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

 
  Σημ. 2021 2020* 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια 9     

Ακίνητα 9.1 31.980.000,00 26.883.854,24 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 9.1 69.078,77 71.325,73 

Λοιπός εξοπλισμός 9.1 56.246,44 40.595,44 

Επενδύσεις σε ακίνητα 9.2 2.370.000,00 893.353,00 

Σύνολο   34.475.325,21 27.889.128,41 

Άυλα πάγια στοιχεία       

Λοιπά άυλα 9.3 775,09 2.325,09 

Σύνολο   775,09 2.325,09 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

Δάνεια και απαιτήσεις   4.000,00 4.000,00 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 10.1.1 9.410.679,00 9.410.679,00 

Σύνολο   9.414.679,00 9.414.679,00 

Αναβαλλόμενοι φόροι   0,00 0,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   43.890.779,30 37.306.132,50 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα 11     

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά    31.604,71 26.478,78 

Προκαταβολές για αποθέματα   8.062,35 4.479,94 

Σύνολο   39.667,06 30.958,72 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις 10.1.2 318.927,50 240.366,12 

Λοιπές απαιτήσεις 10.1.3 168.678,42 154.963,00 

Προπληρωμένα έξοδα   82.050,68 30.190,80 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10.1.4 1.294.048,66 1.064.252,59 

Σύνολο   1.863.705,26 1.489.772,51 

Σύνολο κυκλοφορούντων   1.903.372,32 1.520.731,23 

Σύνολο ενεργητικού   45.794.151,62 38.826.863,73 

        
 
(*) 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.6.1.18) 
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  Σημ. 2021 2020 
Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο 12.1 4.086.000,00 4.086.000,00 

Σύνολο   4.086.000,00 4.086.000,00 

Διαφορές εύλογης αξίας       

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 12.3 22.913.323,94 17.314.498,88 

Σύνολο   22.913.323,94 17.314.498,88 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 12.2 4.213.535,33 4.213.535,33 

Αφορολόγητα αποθεματικά 12.2 770.594,26 770.594,26 

Αποτελέσματα εις νέο   -9.398.984,59 -12.397.593,88 

Σύνολο   -4.414.855,00 -7.413.464,29 

Σύνολο καθαρής θέσης   22.584.468,94 13.987.034,59 

Προβλέψεις       

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 13 122.805,00 111.535,00 

Σύνολο   122.805,00 111.535,00 

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Δάνεια 14.1 16.839.045,37 18.854.936,01 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 14.1 3.003.460,00 3.341.582,02 

Κρατικές Επιχορηγήσεις    17.091,13 18.502,42 

Σύνολο   19.859.596,50 22.215.020,45 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 14.2     

Τραπεζικά δάνεια 14.2.1 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 14.2.1 1.448.020,01 1.073.848,77 

Εμπορικές υποχρεώσεις 14.2.2 1.042.052,47 897.878,95 

Φόρος εισοδήματος   0,00 0,00 

Λοιποί φόροι και τέλη   54.070,68 21.242,06 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   504.661,77 455.069,82 

Λοιπές υποχρεώσεις 14.2.3 74.445,64 40.354,51 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   104.030,62 24.879,58 

Έσοδα επόμενων χρήσεων   0,00 0,00 

Σύνολο   3.227.281,19 2.513.273,69 

Σύνολο υποχρεώσεων   23.086.877,68 24.728.294,14 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   45.794.151,62 38.826.863,73 

        
 
(*) 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.6.1.18) 
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2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις 

 

        

  Σημ. 2021 2020 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   2.366.083,29 1.999.818,58 

Κόστος πωλήσεων 15 -2.070.211,33 -2.166.086,67 

Μικτό αποτέλεσμα   295.871,96 -166.268,09 

Λοιπά συνήθη έσοδα  2.291.627,86 79.523,24 

    2.587.499,82 -86.744,85 

Έξοδα διοίκησης 15 -290.927,30 -378.270,73 

Έξοδα διάθεσης 15 -234.931,62 -395.772,85 

Λοιπά έξοδα και ζημιές   -23.428,65 -1.346,65 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   0,00 -1.625,02 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων -19.223,40 0,00 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία   1.515.122,00 0,00 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων   0,00 0,00 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας   0,00 0,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  128.140,91 29.318,10 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   3.662.251,76 -834.441,99 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   43,50 1.385,13 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15 -663.685,97 -545.294,12 

Αποτέλεσμα προ φόρων   2.998.609,29 -1.378.350,98 

Φόροι εισοδήματος  0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  2.998.609,29 -1.378.350,98 

        
 
(*) 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.6.1.18) 
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3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης  

 

  Κεφάλαιο 
Διαφορές 

εύλογης αξίας 
Αποθεματικά 

νόμων & κατ/κού 
Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2020 (βάσει 
δημοσίευσης) 

4.086.000,00 17.314.498,88 4.213.535,33 770.594,26 -11.251.622,48 15.133.005,99 

Προσαρμογή λόγω αλλαγής 
λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19         232.379,58 232.379,58 
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 
κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 4.086.000,00 17.314.498,88 4.213.535,33 770.594,26 -11.019.242,90 15.365.385,57 
Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο 

          0,00 

Διανομές μερισμάτων           0,00 
Αποτελέσματα περιόδου         -1.378.350,98 -1.378.350,98 
Υπόλοιπο 31.12.2020 4.086.000,00 17.314.498,88 4.213.535,33 770.594,26 -12.397.593,88 13.987.034,59 
Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο 

  5.598.825,06       5.598.825,06 

Διανομές μερισμάτων           0,00 
Αποτελέσματα περιόδου        2.998.609,29 2.998.609,29 
Υπόλοιπο 31.12.2021 4.086.000,00 22.913.323,94 4.213.535,33 770.594,26 -9.398.984,59 22.584.468,94 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 

 

4. Πληροφορίες  

 

Επωνυμία Οντότητας:  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Νομικός τύπος οντότητας:   Ανώνυμη Εταιρία 

 

Περίοδος αναφοράς:   1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021 

 

Διεύθυνση έδρας:    Δήμος Θεσσαλονίκης  

 

Δημόσιο Μητρώο: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικής Γραμματείας Εμπορίου - 
Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως 

Αρ. ΓΕΜΗ  121578704000 

 

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα:  Η Διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Εκκαθάριση:     Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση 

 

Κατηγορία οντότητας:  Μεσαία οντότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4308/2014.  

 

Δήλωση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν 
καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Ν.4308/2014. 
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5. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας  

 

Με την υπ’ αριθ. 6380/28-03-2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία 
Εκούσιας Δικαιοδοσίας), έγινε δεκτή η αίτηση υπαγωγής της εταιρείας στις διατάξεις του άρθρου 99 του 
Ν.3588/2007 περί διαδικασίας εξυγίανσης. 

Στα πλαίσια της διαδικασίας εξυγίανσης, η εταιρεία υπέγραψε στις 14.01.2014 συμφωνητικό με τις τράπεζες 
με τις οποίες συνεργάζονταν με τους παρακάτω όρους : 

 χορήγηση περιόδου χάριτος ενός έτους για καταβολή κεφαλαίου και τόκων, 
 

 υποχρέωση καταβολής αποκλειστικά των δεδουλευμένων τόκων τον δεύτερο και τρίτο χρόνο της 
περιόδου χάριτος και 
 

 καταβολή του ήμισυ της ρυθμιζόμενης οφειλής σε συνολικά 7 έτη και η καταβολή του υπολοίπου της 
ρυθμιζόμενης οφειλής σε συνολικά 27 συνεχείς τριμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη δόση 
καταβλητέα 3 μήνες μετά την περίοδο χάριτος και η τελευταία 10 έτη μετά.  

Οι ενέργειες της Διοίκησης στις χρήσεις που ακολούθησαν μέχρι και την χρήση 2019, με πρωταρχικό στόχο 
την αύξηση του κύκλου εργασιών και τον εξορθολογισμό του άμεσου λειτουργικού κόστους, είχαν θετικά 
αποτελέσματα και σταδιακή βελτίωση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.  

Ωστόσο στην χρήση 2020 η πορεία της εταιρείας δέχθηκε πλήγμα λόγω της πανδημίας του covid 19 που 
έπληξε σημαντικά την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα τον ξενοδοχειακό τομέα. Το κεντρικό 
ξενοδοχείο ανέστειλε την λειτουργία του για το διάστημα από 21/03/2020 μέχρι 14/06/2020 και το 
υποκατάστημα από 21/3/2020 μέχρι 31/05/2020, ενώ στην συνέχεια υπολειτουργούσαν λόγω της δραματικής 
μείωσης των κρατήσεων. Στην χρήση 2021, καθώς η πανδημία δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί, οι κρατήσεις 
παραμένουν μειωμένες σε σύγκριση με τις χρήσεις πριν την πανδημία, αλλά είναι βελτιωμένες σε σχέση με 
την χρήση 2020. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών στην χρήση 2021 ανήλθε σε € 2.366.083,29 έναντι  
€ 1.999.818,58 της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 18,31%. 

Η εταιρεία προσπάθησε με κάθε μέσο να αντιμετωπίσει την κρίση, χρησιμοποιώντας όλα τα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα λαμβάνοντας επιχορηγήσεις 
συνολικού ποσού € 2.213.888,53 (επιχορηγήσεις τόκων δανείων, παγίων δαπανών, επανεκκίνησης 
τουρισμού, μη επιστροφής σημαντικού ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής) και συμμετέχοντας στα 
προγράμματα επιδότησης εργασίας εργαζομένων, επιτυγχάνοντας μείωση του μισθολογικού κόστους για την 
περίοδο που τα ξενοδοχεία λειτουργούσαν με χαμηλή πληρότητα.  

Επιπρόσθετα, με βάση μελέτη ανεξάρτητου εκτιμητή στην χρήση 2021 αναπροσαρμόστηκε η αξία των 
ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της Εταιρείας στο ποσό των € 31.980.000,00 και η σχετική διαφορά 
αναπροσαρμογής ποσού € 5.598.825,06 προσαύξησε τον λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων «Διαφορές αξίας 
ενσώματων παγίων» και αναπροσαρμόστηκε η αξία των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας στο ποσό των  
€ 2.370.000,00 και η σχετική διαφορά αναπροσαρμογής ποσού € 1.515.122,00 βελτίωσε τα αποτελέσματα 
της παρούσας χρήσης.    

Κατά συνέπεια, η εταιρεία στην χρήση 2021 παρουσιάζει κέρδη μετά φόρων € 2.998,609,29 έναντι ζημιών 
μετά φόρων € 1.378.350,98 της προηγούμενης χρήσης. Τα μικτά αποτελέσματα της χρήσης 2021 ανήλθαν σε 
κέρδη € 295.871,96 έναντι ζημιών € 166.268,09 της προηγούμενης χρήσης. Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε  
€ 22.584.468,94 έναντι € 13.987.034,59 της προηγούμενης χρήσης.   

Στην κλειόμενη χρήση το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει την συνολική 
αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά το ποσό των € 1.323.908,87 έναντι € 992.542,47 
της προηγούμενης χρήσης.  
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Η Διοίκηση της εταιρείας καθώς η πανδημία δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην 
Ουκρανία επηρεάζουν δυσμενώς την οικονομία ολόκληρης της Ευρώπης, συνεχίζει την προσπάθειά της 
αφενός για την αύξηση των κρατήσεων, προκειμένου να ενισχύσει την ταμειακή της ρευστότητα και αφετέρου 
έχει προχωρήσει σε μείωση των λειτουργικών της δαπανών. Από τον ταμειακό της προγραμματισμό 
προκύπτει ότι παρά τις πρωτόγνωρες αντιξοότητες η εταιρεία είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις οικονομικές 
της υποχρεώσεις.  Επιπρόσθετα, η Διοίκηση εκτιμά με εύλογη βεβαιότητα ότι οι μέτοχοι έχουν την οικονομική 
δυνατότητα αλλά και την πρόθεση να συνεχίσουν να στηρίζουν οικονομικά την Εταιρεία και κατά συνέπεια να 
εξασφαλίσουν την απαραίτητη ρευστότητα για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.   

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω η Διοίκηση εκτιμά ότι θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις χρηματοδοτικές και 
λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας στο άμεσο μέλλον. Κατά συνέπεια οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις 
έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας της ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως 
εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των περιουσιακών 
στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες 
θα ήταν ως αποτέλεσμα της μη δυνατότητας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Παρά 
ταύτα, ο χρονικός ορίζοντας εξάλειψης της πανδημίας και των οικονομικών συνεπειών που επιφέρει ή το 
ενδεχόμενο λοιπών γεγονότων που θα οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν 
δυσμενώς την τουριστική βιομηχανία ή την ελληνική οικονομία εν γένει, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 
αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας.  
 

6. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4308/2014. 

Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα 
της Εταιρείας. Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

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

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις συμμετοχές, 
την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η 
εφαρμογή της. 
 

Μακροοικονομικό περιβάλλον 

Το ευμετάβλητο και αβέβαιο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα δεν 
αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την λειτουργία, τη δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση της 
Εταιρείας.  Παρά το γεγονός αυτό, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές 
επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και 
πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία και την 
χρονική παύση των δυσμενών συγκυριών που συνέθεσε ο covid-19, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, 
θεωρεί δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2021. 
 

6.1 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. 
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6.1.1 Συναλλαγματικές μετατροπές 

 (α) Νόμισμα κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος στο 
οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (νόμισμα παρουσίασης). Οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από 
συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών και από τη 
μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα 
με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα". 

 

6.1.2 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

6.1.2.1 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: 

 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα: 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. 
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6.1.2.2 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. Μετά την αρχική 
αναγνώριση τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, η οποία εκτιμάται από επαγγελματίες 
εκτιμητές και επανεκτιμάται τουλάχιστον ανά διετία και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς 
υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σημαντικά από την εύλογη αξία του. Διαφορές από 
την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα 
αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. Τα επενδυτικά ακίνητα που αποτιμούνται στην εύλογη αξία 
τους δεν υπόκεινται σε απόσβεση. 

6.1.2.3 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων 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.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει 
της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως και η ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους εκτιμάται σε 5 έτη.  

6.1.3 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποσβένονται ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή 
αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η αναγνώριση της 
ζημιάς απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα 
αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του, δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, 
οικονομικό και νομικό περιβάλλον της Εταιρείας, αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών 
αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του 
στοιχείου και η απαξίωση και η φυσική βλάβη ενός στοιχείου. 

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του,  αντίστοιχη ζημιά 
απομείωσής του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία 
μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Οι ζημιές απομείωσης αναστρέφονται 
στα αποτελέσματα όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται. Η λογιστική αξία ενός παγίου 
μετά την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο αν 
δεν είχε αναγνωριστεί η ζημιά απομείωσης. 

6.1.4 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

6.1.4.1 Συμμετοχές 

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους 
όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι 
ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την 
ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των 
αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της 
υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 
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6.1.4.2 Εμπορικές απαιτήσεις  

Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που πουλήθηκαν και 
υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Εάν η είσπραξη 
των απαιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από το τέλος της χρήσης καταχωρούνται 
στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Διαφορετικά, καταχωρούνται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό. Οι εμπορικές 
απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 
μείον ζημιές απομείωσης.  

6.1.4.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως.  

6.1.4.4 Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο 
κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών 
διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την 
απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνωρίσεως, 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 (ή με τη σταθερή 
μέθοδο) εφόσον οι διαφορές που προκύπτουν είναι σημαντικές.   

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 αναγνωρίζονται 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 αναγνωριστεί ζημία απομειώσεως.  

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

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί. 

Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσκολία του χρεώστη ή 
ομάδας χρεωστών, η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων 
(όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα 
αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Ζημιά απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η 
Εταιρεία εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. Το ποσό που η Εταιρεία 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 πραγματικού επιτοκίου 
ή την εύλογη αξία του στοιχείου μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης. 

Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε 
αυτήν όταν οι συνθήκες που τις δημιούργησαν παύουν να ισχύουν. Η αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που 
θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν 
εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

6.1.5 Αποθέματα 

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

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνωρίσεως, 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 του μέσου σταθμικού όρου. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως αναγνωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, 
οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

6.1.6 Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών αναγνωρίζονται 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 αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 
αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή 
του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

6.1.7 Μετοχικό κεφάλαιο  

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της εταιρείας.  

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης, σε περίπτωση που 
τα σχετικά ποσά είναι σημαντικά για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση τα εν λόγω 
ποσά αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο που αφορούν.  
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6.1.8 Φόροι εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

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

 Τον φόρο εισοδήματος και τις τυχόν προσαυξήσεις που προκύπτουν από ενδεχόμενους  
φορολογικούς  ελέγχους.  

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

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής 
αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

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. 

6.1.9 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Ποσά που αφορούν 
υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των υποχρεώσεων 
αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίστηκαν αρχικά. 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα οφειλόμενα 
ποσά.  

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 
αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση στο 
αποσβέσιμο κόστος έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

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.  

6.1.10 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 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 αναγνωρίζονται 
ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

6.1.11 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται 
να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται 
να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν 
από προγράμματα καθορισμένων παροχών, αναγνωρίζονται και αποτιμούνται με βάση  στα προκύπτοντα 
από την εργατική νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των προβλέψεων 
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

6.1.12 Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία αναγνωρίζει  τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. Το έσοδο αποτιμάται στο 
ονομαστικό ποσό του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος και αντιπροσωπεύει το εισπρακτέο ποσό 
για τα αγαθά που πουλήθηκαν, καθαρό από εκπτώσεις, επιστροφές και Φόρο Προστιθέμενης Αξία.  
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Ειδικότερα: 

 Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται 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 αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον 
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά, εφαρμόζεται 
η μέθοδος της ολοκληρωμένης σύμβασης, όταν δεν επηρεάζονται σημαντικά τα μεγέθη των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή 
τη σταθερή μέθοδο. 

6.1.13 Μισθώσεις  

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Οι μισθώσεις 
παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως 
χρηματοδοτικές μισθώσεις.  

Χρηματοδοτική μίσθωση: Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην οντότητα (μισθωτής) με 
χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της οντότητας με το κόστος κτήσης που θα 
είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς 
την εκμισθώτρια οντότητα (υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια 
στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόμου για τα αντίστοιχα ιδιόκτητα 
στοιχεία. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε 
χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. 

6.1.14 Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

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

6.1.15 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. 

6.1.16 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.   
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6.1.17 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. Η εταιρία ακολουθεί την πολιτική και τις κατευθύνσεις του 
ομίλου και διενεργεί και επιπλέον συστημικούς ελέγχους για όπου το κρίνει αναγκαίο, έτσι ώστε οι οικονομικές 
στις καταστάσεις να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα της εταιρείας. 

6.1.18 Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση 
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

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

Η Διοίκηση εξετάζει ετησίως τα επιμέρους στοιχεία του ισολογισμού και κρίνει εάν προκειμένου να 
εξυπηρετηθεί καλύτερα η έννοια της εύλογης παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων οφείλει να 
μεταβάλει τις λογιστικές εκτιμήσεις της. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην 
περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. Στην παρούσα περίοδο 
δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 
 
Αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής 

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. 
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Ισολογισμός - (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 27.327.330,80   27.327.330,80 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 81.220,30   81.220,30 

Λοιπός εξοπλισμός 55.917,30   55.917,30 

Επενδύσεις σε ακίνητα 893.353,00   893.353,00 

Σύνολο 28.357.821,40 0,00 28.357.821,40 

Άυλα πάγια στοιχεία       

Λοιπά άυλα 4.961,08   4.961,08 

Σύνολο 4.961,08 0,00 4.961,08 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

Δάνεια και απαιτήσεις 4.000,00   4.000,00 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 9.415.679,00   9.415.679,00 

Σύνολο 9.419.679,00 0,00 9.419.679,00 

Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00   0,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 37.782.461,48 0,00 37.782.461,48 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα       

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά  48.875,25   48.875,25 

Προκαταβολές για αποθέματα 4.616,52   4.616,52 

Σύνολο 53.491,77 0,00 53.491,77 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις 494.669,65   494.669,65 

Λοιπές απαιτήσεις 324.337,44   324.337,44 

Προπληρωμένα έξοδα 83.046,38   83.046,38 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 793.958,65   793.958,65 

Σύνολο 1.696.012,12 0,00 1.696.012,12 

Σύνολο κυκλοφορούντων 1.749.503,89 0,00 1.749.503,89 

Σύνολο ενεργητικού 39.531.965,37 0,00 39.531.965,37 

        

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο 4.086.000,00   4.086.000,00 

Σύνολο 4.086.000,00 0,00 4.086.000,00 

Διαφορές εύλογης αξίας       

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 17.314.498,88   17.314.498,88 

Σύνολο 17.314.498,88 0,00 17.314.498,88 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 4.213.535,33   4.213.535,33 

Αφορολόγητα αποθεματικά 770.594,26   770.594,26 

Αποτελέσματα εις νέο -11.251.622,48 232.379,58 -11.019.242,90 

Σύνολο -6.267.492,89 232.379,58 -6.035.113,31 

Σύνολο καθαρής θέσης 15.133.005,99 232.379,58 15.365.385,57 
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Προβλέψεις       

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 342.609,58 -232.379,58 110.230,00 

Σύνολο 342.609,58 -232.379,58 110.230,00 

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Δάνεια 17.327.148,27   17.327.148,27 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.689.456,86   3.689.456,86 

Κρατικές Επιχορηγήσεις  19.913,71   19.913,71 

Σύνολο 21.036.518,84 0,00 21.036.518,84 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Τραπεζικά δάνεια 149,34   149,34 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 1.237.929,96   1.237.929,96 

Εμπορικές υποχρεώσεις 935.691,45   935.691,45 

Λοιποί φόροι και τέλη 137.383,74   137.383,74 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 434.768,00   434.768,00 

Λοιπές υποχρεώσεις 191.620,03   191.620,03 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 82.288,44   82.288,44 

Σύνολο 3.019.830,96 0,00 3.019.830,96 

Σύνολο υποχρεώσεων 24.056.349,80 0,00 24.056.349,80 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 39.531.965,37 0,00 39.531.965,37 

        

    
    

    

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία  31/12/2020 
ΔΛΠ 19-  

Προσ/γές 
Μετάβασης 

1.1.2021    
Αναπροσ/νο 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1.999.818,58   1.999.818,58 

Κόστος πωλήσεων -2.166.086,67   -2.166.086,67 

Μικτό αποτέλεσμα -166.268,09 0,00 -166.268,09 

Λοιπά συνήθη έσοδα 90.336,98 -10.813,74 79.523,24 

  -75.931,11 -10.813,74 -86.744,85 

Έξοδα διοίκησης -378.270,73   -378.270,73 

Έξοδα διάθεσης -395.772,85   -395.772,85 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -1.346,65   -1.346,65 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) -1.625,02   -1.625,02 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 29.318,10   29.318,10 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -823.628,25 -10.813,74 -834.441,99 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.385,13   1.385,13 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -545.294,12   -545.294,12 

Αποτέλεσμα προ φόρων -1.367.537,24 -10.813,74 -1.378.350,98 

Φόροι εισοδήματος 0,00   0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -1.367.537,24 -10.813,74 -1.378.350,98 
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7. 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 περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

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

Στο κονδύλι του ισολογισμού «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνεται: 

 Ποσό € 728.480,97 που αναφέρεται στο μακροπρόθεσμο τμήμα της υποχρέωσης προς την 
συνδεδεμένη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΨΗ ΑΕ. Το βραχυπρόθεσμο τμήμα ποσού  
€ 121.413,24 περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «Εμπορικές υποχρεώσεις». 
 

 Ποσό € 2.248.679,03 που αναφέρεται στη μακροχρόνια υποχρέωση προς Ασφαλιστικούς 
οργανισμούς. Το βραχυπρόθεσμο τμήμα του περιλαμβάνεται στο λογαριασμό Οργανισμοί κοινωνικής 
ασφάλισης.  

 
 

 
9. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

9.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
 

Πίνακας Μεταβολών 
Ιδιοχρησιμοποιούμενων Πάγιων 

Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα Λοιπά Πάγια 
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Μικτή λογιστική αξία 01.01.2021 3.201.549,00 0,00 33.104.251,21 793.449,91 7.955,85 5.044.526,40  

Προσθήκες  περιόδου       7.480,00 46.928,55    

Διαφορές αναπροσαρμογής 1.759.256,00   -6.085.056,21        

Μειώσεις περιόδου               

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2021 4.960.805,00 0,00 27.019.195,00 800.929,91 54.884,40 5.044.526,40  

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 01.01.2021 

0,00 0,00 9.421.945,97 722.124,18 4.248,42 5.007.638,39  

Αποσβέσεις περιόδου    503.841,60 9.726,96 1.189,60 30.087,95  

Διαφορές Αναπροσαρμογής     -9.925.787,57        

Μειώσεις περιόδου               

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 31.12.2021 

0,00 0,00 0,00 731.851,14 5.438,02 5.037.726,34  

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021 4.960.805,00 0,00 27.019.195,00 69.078,77 49.446,38 6.800,06  

 

 



 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΗ 
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Πίνακας Μεταβολών 
Ιδιοχρησιμοποιούμενων Πάγιων 

Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα Λοιπά Πάγια 
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Μικτή λογιστική αξία 01.01.2020 3.201.549,00 0,00 33.043.886,17 793.449,91 7.955,85 4.981.949,88  

Προσθήκες  περιόδου 0,00 0,00 60.365,04 0,00 0,00 62.576,52  

Διαφορές αναπροσαρμογής              

Μειώσεις περιόδου               

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2020 3.201.549,00 0,00 33.104.251,21 793.449,91 7.955,85 5.044.526,40  

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 01.01.2020 

0,00 0,00 8.918.104,37 712.229,61 3.058,82 4.930.929,61  

Αποσβέσεις περιόδου     503.841,60 9.894,57 1.189,60 76.708,78  

Διαφορές Αναπροσαρμογής              

Μειώσεις περιόδου               

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 31.12.2020 

0,00 0,00 9.421.945,97 722.124,18 4.248,42 5.007.638,39  

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 3.201.549,00 0,00 23.682.305,24 71.325,73 3.707,43 36.888,01  

 

Η εταιρεία κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΕΛΠ ήτοι την 31/12/2013, επιμέτρησε τα 
ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδυτικά της ακίνητα επί της Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, στην εύλογη αξία.   

Σύμφωνα με ανεξάρτητο εκτιμητή, τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα εκτιμήθηκαν βάση της μεθόδου της 
κτηματαγοράς και της DCF ανάλυσης και τα επενδυτικά με την Μέθοδο της κτηματαγοράς και της προσόδου. 
Η εκτίμηση πραγματοποιήθηκε με βάση την «Εύλογη Αξία» η οποία ορίζεται ως ‘Η εκτιμώμενη τιμή για την 
μεταβίβαση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης μεταξύ συγκεκριμένων, ενημερωμένων και 
πρόθυμων μερών, η οποία αντικατοπτρίζει τα αντίστοιχα συμφέροντα των μερών αυτών’.   

Από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων προέκυψε θετική διαφορά 
ποσού € 12.333.114,67, η οποία αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση στις 31/12/2013 (Διαφορά Εύλογης 
Αξίας). 

Ακολουθώντας τις προβλέψεις του αρ. 24 του Ν 4308/2014, η εταιρεία προχώρησε σε επανεκτίμηση της 
εύλογης αξίας των ακινήτων της, με κρίσιμη ημερομηνία 31/12/2017. Την εκτίμηση εκπόνησε ο Νικόλας 
Πρωτονοτάριος ο οποίος είναι ανεξάρτητος και πλήρως καταρτισμένος, σύμφωνα με τα Εκτιμητικά Πρότυπα. 
Για την εκτίμηση χρησιμοποιήθηκε η συγκριτική μέθοδος σε συνδυασμό με τη μέθοδο της προεξόφλησης 
ταμιακών ροών (DCF) για τα ξενοδοχεία, όπως και η υπολειμματική μέθοδος για τα οικόπεδα. Για την 
εκτίμηση του γραφείου χρησιμοποιήθηκαν η συγκριτική μέθοδος σε συνδυασμό με τη μέθοδο της άμεσης 
κεφαλαιοποίησης (προσόδου). 

Από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων προέκυψε θετική διαφορά 
ποσού € 4.978.384,24, η οποία αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση στις 31/12/2017 (Διαφορά Εύλογης Αξίας). 

Με βάση μελέτη ανεξάρτητου εκτιμητή στην χρήση 2021 αναπροσαρμόστηκε η αξία των 
ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της Εταιρείας στο ποσό των € 31.980.000,00 και η σχετική διαφορά 
αναπροσαρμογής ποσού € 5.598.825,06 προσαύξησε τον λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων «Διαφορές αξίας 
ενσώματων παγίων».  
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 
Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021  
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9.2 Επενδυτικά Ακίνητα 
 

Πίνακας Μεταβολών Επενδυτικών Ακινήτων 

Επενδυτικά ακίνητα 
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Μικτή λογιστική αξία 01.01.2021 169.203,28 724.149,72  

Προσθήκες περιόδου      

Πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες  
στα αποτελέσματα 

364.929,72 1.150.192,28  

Μειώσεις περιόδου    -38.475,00  

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 534.133,00 1.835.867,00  

 

Η εταιρεία κατέχει ποσοστό 22,5% επί του ακινήτου όπου λειτουργεί το ξενοδοχείο Bristol. Το εν λόγω ακίνητο 
είναι μισθωμένο και συνεπώς έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων. Επίσης η εταιρεία 
κατέχει χώρους γραφείων τα οποία επίσης έχουν ταξινομηθεί στα επενδυτικά ακίνητα. Η εύλογη αξία των 
επενδυτικών ακινήτων όπως αυτή προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές ανήλθε στο συνολικό ποσό 
των Ευρώ 794.706,90 και προέκυψε συνολική ζημία ποσού € 1.179.832,14 η οποία έχει καταχωρηθεί στα 
αποτελέσματα εις νέο του ισολογισμού μετάβασης. 

Ακολουθώντας τις προβλέψεις του αρ. 24 του Ν 4308/2014, η εταιρεία προχώρησε σε επανεκτίμηση της 
εύλογης αξίας των ακινήτων της με κρίσιμη ημερομηνία 31/12/2017. Την εκτίμηση εκπόνησε ο Νικόλας 
Πρωτονοτάριος ο οποίος είναι ανεξάρτητος και πλήρως καταρτισμένος, σύμφωνα με τα Εκτιμητικά Πρότυπα. 
Για την εκτίμηση χρησιμοποιήθηκε η συγκριτική μέθοδος σε συνδυασμό με τη μέθοδο της προεξόφλησης 
ταμιακών ροών (DCF) για τα ξενοδοχεία, όπως και η υπολειμματική μέθοδος για τα οικόπεδα. Για την 
εκτίμηση του γραφείου χρησιμοποιήθηκαν η συγκριτική μέθοδος σε συνδυασμό με τη μέθοδο της άμεσης 
κεφαλαιοποίησης (προσόδου). 

Από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων προέκυψε θετική διαφορά ποσού  
€ 98.646,10, η οποία αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα περιόδου στις 31/12/2017. 

Με βάση μελέτη ανεξάρτητου εκτιμητή στην χρήση 2021 αναπροσαρμόστηκε η αξία των επενδυτικών 
ακινήτων της Εταιρείας στο ποσό των € 2.370.000,00 και η σχετική διαφορά αναπροσαρμογής ποσού  
€ 1.515.122,00 βελτίωσε τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης. Επιπρόσθετα η εταιρεία πούλησε γραφεία 
αξίας € 38.475,00 και επιβαρύνθηκε με ζημία € 19.223,40.   

 

9.3 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
Πίνακας Μεταβολών Άυλων Πάγιων Λοιπά άυλα 
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2021 16.185,00 
Προσθήκες  περιόδου   
Διαφορές αναπροσαρμογής   
Μειώσεις περιόδου    
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2021 16.185,00 
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2021 13.859,91 
Αποσβέσεις περιόδου 1.550,00 
Διαφορές Αναπροσαρμογής   
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2021 15.409,91 
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021 775,09 
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10. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

10.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

10.1.1 Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες  

 
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες  31/12/2021 31/12/2020 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΨΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 9.398.679,00 9.398.679,00 
ΕΠΙΝΕΙΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7.000,00 7.000,00 
ΚΑΤΟΥΝΗ ΛΑΔΑΔΙΚΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

5.000,00 5.000,00 

Σύνολο 9.410.679,00 9.410.679,00 

 

Η λογιστική αξία του ποσοστού 90% της συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
ΚΑΨΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΨΗΣ) ανέρχεται σε € 9.398.679,00 και των 
λοιπών συμμετοχών ανέρχεται σε € 12.000,00. Η εταιρεία την 12/11/2018 συμμετείχε στην ίδρυση της 
Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας «ΕΠΙΝΕΙΟΝ» εισφέροντας εξοπλισμό αξίας 3.000 ευρώ (κεφαλαιακή 
εισφορά σε είδος) που αντιστοιχεί στο 5,00% του κεφαλαίου της Επίνειον.  

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσης και η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη, ώστε να 
προβεί σε σχετική απομείωση.  

 

10.1.2 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020 
Πελάτες-Συνδεδεμένες οντότητες 693,00 0,00  
Πελάτες-Μη συνδεδεμένες οντότητες 220.025,49 154.426,11 
Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένες 
οντότητες  

132.463,61 120.194,61 

Απομειώσεις -34.254,60 -34.254,60 
Σύνολο 318.927,50 240.366,12 

 

Η αποτίμηση έγινε στα ονομαστικά ποσά διότι η Διοίκηση εκτίμησε ότι η χρήση του πραγματικού επιτοκίου δεν 
θα επηρέαζε ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

10.1.3 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020 
Απαίτηση από Ελληνικό Δημόσιο 3.336,68 5.157,81 
Συνδεδεμένες οντότητες 123.988,64 124.719,73 
Λοιποί Χρεώστες 41.353,10 25.085,46 
Σύνολο 168.678,42 154.963,00 
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Η αποτίμηση έγινε στα ονομαστικά ποσά διότι η Διοίκηση εκτίμησε ότι η χρήση του πραγματικού επιτοκίου δεν 
θα επηρέαζε ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων είναι περίπου ίση με τη λογιστική αξία τους. 
 

10.1.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2021 31/12/2020 
Ταμείο 18.150,23 27.198,20 
Καταθέσεις όψεως 1.275.898,43 1.037.054,39 
Σύνολο 1.294.048,66 1.064.252,59 

 

11. Αποθέματα 

Ο λογαριασμός «Αποθέματα» αναλύεται ως ακολούθως: 

 
Αποθέματα  31/12/2021 31/12/2020 
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 31.604,71 26.478,78 
Προκαταβολές για αποθέματα 8.062,35 4.479,94 
Σύνολο 39.667,06 30.958,72 

 

12. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 

12.1 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 1.362.000 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές 
ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 4.086.000,00. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς 
καταβεβλημένο. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 
 

12.2 Αποθεματικά 

Ακολουθεί ανάλυση των αποθεματικών της εταιρείας. 

 
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  31/12/2021 31/12/2020 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 473.097,00 473.097,00 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.1892/90  1.009.537,78 1.009.537,78 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.2601/98 1.581.071,17 1.581.071,17 
ΔΙΑΦ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  1.149.829,38 1.149.829,38 
Σύνολο 4.213.535,33 4.213.535,33 

   

Αφορολόγητα Αποθεματικά  31/12/2021 31/12/2020 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.1828 715.790,78 715.790,78 
ΑΠΟΘΕΜ.ΑΠΟ ΑΠΑΛΛ.ΤΗΣ ΦΟΡ.ΕΣΟΔΑ 7.128,65 7.128,65 
ΑΠΟΘΕΜ.ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΛ.ΚΑΤ'ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 47.674,83 47.674,83 
Σύνολο 770.594,26 770.594,26 
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12.3 Διαφορές εύλογης αξίας 

 
Διαφορές εύλογης αξίας 31/12/2021 31/12/2020 
Διαφορές εύλογης αξίας ενσωμάτων παγίων 22.910.323,97 17.311.498,91 
Λοιπές διαφορές εύλογης αξίας 2.999,97 2.999,97 
Σύνολο 22.913.323,94 17.314.498,88 

 

Με βάση μελέτη ανεξάρτητου εκτιμητή στην χρήση λήξης 31/12/2017, αναπροσαρμόστηκε η αξία των 
ιδιοχρησιμοοποιούμενων ακινήτων της Εταιρείας στο ποσό των Ευρώ 28.422.805,50 και η θετική διαφορά 
αναπροσαρμογής ποσού € 4.978.384,24 καταχωρήθηκε στο λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων «Διαφορές 
αξίας ενσώματων παγίων».  

Με βάση μελέτη ανεξάρτητου εκτιμητή στην χρήση λήξης 31/12/2021, αναπροσαρμόστηκε η αξία των 
ιδιοχρησιμοοποιούμενων ακινήτων της Εταιρείας στο ποσό των Ευρώ 31.980.000,00 και η θετική διαφορά 
αναπροσαρμογής ποσού € 5.598.825,06 καταχωρήθηκε στο λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων «Διαφορές 
αξίας ενσώματων παγίων». 
 

13. Προβλέψεις 

Η πρόβλεψη για παροχές στους εργαζομένους προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας, σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία κατανομής των παροχών στα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, 
και ανέρχεται στη χρήση 2021 στο ποσό των € 122.805,00 (2020: € 111.535,00). 
 
 

14. Υποχρεώσεις 

14.1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Επί των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων υφίστανται οι παρακάτω εξασφαλίσεις:   

 Προσημείωση Υποθήκης σειράς Α΄ σειράς ποσού € 50.000 επί γραφείου εμβαδού 25,80 τμ επί της 
οδού Κατούνη 4, Θεσσαλονίκη και προσημείωση Υποθήκης σειράς Α΄ ποσού € 300.000,00 επί 
ποσοστού 22,5% επί οικοδομής εμβαδού 1.676 τμ επί των οδών Κατούνη & Οπλοποιού, 
Θεσσαλονίκη, υπέρ της τράπεζας Πειραιώς. 

 Ενέχυρο επί απαιτήσεων που απορρέουν από τα υπ. Αριθμ.  1033851 και 2034734 ασφαλιστήρια της 
ΑΧΑ Ασφαλιστικής καθώς και μελλοντικών ανανεώσεων και τροποποιήσεων τους. 

 Προσημείωση Υποθήκης σειράς Α΄ υπέρ τραπέζης ποσού € 3.000.000,00 ευρώ επί των Ελληνικών 
Ξενοδοχείων Καψή Α.Ε. που η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 90% για μισθώματα Leasing. 

 Α’ προσημείωση σε κατάστημα στην οδό Παπαδιαμάντη 10 στην Κηφισιά Αττικής, που δεν είναι 
κυριότητας της εταιρείας αλλά μέλους της Διοίκησης, ποσού € 500.000,00.  
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Τα βασικά δεδομένα της συναφθέντων συμβάσεων παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Νόμισμα   Τράπεζα 
Ημ/νία 

σύμβασης  
Ποσό 

σύμβασης 
Υπόλοιπο 
31.12.2021 

ΕΥΡΩ Τραπεζικός Δανεισμός ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8/12/2010 200.000,00 70.406,05 
ΕΥΡΩ Τραπεζικός Δανεισμός ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7/4/2008 100.000,00 8.705,31 
ΕΥΡΩ Τραπεζικός Δανεισμός ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5/10/1994 900.000,00 227.156,29 
ΕΥΡΩ Τραπεζικός Δανεισμός ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4/6/2008 358.000,00 170.292,95 
ΕΥΡΩ Τραπεζικός Δανεισμός ΕΤΕ 8/12/2010 175.477,86 127.952,59 
ΕΥΡΩ Τραπεζικός Δανεισμός ALPHA 20/5/2016 440.205,43 220.072,00 
ΕΥΡΩ Χρηματοδοτική Μίσθωση ALPHA 30/11/2005 9.726.586,37 5.097.228,46 
ΕΥΡΩ Χρηματοδοτική Μίσθωση ALPHA 16/11/2016 25.910.289,94 10.550.565,04 
ΕΥΡΩ ΔΑΝΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟ COVID-19 ALPHA 29/12/2020 500.113,89 366.666,68 

Σύνολο  
   16.839.045,37 

 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ανάλυση της ληκτότητας των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

 

Περιγραφή 2 έως 3 έτη 3 έως 5 έτη 
Άνω των 5 

ετών 
Σύνολο 

31.12.2021 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1.087.596,04 103.655,83 0,00 1.191.251,87 
ΔΑΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  2.072.614,19 3.387.772,22 10.187.407,09 15.647.793,50 
Σύνολο Δανείων  3.160.210,23 3.491.428,05 10.187.407,09 16.839.045,37 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 80.942,16 121.413,24 526.125,57 728.480,97 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  556.288,08 834.432,12 857.958,83 2.248.679,03 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  25.300,00 0,00 1.000,00 26.300,00 
Σύνολο Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  662.530,24 955.845,36 1.385.084,40 3.003.460,00 

     
     

Περιγραφή 2 έως 3 έτη 3 έως 5 έτη 
Άνω των 5 

ετών 
Σύνολο 

31.12.2020 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 406.960,67 1.015.931,03 0,00 1.422.891,70 
ΔΑΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  2.002.807,24 3.273.669,92 11.355.567,15 16.632.044,31 
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ COVID 19 480.000,00 320.000,00 0,00 800.000,00 
Σύνολο Δανείων  2.889.767,91 4.609.600,95 11.355.567,15 18.854.936,01 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 80.942,16 121.413,24 566.596,65 768.952,05 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  575.794,98 834.432,12 1.136.102,87 2.546.329,97 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  21.100,00 4.200,00 1.000,00 26.300,00 

Σύνολο Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  677.837,14 960.045,36 1.703.699,52 3.341.582,02 
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Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων με την παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωμών έχουν ως 
εξής: 

 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - Ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων 

   
  31/12/2021 31/12/2020 
Μέχρι 1 έτος (βραχυπρόθεσμο) 1.540.240,41 1.540.240,41 
Από 2 έως 3 έτη 3.080.480,82 3.080.480,82 
Από 3 έως 5 έτη 4.620.721,23 4.620.721,23 
Πάνω από 5 έτη 11.164.649,53 12.704.889,94 
Σύνολο 20.406.091,99 21.946.332,40 

Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους 
στις χρηματοδοτικές μισθώσεις 

-3.774.047,68 -4.363.187,47 

Υπόλοιπο 16.632.044,31 17.583.144,93 

   
Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων  
   
  31/12/2021 31/12/2020 
Μέχρι 1 έτος (βραχυπρόθεσμο) 984.250,81 951.100,62 
Από 2 έως 3 έτη 2.072.614,19 2.002.807,24 
Από 3 έως 5 έτη 3.387.772,22 3.273.669,92 
Πάνω από 5 έτη 10.187.407,09 11.355.567,15 
Σύνολο 16.632.044,31 17.583.144,93 

 

14.2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

14.2.1 Τραπεζικά Δάνεια  

Τα τραπεζικά δάνεια αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Τραπεζικά Δάνεια  31/12/2021 31/12/2020 
Δάνεια χρηματοδοτικής μίσθωσης  984.250,81 951.100,62 
Βραχυπρόθεσμο μέρος λοιπών τραπεζικών δανείων 463.769,20 122.748,15 
Σύνολο 1.448.020,01 1.073.848,77 

 

14.2.2 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020 
Προμηθευτές συνδεδεμένες οντότητες 740.724,37 708.060,15 
Προμηθευτές μη συνδεδεμένες οντότητες 298.328,10 157.347,90 
Επιταγές πληρωτέες 3.000,00 32.470,90 
Σύνολο 1.042.052,47 897.878,95 

 

Η αποτίμηση έγινε στα ονομαστικά ποσά διότι η Διοίκηση εκτίμησε ότι η χρήση του πραγματικού επιτοκίου δεν 
θα επηρέαζε ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις.  
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14.2.3 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Λοιπές Υποχρεώσεις  31/12/2021 31/12/2020 
Λοιποί Πιστωτές 650,66 7.774,35 
Αποδοχές προσωπικού  55.779,98 20.662,56 
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες οντότητες  3.397,32 1.226,76 
Προκαταβολές πελατών - Μη συνδεδεμένες οντότητες 14.617,68 10.690,84 
Σύνολο 74.445,64 40.354,51 

 

Η αποτίμηση έγινε στα ονομαστικά ποσά διότι η Διοίκηση εκτίμησε ότι η χρήση του πραγματικού επιτοκίου δεν 
θα επηρέαζε ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

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

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

 
ΕΣΟΔΑ 31/12/2021 31/12/2020 
Παροχή υπηρεσιών 2.365.348,05 1.999.818,58 
Πωλήσεις άχρηστου υλικού  735,24 0,00 
Σύνολο 2.366.083,29 1.999.818,58 
      
Λοιπά συνήθη έσοδα (μισθώματα) 58.100,00 67.555,50 
Κέρδη από αναστροφή πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού  0,00 -1.305,00 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  19.475,87 13.272,74 
Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ 163,46 0,00 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID 28.360,63 0,00 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  ΔΑΝΕΙΩΝ  ΓΕΦΥΡΑ 2  690.111,97 0,00 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 351.560,93 0,00 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 356.355,00 0,00 
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΠΟΣΟ 787.500,00 0,00 
Σύνολο 2.291.627,86 79.523,24 
      
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 43,50 1.385,13 
      
Γενικό Σύνολο 4.657.754,65 2.080.726,95 

 

Ακολουθεί ανάλυση των εξόδων της Εταιρείας: 
 

ΕΞΟΔΑ 31/12/2021 31/12/2020 
Αγορές & μεταβολές πρώτων υλών  200.329,23 158.089,29 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 911.631,48 930.013,11 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 202.313,80 240.948,08 
Παροχές τρίτων 464.872,10 872.147,72 
Φόροι-Τέλη 50.031,91 62.915,27 
Διάφορά έξοδα 220.495,62 81.746,24 
Αποσβέσεις  546.396,11 594.270,54 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
& ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

2.596.070,25 2.940.130,25 
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Στο κονδύλι «Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα» περιλαμβάνονται τόκοι και έξοδα τραπεζών € 74.546,18 
και χρηματοδοτικά έξοδα € 589.139,79 από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 

16. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

Τα κέρδη της παρούσας χρήσης, μεταφέρονται στο υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο.  
 

17. Τόκοι που κεφαλαιοποιηθήκαν στην περίοδο  

Δεν υπάρχουν τόκοι με τους οποίους αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του Ν.4308/2014. 
 

18. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 

Οι ζημίες της χρήσης 2021, μεταφέρονται στο υπόλοιπο ζημιών εις νέο.  
 

19. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 

Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. 
 

20. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε: 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

 Άτομα  Άτομα  
Μέσος όρος προσωπικού  89 101 
Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού  84 95 
Μέσος όρος εργατικού προσωπικού  5 6 

 

Ακολουθεί ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού. 

 

ΧΡΗΣΗ 2021 Εργαζόμενοι 
Μήνες 

απασχόλησης 
Μ.Ο 

Με πλήρη απασχόληση μικρότερη του μήνα 2 0 0,07 

Με πλήρη απασχόληση 2 μηνών 2 2 0,34 

Με πλήρη απασχόληση 4 μηνών 2 4 0,68 

Με πλήρη απασχόληση 5 μηνών 2 5 0,90 

Με πλήρη απασχόληση 6 μηνών 2 6 1,07 

Με πλήρη απασχόληση 7 μηνών 3 7 1,88 

Με πλήρη απασχόληση 8 μηνών 4 8 2,77 

Με πλήρη απασχόληση 9 μηνών 4 9 3,05 

Με πλήρη απασχόληση 10 μηνών 2 10 1,68 

Με πλήρη απασχόληση 12 μηνών 76 12 76,00 

Με μερική απασχόληση 2 μηνών 1 2 0,19 

Σύνολο εργαζομένων  100   89 
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ΧΡΗΣΗ 2020 Εργαζόμενοι 
Μήνες 

απασχόλησης 
Μ.Ο 

Με πλήρη απασχόληση μικρότερη του μήνα 7 0 0,14 

Με πλήρη απασχόληση 1 μηνών 1 1 0,16 

Με πλήρη απασχόληση 2 μηνών 4 2 0,79 

Με πλήρη απασχόληση 9 μηνών 1 9 0,83 

Με πλήρη απασχόληση 10 μηνών 1 10 0,86 

Με πλήρη απασχόληση 11 μηνών 4 11 3,88 

Με πλήρη απασχόληση 12 μηνών 94 12 94,02 

Σύνολο εργαζομένων 112   101 

 

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

 
  31/12/2021 31/12/2020 
Μισθοί & ημερομίσθια  762.859,99 717.064,74 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις  118.850,42 185.232,07 
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού  4.250,00 1.446,11 
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία  14.401,07 26.270,19 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού  11.270,00 0,00 
Σύνολο 911.631,48 930.013,11 

 

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

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

22. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

23. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 
τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. 

24. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού 
συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική  

Η εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. 
  



 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 
Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021  
(Ποσά σε €) 

 

[28] 
 

25. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά: 

 

  Αμοιβές 
Κοινωνικές  

επιβαρύνσεις 
Σύνολο  

31/12/2021 

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που  
ασκούν διευθυντικά καθήκοντα 

20.415,56 2.651,46 23.067,02 

Σε λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου  22.993,90 2.595,06 25.588,96 
Σύνολο 43.409,46 5.246,52 48.655,98 

    
    

  Αμοιβές 
Κοινωνικές  

επιβαρύνσεις 
Σύνολο  

31/12/2020 

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που  
ασκούν διευθυντικά καθήκοντα 

23.275,93 3.465,32 26.741,25 

Σε λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου  25.397,73 4.022,04 29.419,77 
Σύνολο 48.673,66 7.487,36 56.161,02 

 

 

 
26. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη αναλύονται 
στους πίνακες που ακολουθούν: 
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Ποσά ευρώ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
ΚΑΨΗ ΑΕ 

CAPSIS 
TOURS IKE 

ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΑΝΟΥΣΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΠΙΝΕΙΟΝ 
ΙΚΕ 

ΚΑΤΟΥΝΗ 
ΛΑΔΑΔΙΚΑ 

ΙΚΕ 
Μέτοχοι Μέλη Δ.Σ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/2021 

α) Εισροές 0,00 0,00 250,00 0,00 41.217,52     41.467,52 

β) Εκροές 0,00 0,00 0,00 0,00 19.445,31     19.445,31 

γ) Απαιτήσεις  0,00 5.392,16 93.559,33 22.139,10 2.484,96     123.575,55 

δ) Υποχρεώσεις  1.453.118,76 4.540,00 0,00 9.353,44 2.193,14     1.469.205,34 

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών της διοίκησης  

          30.570,10 48.655,98 79.226,08 

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη 
και μέλη της διοίκησης 

          1.106,09 0,00 1.106,09 

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της διοίκησης  

          1.200,00 2.197,32 3.397,32 
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Ποσά ευρώ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΨΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ποσοστό 

συμμετοχής 90%) 

CAPSIS TOURS 
 IKE 

ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΑΝΟΥΣΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΠΙΝΕΙΟΝ 
ΙΚΕ 

ΚΑΤΟΥΝΗ 
ΛΑΔΑΔΙΚΑ 

ΙΚΕ 

ΜΑΝΟΥΣΟΥ 
ΕΙΡΗΝΗ 

(Μέτοχος) 

Μέλη 
Δ.Σ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/2020 

α) Εισροές   810,00 405,00 405,00 45.522,06 30,00   47.172,06 

β) Εκροές 0,00 45.500,00   0,00 20.404,48     65.904,48 

γ) Απαιτήσεις    4.770,56 92.607,33 21.517,50 5.824,34     124.719,73 

δ) Υποχρεώσεις  1.453.118,76 14.540,00 0,00 9.353,44 0,00 1.226,76   1.478.238,96 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές 
διευθυντικών στελεχών και μελών 
της διοίκησης  

          22.539,68 56.161,02 78.700,70 

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της διοίκησης 

              0,00 

ζ) Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
διοίκησης  

              0,00 
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27. Διακανονισμοί που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές 
επιπτώσεις επί της εταιρείας 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί. 

 

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

28.1 Εξασφαλίσεις  
 

 Προσημείωση Υποθήκης σειράς Α΄ σειράς ποσού € 50.000 επί γραφείου εμβαδού 25,80 τμ επί της 
οδού Κατούνη 4, Θεσσαλονίκη και προσημείωση Υποθήκης σειράς Α΄ ποσού € 300.000,00 επί 
ποσοστού 22,5% επί οικοδομής εμβαδού 1.676 τμ επί των οδών Κατούνη & Οπλοποιού, 
Θεσσαλονίκη, υπέρ της τράπεζας Πειραιώς. 

 Ενέχυρο επί απαιτήσεων που απορρέουν από τα υπ. Αριθμ.  1033851 και 2034734 ασφαλιστήρια της 
ΑΧΑ Ασφαλιστικής καθώς και μελλοντικών ανανεώσεων και τροποποιήσεων τους. 

 Προσημείωση Υποθήκης σειράς Α΄ υπέρ τραπέζης ποσού € 3.000.000,00 ευρώ επί των Ελληνικών 
Ξενοδοχείων Καψή Α.Ε. που η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 90% για μισθώματα Leasing. 

 Α’ προσημείωση σε κατάστημα στην οδό Παπαδιαμάντη 10 στην Κηφισιά Αττικής, που δεν είναι 
κυριότητας της εταιρείας αλλά μέλους της Διοίκησης, ποσού € 500.000,00.  

 

28.2 Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους την 31/12/2021 & 31/12/2020.  

 

28.3 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Για τη χρήση 2021 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το 
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων χρήσεως 2020. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. 

Για τις χρήσεις 2014 έως και 2020 οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί στις 
φορολογικές αρχές με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.  
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29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

Ο χρονικός ορίζοντας εξάλειψης της πανδημίας Covid-19 δεν μπορεί να προβλεφθεί με αξιοπιστία, ενώ οι 
προοπτικές του τουρισμού συνεχίζουν να επηρεάζονται δυσμενώς. Κατά συνέπεια και η οικονομική θέση της 
εταιρείας εξακολουθεί να επηρεάζεται αρνητικά.  

  

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.  

 

 

Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2022  

   

  
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Δια την Ι.ΔΟΒΕΛΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ- 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΒΕΛΟΣ 

ΑΔΤ ΑΝ 458118 ΑΔΤ ΑΜ 666611 ΑΜ 15575 Α ΤΑΞΗ 

  
 

 


