 

Αφορολόγητα αποθεµατικά (2.581.000,00) 4. (1.676.432,70) 
 

(4.257.432,70) 

 

Οι ανωτέρω διαφορές προέρχονται από αναταξινοµήσεις κονδυλίων ως εξής: 

 

1. Αντιλογισµός προκαταβολής φόρου εισοδήµατος ποσού ευρώ 710.111,24 που προέκυψε από τη δήλωση φόρου 

χρήσης 2014 και µεταφορά χρεωστικού υπολοίπου λογαριασµού «Λοιποί φόροι τέλη» ποσού ευρώ 287.398,72 σε 

λογαριασµό «Λοιπές απαιτήσεις». 
 

2. - Αντιλογισµός σχηµατισµού τακτικού αποθεµατικού και διανοµής µερίσµατος από τα κέρδη χρήσης 2014. 

- Μεταφορά  υπολοίπου λογαριασµού «∆ιαφορές αξίας ενσώµατων παγίων» ποσού ευρώ 597,01 σε  λογαριασµό 

«Υπόλοιπο κερδών εις νέο». 

- Καταχώριση αναλογίας χρεολυσίων Leasing ποσού ευρώ 532.906,22. 
 

3. Aναταξινόµηση κονδυλίου ποσού ευρώ 195.080,54 από τον λογαριασµό «Προκαταβολές για αποθέµατα» στον 

λογαριασµό «Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή». 
 

4. Μεταφορά υπολοίπου λογαριασµού «Κρατικές επιχορηγήσεις» ποσού ευρώ 1.676.432,70 σε λογαριασµό 

«Αφορολόγητα αποθεµατικά». 

 

Κατάσταση α̟οτελεσµάτων 
Κ.Α.Χ. µε 
Ε.Γ.Λ.Σ.  

Μετάβαση στα 
Ε.Λ.Π.  

Κ.Α.Χ. µε 
Ε.Λ.Π. 

Κόστος Πωλήσεων 2.770.894,66 1. (33.603,26) 
 

2.737.291,40 

Έξοδα διοίκησης 690.257,64 1. (7.754,60) 
 

682.503,04 

Έξοδα διάθεσης 993.297,59 1. (10.339,47) 
 

982.958,12 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές -- 2. 36.202,93 
 

36.202,93 

Αποτέλεσµα προ φόρων 2.472.209,58 1.&2. 15.494,40 2.487.703,98 

 

Οι ανωτέρω διαφορές προέρχονται από αναταξινοµήσεις κονδυλίων ως εξής: 

 

1. Καταχώρηση στον λογαριασµό «Λοιπά έξοδα και ζηµιές» του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και του 

Τέλους Επιτηδεύµατος τα οποία µε το προηγούµενο λογιστικό πλαίσιο είχαν καταχωρηθεί στον Πίνακα ∆ιάθεσης 

Αποτελεσµάτων. 
 

2. Καταχώρηση αναλογίας  χρεολυσίων Leasing στον λογαριασµό «Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα 

στοιχεία υπό κατασκευή» που µε το προηγούµενο λογιστικό πλαίσιο είχαν καταχωρηθεί στους επιµέρους 

λογαριασµούς του Κόστους πωλήσεων, Εξόδων διοίκησης και διάθεσης. 
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20. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων (άρθρο 29 § 9) 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία και για τα 

οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύµφωνα µε τα ΕΛΠ. 

 

Μεγαλοχώριον, 20  Ιουλίου 2016 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. &  ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

Η Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

 
Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών 

Υπηρεσιών 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Αντώνιος Ηλιόπουλος Καλλιόπη  Κωνσταντινίδου Επαµεινώνδας Αλεξόπουλος 
Α.∆.Τ. ΑΕ 440757 Α.∆.Τ. ΑΒ 576747 Α∆Τ. Λ 289012 

ΑΡ. Α∆. Α’ ΤΑΞΗΣ 0079068 
 

 

 
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
 

Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις (σελίδες 4 έως 28) είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου µας µε 

ηµεροµηνία 27 Ιουλίου 2016. 

 

 Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016 
  

 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
  
  
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.  
µέλος της Crowe Horwath International  
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Βάϊος Αχιλ. Ριζούλης 
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22041 
 


