
 1 

 

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31
ης

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Τ Η Σ   

« Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Α Κ Ε Σ  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  Κ Α Ι  Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ   

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ  Α Φ Ο Ι  Π Α Λ Α Τ Σ Ι Δ Η  Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α »  

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,  όπως ισχύει, 

με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) 
 

 

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της 

αρχής της πραγματικής εικόνας 

 

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικό-

νας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού. 

 

Δεν έγινε. 

 

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του 

ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».  

 

Δεν έγινε. 

 

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότε-

ρους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 

   

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, 

όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 

   

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, 

για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 

   

Δεν έγινε. 

 

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και 

συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. 

 

Δεν έγιναν. 

 

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέ-

σεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. 

 

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατα-

σκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με 

την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 
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(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 

(3) Δεν υπάρχουν συμμετοχές και χρεόγραφα.  

(4) Δεν υπάρχουν τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισαγμένοι στο χρηματιστήριο.  

(6) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν 

στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας 

τιμής αγοράς τους. 

(7) Δεν υπάρχουν από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα. 

(8) Δεν υπάρχουν υπολείμματα και υποπροϊόντα  

(9) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κό-

στους, η οποία ακολουθείται πάγια. 

 

(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη 

αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύ-

λογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β, 

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλο-

γισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφ-

θεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας. 

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύ-

ση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επη-

ρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών, 

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που 

έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.» 

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα. 

 

(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλο-

γη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται: 

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων: 

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους 

της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  

- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και  

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστι-

κή αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλλη-

λων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, 

- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση 

ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.» 

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα. 

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμι 

σμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. 

Δεν υπάρχουν. 

 

(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδι-

κών μεθόδων αποτιμήσεως. 

 

Δεν έγινε. 
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(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των 

αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. 

 

Δεν έγινε. 

 

(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινη-

τών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 

 

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.  

 

(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, ανα-

προσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαρια-

σμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». 

 

Δεν έγινε στην παρούσα χρήση αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων. 

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). 

 

Παραθέτεται συνημμένος σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.  

 

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 

 

Δεν έγιναν. 

 

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

   

Δεν σχηματίστηκαν. 

 

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απο-

σβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 

 

Δεν έγιναν. 

 

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν 

στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δα-

νείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύ-

ξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως 

(GOODWILL)». 

 

  Αξία κτήσης Σύνολο αποσβέσεων Αναπόσβεστη αξία 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΚΤΗΣ 4.351.932,20  4.351.932,19  0,01  

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ν.3299/04 400.500,00  160.200,00  240.300,00  

Σύνολο 4.752.432,20  4.512.132,19  240.300,01  

 

§ 4.  Συμμετοχές 

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% . 
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Δεν υπάρχουν. 

 

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμε-

νος εταίρος.   

 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.  

 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται 

και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

 

§ 5.  Αποθέματα 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του 

άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.  

 

Δεν έγινε παρέκκλιση. 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους 

οποίους οφείλονται. 

 

Δεν υπάρχουν.  

 

§ 6.  Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες  μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. 
 

 Αριθμός Ονομαστική 
Αξία 

Συνολική Αξία 

Κοινές μετοχές (ονομαστικές) 338.494 29,35 9.934.798,90 
Σύνολο 338.494 29,35 9.934.798,90 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Δεν εκδόθηκαν. 

 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα. 

 

Δεν υπάρχουν.  

 

 (δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση. 

 

Δεν αποκτήθηκαν. 

 

§ 7.  Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός Ισολογισμού δι-

ακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 

 

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι ση-

μαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων 

αποζημιώσεως του προσωπικού. 

 

Δεν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις. 
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(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογα-

ριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα: - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών 

της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από 

αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολό-

γηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας. 

 

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί.  

 

(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις 

όρους της αγοράς από την εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη 

φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία 

είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας. 

 

Οι συναλλαγές με τα συνδεόμενα μέρη έχουν ως εξής: 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

    

  

  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗ 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙ-

ΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑ-

ΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕ-

ΣΙΩΝ 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΩΝ 

27.708,37 - - 

ΣΥΝΟΛΑ 27.708,37 - - 

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να 

προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις 

υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 

 

Η Εταιρεία είναι ενήμερη προς όλες τις φορολογικές της υποχρεώσεις. Για τις φορολογικές χρήσεις  2004 - 

2009  η εταιρεία έχει προβεί σε περαίωση βάσει του Ν. 3697/2008 ενώ για τις  χρήσεις 2010 - 2013 οι φο-

ρολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές και αμετάκλητες καθώς δεν έχει διενεργηθεί φορολο-

γικός έλεγχος. Για τη χρήση 2014 ο φορολογικός έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές της εταιρείας βάση 

του άρθρου  65Α παράγραφος 1 του Ν.4174/2013 του “Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας” βρίσκεται σε 

εξέλιξη, ωστόσο δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις.  

 

 

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 

 

Τράπεζα Πειραιώς 

Ομολογιακά δάνεια                                  €   6.035.930,57 

Σύνολο                                                  €   6.035.930,57 

 

(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 

 

Για ασφάλεια τραπεζικών δανείων που εμφανίζονται στον Ισολογισμό, έχουν εγγραφεί οι κάτωθι προση-
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μειώσεις και υποθήκες: 

  

Υπέρ Τράπεζας Πειραιώς: 

Παράλληλη προσημείωση ποσού € 800.000 σε οικόπεδα μετά των κτισμάτων αυτών που αποτελούν την 

ξενοδοχειακή μονάδα ANGELA MARE και περιλαμβάνουν τις κάτωθι κτηματολογικές μερίδες: 

- Επί οικοπέδου επιφανείας 14.520 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας 

- Επί οικοπέδου επιφανείας 35.820 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας 

 

Παράλληλη προσημείωση ποσού € 8.000.000 σε οικόπεδα μετά των κτισμάτων αυτών που αποτελούν την 

ξενοδοχειακή μονάδα ANGELA MARE και περιλαμβάνουν τις κάτωθι κτηματολογικές μερίδες: 

- Επί οικοπέδου επιφανείας 14.520 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας 

- Επί οικοπέδου επιφανείας 35.820 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας 

 

Παράλληλη προσημείωση ποσού € 2.700.000 σε οικόπεδα μετά των κτισμάτων αυτών που αποτελούν την 

ξενοδοχειακή μονάδα ANGELA MARE και περιλαμβάνουν τις κάτωθι κτηματολογικές μερίδες: 

- Επί οικοπέδου επιφανείας 14.520 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας 

- Επί οικοπέδου επιφανείας 35.820 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας 

 

Παράλληλη προσημείωση ποσού 4.000.000 € σε οικόπεδα μετά των κτισμάτων αυτών που αποτελούν την 

ξενοδοχειακή μονάδα ANGELA MARE και περιλαμβάνουν τις κάτωθι κτηματολογικές μερίδες: 

- Επί οικοπέδου επιφανείας 14.520 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας 

- Επί οικοπέδου επιφανείας 35.820 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας 

 

 

Υπέρ εταιρείας TUI UK LIMITED 

- Προσημείωση υποθήκης ακινήτου 4.000.000 ευρώ υπέρ της αγγλικής εταιρείας με την επωνυμία 

TUI UK LIMITED και κατά της ιδιοκτήτριας Α.Ε. 

 

 

 

(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη 

αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύ-

λογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β, 

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλο-

γισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφ-

θεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας. 

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύ-

ση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επη-

ρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών, 

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που 

έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.» 

 

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα. 

 

(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλο-

γη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται: 

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων: 

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους 

της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  

- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και  

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογι-
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στική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλλη-

λων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι 

ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί». 

  

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα. 

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί 

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα επομένων χρήσε-

ων».  

 

Έσοδα επομένων χρήσεων 

Ενοίκια                                                   €  28.789,06 

Σύνολο                                                  €  28.789,06 

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως 

-  Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση 

αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.  

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ                  €  1.698.862,04 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΙΑS - ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ    €     146.238,26 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ                            €  2.822.530,13 

Σύνολο                                                                                              €  4.667.630,43 

 

§ 10.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 

 

Δεν υπάρχουν. 

§ 11.  Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων 

διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 

 

Για την περίπτωση αυτή βλέπε ανάλυση σε §7 (γ2). 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρή-

σαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες  προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών 

συμβουλίων και διαχειριστές) 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. 

(Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α’). 
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Εμπορικής Δραστηριότητας: 

-Εσωτερικού                          €  7.162.437,22 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και 

κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προ-

σωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπι-

κό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. 

 

  

 (1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα        111 

 (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 

-   Διοικητικό (υπαλληλικό) προσ. άτομα             111 

    Σύνολο άτομα                                                   111 

 

 (3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού: 

 

-  Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού: 

 Μισθοί                                   €     1.590.101,05 

 Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα           €        396.272,32 

-    Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού:    €          84.031,82 

-    Αποζημιώσεις απόλυσης προσωπικού:     €            3.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ              €     2.073.905,19 

   

 

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαρια-

σμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαρια-

σμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρ-

θρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. 

Λογ. Σχεδίου).  

 

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα: 

-Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις   €    37.015,97 

-Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων     €      1.926,59 

- Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα    €           99,55 

Σύνολο                                        €    39.042,11 

 

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προη-

γούμενων χρήσεων». 

 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

- Παράπονα πελατών                                  €     16.908,32 

- Λοιπά έξοδα                                            €     16.561,51 

Σύνολο                 €      33.469,83 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

- Λοιπά έσοδα                                           €     11.112,27 

Σύνολο                €      11.112,27 

 

 

 (ε) Άρθρο 43α § 1-κ: Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό 

έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο: 

- Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 
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- των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, 

- των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών, 

- των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 

 

Στην κλειόμενη χρήση για αμοιβές του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρεώθηκε ποσό € 

7.000,00 και για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού ποσό € 5.000,00. Δεν χρεώθηκαν από την Ελε-

γκτική εταιρεία αμοιβές για λοιπές εργασίες.  

§ 13.  Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της 

πιστής εικόνας 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρί-

νονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της 

πιστής εικόνας. 

 

(α) Κατά την 31.12.2014 το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει 

τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων, ωστόσο το γεγονός αυτό δε συνιστά 

κίνδυνο για τη μη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώ-

σεων αυτών είναι προς την εταιρεία TUI UK, με την οποία, η εταιρεία συνδέεται συμβατικά για τη λειτουρ-

γία του ξενοδοχείου. 

 

(β) Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 δεν έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρεί-

ας μέχρι το παρόν, καθώς επίσης δεν έχει ολοκληρωθεί ο τακτικός έλεγχος της χρήσης 2013. 

 

   

Ελευσίνα, 30 Ιουλίου 2015 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 & ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

  

 

 

  
 

      

ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΛΑΤΣΙΔΗ ΠΑΛΑΤΣΙΔΗ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑΖ866896 Α.Δ.Τ.  ΑΕ138888 Α.Δ.Τ.  ΑΒ000219 

    
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.  

31288/Α’ ΤΑΞΗ  

 
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 

Βεβαιώνεται  ότι το ανωτέρω προσάρτημα, που αποτελείται από εννέα  (9) σελίδες κι ένα (1) πίνακα παγίων 

είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση  ελέγχου, που χορηγήσαμε με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2015. 

 

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 Πετρόπουλος Γεώργιος  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35021 
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