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Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση 2015

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΟΡΦΑΝΑΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.» στη συνεδρίαση της 2 Σεπτεμβρίου 2016
Νικόλαος Ορφανάκης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε. προς
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη χρήση 2015
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρουσιάζει και υποβάλλει στην κρίση σας τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2015 με την παρούσα Έκθεση.
Η Έκθεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται από τη νομοθεσία, που κατά την κρίση της Διοίκησης
συνιστούν μία ορθή απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων και της θέσης της Εταιρείας, στην υπό εξέταση
περίοδο. Επίσης περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες, όπου κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, σχετικά με
κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν σε συνάρτηση με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εργασιών της,
προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα της Εταιρείας
ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.
Η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα
λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία και δηλώσεις, την ετήσια οικονομική έκθεση που αφορά την περίοδο
1.1.2015 έως 31.12.2015 και χωρίζεται σε αναλυτικές ενότητες, όπως ακολουθούν.
1. Η θέση της Εταιρείας στην αγορά
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 και σκοπό έχει την αγορά, κατασκευή και εκμετάλλευση ολοκληρωμένων μονάδων
διαμονής και αναψυχής.
Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της μια ξενοδοχειακή μονάδα 248 δωματίων και 800 κλινών στην περιοχή
Μονοναύτης Αγίας Πελαγίας στο Δήμο Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου.
2. Οικονομικά Αποτελέσματα για τη χρήση 2015
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ενώ οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν περιγράφονται αναλυτικά στις
Σημειώσεις των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους.
Το 2015 ήταν μια χρονιά σταθεροποίησης για την ελληνική οικονομία μετά από έξι έτη συνεχούς ύφεσης. Για την
τουριστική βιομηχανία η εξεταζόμενη χρονιά χαρακτηρίζεται επιτυχής, καθώς ο κλάδος εμφανίζει αύξηση σε
όλους τους μετρήσιμους δείκτες.
Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 5,12 εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 4,76% σε σχέση με το 2014,
γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της πληρότητας της ξενοδοχειακής μονάδας.
Μικτά Κέρδη
Το μικτό αποτέλεσμα της περιόδου διαμορφώθηκε στα € 1,2 εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 18,87% σε σχέση με
το 2014.
EBITDA
Η Εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) ποσού € 1,41 εκ., μειωμένο κατά € 0,31 εκ. έναντι του 2014 που ανήλθε σε € 1,74 εκ. Η μείωση αυτή
προέρχεται από τη μείωση των αποσβέσεων της χρήσης 2015.
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα σημείωσαν μείωση και ανήλθαν σε περίπου € 165 χιλιάδες έναντι € 208 χιλιάδες
την προηγούμενη χρήση, κυρίως λόγω της μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.
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Καθαρά αποτελέσματα
Τα καθαρά, μετά από φόρους αποτελέσματα της Εταιρείας παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, ποσό € 340.691,12, σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση, ποσό € 343.801,76.
3. Στοιχεία Ισολογισμού και Ταμιακών Ροών για τη χρήση 2015
Η καθαρή θέση της Εταιρείας ανήλθε σε € 18,98 εκ. μειωμένη κατά περίπου € 294 χιλ. σε σχέση με το 2014,
γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση του αποθεματικού εύλογης αξίας των ακινήτων λόγω της αύξησης του
συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.
Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε € 4,75 εκ. μειωμένος κατά € 728 χιλ. σε σχέση με το 2014 (€
5,48 εκ.).
Τα ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσης ανήλθαν σε € 389.921,79, έναντι € 300.030,05 την περυσινή χρήση.
4. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες




Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης (Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια), ανήλθε σε 1,48 στις 31 Δεκεμβρίου 2015
έναντι 1,40 το 2014.
Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) ανήλθε σε
0,72 στις 31 Δεκεμβρίου 2015 έναντι 0,94 το 2014.
Σχετικά με τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης, ο δείκτης “Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια” διαμορφώθηκε
στις 31 Δεκεμβρίου 2015 σε 0,68 έναντι 0,72 στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ενώ ο δείκτης “Τραπεζικές
Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια” ανήλθε σε 0,25 στις 31 Δεκεμβρίου 2015 από 0,28 στις 31 Δεκεμβρίου
2014.

5. Σημαντικά γεγονότα χρήσης 2015
Η Εταιρεία, παρά τις γενικότερες αρνητικές εγχώριες οικονομικές συνθήκες, κατά την ημερομηνία αναφοράς των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια και κερδοφορία. Η Διοίκηση της
Εταιρείας είναι σε συνεχή αναζήτηση νέων συνεργασιών με τουριστικούς πράκτορες και ανοιγμάτων σε
αναπτυσσόμενες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό.
6. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες αφορούν:
i Πιστωτικός κίνδυνος & κίνδυνος ρευστότητας
Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά κύριο λόγω πραγματοποιούνται μέσω Πιστωτικών Καρτών, οι δε πωλήσεις με
πίστωση γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστωτικής συμπεριφοράς.
Ο κίνδυνος ρευστότητας αξιολογείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα και τραπεζικά πιστωτικά
όρια. Επιπρόσθετα, λόγω των περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2015
παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα τα οποία όμως εντός της κλειόμενης περιόδου διευθετήθηκαν και
αποκαταστάθηκε η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας κατά συνήθη πρακτική διατηρεί
μετρητά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
ii Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας είναι ομολογιακά δάνεια σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο. Τα βραχυπρόθεσμα
δάνεια της Εταιρείας είναι σε ευρώ με βάση το euribor και κυμαινόμενο επιτόκιο. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός
(ποσό € 504 χιλιάδες) κρίνεται μη σημαντικός και δεν δημιουργεί κίνδυνο αύξησης των χρεωστικών τόκων και κατά
συνέπεια επίδραση στην καθαρή θέση της Εταιρείας.
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7. Σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης
Δεν υπάρχουν σημαντικά θέματα.
8. Οι προοπτικές της Εταιρείας
Η Διοίκηση της Εταιρείας προβλέπει ότι το 2016 θα είναι μια εξίσου καλή χρονιά για την Εταιρεία χωρίς να
υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα της χρονιάς.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Από τα στοιχεία που σας εκθέσαμε παραπάνω αλλά και από τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που
συνοδεύουν την παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορείτε να διαμορφώσετε πλήρη εικόνα σε ό, τι
αφορά τις εργασίες και την πορεία της Εταιρείας για τη χρήση 2015.
Ηράκλειο, 2 Σεπτεμβρίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
και κατ’ εντολή αυτού

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
Ορφανάκης Νικόλαος
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της
ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για
τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων
της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 43α του Ν.2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2015.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Λουκιανού 6, 10675, Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 166
Ανεξάρτητο μέλος της ΙΑΡΑ International

Δέσποινα Χονδράκη
Α.Μ. ΣΟΕΛ 42361
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ένσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σημ.
5.1
5.2

30.029.569,81
15.554,00
30.045.123,81

30.006.216,00
15.554,00
30.021.770,00

5.3
5.4
5.5
5.6

73.283,31
1.201.729,74
122.500,00
389.921,79
1.787.434,84

68.941,16
2.670.678,86
0,00
300.030,05
3.039.650,07

31.832.558,65

33.061.420,07

5.7
5.8
5.9

3.423.955,20
14.522.248,53
1.033.954,94
18.980.158,67

3.423.955,20
15.160.481,30
690.108,38
19.274.544,88

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές μακρ. υποχρεώσεις

5.10
5.11
5.12

3.469.334,12
5.947.489,35
968.133,47
10.384.956,94

4.244.000,59
5.324.998,20
980.695,76
10.549.694,55

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπροθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις

5.13
5.14
5.15
5.16

Σύνολο Υποχρεώσεων

802.657,21
334.546,73
1.278.578,63
51.660,47
2.467.443,04
12.852.399,98

1.391.502,62
431.713,39
1.231.609,06
182.355,56
3.237.180,63
13.786.875,18

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

31.832.558,65

33.061.420,06

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Χρημ/κα στοιχεία προς πώληση
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα(Κέρδη) είς νέον
Σύνολο Καθαρής Θέσης

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελ. 33 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σημ.
5.17
5.18

31/12/2015
5.116.727,50
3.914.867,90
1.201.859,60
76.160,65
(336.991,59)
(203.256,75)
(52.464,49)

31/12/2014
4.884.328,00
3.873.296,41
1.011.031,59
359.485,05
(302.163,98)
(237.003,62)
(98.040,05)

685.307,42

733.308,99

(164.775,82)
520.531,60
(186.685,05)
333.846,55

(208.004,78)
525.304,21
(174.168,78)
351.135,43

(610.571,58)
12.425,00
(598.146,58)

0,00
0,00
0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) χρήσης

(264.300,03)

351.135,43

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανα μετοχή
Κέρδη(ζημιές) προ φόρων, χρημ/οικ, επενδυτικών και
αποσβέσεων

-4,66

6,19

1.411.711,83

1.774.080,16

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη/(ζημιές) περιόδου
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Λοιπά έξοδα
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Αναβαλλόμενος φόρος εύλογης αξίας οικοπέδων και κτιρίων
Αναβαλλόμενος φόρος αποτίμησης μετοχών

5.19
5.18
5.18
5.20

5.21
5.22

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελ. 33 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων 01/01/2014
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα
- Κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)
Τακτικό αποθεματικό
Διανομή μερίσματος
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων 31/12/2014
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων 01/01/2015
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα
- Κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)
Επίδραση μεταβολής φορολογικού συντελεστή
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων 31/12/2015

Μετοχικό
Αποθεματικά
Αποτελέσματα
κεφάλαιο
εύλογης αξίας
Αποθεματικά
εις νέον
2.258.449,92
15.060.765,58
1.244.852,15
449.676,63

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
19.013.744,28

343.801,76

343.801,76

(3.001,16)
790.477,23
(20.368,85)
(80.000,00)

15.060.765,58

(1.165.505,28)
99.715,72

690.108,38

(3.001,16)
340.800,60
0,00
-80.000,00
0,00
19.274.544,88

15.060.765,58

99.715,72

690.108,38

19.274.544,88

340.691,12

340.691,12

3.155,44

3.155,44
343.846,56
-638.232,77
18.980.158,67

20.368,85
1.165.505,28
3.423.955,20
3.423.955,20

3.423.955,20

-638.232,77
14.422.532,81

99.715,72

1.033.954,94

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελ. 33 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1-31/12/15

1/1-31/12/14

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Πλέον: Αποσβέσεις
Πλέον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Πλέον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη ή ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Άλλα μη ταμειακά έξοδα/(έσοδα)

520.531,60

525.304,21

726.404,41
603.256,75
164.872,22
750,00
(45.375,41)

1.040.781,17
230.124,98
211.147,92
0,00
54.222,34

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δαπάνες:
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(4.342,15)
1.346.449,12
(193.344,44)
(168.614,63)
(322.317,37)
2.628.270,10

(41.942,00)
701.662,34
107.303,30
(193.461,32)
(261.194,96)
2.373.947,98

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων
Αγορές χρεογράφων
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(749.758,22)
(105.000,00)
45.000,00
96,40
(809.661,82)

(840.663,32)
0,00
0,00
77,17
(840.586,15)

285.960,00
(1.944.676,54)
(70.000,00)
(1.728.716,54)

385.168,46
(1.687.892,24)
(80.000,00)
(1.382.723,78)

89.891,74
300.030,05
389.921,79

150.638,05
149.392,00
300.030,05

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις τραπεζικών υποχρεώσεων
Μερίσματα
Συνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή μεταβολή διαθεσίμων περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσεως

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελ. 33 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.
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1. Βάση κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
1.1 Γενικό πλαίσιο
Οι ετήσιες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (εφεξής «Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ»),
όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής «ΣΔΛΠ») και την Επιτροπή
Διερμηνειών τους και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
συντάχθηκαν σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού
κόστους. Επίσης, σημειώνεται ότι η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ» κατά τη σύνταξη
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, οι οποίες είναι οι πρώτες που συντάσσονται με βάση τα
ΔΠΧΑ, με ημερομηνία μετάβασης για το σκοπό του ΔΠΧΑ 1 την 1η Ιανουαρίου 2013.
1.2 Δυνατότητα συνέχισης δραστηριότητας (going concern)
Η συμφωνία της 12ης Ιουλίου μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης.
Ειδικότερα, ο τομέας του τουρισμού, κατά την διάρκεια του 2015, δεν επηρεάστηκε αρνητικά από την αρνητική
δημοσιότητα, τουναντίον παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη (έσοδα, πληρότητες, τιμές δωματίων
κλπ.) των ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Αντίστοιχα αποτελέσματα υπήρξαν και στις ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την
Ελλάδα. Αντίθετα, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης απεικονίζονται στα έσοδα του επισιτιστικού τομέα (Food &
Beverage) όπου η ελληνική παρουσία ήταν παγίως ισχυρή, με αποτέλεσμα χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης σε
σχέση με αυτής των δωματίων.
Η Εταιρεία έχει θετικά αποτελέσματα σε κάθε χρήση, οι δείκτες αξιολόγησης της οικονομικής θέσης της όπως
παρατίθενται στην Έκθεση της Διοίκησης είναι σε καλά επίπεδα και οι δανειακές υποχρεώσεις της κάθε χρόνο
βαίνουν μειούμενες. Ειδικά για τη χρήση 2015, η Εταιρεία παρουσιάζει καθαρά κέρδη € 340.691,12 και θετικές
ταμειακές ροές για λειτουργική δραστηριότητα, αλλά παρατηρείται ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
υπερβαίνουν τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά € 680.008,20. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη
μείωση των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και στην παράλληλη αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων στο
τέλος της χρήσης 2015. Η Διοίκηση της Εταιρείας κρίνει ότι το παραπάνω θέμα δεν επηρεάζει σημαντικά τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και δεν προκύπτει θέμα συνέχισης δραστηριότητας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίσθηκαν βάσει
της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Ως εκ τούτου, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι
οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τη δραστηριότητά τους.
1.3 Χρήση κρίσεων και εκτιμήσεων της Διοίκησης
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει
στη διενέργεια αξιολογικών κρίσεων και εκτιμήσεων που επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις,
τα ποσά εσόδων και εξόδων καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Οι εν
λόγω αξιολογικές κρίσεις και εκτιμήσεις βασίζονται στην πληρέστερη πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της η
Διοίκηση για την Εταιρεία και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και στην εμπειρία της σε σχέση
με συναφείς συναλλαγές ή γεγονότα και θεωρούνται λογικές κάτω από τις παρούσες συνθήκες. Μεταγενέστερες
πιθανές αλλαγές στις υπάρχουσες συνθήκες λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να αναθεωρηθούν, εάν είναι
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αναγκαίο, οι εν λόγω κρίσεις και εκτιμήσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις
εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις αναθεωρούνται σε συνεχή βάση.
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτελούν αυτές της ωφέλιμης
διάρκειας ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων στην ιδιοκτησία της, δεδομένου ότι επηρεάζουν σε
σημαντικό βαθμό τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (βλέπε Λογιστική πολιτική 2.4). Επίσης, η ανακτησιμότητα
των απαιτήσεων, ο σχηματισμός προβλέψεων σχετικά με τις υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών ή για άλλες
ενδεχόμενες υποχρεώσεις απαιτούν κρίσεις και εκτιμήσεις που είναι επίσης σημαντικές, δεδομένου ότι μπορούν
να επηρεάσουν σημαντικά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
1.4 Νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις
προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»: Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης
πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η
διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάσει του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η
υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με
το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την
πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης
αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως
αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία
ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου προγράμματος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει
εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει
του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το
ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων («portfolio
exception») έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών
συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το
ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
Συγκεκριμένα νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες έχουν δημοσιευθεί, τα οποία δεν είναι
υποχρεωτικά για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα από
την Εταιρεία. Η Εταιρεία ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις
οικονομικές της καταστάσεις. Δεν υπάρχουν άλλα πρότυπα, τα οποία δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ,
τα οποία αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην Εταιρεία την τρέχουσα ή σε μελλοντικές
περιόδους και σε συναλλαγές του προβλεπόμενου μέλλοντος.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018): Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
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και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 επίσης
καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει
ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από
την Ε.Ε.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Σκοπός του Προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο,
κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη
συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών
κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να
προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική
αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη
μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε
αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.E.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2019):Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17.
Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη
πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το
ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο
απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις
μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη
σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16
ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να
κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις και να
ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί
ακόμη από την Ε.Ε.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015): Η περιορισμένου σκοπού
τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα
καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες
του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που
υπολογίζονται βάσει ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν
επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού
δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία «επιχείρηση».
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2016): Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι
κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης
διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των
οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Αυτή η τροποποίηση
επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να
λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες στις εταιρικές
τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης διευκρινίζει τον ορισμό των εταιρικών οικονομικών
καταστάσεων.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1
σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών
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αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών
πολιτικών.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της
απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της
απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.
ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2017): Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την
αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν
προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμη από την Ε.Ε.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015):
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε έξι
ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράμματος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»: Η τροποποίηση διευκρινίζει τον
ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» και τον «όρο
υπηρεσίας».
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για
ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισμών του ΔΛΠ 32
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα,
χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης, επιμετράται
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»: Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της
διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη
δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των
τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»: Και τα δύο πρότυπα
τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ
αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια
οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»: Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να
συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού
στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2016):
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα
ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχείο (ή
ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς
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διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει
να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»: Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες
οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για
εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν
συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει
της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν έτσι
ορίζεται από το ΔΛΠ 34.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το
επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία,
το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία
αυτές προκύπτουν.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»: H τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια της
«πληροφόρησης που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική
αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.
Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις
Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις.

2. Βασικές λογιστικές πολιτικές
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2015 έχουν ως ακολούθως :
2.1 Ενοποίηση (Θυγατρικές)
Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται από την μητρική έλεγχος στη διαχείριση και τη
χρηματοοικονομική λειτουργία τους και γενικά όταν κατέχει πάνω από τα μισά δικαιώματα ψήφου.
Η ύπαρξη και η επίδραση τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα κατά τον χρόνο
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η
μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από
την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που
τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών
του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται εκτός εάν η συναλλαγή
παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των
θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.
2.2 Συναλλαγματικές μετατροπές
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ (νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης). Συναλλαγές που
γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει
την ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οι νομισματικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου
νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μετατρέπονται
με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας που αποκτήθηκαν. Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα
και αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας προσδιορισμού των
εύλογων αξιών. Στην περίπτωση αυτή οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές από τη μεταβολή της εύλογης
αξίας, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ανάλογα με
το είδος του στοιχείου
2.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες / δικαιώματα, λογισμικά προγράμματα και εμπορικά
σήματα.
Οι άδειες που αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε άδειες αποκλειστικής διανομής
προϊόντων οι οποίες έχουν αποκτηθεί κατά τη φάση ανάπτυξης των προϊόντων. Κατά την περίοδο που προηγείται
της έγκρισης των προϊόντων από τις ρυθμιστικές αρχές, οι άδειες υπόκεινται σε επανεξέταση για απομείωση σε
κάθε ισολογισμό σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης σχετικά με την πιθανότητα έγκρισή τους. Οι άδειες
αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, από την ημερομηνία που είναι διαθέσιμες προς χρήση, καθ’
όλη την διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους και υπόκεινται σε επανεξέταση για απομείωση σε κάθε
ισολογισμό. Η απόσβεση των αδειών / δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης εντός της
περιόδου ισχύος τους.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και
κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το
ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες
κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών
προδιαγραφών. Οι εμπορικές επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα εντοπίζονται, αποτιμούνται και αναγνωρίζονται
κατά τη διαδικασία επιμερισμού του τιμήματος εξαγοράς στα πλαίσια συνενώσεων επιχειρήσεων. Η απόσβεση
των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης από 1 έως 3 έτη.
Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής,
υπόκεινται όμως σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36 «Απομείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων» σε
ετήσιο έλεγχο απομείωσης της αξίας τους ή συχνότερα αν γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών υποδηλώνουν ότι η αξία
τους μπορεί να έχει απομειωθεί. Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση
συνολικών εσόδων.
2.4 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα,
επιμετρώνται ως εξής:
(α) Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται σε αναπροσαρμοσμένες (εύλογες) αξίες. Οι αναπροσαρμογές
γίνονται κάθε τρία έως πέντε χρόνια ή νωρίτερα, αν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην αξία τους, από
ανεξάρτητους εκτιμητές. Οι διαφορές αναπροσαρμογής (πλεόνασμα) αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ’
εξαίρεση, η μείωση της αξίας λόγω αναπροσαρμογής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, στον βαθμό που δεν
καλύπτεται από αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. Οι αποσβέσεις διενεργούνται επί των αναπροσαρμοσμένων
αξιών.
(β) Τα λοιπά ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια, επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μείον τις αποσβέσεις
και τυχόν απομειώσεις.
Τα ενσώματα πάγια διαγράφονται κατά την πώλησή τους. Η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας τους και τιμήματος
πώλησης αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. Τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής,
μεταφέρεται κατά τη διαγραφή των ακινήτων κατ’ ευθείαν στα αποτελέσματα εις νέον.
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Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης και
επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων
περιουσιακών στοιχείων. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Για τα πάγια στοιχεία της Εταιρείας δεν υπολογίζεται
υπολειμματική αξία.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με
την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
α) Εκτιμώμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής
Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων
Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη
κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των
παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικό
Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Μέσα μεταφοράς (ΙΧ, ΦΙΧ, λεωφορεία)
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος, περιφερειακός και λογισμικό
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Έτη
25
10
10
6,25
5
10

2.5 Επενδύσεις σε ακίνητα
Ακίνητα τα οποία διακρατούνται για μακροχρόνιες αποδόσεις ενοικίων ή για ανατίμηση κεφαλαίου ή και τα δύο
κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ιδιόκτητα οικόπεδα,
ιδιόκτητα κτίρια και κτίρια από χρηματοδοτικές μισθώσεις, καθώς και ακίνητα υπό κατασκευή τα οποία
αναπτύσσονται για μελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά
στο κόστος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών άμεσων εξόδων κτήσης και του κόστους δανεισμού. Το κόστος
δανεισμού, που προκύπτει για σκοπούς απόκτησης, κατασκευής ή παράγωγης ενός ακινήτου επένδυσης,
κεφαλαιοποιείται στο κόστος της επένδυσης. Το κόστος δανεισμού κεφαλαιοποιείται όσο διαρκεί η απόκτηση ή η
κατασκευή και παύει όταν το πάγιο ολοκληρωθεί ή σταματήσει η κατασκευή του.
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται σε «εύλογη αξία». Η «εύλογη αξία»
βασίζεται σε τιμές που ισχύουν σε μία ενεργή αγορά, αναμορφωμένες, όπου κρίνεται απαραίτητο, λόγω
διαφορών στη φύση, την τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου. Εάν αυτές οι
πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες, τότε η Εταιρεία εφαρμόζει εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης, όπως
πρόσφατες τιμές σε λιγότερο ενεργές αγορές ή προεξόφληση ταμειακών ροών. Αυτές οι εκτιμήσεις
επανεξετάζονται κατά την 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρήσης από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές
σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται από την Επιτροπή Διεθνών Προτύπων Αποτίμησης (International
Valuation Standards Committee). Η μέθοδος της εύλογης αξίας στα υπό κατασκευή ακίνητα εφαρμόζεται μονάχα
όταν αυτή μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία. Οι επενδύσεις σε ακίνητα που αξιοποιούνται περαιτέρω για
συνεχιζόμενη χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα ή για τα οποία η αγορά έχει εξελιχθεί σε λιγότερο ενεργή,
συνεχίζουν να αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζει, μεταξύ
άλλων, έσοδα από ενοίκια υφιστάμενων μισθώσεων και παραδοχές σχετικά με τα έσοδα από ενοίκια από
μελλοντικές μισθώσεις, υπό το φως των τρεχουσών συνθηκών που ισχύουν στην αγορά.
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Η εύλογη αξία επίσης αντικατοπτρίζει, σε παρόμοια βάση, οποιαδήποτε ταμειακή εκροή (συμπεριλαμβανομένων
πληρωμών ενοικίων και άλλων εκροών) που θα ήταν αναμενόμενη, από κάθε ακίνητο. Ορισμένες από αυτές τις
εκροές αναγνωρίζονται ως υποχρέωση, ενώ άλλες, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένων πληρωμών ενοικίων, δεν
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία του ακινήτου μόνο όταν είναι πιθανόν ότι μελλοντικά
οικονομικά οφέλη, που σχετίζονται με το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και ότι τα σχετικά κόστη
μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έξοδα επισκευών και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της
χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται. Μεταβολές στις «εύλογες αξίες» καταχωρούνται στα αποτελέσματα
χρήσης. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παύουν να αναγνωρίζονται όταν πωλούνται ή όταν παύει οριστικά η χρήση
ενός επενδυτικού ακινήτου και δεν αναμένεται οικονομικό όφελος από την πώληση του. Εάν μια επένδυση σε
ακίνητο μεταβληθεί σε ιδιοχρησιμοποιούμενο πάγιο, τότε αναταξινομείται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις και η
«εύλογη αξία» του κατά την ημερομηνία της αναταξινόμησης ορίζεται ως το κόστος κτήσης του, για λογιστικούς
σκοπούς.
Εάν ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο αναταξινομηθεί από ενσώματες ακινητοποιήσεις σε επένδυση σε ακίνητα,
λόγω αλλαγής στη χρήση του, όποια διαφορά προκύψει μεταξύ της λογιστικής αξίας και της «εύλογης αξίας» κατά
την ημερομηνία της μεταφοράς του, αναγνωρίζεται στα Ίδια Κεφάλαια ως αναπροσαρμογή της αξίας ενσώματων
ακινητοποιήσεων, βάσει του Δ.Λ.Π. 16. Ωστόσο, εάν το κέρδος από αποτίμηση σε εύλογη αξία αντιστρέφει
προγενέστερες ζημιές απομείωσης, τότε το κέρδος αυτό αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης στο βαθμό που
αντιλογίζει μια προγενέστερη ζημία απομείωσης. Τυχόν υπόλοιπο κέρδους αναγνωρίζεται στα Λοιπά Συνολικά
Εισοδήματα αυξάνοντας το αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων στα Ίδια Κεφάλαια. Όταν η χρήση ενός
επενδυτικού ακίνητου υπόκειται σε αλλαγή, με ένδειξη για πώληση χωρίς επαναξιοποίηση, το ακίνητο ταξινομείται
στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, ως διαθέσιμο προς πώληση εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του
ΔΠΧΑ 5. Το κόστος του ακινήτου για τον μετέπειτα λογιστικό χειρισμό είναι η εύλογη αξία του κατά την
ημερομηνία της μεταφοράς.

2.6 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση
Η Εταιρεία ταξινομεί ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων) σαν κατεχόμενο προς πώληση, αν η αξία του αναμένεται να ανακτηθεί κατά κύριο λόγο μέσω της
πώλησης του στοιχείου και όχι μέσω της συνεχιζόμενης χρήσης του και η πώληση θεωρείται πολύ πιθανή.
Αμέσως πριν την αρχική ταξινόμηση του περιουσιακού στοιχείου (ή της ομάδας στοιχείων) ως κατεχόμενων προς
πώληση, το περιουσιακό στοιχείο (ή όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην
ομάδα) αποτιμώνται με βάση τα ισχύοντα σε κάθε περίπτωση ΔΠΧΑ. Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία (ή οι ομάδες περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) που ταξινομούνται σαν κατεχόμενα προς
πώληση αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της εύλογης αξίας τους μειωμένης
κατά τα άμεσα έξοδα πώλησης, και οι τυχόν προκύπτουσες ζημίες απομείωσης καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Όποια πιθανή αύξηση της εύλογης αξίας σε μεταγενέστερη αποτίμηση, καταχωρείται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων αλλά όχι για ποσό μεγαλύτερο της αρχικά καταχωρηθείσας ζημίας απομείωσης. Από
την ημέρα κατά την οποία ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία που περιλαμβάνονται σε μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) ταξινομείται σαν
κατεχόμενο προς πώληση, δεν λογίζονται αποσβέσεις επ’ αυτού.
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2.7 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εκτός υπεραξίας)
Οι λογιστικές αξίες των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εξετάζονται για
απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή
προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το
εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης, η οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στην
κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ
εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα και αξίας χρήσης αυτών.
Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα
αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις
της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά
στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν δημιουργεί ανεξάρτητες ταμειακές ροές, το ανακτήσιμο ποσό
προσδιορίζεται για την μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Σε
κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνθήκες
που οδήγησαν στην αναγνώριση της απομείωσης σε προηγούμενες περιόδους δεν συνεχίζουν να υπάρχουν.
Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου και η ζημία
απομείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο ανακτήσιμο ποσό
του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που θα είχε
προσδιοριστεί (καθαρή από αποσβέσεις) αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενα έτη.
2.8 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, που αποτελεί
συνήθως το κόστος απόκτησης πλέον των άμεσων δαπανών συναλλαγής, στις περιπτώσεις των επενδύσεων
που δεν αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυτά
ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: Ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταβολές αναγνωριζόμενες στα
αποτελέσματα, ως διακρατούμενα μέχρι τη λήξη, ως δάνεια και απαιτήσεις και ως χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση.
Η Εταιρεία προσδιορίζει την κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την
αρχική τους αναγνώριση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινομούνται ως αποτιμώμενα
στην εύλογη αξία με μεταβολές αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και
το κόστος συναλλαγής εξοδοποιείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
μεταγενέστερα καταχωρούνται στην εύλογη αξία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούμενες ως τη λήξη
επενδύσεις μεταγενέστερα καταχωρούνται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης. Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που καταχωρούνται ως
διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα.
Για επενδύσεις οι οποίες διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση τις τιμές
προσφοράς της αγοράς. Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ενεργός αγορά η εύλογη αξία προσδιορίζεται
μέσω τεχνικών αποτίμησης, εκτός εάν το εύρος των ορθολογικών εκτιμήσεων της εύλογης αξίας είναι σημαντικά
μεγάλο και οι πιθανότητες των διάφορων εκτιμήσεων δεν μπορούν εύλογα να αξιολογηθούν, οπότε δεν
επιτρέπεται η αποτίμηση αυτών των επενδύσεων στην εύλογη αξία. H αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών
στοιχείων που απαιτούν την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που
προβλέπεται από κανονισμό ή παραδοχή της αγοράς αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία διακανονισμού (δηλ.
την ημερομηνία που το περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται ή παραδίδεται στην Εταιρεία).
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα
22
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2015

ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.

Ποσά σε χιλ. ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την
υποχρέωση ταυτόχρονα.
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα αναφορικά με το
κατά πόσον η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί ως ακολούθως:
(i) Περιουσιακά στοιχεία στο αναπόσβεστο κόστος:
Εφόσον υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων που αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος, το ποσό της ζημίας απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης
αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (μη
συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ζημιών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί).
Οι ταμειακές ροές προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού
στοιχείου (το επιτόκιο που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική τους αναγνώριση). Το ποσό της απομείωσης
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
(ii) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:
Εάν υφίσταται απομείωση σε διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, το ποσό της απομείωσης
υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης (καθαρή από τυχόν αποπληρωμές κεφαλαίου και
αποσβέσεις) και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τυχόν ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στο
παρελθόν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ποσό της απομείωσης μεταφέρεται από τα λοιπά συνολικά
εισοδήματα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Αντιλογισμοί απομειώσεων μετοχών που έχουν κατηγοριοποιηθεί
ως διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία δεν αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Αντιλογισμοί απομειώσεων ομολόγων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων εφόσον η αναγνώριση
της ζημίας απομείωσης είχε διενεργηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου ή το μέρος μίας ομάδας παρόμοιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων)
αποαναγνωρίζονται όταν:
 τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,
 η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό
στοιχείο αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως χωρίς
σημαντική καθυστέρηση, υπό τη μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης, ή
 η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό
στοιχείο ενώ παράλληλα, είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη
από αυτό ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει
μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου.
Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο περιουσιακό
στοιχείο αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του
συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας
στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του
μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου και του
μέγιστου
ποσού
που
μπορεί
Εταιρεία
να
κληθεί
να
καταβάλει.
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Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό τη μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του περιουσιακού
στοιχείου (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης
εμπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με
εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων που
διακανονίζονται ταμειακά) του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη συμμετοχή
της Εταιρείας περιορίζεται στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή
άσκησης του δικαιώματος.
2.9 Αποθέματα
Τα αποθέματα περιλαμβάνουν εμπορεύματα, προϊόντα έτοιμα και ημιτελή, πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά,
είδη συσκευασίας και ανταλλακτικά. Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει την αξία κτήσης προσαυξημένη με
κάθε είδους δαπάνη η οποία απαιτείται προκειμένου να φτάσουν στην παρούσα κατάσταση και θέση τους,
προσδιορίζεται δε βάσει της μεθόδου του ετήσιου σταθμικού μέσου όρου.
Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. Τα αναλώσιμα υλικά και τα
ανταλλακτικά γενικής χρήσεως περιλαμβάνονται στα αποθέματα και εξοδοποιούνται κατά τον χρόνο της
ανάλωσης τους.
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή κυκλοφοριακή
ταχύτητα. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από
αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά την περίοδο που εμφανίζονται.
2.10 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι
ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης
καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
2.11 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. Τραπεζικές
υπεραναλήψεις απεικονίζονται στο Παθητικό στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.
2.12 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει την αξία των κοινών μετοχών της Εταιρίας που έχουν εκδοθεί και είναι σε
κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στο λογαριασμό
«Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Τα έξοδα που αφορούν άμεσα την έκδοση
νέων μετοχών παρουσιάζονται στα Ίδια Κεφάλαια αφαιρετικά από το αποθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιο.
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2.13 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις είναι οφειλές πληρωμής για αγαθά ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν από προμηθευτές. Οι
λογαριασμοί υποχρεώσεων ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εφόσον η εξόφληση τους
πραγματοποιηθεί εντός του έτους (ή και περισσότερο αν το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί τον φυσιολογικό
επιχειρηματικό κύκλο). Εφόσον όχι, τότε παρουσιάζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι εμπορικές
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και στη συνέχεια αποτιμούνται στην αποσβεσμένη
αξία τους χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
2.14 Δάνεια τραπεζών
Τα δάνεια και οι τραπεζικές πιστώσεις είναι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και
καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την εύλογή τους αξία, μειωμένη με τα σχετικά άμεσα
έξοδα σύναψης τους. Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει
την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Σε
αυτή την περίπτωση ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
2.15 Κόστος δανεισμού
Το κόστος δανεισμού που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια αγοράς, κατασκευαστικής περιόδου ή παραγωγής
ενός παγίου στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου
να είναι έτοιμο για χρήση, κεφαλαιοποιείται στο κόστος των παγίων στοιχείων. Το υπόλοιπο κόστος δανεισμού
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με την πραγματοποίησή του. Το κόστος δανεισμού αποτελείται
από τους τόκους και άλλα έξοδα που μια εταιρεία πραγματοποιεί σε σχέση με το δανεισμό κεφαλαίων.
2.16 Μισθώσεις
Μίσθωση η οποία μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα
ενός παγίου λογίζεται από το μισθωτή ως χρηματοδοτική μίσθωση και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και
ανάληψη υποχρέωσης, ενώ από τον εκμισθωτή ως πώληση και/ή παροχή χρηματοδότησης.
Λογιστική μίσθωσης από το μισθωτή
Τα καταβαλλόμενα ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι) που καταχωρούνται απευθείας
στην κατ άσταση αποτελεσμάτων και σε μείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις
εμφανίζονται στο χαμηλότερο ποσό, μεταξύ της εύλογης αξίας τους και της παρούσας αξίας των ελάχιστων
πληρωμών μισθωμάτων, κατά την έναρξη της μίσθωσης, μειωμένες με τις σωρευμένες αποσβέσεις ή τις ζημίες
απομείωσης τους. Αν η μίσθωση δε μεταφέρει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν
από την κυριότητα ενός παγίου, τότε θεωρείται λειτουργική και ο μισθωτής καταχωρεί τα ενοίκια ως έξοδα με
βάση τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της μίσθωσης.
Λογιστική μίσθωσης από τον εκμισθωτή
Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μισθώνονται κάτω από λειτουργική μίσθωση, το περιουσιακό στοιχείο
περιλαμβάνεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης βάσει της φύσης του περιουσιακού στοιχείου. Το
έσοδο από το μίσθωμα αναγνωρίζεται κατά τους όρους της μίσθωσης με τη σταθερή μέθοδο.
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2.17 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Στο φόρο της περιόδου περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος και οι αναβαλλόμενοι φόροι. Ο φόρος
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τους φόρους που σχετίζονται με κονδύλια που
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο
φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση, αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των
ισχυουσών φορολογικών διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών
καταστάσεων και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Η Διοίκηση περιοδικά προβαίνει σε εκτιμήσεις κατά την
υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε περιπτώσεις που οι σχετικές φορολογικές διατάξεις επιδέχονται ερμηνείας
και προβαίνει στο σχηματισμό προβλέψεων, όπου χρειάζεται, με βάση τα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν
στις φορολογικές αρχές.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και της
φορολογικής τους βάσης.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές
εκτός από τις περιπτώσεις:
 όπου η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της
υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι
συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος
ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και
 των φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και
συγγενείς εταιρείες, όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και
είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και
μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων
αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών εκτός από τις περιπτώσεις:
 όπου η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές
διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας
υποχρέωσης σε μια συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγμή της
συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και
 των φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και
συγγενείς εταιρείες, όπου οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζεται στο βαθμό που
είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα
υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών
διαφορών.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται βάσει φορολογικών συντελεστών που αναμένεται ότι θα ισχύουν στο
χρόνο που το περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωριστεί και η υποχρέωση θα διακανονιστεί και βασίζονται στους
φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την
ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν είναι
πλέον πιθανό να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση εν όλω ή εν μέρει.
2.18 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως
αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της
δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος
είναι σημαντική οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου
που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους
26
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2015

ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.

Ποσά σε χιλ. ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που
οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε
ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για
τον διακανονισμό της δέσμευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον
οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες. Οι ενδεχόμενες
απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
2.19 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευμένες.
Παροχές που θα καταβληθούν μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και
προγράμματα καθορισμένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, επιβαλλόμενες
από το Ν. 2112/20). Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο
στην περίοδο που αφορά. Η υποχρέωση από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών υπολογίζεται ετησίως από
ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit
method). Για την προεξόφληση της μελλοντικής υποχρέωσης χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης iBoxx AA Corporate
Overall 10+ EUR indices. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις εμπειρικές προσαρμογές
στις οικονομικές και δημογραφικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, κατά τη χρήση στην οποία
προκύπτουν. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.
2.20 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται με την επιδότηση ενσώματων παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται
όταν υπάρχει εύλογη εξασφάλιση ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ότι η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται
με ένα περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία πιστώνεται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σαν αναβαλλόμενα
έσοδα και μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με ισόποσες ετήσιες δόσεις με βάση την αναμενόμενη
ωφέλιμη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται με
δαπάνη, αναγνωρίζεται σαν έσοδο στην διάρκεια της χρήσεως που απαιτείται για την αντιστοίχηση της
επιχορήγησης σε συστηματική βάση στις δαπάνες τις οποίες προορίζεται να αποζημιώσει. Οι αποσβέσεις των
επιχορηγήσεων εμφανίζονται στα «Άλλα λειτουργικά έσοδα» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
2.21 Αναγνώριση εσόδου
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και
τα σχετικά ποσά μπορούν να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων και
ετοίμων προϊόντων, μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων και προμηθειών, αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται
στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. Τα έσοδα
από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών που έχουν
παρασχεθεί κατά την ημερομηνία αναφοράς ως προς το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν και η
είσπραξή της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται ως έσοδο της χρήσης
στην οποία αναλογούν.
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2.22 Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για
λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσης του μισθίου.
2.23 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους της
Εταιρίας με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους. Τα
απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους μετόχους της
Εταιρίας (προσαρμοσμένο με την επίδραση της μετατροπής δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές) με το
μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρμοσμένο με την
επίδραση των δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές).

3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από
πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των
εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις
παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαμβάνουν τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, την πρόβλεψη για
επισφαλείς απαιτήσεις, την απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, την απομείωση ενσώματων
και των άυλων περιουσιακών στοιχείων, την αναγνώριση των εσόδων και εξόδων και τους φόρους εισοδήματος.
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε διάφορους άλλους
παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων
σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα
διαθέσιμες από άλλες πηγές. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις
κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες.
Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές
αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
μέσα στην επόμενη χρήση, έχουν ως εξής:
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρινών
διαφορών μεταξύ της λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσμοθετηθεί και αναμένεται να
ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές αναμένεται να απαλειφθούν. Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές
ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων
φορολογικών ζημιών. Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και
ακολουθεί μια συνεχή συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού κατά την εκτίμηση της ανάκτησης των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη
Διοίκηση να κάνει υποθέσεις σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων, όπως της
πιθανότητας του αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και τις διαθέσιμες δυνατότητες
φορολογικού σχεδιασμού.
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Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλύψει επαρκώς τη ζημία που
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης
οικονομικών καταστάσεων όλες οι απαιτήσεις εκτιμώνται με βάση ιστορικές τάσεις, στατιστικά στοιχεία,
μελλοντικές προσδοκίες σχετικά με εκπρόθεσμους πελάτες. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους
λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη
διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται στην
προεξοφλημένη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών αποζημιώσεων που θα έχουν καταστεί δεδουλευμένες
στο τέλος της χρήσης. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση χρηματοοικονομικών και
αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά με τα επιτόκια
προεξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες
συνταξιοδότησης και λοιπούς παράγοντες. Οι μεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές μπορεί να έχουν
σημαντική επίδραση στην υποχρέωση και στα σχετικά έξοδα κάθε περιόδου. Το καθαρό κόστος της περιόδου
αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον
εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και αναλογιστικά κέρδη ή
ζημιές. Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, αυτές οι
υποθέσεις υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και
αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και
της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας.

4. Μετάβαση στα ΔΠΧΑ
4.1 Βασικές αρχές μετάβασης στα ΔΠΧΑ
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι οι πρώτες ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως
περιγράφεται στη Σημείωση 1. Η ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας είναι η 1 Ιανουαρίου 2014.
Η Εταιρεία σύνταξε τον ισολογισμό έναρξης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ την ημερομηνία αυτή.
Κατά την προετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1, η Εταιρεία
εφάρμοσε τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις και κάποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις από την πλήρη
αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ.
4.2 Απαλλαγές από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που αποφάσισε η Εταιρεία
Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να εφαρμόσει την ακόλουθη προαιρετική απαλλαγή από την πλήρη
αναδρομική εφαρμογή:
(α) Εύλογες Αξίες ως Θεωρούμενο Κόστος (ΔΛΠ 1-16)
Η Εταιρεία έχει επιλέξει να επανεκτιμήσει τα ακίνητα σε εύλογες αξίες όπως αυτές
προσδιορίσθηκαν από ανεξάρτητους εκτιμητές και να χρησιμοποιήσει τις αξίες αυτές ως
θεωρούμενο κόστος την 1η Ιανουαρίου 2014.
4.3 Απαλλαγές από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που αποφάσισε η Εταιρεία
Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τις ακόλουθες υποχρεωτικές εξαιρέσεις από την αναδρομική εφαρμογή:
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(α) Εξαίρεση διαγραφής χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαγράφτηκαν πριν από τις 1 Ιανουαρίου 2014, δεν
αναγνωρίζονται ξανά σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
(β) Εξαίρεση εκτιμήσεων
Οι εκτιμήσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ την 1 Ιανουαρίου 2014, θα πρέπει να συμφωνούν με τις
εκτιμήσεις που έγιναν την ίδια ημερομηνία σύμφωνα με τις ΕΓΠΛΑ, εκτός κι αν έχει αποδειχτεί ότι
οι εκτιμήσεις αυτές ήταν λανθασμένες.
4.4 Συμφωνίες μεταξύ των ΔΠΧΑ και ΕΓΠΛΑ
Οι παρακάτω συμφωνίες παρέχουν μια ποσοτικοποίηση της επίδρασης της μετάβασης στα
ΔΠΧΑ. Η πρώτη συμφωνία παρέχει μία σύνοψη της επίδρασης στα ίδια κεφάλαια κατά την
μετάβαση την 1 Ιανουαρίου 2014 και την 31 Δεκεμβρίου 2014. Οι παρακάτω συμφωνίες παρέχουν
την επίδραση της μετατροπής στα:
 Ίδια κεφάλαια στις 1 Ιανουαρίου 2014, και στις 31 Δεκεμβρίου 2014
 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις 1 Ιανουαρίου 2014
 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2014
 Καθαρά κέρδη 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2014
 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2014
4.4.1

Συμφωνία Ιδίων Κεφαλαίων στις 1 Ιανουαρίου 2014 & 31 Δεκεμβρίου 2014

Σύνολο καθαρής θέσης σύμφωνα με τα ΕΓΠΛΑ
Αναμορφώσεις μετάβασης σε ΔΠΧΑ
Προσαρμογή αξίας οικοπέδων και κτιρίων στην εύλογη αξία
Προσαρμογή αποσβέσεων
Διαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τα κριτήρια
αναγνώρισης των ΔΠΧΑ
Διαγραφή παγίων
Μεταφορά αποθεματικού επιχορήγησης παγίων
Λοιπές προβλέψεις
Αναβαλλόμενη φορολογία
Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης
Σύνολο καθαρής θέσης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

01.01.2014
31.12.2014
5.050.208,16 5.258.082,87

15.060.765,58 15.060.765,58
0,00
12.819,09
(14.038,27)
(1.008.263,08)
(4.465,21)
0,00
14.033.999,02
19.084.207,18

(17.311,35)
(27.500,00)
(994.129,62)
(25.515,36)
7.333,67
14.016.462,01
19.274.544,88
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4.4.2

Συμφωνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στις 1 Ιανουαρίου 2014 & 31
Δεκεμβρίου 2014

Την 1 Ιανουαρίου 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ένσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Κέρδη/(ζημιές) είς νέον
Σύνολο Καθαρής Θέσης
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές μακρ. υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπροθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Αναμορφώσεις για
μετάβαση σε ΔΠΧΑ

ΕΓΠΛΑ

ΔΠΧΑ

9.881.437,93
14.038,27
15.554,00
9.911.030,20

20.352.385,92
(14.038,27)
0,00
20.338.347,65

30.233.823,85
0,00
15.554,00
30.249.377,85

97.378,30
3.301.962,06
149.392,00
3.548.732,36

(70.379,14)
(223.828,82)
0,00
-294.207,96

26.999,16
3.078.133,24
149.392,00
3.254.524,40

13.459.762,56

20.044.139,69

33.503.902,25

2.258.449,92
2.383.650,11
408.108,13
5.050.208,16

0,00
13.921.967,62
112.031,40
14.033.999,02

2.258.449,92
16.305.617,73
520.139,53
19.084.207,18

4.819.214,22
0,00
4.819.214,22

0,00
5.251.534,15
1.008.263,08
6.259.797,23

4.819.214,22
5.251.534,15
1.008.263,08
11.079.011,45

1.128.375,26
546.989,31
1.514.667,25
400.308,36
3.590.340,18
8.409.554,40

(329.656,56)
0,00
0,00
80.000,00
(249.656,56)
6.010.140,67

798.718,70
546.989,31
1.514.667,25
480.308,36
3.340.683,62
14.419.695,07

13.459.762,56

20.044.139,69

33.503.902,25

0,00
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Την 31 Δεκεμβρίου 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ένσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Κέρδη/(ζημιές) είς νέον
Σύνολο Καθαρής Θέσης
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές μακρ. υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπροθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

4.4.3

ΕΓΠΛΑ

Αναμορφώσεις για
μετάβαση σε ΔΠΧΑ

ΔΠΧΑ

9.678.763,41
17.311,35
15.554,00
9.711.628,76

20.327.452,59
(17.311,35)
20.310.141,24

30.006.216,00
0,00
15.554,00
30.021.770,00

172.086,04
2.822.054,47
300.030,05
3.294.170,56

(103.144,88)
(151.375,61)
(254.520,49)

68.941,16
2.670.678,86
300.030,05
3.039.650,07

13.005.799,32

20.055.620,75

33.061.420,07

3.423.955,20
1.224.380,22
609.747,45
5.258.082,87

0,00
13.936.101,08
80.360,93
14.016.462,01

3.423.955,20
15.160.481,30
690.108,38
19.274.544,88

4.244.000,59
0,00
0,00
4.244.000,59

0,00
5.324.998,20
980.695,76
6.305.693,96

4.244.000,59
5.324.998,20
980.695,76
10.549.694,55

1.751.471,71
431.713,39
1.231.609,06
88.921,70
3.503.715,86
7.747.716,45

(359.969,08)
0,00
0,00
93.433,86
(266.535,22)
6.039.158,74

1.391.502,63
431.713,39
1.231.609,06
182.355,56
3.237.180,64
13.786.875,19

13.005.799,32

20.055.620,75

33.061.420,07

Συμφωνία Καθαρών Κερδών 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Σύνολο κερδών σύμφωνα με ΕΓΠΛΑ (προ φόρων)

553.510,62

Αναμορφώσεις μετάβασης σε ΔΠΧΑ
Διαγραφή ενσώματων στοιχείων που δεν πληρούν κριτήρια εύλογης αξίας
Προσαρμογή αποσβέσεων
Διαγραφή άυλων στοιχείων που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης των ΔΠΧΑ
Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης στα αποτελέσματα χρήσης
Σύνολο κερδών σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

27.500,00
12.819,09
(12.112,68)
28.206,41
525.304,21
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4.4.4

Συμφωνία Καθαρών Συνολικών Εσόδων 12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΓΠΛΑ

Αναμορφώσεις για
μετάβαση σε ΔΠΧΑ

ΔΠΧΑ

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

4.884.328,00

-

4.884.328,00

Κόστος πωλήσεων

3.845.090,00

28.206,41

3.873.296,41

Μικτά κέρδη/(ζημιές) περιόδου

1.039.238,00

28.206,41

1.011.031,59

359.485,05

-

359.485,05

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

(302.163,98)

-

(302.163,98)

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

(237.003,62)

-

(237.003,62)

Λοιπά έξοδα

(98.040,05)

-

(98.040,05)

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοοικονομικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων

761.515,40

28.206,41

733.308,99

(208.004,78)

-

(208.004,78)

Λοιπά έσοδα

Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηματοοικονομικής
λειτουργίας
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

553.510,62

28.206,41

525.304,21

(181.502,45)

-

(181.502,45)

372.008,17

28.206,41

343.801,76

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους

5. Σημειώσεις επί Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
5.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Η κίνηση του λογαριασμού «Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία» της Εταιρείας αναλύεται στον
ακόλουθο πίνακα:

Υπόλοιπο 01/01/2014
Προσθήκες
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31/12/2014
Υπόλοιπο 01/01/2015
Προσθήκες
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31/12/2015
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01/01/2014
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις/Διαγραφές
Υπόλοιπο 31/12/2014
Υπόλοιπο 01/01/2015
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις/Διαγραφές
Υπόλοιπο 31/12/2015
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015

Οικόπεδα
5.553.349,00

Κτίρια
27.498.641,75
337.468,12

Μηχανολογικός
Εξοπλισμός
478.077,09
60.387,59

5.553.349,00

27.836.109,87

538.464,68

91.716,00

2.961.284,92

15.553,03

5.553.349,00
400.000,00

27.836.109,87
129.112,76

538.464,68
28.434,70

91.716,00
0,00

2.961.284,92
192.210,76

15.553,03

36.996.477,50
749.758,22

5.953.349,00

27.965.222,63

566.899,38

91.716,00

3.153.495,68

15.553,03

37.746.235,72

0,00

3.286.482,87
533.180,23

302.085,99
95.604,64

22.058,07
11.169,22

2.338.863,40
400.817,08

0,00

5.949.490,33
1.040.771,17

0,00

3.819.663,10

397.690,63

33.227,29

2.739.680,48

0,00

6.990.261,50

0,00

3.819.663,10
447.205,53

397.690,63
63.553,75

33.227,29
12.969,55

2.739.680,48
202.675,58

0,00

6.990.261,50
726.404,41

0,00

4.266.868,63

461.244,38

46.196,84

2.942.356,06

0,00

7.716.665,91

5.553.349,00
5.953.349,00

24.016.446,77
23.698.354,00

140.774,05
105.655,00

58.488,71
45.519,16

221.604,44
211.139,62

15.553,03
15.553,03

30.006.216,00
30.029.569,81

Μεταφορικά
Έπιπλα & Λοιπός Ακινητοποιήσεις
Μέσα
Εξοπλισμός
υπό εκτέλεση
53.416,00
2.584.277,31
15.553,03
38.300,00
377.007,61

Σύνολο
36.183.314,18
813.163,32
0,00
36.996.477,50

Η Εταιρεία έχει επιλέξει την λογιστική απεικόνιση των ακινήτων της με τη μέθοδο της εύλογης αξίας. Για την
εφαρμογή των λογιστικών αρχών των ΔΠΧΑ έγινε εκτίμηση των λογαριασμών Οικόπεδα και Κτίρια που
βρίσκονται σε ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η εκτίμηση έγινε από την εταιρεία F.V.A.T. Advisory S.A. Η
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Εταιρεία έχει δύο οικόπεδα στην ιδιοκτησία της στις περιοχές Μονοναύτης Αγίας Πελαγίας και Αγίου
Νικολάου. Ακολουθεί ανάλυση:


Οικόπεδο Μονονάυτης Αγίας Πελαγίας

H συνολική επιφάνεια της ιδιοκτησίας ανέρχεται σε 70.039,40τ.μ. εκ των οποίων τμήμα επιφανείας
7.843,83τ.μ. αποτελεί την ζώνη της παραλίας. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου
κατασκευάστηκαν δυνάμει των Οικοδομικών Αδειών #440/14.08.2002 & #444/29.08.2006 &
#683/04.12.2007/1993, καθώς και των σχετικών αναθεωρήσεων και τροποποιήσεών τους.
Συγκεκριμένα το σύνολο της επιφάνειας δόμησης ανέρχεται σε 17.966,71τ.μ. και το σύνολο της
κάλυψης σε επιφάνεια 9.255,42τ.μ. Η αξία εκτίμησης για το οικόπεδο είναι ποσό € 5.553.349 και για το
κτίριο ποσό € 23.698.354.


Οικόπεδο Έξω Λακκωνιών Αγίου Νικολάου

Το οικόπεδο έχει συνολική επιφάνεια 40.029,80τ.μ. και βρίσκεται στη θέση Βαθύ Ρυάκι στο Δήμο
Αγίου Νικολάου. Είναι άρτια οικοδομήσιμο. Δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια προς χρήση και δεν
υπάρχει κτίσμα εντός του οικοπέδου. Η αξία εκτίμησης για το οικόπεδο είναι ποσό € 400.000.
Συνολικά το ποσό εκτίμησης των ακινήτων της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 29.651.703.

5.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις συνολικού ποσού € 15.554,00 (2014: 15.554,00) αφορούν χορηγηθείσες
εγγυήσεις της Εταιρείας για ενοίκια και προμηθευτές.

5.3 Αποθέματα
Ο λογαριασμός Αποθέματα αναλύεται ως εξής:

Εμπορεύματα
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Σύνολο

31/12/2015
41.876,45
31.406,86
73.283,31

31/12/2014
46.610,55
22.330,61
68.941,16

Τα εμπορεύματα αφορούν προϊόντα προς πώληση στο μίνι μάρκετ και στο κοσμηματοπωλείο του
ξενοδοχείου, οι πρώτες και βοηθητικές ύλες αφορούν τρόφιμα και ποτά από τα εστιατόρια του ξενοδοχείου
κατά το τέλος της τουριστικής περιόδου.

5.4 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ο λογαριασμός Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
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31/12/2015

31/12/2014

545.036,09
0,00
34.758,66
579.794,75

277.689,00
198.228,08
148.366,87
624.283,95

784.710,99
670.605,73
-833.381,73
621.934,99
1.201.729,74

1.605.914,16
670.605,73
-230.124,98
2.046.394,91
2.670.678,86

Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Λοιπές απαιτήσεις
Χρεώστες διάφοροι
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολα

Ακολουθεί ημερολογιακή ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων:

Πάνω από 90 ημέρες
Πάνω από 180 ημέρες
Πάνω από 360 ημέρες

Υπόλοιπα
524.836,12
641.084,62
35.809,00

%
44%
53%
3%

Στις εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες και απομειωμένες απαιτήσεις. Οι
παραπάνω αξίες προσεγγίζουν την εύλογη αξία του κάθε υπολοίπου.

5.5 Χρηματοοικονομικά στοιχεία προς πώληση
Η Εταιρεία στη χρήση 2015 αγόρασε μετοχές με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη διακράτηση τους. Ο λογαριασμός
Χρηματοοικονομικά στοιχεία προς πώληση αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ
Σύνολο

ΤΕΜΑΧΙΑ
150.000
3.750

ΑΞΙΑ
92.500,00
30.000,00
122.500,00

Η Εταιρεία στη χρήση 2015 συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και της
Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.
Οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς συναλλάσσονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Κατά την ημερομηνία 31
Δεκεμβρίου 2015 οι μετοχές αποτιμήθηκαν με βάση το ΔΛΠ 39 και εμφανίζουν κέρδος στην ημερομηνία αυτή
ποσό € 17.500.
Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα εκδίδει συνεταιρικές μερίδες οι οποίες διακινούνται από την ίδια την
Τράπεζα. Κατά την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή απόκτησης τους.

5.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ο λογαριασμός Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύεται ως εξής:
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31/12/2015
142.842,80
247.078,99
389.921,79

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2014
136.898,25
163.131,80
300.030,05

Τα έσοδα από καταθέσεις όψεως συμπεριλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες
καταστάσεις.

5.7 Μετοχικό κεφάλαιο
Η διάρθρωση του λογαριασμού Μετοχικό κεφάλαιο αναλύεται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2014
31 Δεκεμβρίου 2015

Ονομαστική αξία
Αριθμός μετοχών
μετοχών
56.688
60,40
56.688
60,40

Μετοχικό
κεφάλαιο
3.423.955,20
3.423.955,20

5.8 Αποθεματικά
Ο λογαριασμός Αποθεματικά αναλύεται ως εξής:

Αποθεματικό εύλογης αξίας Οικοπέδων
Αποθεματικό εύλογης αξίας Κτιρίων
Αποθεματικό αποτίμησης μετοχών Τράπεζας Πειραιώς
Λοιπά αποθεματικά
Σύνολο

31/12/2015
2.149.432,38
12.300.761,62
12.425,00
59.629,53
14.522.248,53

31/12/2014
2.240.253,47
12.820.512,11
0,00
99.715,72
15.160.481,30

Με βάση την ανάλυση του πίνακα, στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται το τακτικό αποθεματικό. Σύμφωνα με
την ελληνική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό
αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της
ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.
Για την κλειόμενη χρήση 2015 δεν έχει γίνει διανομή κερδών. Η διανομή θα αποφασιστεί και θα εγκριθεί από την
τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της χρήσης 2016. Μετά την έγκριση της διανομής θα πραγματοποιηθούν οι
εγγραφές διανομής στη χρήση 2016.

5.9 Αποτελέσματα (Κέρδη) εις νέον
Ο λογαριασμός Αποτελέσματα εις νέον αναλύεται ως εξής:
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Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) χρήσης εις νέον
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

31/12/2015
335.262,04
698.692,90
1.033.954,94

31/12/2014
271.639,32
418.469,06
690.108,38

Για την κλειόμενη χρήση 2015 δεν έχει γίνει διανομή κερδών. Η διανομή θα αποφασιστεί και θα εγκριθεί από τη
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Μετά την έγκριση της διανομής θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές διανομής στη
χρήση 2016.

5.10 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ο λογαριασμός Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:

Ομολογιακά δάνεια
Μείον: Βραχυπρόθεσμο ποσό ομολογιακών δανείων
Σύνολο

31/12/2015
4.244.000,88
(774.666,76)
3.469.334,12

31/12/2014
5.018.667,35
(774.666,76)
4.244.000,59

Η Εταιρεία εξέδωσε στις 19 Ιουλίου 2007 ομολογιακό δάνειο του Ν.3156/2003 ποσού € 7.000.000 με εκπρόσωπο
την τράπεζα Πειραιώς.
Η Εταιρεία εξέδωσε στις 7 Μαΐου 2010 ομολογιακό δάνειο του Ν.3156/2003 ποσού € 2.200.000 με εκπρόσωπο την
τράπεζα ALPHA BANK. Στις 7 Ιουλίου του ίδιου έτους εκδόθηκε δεύτερο ομολογιακό δάνειο ποσού € 300.000.
Για διασφάλιση των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της η Εταιρεία έχει εγγράψει υποθήκες και
προσημειώσεις συνολικού ποσού € 12.260.000 επι των ακινήτων ιδιοκτησίας της.
Τα δάνεια αποπληρώνονται κανονικά.
Ακολουθεί ανάλυση του υπολοίπου των ομολογιακών δανείων:

Ομολογιακό ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7.000.000
Ομολογιακό ALPHA BANK 2.200.000
Ομολογιακό ALPHA BANK 300.000
Σύνολο

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΤΟΣ
31/12/2015 ΔΟΣΕΙΣ
ΠΟΣΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
3.150.000,59
27 116.666,69
2022
4 136.000,00
956.000,29
1 412.000,00
2018
4 18.000,00
138.000,00
1 66.000,00
2018
4.244.000,88

5.11 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις του Ισολογισμού ενσωματώνουν τις εκτιμώμενες
μελλοντικές φορολογικές επιπτώσεις από φόρους, γεφυρώνοντας τις διαφορές μεταξύ λογιστικών και φορολογητέων
κερδών. Οι τελευταίες προκύπτουν κυρίως από την εφαρμογή διαφορετικών νόμων και κανονισμών κατά τον
υπολογισμό του λογιστικού και του φορολογητέου εισοδήματος και οφείλονται σε «Προσωρινές Διαφορές» μεταξύ
της λογιστικής και της φορολογικής αξίας (βάσης) των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού.
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Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει,
από πλευράς εταιρείας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος
αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Ο λογαριασμός Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:

Αναβαλλόμενος φόρος Παθητικού
Μείον: Αναβαλλόμενος φόρος Ενεργητικού
Σύνολο

31/12/2015
5.960.484,64
(12.995,29)
5.947.489,35

31/12/2014
5.339.314,78
(14.316,58)
5.324.998,20

Στην κλειόμενη χρήση 2015 υπάρχει αύξηση του φορολογικού συντελεστή εισοδήματος από 26% σε 29%, για το
λόγο αυτό παρατηρείται αύξηση στο ποσό του αναβαλλόμενου φόρου Παθητικού.

5.12 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ο λογαριασμός Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:

Αναβαλλόμενο έσοδο από επιχορήγηση παγίων

31/12/2015
968.133,47

31/12/2014
980.695,76

31/12/2015
415.797,21
386.860,00
802.657,21

31/12/2014
823.286,69
568.215,93
1.391.502,62

5.13 Εμπορικές υποχρεώσεις
Ο λογαριασμός Εμπορικές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

Ακολουθεί ημερολογιακή ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων:

Πάνω από 90 ημέρες
Πάνω από 180 ημέρες
Πάνω από 360 ημέρες

Υπόλοιπα σε
καθυστέρηση
79.202,94
49.465,77
49.219,77

%
19%
12%
12%

5.14 Φορολογικές υποχρεώσεις
Ο λογαριασμός Φορολογικές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:
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Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι
Ασφαλιστικές εισφορές
Σύνολο

31/12/2015
174.682,38
120.519,54
39.344,81
334.546,73

31/12/2014
258.340,59
141.735,17
31.637,63
431.713,39

5.15 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ο λογαριασμός Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:

Κεφάλαια κίνησης
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
πληρωτέος στην επόμενη χρήση
Σύνολο

31/12/2015
503.911,87

31/12/2014
456.942,30

774.666,76

774.666,76

1.278.578,63

1.231.609,06

Η Εταιρεία διατηρεί δάνεια κεφαλαίου κίνησης στις τράπεζες Πειραιώς και ALPHA BANK.

5.16 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ο λογαριασμός Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:

Αμοιβές μισθοδοσίας
Επιχορήγηση πάγιων επενδύσεων
Μερίσματα
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2015
2.899,68
12.562,29
0,00
36.198,50
51.660,47

31/12/2014
69.306,43
13.433,86
70.000,00
29.615,27
182.355,56

5.17 Κύκλος εργασιών
Ο λογαριασμός Κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:

Πωλήσεις προϊόντων
Παροχή υπηρεσιών διαμονής και εστίασης
Σύνολο

31/12/2015
162.095,02
4.954.632,48
5.116.727,50

31/12/2014
138.855,82
4.745.472,18
4.884.328,00

5.18 Ανάλυση κόστους
Οι λογαριασμοί Κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής:
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Αναλώσεις τροφίμων και ποτών
Αμοιβές προσωπικού
Προμήθειες πρακτόρων
Αμοιβές τρίτων
Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας
Επισκευές και συντηρήσεις
Λοιπές παροχές σε τρίτους
Φόροι - τέλη
Πλυντικά
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Σύνολο

31/12/2015
1.011.016,26
1.026.477,78
55.210,18
76.765,82
150.350,36
409.143,97
82.225,54
13.507,98
120.377,98
169.792,03
736.991,59
603.256,75
4.455.116,24

31/12/2014
1.076.301,64
876.160,22
80.163,81
65.376,51
110.070,48
554.873,45
71.920,66
33.808,27
86.120,03
173.953,70
1.053.590,26
230.124,98
4.412.464,01

Ο μέσος όρος προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2015 ήταν 109 άτομα και κατά την 31/12/2014 ήταν 88
άτομα. Η περίοδος λειτουργίας του ξενοδοχείου είναι 210 ημέρες (7 μήνες).

5.19 Λοιπά έσοδα
Ο λογαριασμός λοιπά έσοδα αναλύεται ως εξής:

Έσοδα από ενοίκια
Έσοδα από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

31/12/2015
2.736,00
13.433,86
6.998,51
40.086,19
12.906,09
76.160,65

31/12/2014
2.741,00
14.133,46
0,00
330.369,43
12.241,16
359.485,05

5.20 Λοιπά έξοδα
Ο λογαριασμός λοιπά έξοδα αναλύεται ως εξής:

Φορολογικά πρόστιμα
Πρόστιμα επιθεώρησης εργασίας
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

31/12/2015
4.594,73
2.550,70
14.295,57
31.023,49
52.464,49

31/12/2014
23.387,78
5.250,70
24.648,33
44.753,24
98.040,05
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5.21 Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)
Ο λογαριασμός Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) αναλύεται ως εξής:

31/12/2015
(153.780,29)
(11.091,93)
96,40
-164.775,82

Χρεωστικοί τόκοι
Προμήθειες και έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο

31/12/2014
(197.734,37)
(10.347,58)
77,17
-208.004,78

5.22 Φόρος εισοδήματος – Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 που δημοσιεύτηκε τη 16 Ιουλίου 2015 και το Νόμο 4336/2015 που δημοσιεύτηκε τη
14 Αυγούστου 2015, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26%
σε 29% και η προκαταβολή φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100% με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2015.
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές και
τα διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τις
οικονομικές χρήσεις μέχρι και το 2010, τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς
παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του
φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.
Από την οικονομική χρήση 2011 και μετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης
Φορολογικής Συμμόρφωσης. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη
χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο
προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογιζόμενη επί του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης. Κατά την
εκκαθάριση του φόρου την επόμενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία
μετά από φορολογικό έλεγχο.
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι
ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και στο άρθρο 65Α του
Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού
ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και
στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών.
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» για τις
οικονομικές χρήσεις 2011 έως και 2014 έχει εκδοθεί χωρίς προσαρμογές. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση
2015 ήδη διενεργείται από την TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κατά την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές.
Ο λογαριασμός φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής:

Φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος

31/12/2015
179.840,48
6.844,57
186.685,05

31/12/2014
181.502,45
(7.333,67)
174.168,78
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5.23 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Η Εταιρεία είναι εποχιακή και η δραστηριότητα της αφορά τους μήνες Απρίλιο με Οκτώβριο κάθε έτους. Μέσα στο
μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο απολύονται οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου. Στο τέλος της χρήσης 2014 η Εταιρεία είχε
2 εργαζόμενους και στο τέλος της χρήσης 2015 η Εταιρεία είχε 4 εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, η Διοίκηση της
Εταιρείας έχει αποφασίσει ότι δεν θα πραγματοποιεί αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό του κόστους
συνταξιοδότησης ή απόλυσης προσωπικού στο μέλλον καθώς το κόστος αυτό κρίνεται μη σημαντικό για τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

6. Πληροφόρηση κατά τομέα
Η Εταιρεία έχει ένα κλάδο δραστηριότητας, τον ξενοδοχειακό και η Διοίκηση της Εταιρείας δεν παρακολουθεί τα
επιμέρους τμήματα ξεχωριστά λόγω μικρού μεγέθους.

7. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
7.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Σε βάρος της Εταιρείας έχει εκδοθεί από το Ειρηνοδικείο του Ούλτσεν διαταγή πληρωμής από την TUI Deutschland
GmbH ποσού € 1.803.935,43 για επιστροφή προκαταβολών που είχαν δοθεί με βάση σύμβαση συνεργασίας. Από
την πλευρά της η Εταιρεία έχει ασκήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου αγωγή ποσού €
3.341.565,30 για διαφυγόντα κέρδη και αποζημίωση βάση της μονομερούς πάυσης της εν λόγω σύμβασης. Η
διαταγή πληρωμής δεν έχει εκτελεστεί από την πλευρά της TUI Deutschland GmbH και η δικάσιμος ημερομηνία για
την αγωγή της Εταιρείας είναι στις 17/02/2017. Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει πρόβλεψη
για την εν λόγω υπόθεση ποσού € 603.256,75. Η Διοίκηση εκτιμά ότι το ποσό της πρόβλεψης είναι επαρκές.
Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές ή άλλες υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να έχουν
σημαντική επίδραση στις χρηματοοοικονομικές καταστάσεις.

7.2 Προβλέψεις και λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία προέβη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3888/2010 σε περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων
έως και τη χρήση 2009. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Η «Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης» για τις οικονομικές χρήσεις 2011 έως και 2014 έχει εκδοθεί χωρίς παρατηρήσεις. Ο φορολογικός
έλεγχος για τη χρήση 2015 ήδη διενεργείται από την TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κατά την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές.

8. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ.), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και
διαχείρισης κεφαλαίου.
Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως αλλαγή τιμολογιακής
πολιτικής, συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια να επηρεάσουν τη διακύμανση της αξίας των
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χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει η Εταιρεία. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην
προσπάθεια της Εταιρείας να διαχειρίζεται και να ελέγχει την έκθεσή της σε αποδεκτά όρια. Η Εταιρεία έχει
μακροχρόνια συμβόλαια με μεγάλους και αναγνωρισμένους τουριστικούς πράκτορες διεθνώς και ο κίνδυνος
μεταβολών των δεδομένων πώλησης είναι πολύ περιορισμένος. Ο δανεισμός της Εταιρείας είναι κατά το 89% σε
ομολογιακό δάνειο και δεν υπάρχει κίνδυνος αλλαγής επιτοκίων.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το λειτουργικό νόμισμα της είναι το Ευρώ. Ο κίνδυνος έκθεσης της
εταιρείας σε συναλλαγματικές μεταβολές είναι ασήμαντος καθώς οι πράκτορες που συναλλάσσεται η Εταιρεία
λειτουργούν και αυτοί σε Ευρώ. Οπότε, οποιαδήποτε μεταβολή σε συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν θα έχει επίδραση
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Πιστωτικός κίνδυνος
Οι πωλήσεις της Εταιρείας πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγω με πίστωση σε πελάτες(πράκτορες) με
αξιολογημένο ιστορικό πιστωτικής συμπεριφοράς, κατά συνέπεια δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Ο
πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά
στοιχεία θεωρείται περιορισμένος.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μην μπορέσει να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα,
μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων ή / και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την
εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με λήξη στους επόμενους 12 μήνες. Η Διοίκηση της Εταιρείας
παρακολουθεί στενά την πορεία των εισπράξεων και πληρωμών σε καθημερινή βάση και οι ανάγκες ρευστότητας
προσδιορίζονται μηνιαία.
Διαχείριση κεφαλαίου
Ο πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της διατήρησης
ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγειών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρησιακής
λειτουργίας τους και τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιεί προσαρμογές προκειμένου να
εναρμονίζονται με τις αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον.
Ένα σημαντικό μέσο για τη διαχείριση κεφαλαίου είναι η χρήση του δείκτη μόχλευσης (ο δείκτης των ιδίων
κεφαλαίων προς το καθαρό δανεισμό). Στον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού περιλαμβάνονται τα δάνεια μείον
τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα.
Ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης για 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 διαμορφώθηκε ως εξής:

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο δανεισμού
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρός δανεισμός
Ίδια κεφάλαια
Δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης

31/12/2015
3.469.334,12
1.278.578,63
4.747.912,75
512.421,79
4.235.490,96

31/12/2014
4.244.000,59
1.231.609,06
5.475.609,65
300.030,05
5.175.579,60

18.980.158,67
4,48

19.274.544,88
3,72

Εύλογη αξία
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των
χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης:
43
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2015

Ποσά σε χιλ. ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΑΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.

Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή
υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη
εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα.
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία
και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1, 2 και 3 για τη μέτρηση της εύλογης
αξίας.
Η εύλογη αξία των ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων, των πελατών και των προμηθευτών
προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες.
Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Επιπέδου 3 επιμετρείται από ανεξάρτητους ειδικούς εξωτερικούς
εκτιµητές.
Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Για την εξασφάλιση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί Υποθήκες και Προσημειώσεις στα
ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας συνολικού ποσού € 12.260.000.

9. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ηράκλειο, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ορφανάκης Νικόλαος
Α.Δ.Τ. ΑΚ 472973

Ορφανάκης Ιωάννης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 470542

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Στειακάκης Ιωάννης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 745078
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