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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) 

 
 

        

  Σημείωση 2021 2020* 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώματα πάγια      

Ακίνητα 6.1 11.990.000,00 8.690.113,71 

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 141.658,64 163.240,37 

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.1 75.438,35 75.438,35 

Σύνολο  12.207.096,99 8.928.792,43 

       

Άυλα πάγια στοιχεία      

Λοιπά άυλα 6.2 3.264,90 0,09 

Σύνολο  3.264,90 0,09 

       

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

Δάνεια και απαιτήσεις 7.2.1 728.480,97 768.952,05 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες  0,00 0,00 

Σύνολο  728.480,97 768.952,05 

Αναβαλλόμενοι φόροι  0,00 0,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  12.938.842,86 9.697.744,57 

       

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέματα      

Πρώτες Ύλες και διάφορα υλικά    15.773,92 12.942,68 

Προκαταβολές για αποθέματα   0,00 0,00 

Σύνολο  15.773,92 12.942,68 

       

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές      

Εμπορικές απαιτήσεις 8.1 160.276,12 85.192,31 

Λοιπές απαιτήσεις 8.2 995.768,99 960.535,96 

Προπληρωμένα έξοδα   0,00 1.564,55 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.3 1.778.737,26 1.326.807,67 

Σύνολο  2.934.782,37 2.374.100,49 

Σύνολο κυκλοφορούντων  2.950.556,29 2.387.043,17 

       

Σύνολο ενεργητικού  15.889.399,15 12.084.787,74 

        
 
(*) Τα συγκριτικά μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή 
που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (Βλέπε Σημ.3.2.1) 
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  Σημείωση 2021 2020* 

Καθαρή θέση      

Καταβλημένα κεφάλαια      

Κεφάλαιο 9 4.659.000,00 4.659.000,00 

Σύνολο  4.659.000,00 4.659.000,00 

       

Διαφορές εύλογης αξίας      

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 7.1 9.135.207,13 5.667.593,50 

Σύνολο  9.135.207,13 5.667.593,50 

       

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο      
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 9 810.940,96 810.940,96 

Αφορολόγητα αποθεματικά 9 40.392,52 40.392,52 

Αποτελέσματα εις νέο   -1.017.170,13 -1.586.766,78 

Σύνολο  -165.836,65 -735.433,30 

Σύνολο καθαρής θέσης   13.628.370,48 9.591.160,20 

       

Προβλέψεις      

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 10 46.184,00 39.600,00 

Σύνολο   46.184,00 39.600,00 

       

Υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Δάνεια 11.1.1 1.507.811,91 1.919.834,34 

Κρατικές επιχορηγήσεις   26.842,82 33.173,93 

Σύνολο   1.534.654,73 1.953.008,27 

       

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 11.1.1 483.975,93 349.801,33 

Εμπορικές υποχρεώσεις 11.2.1 48.973,74 65.553,29 

Φόρος εισοδήματος   0,00 0,00 

Λοιποί φόροι και τέλη   19.930,08 7.736,80 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   35.996,65 51.109,26 

Λοιπές υποχρεώσεις   58.914,26 10.313,33 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   32.399,28 16.505,26 

Σύνολο   680.189,94 501.019,27 

        

Σύνολο υποχρεώσεων   2.214.844,67 2.454.027,54 

        

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   15.889.399,15 12.084.787,74 

        
 
(*) Τα συγκριτικά μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή 
που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (Βλέπε Σημ.3.2.1) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
 
 
  Σημείωση 2021 2020* 
      
Κύκλος εργασιών (καθαρός)  1.531.875,24 773.311,67 
Κόστος πωλήσεων 12 -1.047.690,73 -873.419,24 
Μικτό αποτέλεσμα  484.184,51 -100.107,57 
Λοιπά συνήθη έσοδα  557.750,49 4.864,39 
Έξοδα διοίκησης 12 -172.520,58 -192.008,53 
Έξοδα διάθεσης 12 -214.808,12 -160.342,71 
Λοιπά έξοδα και ζημιές 12 -8.533,35 -2.649,82 
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)  0,00 0,00 
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων  0,00 0,00 
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων  0,00 0,00 
Λοιπά έσοδα και κέρδη  31.055,13 26.496,41 
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  677.128,08 -423.747,83 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  148,02 137,67 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  -107.679,45 -85.418,02 
Αποτέλεσμα προ φόρων  569.596,65 -509.028,18 
Φόροι εισοδήματος  0,00 0,00 
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  569.596,65 -509.028,18 
        

    
(*) Τα συγκριτικά μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή 
που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (Βλέπε Σημ.3.2.1) 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
της 31ης Δεκεμβρίου 2021 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΨΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2021 - 31.12.2021 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Ηράκλειο Κρήτης  

ε) ΑΡ..Μ.Α.Ε.: 00780/1ΑΤ/Β/86/2332 

    ΓΕ.ΜΗ.:  121607301000 

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

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα. 

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

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

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

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Η τρέχουσα χρήση εμφανίζει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών € 1.531.875,24 έναντι € 773.311,67 της 
προηγουμένης χρήσης, η οποία είχε πληγεί λόγω της πανδημίας του COVID-19. Η εταιρεία εμφανίζει κέρδη μετά φόρων  
€ 569.596,,65 έναντι ζημιών € 509.028,18 και συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή οικονομική θέση, καθώς στις 31.12.2021 το 
σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της ανέρχεται σε € 13.628.370,48 έναντι € 9.591.160,20 της προηγούμενης χρήσης και οι 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ανέρχονται σε € 680.189,94 και υπερκαλύπτονται από το σύνολο του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού το οποίο ανέρχεται σε € 2.950.556,29.     

Κατά συνέπεια η Διοίκηση της εταιρείας δεν έχει εντοπίσει παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο της προοπτική της εταιρείας 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  

 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την 
διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, 
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην 
εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά 
γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται 
σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων και την απομείωση των 
απαιτήσεων. 
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3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και 
μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε 
δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Μεταγενέστερα, 
επιμετρώνται ως εξής: 

(α) Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται σε αναπροσαρμοσμένες (εύλογες) αξίες. Οι αναπροσαρμογές γίνονται 
κάθε τέσσερα 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 ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από 
τη χρησιμοποίησή τους ή 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. 

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: 

 Κτίρια και βελτιώσεις κτιρίων: 50 έτη. 

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη. 

 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός γραφείων 10 έτη 

 Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 5 έτη 

Για πάγια καθαρής αξίας έως € 1.500,00 η Διοίκηση επιλέγει κατά περίπτωση την εφάπαξ ή μη απόσβεσή τους, με 
δεδομένο ότι δεν επηρεάζονται ουσιωδώς οι οικονομικές καταστάσεις. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία 
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική 
διαφορά αναγνωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών 
στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας 
χρήσεως αυτών. 

Ειδικά και αποκλειστικά για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα στην πρώτη εφαρμογή, και προκειμένου να αποφευχθούν οι 
τεχνικά απαιτητικές και κοστοβόρες διαδικασίες που συνεπάγεται η αναδρομική προσαρμογή, τα εν λόγω στοιχεία δύναται 
να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία τους. Στην περίπτωση αυτή:  

 όταν, με απόφαση της οντότητας, η μεταγενέστερη επιμέτρηση θα γίνεται στο κόστος κτήσης, η προσδιορισθείσα 
εύλογη αξία θεωρείται εφεξής ως τεκμαρτό κόστος κτήσης και οι διαφορές επιμέτρησης σε σχέση με τις 
υπάρχουσες λογιστικές αξίες, θα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα εις νέον.  

 Όταν, με απόφαση της οντότητας, η μεταγενέστερη επιμέτρηση θα γίνεται στην εύλογη αξία, για όλα τα 
ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα οι θετικές διαφορές επιμέτρησης σε σχέση με τις υπάρχουσες λογιστικές αξίες 
αναγνωρίζονται ως «διαφορά εύλογης αξίας» στην καθαρή θέση, ενώ για όλα τα επενδυτικά ακίνητα οι σχετικές 
διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα εις νέο. 

(γ) Τα επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μείον τις αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις. 
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3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες και λογισμικά προγράμματα.  

Η αξία των αδειών περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει 
μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των 
σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας 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.  

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που 
απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (που 
διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος 
κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο 
κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.   

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά 
ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο 
από: 

 Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση 
του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

 Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι 
συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν 
είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

γ) Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί 
των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την 
κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

 Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. 

 Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία 
βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. 
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3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Η Διοίκηση της Εταιρείας επέλεξε κατόπιν σχετικής δυνατότητας που παρέχει η παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.4308/2014 να 
μην αναγνωρίσει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να 
έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, 
εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία 
σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά 
αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς 
περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του 
κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο «Πρώτο 
Εισαχθέν-Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO). Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία 
απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι 
«απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται 
μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν 
ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του 
σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του 
ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται 
μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται 
να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα 
ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται 
με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές 
καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή 
εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό 
που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά 
το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία 
προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, 
ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  
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3.1.9. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως υποχρεώσεις και 
μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία 
ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια 
περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.10. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα: 

 Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα και 
εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά 
τους. 

 Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

 Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 
πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης συμβάσεως.   

 Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους καταχωρίζονται 
ως εξής: 

 Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.  

 Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων 
όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

  Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που 
έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.12. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα του 
παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια 
μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις 
σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν 
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας 
τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων 
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται 
εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

3.1.14. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν. 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων 
προηγούμενων περιόδων 
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3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα 
παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής αναφορικά με την κατανομή των καθορισμένων παροχών προσωπικού σε περιόδους 
υπηρεσίας, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους». 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο 
«Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία 
περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί 
συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως 
προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού 
Δικαίου»). 

Με βάση την ως άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το παρελθόν οι 
βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις 
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και σύμφωνα με τα ΕΛΠ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους 
πολιτική ως προς το θέμα αυτό. 

Η εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, σχημάτιζε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, 
κατανέμοντας τις παροχές που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920 και της τροποποίησής του 
από τον Ν.4093/2012 στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων. Η 
εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται 
πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων 
ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012.  

Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής απόφαση έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή λογιστικής πολιτικής, 
εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου, σύμφωνα με τις παραγράφους 
19 - 22 του ΔΛΠ 8. 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την επίδραση από την εφαρμογή της οριστικής απόφασης για κάθε συγκεκριμένο 
κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων που επηρεάζεται.  

 

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - 
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 

31/12/2019 
ΔΛΠ 19-  

Προσ/γές 
Μετάβασης 

1.1.2020    
Αναπροσ/νο 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια       

Ακίνητα 8.826.841,05   8.826.841,05 

Λοιπός εξοπλισμός 196.348,40   196.348,40 

Επενδύσεις σε ακίνητα 75.438,35   75.438,35 

Σύνολο 9.098.627,80 0,00 9.098.627,80 

        

Άυλα πάγια στοιχεία       

Λοιπά άυλα 0,08   0,08 

Σύνολο 0,08 0,00 0,08 

        

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

Δάνεια και απαιτήσεις 809.423,13   809.423,13 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00     

Σύνολο 809.423,13 0,00 809.423,13 

Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00   0,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 9.908.051,01 0,00 9.908.051,01 

        

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα       

Πρώτες Ύλες και διάφορα υλικά  22.675,83   22.675,83 
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Προκαταβολές για αποθέματα 0,00   0,00 

Σύνολο 22.675,83 0,00 22.675,83 

        

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις 87.415,95   87.415,95 

Λοιπές απαιτήσεις 936.015,00   936.015,00 

Προπληρωμένα έξοδα 0,00   0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.106.409,14   1.106.409,14 

Σύνολο 2.129.840,09 0,00 2.129.840,09 

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.152.515,92 0,00 2.152.515,92 

        

Σύνολο ενεργητικού 12.060.566,93 0,00 12.060.566,93 

        

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο 4.659.000,00   4.659.000,00 

Σύνολο 4.659.000,00 0,00 4.659.000,00 

        

Διαφορές εύλογης αξίας       

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 5.667.593,50   5.667.593,50 

Σύνολο 5.667.593,50 0,00 5.667.593,50 

        

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 810.940,96   810.940,96 

Αφορολόγητα αποθεματικά 40.392,52   40.392,52 

Αποτελέσματα εις νέο -1.174.462,06 96.723,46 -1.077.738,60 

Σύνολο -323.128,58 96.723,46 -226.405,12 

Σύνολο καθαρής θέσης 10.003.464,92 96.723,46 10.100.188,38 

        

Προβλέψεις       

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 131.109,46 -96.723,46 34.386,00 

Σύνολο 131.109,46 -96.723,46 34.386,00 

        

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Δάνεια 1.358.723,20   1.358.723,20 

Κρατικές επιχορηγήσεις 39.505,03   39.505,03 

Σύνολο 1.398.228,23 0,00 1.398.228,23 

        

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 311.346,96   311.346,96 

Εμπορικές υποχρεώσεις 84.433,89   84.433,89 

Φόρος εισοδήματος 0,00   0,00 

Λοιποί φόροι και τέλη 18.802,21   18.802,21 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 56.932,17   56.932,17 

Λοιπές υποχρεώσεις 42.886,69   42.886,69 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 13.362,40   13.362,40 

Σύνολο 527.764,32 0,00 527.764,32 

        

Σύνολο υποχρεώσεων 1.925.992,55 0,00 1.925.992,55 

        

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 12.060.566,93 0,00 12.060.566,93 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

31/12/2020 
ΔΛΠ 19-  

Προσ/γές 
Μετάβασης 

1.1.2021    
Αναπροσ/νο 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 773.311,67   773.311,67 
Κόστος πωλήσεων -873.419,24   -873.419,24 
Μικτό αποτέλεσμα -100.107,57 0,00 -100.107,57 
Λοιπά συνήθη έσοδα 4.864,39   4.864,39 
Έξοδα διοίκησης -185.880,57 -6.127,96 -192.008,53 
Έξοδα διάθεσης -160.342,71   -160.342,71 
Λοιπά έξοδα και ζημιές -2.649,82   -2.649,82 
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00   0,00 
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00   0,00 
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00   0,00 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 26.496,41   26.496,41 
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -417.619,87 -6.127,96 -423.747,83 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 137,67   137,67 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -85.418,02   -85.418,02 
Αποτέλεσμα προ φόρων -502.900,22 -6.127,96 -509.028,18 
Φόροι εισοδήματος 0,00     

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -502.900,22 -6.127,96 -509.028,18 

        

 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και 
επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται 
αναδρομικά. 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων 
των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. 

Στην παρούσα χρήση δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει 
την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς 
την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα χρήση δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισμού 

Στην παρούσα χρήση δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.  
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων 
πάγιων στοιχείων 

Γήπεδα Κτίρια 
Λοιπός 

εξοπλισμός 

Επενδύσεις 
σε ακίνητα 
(γήπεδα) 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως            
Υπόλοιπο 1.1.2020 1.421.445,00 8.272.961,10 2.129.674,12 75.438,35 11.899.518,57 
Προσθήκες περιόδου 0,00 31.000,00 21.084,29 0,00 52.084,29 
Διαφορές Αναπροσαρμογής  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2020 1.421.445,00 8.303.961,10 2.150.758,41 75.438,35 11.951.602,86 
Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

        
  

Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 867.565,05 1.933.325,72 0,00 2.800.890,77 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 167.727,34 54.192,32 0,00 221.919,66 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 1.035.292,39 1.987.518,04 0,00 3.022.810,43 
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 1.421.445,00 7.268.668,71 163.240,37 75.438,35 8.928.792,43 
Αξία κτήσεως            
Υπόλοιπο 1.1.2021 1.421.445,00 8.303.961,10 2.150.758,41 75.438,35 11.951.602,86 
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 23.079,35 0,00 23.079,35 
Διαφορές Αναπροσαρμογής  2.857.044,00 -592.450,10 0,00 0,00 2.264.593,90 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2021 4.278.489,00 7.711.511,00 2.173.837,76 75.438,35 14.239.276,11 
Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

        
  

Υπόλοιπο 1.1.2021 0,00 1.035.292,39 1.987.518,04 0,00 3.022.810,43 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 167.727,34 44.661,08 0,00 212.388,42 

Διαφορές Αναπροσαρμογής  0,00 
-

1.203.019,73 
0,00 0,00 

-1.203.019,73 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2021 0,00 0,00 2.032.179,12 0,00 2.032.179,12 
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021 4.278.489,00 7.711.511,00 141.658,64 75.438,35 12.207.096,99 
 
 
 
6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Πίνακας μεταβολών άυλων παγίων 
στοιχείων 

Λογισμικά 
Προγράμματα  

Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 1.1.2020 2.170,10 
Προσθήκες περιόδου 165,10 
Μειώσεις περιόδου 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2020 2.335,20 
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   
Υπόλοιπο 1.1.2020 2.170,02 
Αποσβέσεις περιόδου 165,09 
Υπόλοιπο 31.12.2020 2.335,11 
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 0,09 
Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 1.1.2021 2.335,20 
Προσθήκες περιόδου 3.806,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2021 6.141,20 
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   
Υπόλοιπο 1.1.2021 2.335,11 
Αποσβέσεις περιόδου 541,19 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2021 2.876,30 
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021 3.264,90 
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7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

7.1 Επιμέτρηση σε εύλογη αξία 

Με βάση μελέτη ανεξάρτητου εκτιμητή στην παρούσα χρήση αναπροσαρμόστηκε η αξία των ακινήτων της Εταιρείας στο 
ποσό των € 11.990.000,00 και η σχετική διαφορά αναπροσαρμογής ποσού € 3.467.613,63 καταχωρήθηκε στο 
λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων «Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων».  

 

7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

7.2.1 Δάνεια και απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
 31/12/2021 31/12/2020 

Απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 

728.480,97 768.952,05 

 

8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

8.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
 31/12/2021 31/12/2020 
Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες  124.014,79 48.930,98 
Πελάτες συνδεδεμένες οντότητες  1.331,76 1.331,76 
Επισφαλείς πελάτες  102.927,34 102.927,34 
Απομείωση μη συνδεδεμένων πελατών  -67.997,77 -67.997,77 
Σύνολο 160.276,12 85.192,31 

 

8.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
 31/12/2021 31/12/2020 

Απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 

723.926,03 683.454,95 

Απαίτηση από το συνδεδεμένο μέρος "ΚΑΨΗ ΕΛΕΝΗ" 265.369,62 265.369,62 
Χρεώστες διάφοροι 6.473,34 11.711,39 
Σύνολο 995.768,99 960.535,96 

 

8.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
 31/12/2021 31/12/2020 
Ταμείο 25.750,72 29.557,26 
Καταθέσεις όψεως 1.752.986,54 1.297.250,41 
Σύνολο 1.778.737,26 1.326.807,67 
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9. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 1.553.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 3 η 
κάθε μία και ανέρχεται σε € 4.659.000,00. 
 

 Αριθμός Ονομαστική Αξία Συνολική Αξία 

Ονομαστικές μετοχές  1.553.000 3,00 4.659.000,00 

 

Η εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμμετέχει στο μετοχικό 
κεφάλαιο με ποσοστό 90%, κατέχει δηλαδή 1.397.700 μετοχές. 

Το τακτικό αποθεματικό είχε σχηματιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν. 2190/1920.  

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 
 

Ακολουθεί ανάλυση των αποθεματικών της εταιρείας. 
 
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  31/12/2021 31/12/2020 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 110.899,00 110.899,00 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.Δ.13126359 16.878,66 16.878,66 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν:1116/81 23,86 23,86 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.1262/82 17.817,94 17.817,94 
ΑΦΟΡ.ΑΠΟΘ.ΕΠΕΝ.Α.22 Ν.1828/89 665.321,50 665.321,50 

Σύνολο 810.940,96 810.940,96 

   
   

Αφορολόγητα αποθεματικά 31/12/2021 31/12/2020 
ΑΦΟΡ/ΤΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΑΦΟΡ/ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΤΟΚΩΝ 40.392,52 40.392,52 

   

10.  Προβλέψεις 

10.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία επιμετρήθηκε στα προκύπτοντα από την 
νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  
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11. Υποχρεώσεις 

11.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

11.1.1 Δάνεια 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται οι παρακάτω προσημειώσεις υποθηκών: 

 Α’ προσημείωση υποθήκης επί του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΟΡΙΑ ποσού 2.052.176,00 ευρώ στην 
Εθνική Τράπεζα.  

 Β’ προσημείωση υποθήκης 3.000.000 ευρώ στην ΑΛΦΑ BANK υπέρ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 31/12/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο λήξεως 
Τραπεζικά 

Δάνεια 
Τραπεζικά  

Δάνεια 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα:   

Έως 1 έτος 476.548,68 349.801,33 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος 476.548,68 349.801,33 
Μακροπρόθεσμο τμήμα:   

2 έως και 5 έτη 1.507.811,91 1.648.089,67 
Άνω των 5 ετών 0,00 271.744,67 
Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος 1.507.811,91 1.919.834,34 

Γενικό Σύνολο 1.984.360,59 2.269.635,67 

 

 (β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων 

11.2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

11.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
 31/12/2021 31/12/2020 

Προμηθευτές μη συνδεδεμένες οντότητες  48.353,74 55.013,29 
Προμηθευτές συνδεδεμένες οντότητες  620,00 10.540,00 
Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00 
Σύνολο 48.973,74 65.553,29 

 

12. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 

Το σύνολο των εσόδων και εξόδων εμπίπτουν στη συνήθη λειτουργία της οντότητας.  

Ακολουθεί ανάλυση των εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

 

 31/12/2021 31/12/2020 
Μεταβολές & Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 177.870,33 119.779,01 
Παροχές σε εργαζόμενους 593.613,51 508.971,47 
Αποσβέσεις κτιρίων  167.727,34 167.727,34 
Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 45.202,27 54.357,41 
Λοιπά έξοδα και ζημίες: 

  

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 147.607,06 175.786,08 
Παροχές τρίτων 230.649,04 148.520,41 
Φόροι - Τέλη 38.613,44 32.314,67 
Διάφορα έξοδα 33.736,44 18.314,09 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  8.350,07 311,49 
Έξοδα προηγουμένων  χρήσεων  183,28 2.338,33 

Σύνολο 1.443.552,78 1.228.420,30 
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13. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Ακολουθεί ανάλυση του μέσου όρου του απασχολούμενου προσωπικού.  

 

Μέσος όρος Προσωπικού Ν.4308/2014 Εργαζόμενοι Μήνες  
Μέσος όρος 

εργαζομένων 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 1 μήνα 0 1 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 2 μήνες 0 2 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 3 μήνες 0 3 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 4 μήνες 3 4 1 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 5 μήνες 2 5 1 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 6 μήνες 1 6 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 7 μήνες 0 7 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 8 μήνες 0 8 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 9 μήνες 3 9 2 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 10 μήνες 0 10 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 11 μήνες 1 11 1 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 12 μήνες 31 12 31 

Με εποχική πλήρη απασχόληση έως 1 μήνα 2 1 0 

Με εποχική πλήρη απασχόληση έως 2 μήνες 1 2 0 

Με εποχική πλήρη απασχόληση έως 3 μήνες 2 3 0 

Με εποχική πλήρη απασχόληση έως 4 μήνες 3 4 1 

Με εποχική πλήρη απασχόληση έως 5 μήνες 0 5 0 

Με εποχική πλήρη απασχόληση έως 6 μήνες 0 6 0 

Με εποχική πλήρη απασχόληση έως 7 μήνες 0 7 0 

Με εποχική πλήρη απασχόληση έως 8 μήνες 0 8 0 

Με εποχική πλήρη απασχόληση έως 9 μήνες 0 9 0 

Με εποχική πλήρη απασχόληση έως 10 μήνες 0 10 0 

Με εποχική πλήρη απασχόληση έως 11 μήνες 0 11 0 

Με εποχική πλήρη απασχόληση έως 12 μήνες 0 12 0 

Με εποχική, μερική απασχόληση έως 2 μήνες 1 2,00 0 

Σύνολο εργαζομένων (χρήση 2021)    37 

 

 

Μέσος όρος Προσωπικού Ν.4308/2014 Εργαζόμενοι Μήνες  
Μέσος όρος 

εργαζομένων 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 1 μήνα 2 1 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 2 μήνες 1 2 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 3 μήνες 1 3 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 4 μήνες 0 4 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 5 μήνες 0 5 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 6 μήνες 0 6 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 7 μήνες 0 7 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 8 μήνες 0 8 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 9 μήνες 0 9 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 10 μήνες 0 10 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 11 μήνες 0 11 0 

Με μόνιμη πλήρη απασχόληση έως 12 μήνες 41 12 41 

Σύνολο εργαζομένων (χρήση 2020) 45   41 
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Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

 

 31/12/2021 31/12/2020 
Μισθοί 498.672,45 411.409,70 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα 76.772,71 88.336,00 
Αποζημιώσεις απολύσεως 6.664,45 2.655,93 
Παροχές προσωπικου  4.919,90 441,88 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 6.584,00 6.127,96 

Σύνολο 593.613,51 508.971,47 

 

14.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

Δεν υπάρχουν.  
  

15. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον 
ισολογισμό 

Εγγυήσεις:  

 Α’ προσημείωση υποθήκης επί του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΟΡΙΑ ποσού 2.052.176,00 ευρώ στην ΕΤΕ 
(πρώην FBB).  

 
 Β’ προσημείωση υποθήκης 3.000.000 ευρώ στην ΑΛΦΑ BANK υπέρ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις:  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2020 και 2021. 
Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν είναι σε θέση 
να προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν σε μελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.  

 

16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν έχουν άμεση 
επίδραση στα μεγέθη και τις επιδόσεις της. Ωστόσο σε συνέχεια των γεγονότων αυτών, έχουν εμφανισθεί κίνδυνοι και 
αναμένεται να ανακύψουν νέοι. Μεταξύ αυτών είναι: η διακύμανση των αναμενομένων κρατικών εσόδων στον τομέα του 
τουρισμού, ο πληθωρισμός των τιμών της ενέργειας και των σιτηρών και η αβεβαιότητα στην εξέλιξη των άμεσων ξένων 
επενδύσεων, μεταβλητές που ενδέχεται να επηρεάσουν την δημοσιονομική ευελιξία και το ευρύτερο οικονομικό κλίμα με 
αναπόφευκτες έμμεσες συνέπειες στην εταιρεία.  
 

Ηράκλειο Κρήτης 31/8/2022 

  
 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  
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