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Χριστόδουλος Έλληνας
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού 'Η Πρόοδος' Δημόσια Λίμιτεδ  (η 'Εταιρεία')
υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια Έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών και η ανάπτυξη
ακινήτων, δραστηριότητες οι οποίες παρέμειναν οι ίδιες από το προηγούμενο έτος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
παρουσιάζονται στη σελίδα 12 των οικονομικών καταστάσεων. Το κέρδος για το έτος που αναλογεί
στους μετόχους ανέρχεται σε €258.304 (2017: €3.061.708 ζημιά), το οποίο περιλαμβάνει καθαρό κέρδος
από την επανεκτίμηση κτιρίων ύψους €467.385. Η περσινή ζημιά για το έτος περιλαμβάνει καθαρή ζημιά
από την απομείωση κτιρίων ύψους €2.557.325.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το ξενοδοχείο επαναλειτούργησε τον Ιούνιο του 2018 μετά από την αποπεράτωση της Α' Φάσης της
προγραμματισμένης ανακαίνισης και αναβάθμισής του. Η Β' φάση της προγραμματισμένης ανακαίνισης
και αναβάθμισης του ξενοδοχείου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2019 και για το σκοπό
αυτό εξασφαλίστηκε τραπεζική χρηματοδότηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι μετά από την αποπεράτωση και της Β' Φάσης, θα υπάρξει
βελτίωση στα μελλοντικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

Τα εισοδήματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν σε €1.666.467
ενώ για το 2017, όπου το ξενοδοχείο ήταν κλειστό λόγω ανακαίνισης, τα εισοδήματά του ανήλθαν στις
€20.766.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την καταβολή μερίσματος. 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ  

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για
διαχείρισή τους, αναφέρονται στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (συνέχεια)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Στο παρόν στάδιο η Εταιρεία δεν έχει αποφασίσει την υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
("Κώδικας").

Σύμφωνα με τις σχετικές υποπαραγράφους (i) μέχρι (vii) της παραγράφου 2(α) του Άρθρου 151 του περί
Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, παραθέτουμε την πιο κάτω δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης:

Παράγραφοι 2(α)(i)-(iii): Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τον Κώδικα επειδή η τρέχουσα εκτίμηση του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι η συνεπαγόμενη αύξηση στον προϋπολογισμό της Εταιρείας από
τέτοια υιοθέτηση θα είχε ως αποτέλεσμα πρόσθετο κόστος δυσανάλογο σε σχέση με το σχετικό όφελος
από την υιοθέτησή του.

Παράγραφοι 2(α)(iv): Η Εταιρεία έχει αποτελεσματικές διαδικασίες ετοιμασίας των οικονομικών της
καταστάσεων, μέσω των οποίων οι συναλλαγές και τα γεγονότα που παρουσιάζονται στα λογιστικά
βιβλία μεταφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, στις σχετικές γνωστοποιήσεις και άλλες
χρηματοοικονομικές εκθέσεις της Εταιρείας.

Παράγραφοι 2(α)(v): Λεπτομέρειες σε σχέση με την κατάσταση των σημαντικών άμεσων ή έμμεσων
συμμετοχών αναφέρονται στη σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης δεν υπάρχουν τίτλοι
οι οποίοι να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και ούτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. 
Ο τακτικός διορισμός και η αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη γίνεται
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η τροποποίηση του καταστατικού του εκδότη γίνεται με τη σύγκληση
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με ειδικό ψήφισμα.

Παράγραφοι 2(α)(vi): Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 μέλη και συνέρχεται σε τακτά
χρονικά διαστήματα. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την έγκριση στρατηγικής
και εποπτεία της υλοποίησης της ανάπτυξης της Εταιρείας.

Παράγραφοι 2(α)(vii): Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει ειδική πολιτική αναφορικά με την πολυμορφία του
Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία θεωρεί ότι η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως
επεξηγήθηκε και ανωτέρω, εμπεριέχει πολυμορφία σε σχέση με την ηλικία, το εκπαιδευτικό και
επαγγελματικό ιστορικό των μελών. 

Σε συνεδρία του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα
απαρτίζεται απο τα παρακάτω άτομα:

Πρόεδρος κ. Δήμος Δήμου - Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός
Μέλος κ. Χριστόδουλος Έλληνας - Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός
Μέλος κ. Ανδρέας Σταυρινός - Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 20 Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία
έχει τεθεί σε ισχύ και ο διορισμός του Προέδρου της Επιτροπής, ως νέου μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Γνωστοποιούνται στη σημείωση 22(ii) των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

2018 2017
Σημ. € €

Εισοδήματα 4 1.666.467 20.766
Κόστος πωλήσεων 5 (1.141.366) (30.568)

Μικτό κέρδος/(ζημιά) 525.101 (9.802)

Κέρδος/(ζημιά) από αποτίμηση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 11 583.869 (3.213.737)
Έξοδα λειτουργίας και διοίκησης (331.854) (160.634)
Αποσβέσεις 11 (267.680) (194.263)

Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες 6 509.436 (3.578.436)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 8 (134.648) (139.684)

Κέρδος/(ζημιά) πριν από τη φορολογία 374.788 (3.718.120)
Φορολογία 9 (116.484) 656.412

Κέρδος/(ζημιά) έτους 258.304 (3.061.708)

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία γης 11 167.000 (17.000)
Φορολογία στα λοιπά συνολικά έσοδα 9 (32.507) 3.070

Λοιπά συνολικά έσοδα έτους 134.493 (13.930)

Συνολικό κέρδος/(ζημιά) έτους 392.797 (3.075.638)

Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή
(σεντ) 10 7,19 (85,28)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
έκδοσης

μετοχών υπέρ
το άρτιο

Αποθεματικό
εύλογης αξίας -

γη και κτίρια
Αποθεματικό

κεφαλαίου
Συσσωρευμένες

ζημιές Σύνολο
€ € € € € €

Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2017 6.139.268 1.198 146.040 56.631 984.488 7.327.625
Αναπροσαρμογή - - 797.060 - (797.060) -
Αναπροσαρμοσμένα
υπόλοιπα  6.139.268 1.198 943.100 56.631 187.428 7.327.625

Συνολικά έσοδα
Ζημιά έτους - - - - (3.061.708) (3.061.708)
Αναβαλλόμενη
φορολογία - - 3.070 - - 3.070
Επανεκτίμηση γης - - (17.000) - - (17.000)
Συνολικά έσοδα
έτους - - (13.930) - (3.061.708) (3.075.638)

Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2017 6.139.268 1.198 929.170 56.631 (2.874.280) 4.251.987

Υπόλοιπο την 1
Ιανουαρίου 2018 6.139.268 1.198 929.170 56.631 (2.874.280) 4.251.987

Συνολικά έσοδα
Κέρδος έτους - - - - 258.304 258.304
Αναβαλλόμενη
φορολογία - - (32.507) - - (32.507)
Επανεκτίμηση γης - - 167.000 - - 167.000
Συνολικά έσοδα
έτους - - 134.493 - 258.304 392.797

Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2018 6.139.268 1.198 1.063.663 56.631 (2.615.976) 4.644.784

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Το αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιμο για διανομή.

Το αποθεματικό εύλογης αξίας για γη και κτίρια προκύπτει σχετικά με την αναπροσαρμογή της αξίας της
γης και των κτιρίων. Κατά την πώληση επανεκτιμημένης γης ή κτιρίων, το μέρος του αποθεματικού
επανεκτίμησης ακινήτων που σχετίζεται με αυτό το περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται απευθείας στα
συσσωρευμένα κέρδη. 

Οι πιο πάνω αναπροσαρμογές αποτελούν μεταφορές υπολοίπων αναφορικά με επανεκτίμηση γης που
αφορούν προηγούμενα έτη.

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον
περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το
ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη εισφορά για την άμυνα προς 17% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη
λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών
από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι
Κύπρου και λογίζονται κάτοικοι (domiciled) Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής
μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο
τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη εισφορά για την άμυνα καταβάλλεται από την Εταιρεία για
λογαριασμό των μετόχων. 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

2018 2017
€ €

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος/(ζημιά) έτους 258.304 (3.061.708)
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 267.680 194.263
(Κέρδος)/ζημιά από αποτίμηση στην αξία περιουσιακών στοιχείων (583.869) 3.213.737
Τόκους εισπρακτέους (12) (3)
Τόκους πληρωτέους 127.951 131.018
Φορολογία 116.484 (656.412)

Ροή μετρητών από/(για) εργασίες πριν τις μεταβολές στο κεφάλαιο
κίνησης 186.538 (179.105)

(Αύξηση)/μείωση στα αποθέματα (38.706) 1.846
(Αύξηση)/μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (13.268) 7.066
Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 205.554 3.257
Αύξηση στο αναβαλλόμενο εισόδημα 52.677 -
Ροή μετρητών από/(για) εργασίες 392.795 (166.936)
Φορολογία που πληρώθηκε (112) -
Καθαρή ροή μετρητών από/(για) εργασίες 392.683 (166.936)

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (1.265.359) (302.435)
Τόκοι που εισπράχθηκαν 12 3
Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες (1.265.347) (302.432)

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμή δανείων (382.000) (2.326.848)
Εισπράξεις από νέα δάνεια 1.240.674 2.907.821
Τόκοι που πληρώθηκαν (16.613) (115.603)
Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 842.061 465.370

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (30.603) (3.998)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους (505.031) (501.033)

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους (535.634) (505.031)

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:  

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  (Σημ.14) 10.456 1.713
Τραπεζικά παρατραβήγματα  (Σημ.14) (546.090) (506.744)

(535.634) (505.031)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 μέχρι 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού 'Η Πρόοδος' Δημόσια Λίμιτεδ (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις
20 Φεβρουαρίου 1979 ως Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Ο αριθμός εγγραφής της Εταιρείας είναι 12098 και το
εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας είναι στην Ρόδου Aρ.1, Ξενοδοχείο Ρόδον, 4860, Αγρός, Λεμεσός,
Κύπρος.

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών και η ανάπτυξη
ακινήτων, δραστηριότητες οι οποίες παρέμειναν οι ίδιες από το προηγούμενο έτος.

Κατά τη διάρκεια του 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέστειλε τη λειτουργία του Ξενοδοχείου
'ΡΟΔΟΝ', με ισχύ από τις 15 Σεπτεμβρίου 2016, με σκοπό να μελετήσει με Ειδικούς Σύμβουλους-
Μελετητές, τρόπους για μείωση του κόστους λειτουργίας και την αύξηση των εσόδων, καθώς και την
εκτέλεση έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο επαναλειτούργησε τον
Ιούνιο του 2018.  

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

(α) Δήλωση συμμόρφωσης
Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς ('ΔΠΧΑ'), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ('ΕΕ') και τις απαιτήσεις του
περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113 και του Νόμου περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

(β) Βάση επιμέτρησης
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την
περίπτωση των ακινήτων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους.

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την
ΕΕ
Από την 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία υιοθέτησε όλες τις μεταβολές στα ΔΠΧΑ όπως υιοθετήθηκαν
από την ΕΕ που σχετίζονται με τις εργασίες της. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1
Ιανουαρίου 2018. Αυτά που σχετίζονται με τις εργασίες της Εταιρείας παρουσιάζονται πιο κάτω. Η
Εταιρεία δεν προτίθεται να υιοθετήσει τα πιο κάτω πριν την ημερομηνία ισχύος τους.

(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική αποζημίωση (ισχύει για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019). 

 Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, κύκλος 2015-2017 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019). 

 ΕΔΔΠΧΠ 23 - 'Αβεβαιότητες σε σχέση με φορολογικούς χειρισμούς' (ισχύει για ετήσιες περιόδους
που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019). 



18
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ 'Η ΠΡΟΟΔΟΣ' ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την
ΕΕ (συνέχεια)

(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ

 'Τροποποιήσεις των παραπομπών στο Εννοιολογικό Πλαίσιο στα ΔΠΧΑ' (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020). 

 'ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις): Ορισμός του Επιπέδου σημαντικότητας (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020). 

Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η Εταιρεία δεν αναμένει ότι η εφαρμογή των πιο πάνω προτύπων θα
έχει σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις.

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διεύθυνση, την
άσκηση κρίσης, τη διατύπωση εκτιμήσεων και παραδοχών της Εταιρείας, οι οποίες επηρεάζουν την
εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών και των υπό αναφορά ποσών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην
ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις
περιστάσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.

Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε
λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται, αν η
αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές
περιόδους, αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους.

Παραδοχές και εκτιμήσεις
Πληροφορίες για παραδοχές και εκτιμήσεις οι οποίες έχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
ουσιώδες σφάλμα στο επόμενο οικονομικό έτος περιγράφονται στις πιο κάτω σημειώσεις:

 Σημείωση 17 - αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων: διαθεσιμότητα μελλοντικού
φορολογητέου κέρδους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον φορολογικών ζημιών προς
μεταφορά.

 Σημείωση 13 'Μέτρηση της πρόβλεψης αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL) για εμπορικες
απαιτήσεις και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία' - βασικές παραδοχές για τον προσδιορισμό του
σταθμισμένου μέσου ποσοστού ζημιών.

 Σημείωση 12 'Προβλέψεις για πεπαλαιωμένα και βραδυκίνητα αποθέματα' - η Εταιρεία εξετάζει
κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την ικανότητα πώλησης των προϊόντων και την
ανάλογη αξία τους στην περίπτωση πώλησης.

 Σημείωση 9 'Φορολογία' - για τον καθορισμό οποιασδήποτε πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος.
 Σημείωση 11 'Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός' - αποτίμηση δίκαιης αξίας: σημαντικές

υποστηρίζοντες παραδοχές αναφορικά με τον υπολογισμό της δίκαης αξίας.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις παραδοχές που έγιναν για τον υπολογισμό των εύλογων αξιών
συμπεριλαμβάνεται στη σημείωση 24 - Χρηματοοικονομικά μέσα.
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)

(ε) Αλλαγές σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 15 και το ΔΠΧΑ 9 την 1 Ιανουαρίου 2018. Η φύση και η επίδραση
των αλλαγών περιγράφονται πιο κάτω. Αριθμός νέων Προτύπων εφαρμόζονται από την 1 Ιανουαρίου
2018 αλλά δεν έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την εφαρμογή/μετάβαση στα νέα Πρότυπα, δεν προαπαιτεί τον
επαναπροσδιορισμό των παρουσών συγκριτικών πληροφοριών προς αντανάκλαση των απαιτήσεων των
νέων προτύπων.

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες
Το ΔΠΧΑ 15 θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο βάση του οποίου καθορίζεται κατά πόσο, το ποσό και
ο χρόνος αναγνώρισης εσόδων που απορρέουν από μια σύμβαση με πελάτη. Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15
προϋποθέτει ως εκ των πραγμάτων την κατάργηση των ΔΛΠ 11 Συμβάσεις κατασκευής έργων και ΔΛΠ
18 Έσοδα και τις συναφείς διερμηνείες. Με βάση το ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν ή ενόσω
ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο ενός υποσχόμενου αγαθού ή μιας υπηρεσίας. Ο χρονικός προσδιορισμός
της μεταβίβασης ελέγχου - μια δεδομένη χρονική στιγμή ή σε βάθος χρόνου - είναι αποτέλεσμα άσκησης
κρητικής σκέψης.

Oι συγκριτικές πληροφορίες δεν έχουν επαναπροσδιοριστεί και παρουσιάζονται υπό τις υποδείξεις του
ΔΛΠ 11, ΔΛΠ 18 και των συναφή διερμηνειών καθώς επίσης υπολείπονται τις απαιτήσεις
γνωστοποίησης του ΔΠΧΑ 15.

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα
Το ΔΠΧΑ 9 καθορίζει τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και ορισμένων συμβάσεων αγοράς ή
πώλησης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων. Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση.

Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει επακόλουθες τροποποιήσεις στο
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες απαιτούν την παρουσίαση ζημιών
απομείωσης σε ξεχωριστή γραμμή στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων.
Προηγουμένως, η προσέγγιση της Εταιρείας ήταν να περιλαμβάνει τις ζημιές απομείωσης των εμπορικών
χρεωστών στα 'άλλα έξοδα'. 

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά
μέσα: Γνωστοποιήσεις που εφαρμόζονται στις γνωστοποιήσεις για το 2018 αλλά δεν έχουν γενικά
εφαρμοστεί στις συγκριτικές πληροφορίες.

(i) Κατάταξη και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων
Το ΔΠΧΑ 9 περιλαμβάνει τρεις κύριες κατηγορίες για την κατάταξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων, όπως επιμετρούμενα: στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εσόδων, και στην εύλογη αξία, μέσω των αποτελεσμάτων.
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)

(ε) Αλλαγές σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
(i) Κατάταξη και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων (συνέχεια)

Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 γενικά βάσει
του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και των χαρακτηριστικών συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαλείφει τις προηγούμενες κατηγορίες του ΔΛΠ 39 που
περιλάμβαναν κράτηση μέχρι τη λήξη, δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιμα προς πώληση. Σύμφωνα με
το ΔΠΧΑ 9, τα παράγωγα που ενσωματώνονται σε συμβάσεις όπου το κύριο συμβόλαιο είναι ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου δεν διαχωρίζονται ποτέ.
Αντ' αυτού, το υβριδικό χρηματοοικονομικό μέσο - στο σύνολό του - αξιολογείται για ταξινόμηση.

Το ΔΠΧΑ 9 διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 για την κατάταξη και
την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 δεν είχε σημαντική επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας που
σχετίζονται με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

(ii) Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το μοντέλο ''ζημιών'' στο ΔΛΠ 39 με το μοντέλο ''αναμενόμενων πιστωτικών
ζημίων'' (Expected Credit Loss (ECL)). Το νέο μοντέλο απομείωσης ισχύει για:

 χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος,
 χρεωστικές επενδύσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων,
 συμβατικά περιουσιακά στοιχεία,
 απαιτούμενες μισθώσεις,
 δανειακές δεσμεύσεις και συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων.

Το νέο μοντέλο απομείωσης δεν εφαρμόζεται στις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους.

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, οι πιστωτικές ζημιές αναγνωρίζονται νωρίτερα από ό, τι στο ΔΛΠ 39.

(z) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας της
Εταιρείας.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα
αποτελέσματα χρήσης. 

Αναγνώριση εισοδημάτων
Το εισόδημα αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για υπηρεσίες και προϊόντα μετά την αφαίρεση του
φόρου προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. Τα εισοδήματα
περιλαμβάνουν την τιμολογημένη αξία των εσόδων από διανυκτερεύσεις, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες,
εκδηλώσεις κάθε μορφής και άλλα τμήματα και αναγνωρίζονται με τη μέθοδο των δεδουλευμένων
εσόδων.

Ένα έσοδο αποτιμάται στην τιμή συναλλαγής όπως αυτή συμφωνήθηκε κατά την σύμβαση με τον
πελάτη. Η τιμή συναλλαγής ισούται με το ποσό του ανταλλάγματος που εκτιμάται ότι δικαιούται έναντι
της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτη, εξαιρουμένων των ποσών που
εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων μερών. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα έσοδο όταν μεταφέρει τον
έλεγχο ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στον πελάτη.

Υπό τις αρχές του ΔΠΧΑ 15, ένα έσοδο αναγνωρίζεται όταν ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο ενός
υποσχόμενου αγαθού ή μιας υπηρεσίας. Ο προσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος μεταβίβασης ελέγχου
ενός υποσχόμενου αγαθού ή μιας υπηρεσίας στον πελάτη - σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ή σε βάθος
χρόνου - προαπαιτεί άσκηση κριτικής σκέψης.

Έσοδα χρηματοδότησης
Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με βάση την αρχή
των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα.

Έξοδα χρηματοδότησης
Οι χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα επί δανείων για χρηματοδότηση της κατασκευής ή παραγωγής
περιουσιακών στοιχείων που πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της
περιόδου που χρειάζεται να συμπληρωθεί και να ετοιμαστεί το στοιχείο για τη σκοπευόμενη χρήση του.
Όλα τα άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται.

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με βάση τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.

Φορολογία
Η φορολογία αφορά τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία και αναγνωρίζεται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων ή αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ή στα λοιπά συνολικά
έσοδα.

Τρέχουσα φορολογία 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους
υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές
αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά
θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Η φορολογία περιλαμβάνει οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές
στην πληρωτέα φορολογία σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.
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Φορολογία  (συνέχεια)

Αναβαλλόμενη φορολογία  
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης, πάνω
σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων
ενεργητικού και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις οικονομικές καταστάσεις. Οι
φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν στάδιο χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της
αναβαλλόμενης φορολογίας.

Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν
να χρησιμοποιηθούν.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα
συμψηφισμού των τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και
όταν σχετίζονται με φορολογία από την ίδια φορολογική αρχή και η Εταιρεία έχει την πρόθεση να
τακτοποιήσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε καθαρή βάση.

Μερίσματα
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους της Εταιρείας.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους
εκτιμητές, μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια. Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα έτσι ώστε τα ποσά που παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης να μη
διαφέρουν σημαντικά από τις εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία αναφοράς. Όλα τα άλλα στοιχεία
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες
αποσβέσεις και οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.

Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίμηση πιστώνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα
και στη συνέχεια στο αποθεματικό εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθμίζουν
προηγούμενες αυξήσεις του ιδίου περιουσιακού στοιχείου, χρεώνονται έναντι αυτού του αποθεματικού.
Όλες οι άλλες μειώσεις χρεώνονται στα αποτελέσματα. Κάθε χρόνο, η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων
με βάση την επανεκτιμημένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (οι αποσβέσεις που χρεώθηκαν
στα αποτελέσματα) και των αποσβέσεων με βάση το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου,
μεταφέρεται από το αποθεματικό εύλογης αξίας στο αποθεματικό προσόδου.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος ή η
επανεκτιμημένη αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της
αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης για την τρέχουσα και συγκριτική
περίοδο είναι τα ακόλουθα:

%
Ξενοδοχειακά κτίρια 1&3
Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις 10&20
Έπιπλα και σκεύη 10&20
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20
Λογισμικά προγράμματα 33
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)
Δεν λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη.

Οι μέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες αναθεωρούνται σε κάθε
ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται ανάλογα. 

Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό
ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης. 

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα
αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες
μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν
σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται
κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού στοιχείου ενεργητικού. 

Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν
αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου
ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των
πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Στην
περίπτωση διάθεσης επανεκτιμημένων στοιχείων ενεργητικού, τα ποσά που περιλαμβάνονται στα
αποθεματικά εύλογης αξίας μεταφέρονται στο αποθεματικό προσόδου.

Αναβαλλόμενο εισόδημα
Το αναβαλλόμενο εισόδημα περιλαμβάνει εισπράξεις έναντι εισοδημάτων που αφορούν μεταγενέστερη
οικονομική περίοδο.

Χρηματοοικονομικά μέσα
(i) Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού
μέσου.

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (εκτός αν πρόκειται για εμπορικούς χρεώστες χωρίς
σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης) ή χρηματοοικονομική υποχρέωση, αποτιμάται αρχικά στην δίκαιη
αξία συν, για ένα στοιχείο που δεν αποτιμάται στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, τα έξοδα
συναλλαγής που μπορούν να αποδοθούν άμεσα για την απόκτηση ή την έκδοσή του. Εμπορικοί χρεώστες
χωρίς σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης αρχικά αποτιμούνται στην τιμή συναλλαγής.
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Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

(ii) Κατάταξη και μεταγενέστερη επιμέτρηση

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Αρχή που εφαρμόζεται από την 1ην Ιανουαρίου 2018

Κατά την αρχική αναγνώριση, ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται όπως
επιμετράται σε: αποσβεσμένο κόστος, δίκαιη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων-χρεωστικοί τίτλοι,
δίκαιη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων-μετοχικοί τίτλοι, ή δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν ανακατατάσσονται μετά την αρχική τους αναγνώριση
εκτός εάν η Εταιρεία αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει για τη διαχείριση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, οπότε όλα τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία ανακατατάσσονται την πρώτη ημέρα της πρώτης περιόδου αναφοράς μετά την
αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου.

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληροί και τους
δύο ακόλουθους όρους και δεν έχει οριστεί ως σε δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων:

 διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου, στόχος του οποίου είναι η διακράτηση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών,
και

 οι συμβατικοί του όροι δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην
τράπεζα μείον τραπεζικά παρατραβήγματα. Τα τραπεζικά παρατραβήγματα που αποπληρώνονται σε
πρώτη ζήτηση αποτελούν μέρος της διαχείρισης μετρητών της Εταιρείας και συμπεριλαμβάνονται στα
μετρητά και αντίστοιχα μετρητών μόνο για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Μεταγενέστερη επιμέτρηση, κέρδη και ζημιές: Λογιστικές
αρχές που εφαρμόζονται από την 1 Ιανουαρίου 2018

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων (FVTPL)

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται σε
εύλογη αξία. Καθαρά κέρδη και ζημιές,
συμπεριλαμβανομένων τόκων και
μερισμάτων, αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα. 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται σε
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου. Το αποσβεσμένο
κόστος είναι μειωμένο με πιστωτικές ζημιές.
Έσοδα από τόκους, συναλλαγματικά κέρδη ή
ζημιές και ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα. Κέρδος ή ζημιά λόγω παύσης
αναγνώρισης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
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Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)
(ii) Κατάταξη και μεταγενέστερη επιμέτρηση (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Μεταγενέστερη επιμέτρηση και κέρδη και ζημιές: Αρχή που
εφαρμόστηκε πριν την 1 Ιανουαρίου 2018 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων (FVTPL)

Επιμετρώνται στην εύλογη αξία με τις αλλαγές
στην αξία, συμπεριλαμβανομένων έσοδα από
τόκους και μερίσματα, να αναγνωρίστηκαν στα
αποτέλεσματα. 

Εισπρακτέα Που επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος με την
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου

Πριν την 1 Ιανουαρίου 2018 η Εταιρεία μεταγενέστερα επιμετρούσε τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία ως ακολούθως:

(i)    Απαιτήσεις από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία μείον πρόβλεψη
για επισφαλή χρέη, που υπολογίζονται με βάση την εξέταση όλων των εκκρεμούντων ποσών στο
τέλος της περιόδου. Ποσά που δεν μπορούν να εισπραχθούν διαγράφονται όταν εντοπίζονται.

(ii)   Προκαταβολές πελατών
Προπληρωμές που αφορούν συμβόλαια πώλησης για τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί εισοδήματα,
παρουσιάζονται ως προκαταβολές πελατών κατά την ημερομηνία αναφοράς και περιλαμβάνονται
στις υποχρεώσεις.

(iii) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται
από στην τράπεζα.

Χρηματοικονομικές υποχρεώσεις - Κατάταξη, μεταγενέστερη επιμέτρηση και κέρδη και ζημιές

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται ως επιμετρούμενες σε αποσβεσμένο κόστος ή σε
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση κατατάσσεται στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων εάν έχει καταταχτεί ως κατεχόμενη προς διαπραγμάτευση, είναι
παράγωγο ή προσδιορίζεται ως τέτοια κατά την αρχική αναγνώριση. Οι χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επιμετρούνται στη εύλογη αξία τους και τα
καθαρά κέρδη και ζημιές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων τόκων, αναγνωρίζονται στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων. Οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μεταγενέστερα επιμετρούνται στο
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι δαπάνες από τόκους
και τα κέρδη και οι ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημιά από τη διαγραφή αναγνωρίζεται επίσης στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων.
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας επιμετρούνται ως ακολούθως:

 Δάνεια
Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων
χρηματοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας
αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.

 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία. 

(iii) Απομείωση

Αρχή που εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2018

 Χρηματοοικονομικά μέσα και περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις
Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές σε:

 χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος
 επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών

εσόδων
 περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις.

Η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου, εκτός από
τις ακόλουθες περιπτώσεις όπου υπολογίζονται σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες
δωδεκαμήνου:

 χρεωστικοί τίτλου που έχουν καθοριστεί ότι εμπεριέχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την
ημερομηνία αναφοράς; και

 άλλοι χρεωστικοί τίτλοι και τραπεζικά υπόλοιπα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος (δηλ. ο κίνδυνος
αθέτησης που προέκυψε κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού μέσου) δεν
έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση.

Η πρόβλεψη ζημιάς για τις εμπορικές απαιτήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις
αποτιμώνται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του
χρηματοοικονομικού μέσου. 

Για τον προσδιορισμό του κατά πόσο ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση και για την εκτίμηση των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη εύλογες και υποστηρίξιμες πληροφορίες που είναι
σχετικές και διαθέσιμες χωρίς υπερβολικό κόστος. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την ποσοτική όσο και την
ποιοτική πληροφόρηση και ανάλυση, με βάση την ιστορική εμπειρία της Εταιρείας και την ενημερωμένη
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και μελλοντικών πληροφοριών.
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Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής είναι οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
που προκύπτουν από όλα τα πιθανά γεγονότα αθέτησης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής ενός
χρηματοπιστωτικού μέσου.

Οι 12μηνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές είναι η μερίδα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που
προκύπτουν από γεγονότα αθέτησης που είναι πιθανά να συμβούν εντός 12 μηνών μετά την ημερομηνία
αναφοράς (ή μικρότερη περίοδο εάν η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού μέσου είναι
μικρότερη από 12 μήνες).

Η μέγιστη περίοδος που λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
είναι η μέγιστη συμβατική περίοδος κατά την οποία η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο.

 Επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές είναι μια σταθμισμένη βάση πιθανοτήτων πιθανή εκτίμηση των
πιστωτικών ζημιών. Οι πιστωτικές ζημιές αποτιμώνται ως η παρούσα αξία όλων των ελλειμμάτων
σε μετρητά (π.χ. η διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών που οφείλονται στην οικονομική οντότητα
σύμφωνα με τη σύμβαση και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να λάβει). Οι
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές προεξοφλούνται στο πραγματικό επιτόκιο του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.

 Παρουσίαση της πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην κατάσταση οικονομικής
θέσης
Η πρόβλεψη για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε αποσβεσμένο
κόστος αφαιρούνται από την ακαθάριστη αναγραφόμενη αξία των στοιχείων ενεργητικού. Για τις
επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, η
πρόβλεψη χρεώνεται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων και αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά
έσοδα.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος

Για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε αναπόσβεστο κόστος, η Εταιρεία
εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική απόδειξη αυτών για απομείωση των στοιχείων ενεργητικού,
τόσο το ατομικό όσο και το συλλογικό επίπεδο. Όλα τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία αξιολογούνται
ξεχωριστά για απομείωση. Όσα βρέθηκαν να μην έχουν υποστεί απομείωση στη συνέχεια αξιολογούνται
συγκεντρωτικά για οποιαδήποτε απομείωση που έχει προκύψει αλλά δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί σε
ατομική βάση. Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι ξεχωριστά σημαντικά αξιολογούνται για
απομείωση συγκεντρωτικά. Η συγκεντρωτική αξιολόγηση διενεργείται με τη συγκέντρωση
περιουσιακών στοιχείωνμε παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνου.

Για την εκτίμηση της συγκεντρωτικής απομείωσης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί ιστορικές πληροφορίες για
το χρονοδιάγραμμα των αποπληρωμών και το ποσό της ζημιάς που υπέστη, και κάνει μια
αναπροσαρμογή αν οι τρέχουσες οικονομικές και πιστωτικές συνθήκες είναι τέτοιες που οι πραγματικές
ζημιές είναι πιθανόν να είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από ότι προτείνεται από τις ιστορικές τάσεις.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος (συνέχεια)

Η ζημιά απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού
στοιχείου και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με
το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου. Οι ζημιές
που προκύπτουν αναγνωρίζονται στα αποτέλεσματα. Όταν η Εταιρεία καταλήξει ότι δεν υπάρχουν
ρεαλιστικές προοπτικές ανάκτησης του περιουσιακού στοιχείου, τα ποσά αυτά διαγράφονται. Εάν σε
μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειώνεται και η μείωση μπορεί να συνδεθεί
αντικειμενικά με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης. Η απομείωσης που
αναγνωρίστηκε προηγουμένως αναστρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων στο βαθμό που η λογιστική αξία
της επένδυσης, κατά την ημερομηνία της αναστροφής, δεν υπερβαίνει αυτό που το αποσβεσμένο κόστος
που θα υφίστατο αν η απομείωση δεν είχε αναγνωριστεί.

(iv) Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν:

 εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου ή
 διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού

περιουσιακού στοιχείου, αλλά αναλαμβάνεται συμβατική υποχρέωση για την καταβολή των
ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος ή

 έχουν μεταβιβαστεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού
στοιχείου και είτε (α) έχουν μεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της
κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, είτε (β) δεν έχουν ούτε μεταβιβαστεί ούτε διατηρηθεί
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, αλλά
δεν έχει διατηρηθεί ο έλεγχός του.

Οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαγραμμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
δημιουργήθηκε ή διατηρήθηκε από την Εταιρεία αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο
ή υποχρέωση.

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που ανταλλάσσεται
από μια άλλη με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της
αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.
Διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
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(v) Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται
και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν, και μόνο όταν, η
Εταιρεία έχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του
καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης.

(vi) Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο
για απομείωση στην αξία τους. Τα περιουσιακά στοιχεία (εκτός από επένδυση σε ακίνητα, αποθέματα και
αναβαλλόμενη φορολογία) που αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή
μεταβολές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η υπεραξία
ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση.

Για το σκοπό του ελέγχου για απομείωση, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στις μικρότερες
ομάδες στοιχείων ενεργητικού που δημιουργούν ταμειακές ροές από τη συνεχή χρήση και είναι κυρίως
ανεξάρτητες από τις ταμειακές εισροές από άλλα στοιχεία ενεργητικού ή μονάδες δημιουργίας
ταμειακών ροών. Η υπεραξία που προκύπτει από τη συνένωση επιχειρήσεων κατανέμεται στις μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών ή ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να
ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης.

Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι η
υψηλότερη αξία από την αξία λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης. Για τον
υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης, γίνεται μια εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών οι οποίες
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο, το
οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους
συναφείς κινδύνους με το περιουσιακό στοιχείο ή τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών.

Αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους.

Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης κατανέμονται
μειώνοντας πρώτα τη λογιστική αξία της υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στη μονάδα δημιουργίας
ταμειακών ροών και στη συνέχεια μειώνοντας τη λογιστική αξία των λοιπών περιουσιακών στοιχείων
στη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών σε αναλογική βάση.

Η ζημιά απομείωσης σε σχέση με την υπεραξία δεν αντιστρέφεται. Για άλλα περιουσιακά στοιχεία, η
ζημιά απομείωσης αντιστρέφεται μόνο στο βαθμό που η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου δεν
υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε το περιουσιακό στοιχείο, καθαρή από αποσβέσεις, αν η ζημιά
απομείωσης δεν είχε αναγνωριστεί.

Αποθέματα
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις
δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους  καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία της
επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, μείον οι δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια)

Αποθέματα από ανάπτυξη ακινήτων
Το κόστος των αποθεμάτων από ανάπτυξη ακινήτων και των αποθεμάτων από ακίνητα προς πώληση
αποτελείται από το κόστος αγοράς της γης και το κόστος ανέγερσης κτιρίων. Το κόστος ανέγερσης
κτιρίων περιλαμβάνει υλικά, άμεσα εργατικά και άλλες έμμεσες δαπάνες ανέγερσης κτιρίων.

Η ακίνητη περιουσία προς αξιοποίηση συμπεριλαμβάνει τη γη προς αξιοποίηση και παρουσιάζεται σε
τιμή κόστους. Η ακίνητη περιουσία προς αξιοποίηση περιλαμβάνεται στα αποθέματα, κατά την
ημερομηνία αναφοράς, ως ακίνητα προς ανάπτυξη.

Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της
αντιπαροχής που εισπράχθηκε από την Εταιρεία και την ονομαστική αξία του εκδοθέντος μετοχικού
κεφαλαίου μεταφέρεται στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την έκδοση
συνήθων μετοχών, καθαρά από τυχόν φορολογικές επιπτώσεις, αναγνωρίζονται ως μείωση των ιδίων
κεφαλαίων.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα
μηνών από την ημερομηνία αναφοράς.

Συγκριτικά ποσά
Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις μεταβολές στην
παρουσίαση του τρέχοντος έτους.

4. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

2018 2017
€ €

Διανυκτερεύσεις 832.108 -
Εστιατόρια και μπαρ 809.200 -
Άλλα τμήματα 25.159 20.766

1.666.467 20.766

5.   ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

2018 2017
€ €

Αναλωθείσες πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά 246.742 -
Παροχές προσωπικού 588.063 20.762
Είδη εστίασης, ιματισμού, κλπ. 68.389 531
Ηλεκτρισμός και καύσιμη ύλη 138.060 9.102
Άλλες υπηρεσίες 48.428 -
Διάφορα έξοδα 51.684 173

1.141.366 30.568
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6. ΚΕΡΔΟΣ /(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2018 2017
Σημ. € €

Το κέρδος/(ζημιά) από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των
πιο κάτω κονδυλίων:

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 11 267.680 194.263
Κόστος προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των Συμβούλων
υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα 7 734.460 66.353
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των
ετήσιων λογαριασμών 14.000 12.000
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες 7.460 -

7. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

2018 2017
Σημ. € €

Μισθοί και ημερομίσθια 640.316 39.937
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και σε άλλα ταμεία 53.135 1.822
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικής συνοχής 11.363 384
Αμοιβή και έξοδα παραστάσεως συμβούλων (Σημ. 22(i)) 29.646 24.210

Σύνολο κόστους προσωπικού 6 734.460 66.353

Ο μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων και των Συμβούλων υπό την εκτελεστική
τους ιδιότητα) που εργοδοτούσε η Εταιρεία κατά τη διάρκεια των ετών 2018 και 2017 ήταν 31 και 6,
αντίστοιχα.
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8. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

2018 2017
€ €

Τόκοι από τράπεζες 12 3

Έσοδα χρηματοδότησης 12 3

Τόκοι πληρωτέοι
Σε δάνεια (111.338) (103.501)
Σε τραπεζικά παρατραβήγματα (16.613) (27.517)

Άλλα έξοδα χρηματοδότησης
Δικαιώματα τραπεζών (6.709) (8.669)

Έξοδα χρηματοδότησης (134.660) (139.687)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (134.648) (139.684)

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

2018 2017
€ €

Αναβαλλόμενη φορολογία - προσωρινές χρονικές διαφορές μεταξύ
των αποσβέσεων και των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων (Σημ. 17) 116.484 (656.412)

Χρέωση/(πίστωση) έτους 116.484 (656.412)

Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση το λογιστικό
κέρδος/(ζημιά):

2018 2017
€ €

Λογιστικό κέρδος/(ζημιά) πριν από τη φορολογία 374.788 (3.718.120)

Φορολογία με βάση τους φορολογικούς συντελεστές 46.849 (464.765)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς 40.743 427.813
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκειται σε
φορολογία (150.035) -
Φορολογική επίδραση ζημιάς έτους 62.443 36.952
Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ.17) 116.484 (656.412)

Φορολογία ως η κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων
- χρέωση/(πίστωση) 116.484 (656.412)
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9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)

Φορολογία που αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα 

2018 2017
€ €

(Αύξηση)/ μείωση στην αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση γης
(Σημ. 17) (32.507) 3.070

Σύνολο φόρου εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα (32.507) 3.070

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με
ποσοστό 30%. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. 

Η Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζημιάς που πραγματοποίησε κατά το
τρέχον έτος. Φορολογικές ζημίες μπορούν να μεταφερθούν στα επόμενα πέντε έτη. Το υπόλοιπο των
φορολογικών ζημιών που είναι διαθέσιμες για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη ανέρχεται στις 31
Δεκεμβρίου 2018 σε €1.759.151 (2017: €1.732.047), για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόμενη
φορολογία στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης ως περουσιακό στοιχείο. 

10. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

2018 2017

Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημιά) που αναλογεί στους
μετόχους (€) 258.304 (3.061.708)

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του
έτους 3.590.215 3.590.215

Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) 7,19 (85,28)
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11. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2018
Γη και
κτίρια

Μηχανήματα
και

εξοπλισμός

Έπιπλα,
σκεύη και

εξοπλισμός Σύνολο
€ € € €

Κόστος ή εκτίμηση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 12.862.813 1.126.144 1.250.366 15.239.323
Προσθήκες 724.452 313.197 234.745 1.272.394
Αναπροσαρμογή για επανεκτίμηση 167.000 - - 167.000
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 13.754.265 1.439.341 1.485.111 16.678.717

Αποσβέσεις ή απομείωση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 5.462.211 985.240 1.076.332 7.523.783
Επιβάρυνση για το έτος 125.923 64.518 77.239 267.680
Αναστροφή της απομείωσης περιουσιακών
στοιχείων (583.869) - - (583.869)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 5.004.265 1.049.758 1.153.571 7.207.594

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 8.750.000 389.583 331.540 9.471.123

2017
Γη και
κτίρια

Μηχανήματα
και

εξοπλισμός

Έπιπλα,
σκεύη και

εξοπλισμός Σύνολο
€ € € €

Κόστος ή εκτίμηση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 12.626.678 1.079.663 1.247.547 14.953.888
Προσθήκες 253.135 46.481 2.819 302.435
Αναπροσαρμογή για επανεκτίμηση (17.000) - - (17.000)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 12.862.813 1.126.144 1.250.366 15.239.323

Αποσβέσεις ή απομείωση
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2.131.066 949.429 1.035.288 4.115.783
Επιβάρυνση για το έτος 117.408 35.811 41.044 194.263
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 3.213.737 - - 3.213.737
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 5.462.211 985.240 1.076.332 7.523.783

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 7.400.602 140.904 174.034 7.715.540
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11. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)

Ιεραρχία εύλογης αξίας 

Για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας των ακινήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε την σχετική
εργασία από εξωτερικό ανεξάρτητο εκτιμητή ακινήτων, ο οποίος κατέχει τα κατάλληλα αναγνωρισμένα
επαγγελματικά προσόντα και πρόσφατη εμπειρία ως προς την τοποθεσία και κατηγορία των ακινήτων
που αξιολογούνται. Με βάση την εκτίμηση, το ποσό των €8.750.000 αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία
της γης και κτιρίων της Εταιρείας κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 μετά από την πρώτη φάση της
ανακαίνισης και αναβάθμισης του ξενοδοχείου. Κατά τη διάρκεια του έτους έχει αναγνωριστεί στα
αποτελέσματα κέρδος ύψους €583.869. Επίσης στα ακίνητα συμπεριλαμβάνονται προσθήκες αξίας
€717.417, καθώς επίσης και χρεωστικοί τόκοι δανείου ύψους €7.035 για χρηματοδότηση της
αναβάθμισης και ανακαίνισης του ξενοδοχείου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης 
με βάση τα λογιστικά πρότυπα.

Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας για όλα τα ακίνητα έχει κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 3 με βάση τα
δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τεχνική αξιολόγησης.

Τεχνική αξιολόγησης και σημαντικά μη-παρατηρήσιμα δεδομένα 

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την τεχνική αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό
της εύλογης αξίας των ακινήτων, όπως επίσης και τα σημαντικά μη-παρατηρήσιμα δεδομένα.

2018

Μέθοδος
αποτίμησης

Σημαντικά μη-
παρατηρήσιμα
δεδομένα

Εύρος μη-
παρατηρήσιμων
δεδομένων 

Συσχέτιση μεταξύ των σημαντικών μη-
παρατηρήσιμων δεδομένων και του
υπολογισμού της εύλογης αξίας

Προσέγγιση με
βάση το δίκαιο
διατηρητέο
λειτουργικό
κέρδος
(F.M.O.P.)

Δίκαιο διατηρητέο
λειτουργικό κέρδος
(F.M.O.P.)

€950.000
'Οσο ψηλότερο είναι το ακαθάριστο
λειτουργικό κέρδος τόσο μεγαλύτερη είναι
και η δίκαιη αξία

Συντελεστής
κεφαλαιοποίησης
(πολλαπλασιαστής)

10
'Οσο ψηλότερος είναι ο συντελεστής
κεφαλαιοποίησης (πολλαπλασιαστής)
τόσο μεγαλύτερη είναι και η δίκαιη αξία
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11. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια)

2017

Μέθοδος
αποτίμησης

Σημαντικά μη-
παρατηρήσιμα
δεδομένα

Εύρος μη-
παρατηρήσιμων
δεδομένων 

Συσχέτιση μεταξύ των σημαντικών μη-
παρατηρήσιμων δεδομένων και του
υπολογισμού της εύλογης αξίας

Προσέγγιση με
βάση το
ακαθάριστο
λειτουργικό
κέρδος (G.O.P)

Ακαθάριστο
λειτουργικό κέρδος
(G.O.P)

€770.000 - €1.000.000
'Οσο ψηλότερο είναι το ακαθάριστο
λειτουργικό κέρδος τόσο μεγαλύτερη είναι
και η δίκαιη αξία

Συντελεστής
κεφαλαιοποίησης 9,5 - 10

'Οσο ψηλότερος είναι ο συντελεστής
κεφαλαιοποίησης τόσο μεγαλύτερη είναι
και η δίκαιη αξία

Προσέγγιση με
βάση το κόστος
αντικατάστασης

Κόστος ανά δωμάτιο
€60.000

Όσο ψηλότερο είναι το κόστος ανά
δωμάτιο τόσο μεγαλύτερη είναι και η
δίκαιη αξία

Αν η γη και τα κτίρια παρουσιάζονταν με βάση το ιστορικό κόστος, τα ποσά θα ήταν ως εξής: 

2018 2017
€ €

Κόστος 12.453.631 11.729.179
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (5.004.265) (5.462.211)

Καθαρή λογιστική αξία 7.449.366 6.266.968

Η γη και τα κτίρια του ξενοδοχείου είναι υποθηκευμένα προς όφελος τραπεζικού ιδρύματος ως
εξασφάλιση για τα τραπεζικά δάνεια της Εταιρείας (Σημ. 16).
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

2018 2017
€ €

Έτοιμα προϊόντα 50.658 11.952
Ακίνητα προς ανάπτυξη 549.315 549.315

599.973 561.267

Η Εταιρεία εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την ικανότητα πώλησης των
προϊόντων και την ανάλογη αξία τους στην περίπτωση πώλησης. Η πρόβλεψη για τα αποθέματα
βασίζεται στην προηγούμενη πείρα της διοίκησης, βάσει της οποίας γίνεται πρόβλεψη λαμβάνοντας
υπόψη τόσο την αξία των αποθεμάτων, όσο και την κίνηση και αποθηκευμένη ποσότητα που υπάρχει σε
κάθε κατηγορία.

Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση της αξίας των αποθεμάτων
είναι συνεχής, και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης αποθεμάτων
εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

Το κόστος πωληθέντων προϊόντων το οποίο αναγνωρίστηκε ως έξοδο και συμπεριλήφθηκε στο 'Κόστος
Πωλήσεων' (Σημ. 5), για το έτος 2018 ανέρχεται σε €246.742. Κατά το έτος 2017, δεν αναγνωρίστηκε
έξοδο για το 'Κόστος Πωλήσεων'. 

13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2018 2017
€ €

Εμπορικές απαιτήσεις 35.198 34.579
Αντιπρόσωποι 6.445 -
Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς απαιτήσεις - (5.000)

Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά 41.643 29.579
Προκαταβολές και προπληρωμές 7.900 8.000
Λοιπές απαιτήσεις 206 11
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 14.420 13.311

64.169 50.901

Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με ποσά που οφείλονται από πελάτες είναι
περιορισμένες. Η ιστορική εμπειρία της Εταιρείας στην είσπραξη εισπρακτέων ποσών είναι εντός των
πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω αυτών των παραγόντων, η Διεύθυνση
πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν για ζημίες
από είσπραξη των εμπορικών εισπρακτέων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν αναγνώρισε ζημιές για την απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων κατά τη διάρκεια των
ετών που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017. Κατά την διάρκεια του έτους, η Εταιρεία
προχώρησε σε διαγραφή χρεωστικών υπολοίπων πελατών ύψους €13.727, μέρος εκ των οποίων είχε γίνει
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις σε προηγούμενες χρονιές. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η
ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων. 

14. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως:

2018 2017
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 10.456 1.713
Τραπεζικά παρατραβήγματα (546.090) (506.744)

(535.634) (505.031)

Το τραπεζικό παρατραβήγμα φέρει επιτόκιο που υπολογίζεται στο Βασικό επιτόκιο της τράπεζας πλέον
περιθώριο ύψους 0,58%.

Η Εταιρεία προχώρησε σε αναχρηματοδότηση του δανεισμού της μετά το τέλος του έτους με άλλο
τραπεζικό ίδρυμα. Περαιτέρω λεπτομέρειες παρουσιάζονται στη σημείωση 30.

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων.

15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

2018 2018 2017 2017
Αριθμός
μετοχών €

Αριθμός
μετοχών €

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €1,71 η καθεμιά 6.000.000 10.260.000 6.000.000 10.260.000

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ' ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου και στις 31
Δεκεμβρίου 3.590.215 6.139.268 3.590.215 6.139.268
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

16. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

2018 2017

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
€ €

Τραπεζικά δάνεια 3.586.554 2.543.973

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 316.466 382.000

Σύνολο 3.903.020 2.925.973

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως: 

2018 2017
€ €

Μεταξύ ενός και δύο ετών 326.027 384.924

Μεταξύ δύο και πέντε ετών 1.405.621 1.100.000
Πέραν των πέντε ετών 1.854.906 1.059.049

3.260.527 2.159.049

3.586.554 2.543.973

Στις 13 Οκτωβρίου 2017, η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας δυο δανείων με νέο πιστωτικό
ίδρυμα ύψους €2.660.000 αποπληρώνοντας στις 20 Οκτωβρίου 2017 τον τότε υφιστάμενο δανεισμό της,
και €1.500.000 για χρηματοδότηση της αναβάθμισης και ανακαίνισης του ξενοδοχείου, το οποίο ποσό
εκταμιεύει η Εταιρεία αναλόγως με την πρόοδο των έργων. Τα δάνεια είχαν περίοδο χάριτος
αποπληρωμών 6 μηνών και η αποπληρωμή τους ξεκίνησε τον Μάϊο του 2018.

Τα τραπεζικά δάνεια κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2018, είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως:
 Με πρώτη υποθήκη πάνω σε ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ύψους €3.758.924.  
 Με δεύτερη υποθήκη πάνω σε ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ύψους €601.428. 
 Με τρίτη υποθήκη πάνω σε ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ύψους €50.000. 
 Με τέταρτη υποθήκη πάνω σε ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ύψους €250.000. 
 Με κυμαινόμενες επιβαρύνσεις στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ύψους  €4.660.000.

Η Εταιρεία προχώρησε σε αναχρηματοδότηση του δανεισμού της μετά το τέλος του έτους με άλλο
τραπεζικό ίδρυμα. Περαιτέρω λεπτομέρειες παρουσιάζονται στην σημείωση 30.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

16. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)

Οι όροι και προϋποθέσεις των δανείων που εκκρεμούν είναι ως ακολούθως: 

Ονομαστική αξία Λογιστική αξία
2018 2017 2018 2017

Νόμισμα Ονομαστικό
επιτόκιο

%

Έτος
αποπλη-
ρωμής

€ € € €

Εξασφαλισμένο
δάνειο Ευρώ

Βασικό +
0,25% 2029 1.500.000 1.500.000 1.385.248 248.924

Εξασφαλισμένο
δάνειο Ευρώ

Βασικό +
0,25% 2029 2.660.000 2.660.000 2.517.772 2.677.049

4.160.000 4.160.000 3.903.020 2.925.973

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο επιτοκίου και κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με
χρηματοοικονομικά μέσα γνωστοποιείται στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων. 

17. AΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Υποχρεώσεις αναβαλλόμενης φορολογίας 

2018 2017
€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 588.250 1.247.732
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων (Σημ. 9) 32.507 (3.070)
Χρέωση/(πίστωση) στα αποτελέσματα (Σημ. 9) 116.484 (656.412)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 737.241 588.250

Η υποχρέωση για αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει ως ακολούθως: 

2018 2017
€ €

Επανεκτίμηση γης και κτιρίων 236.970 204.463
Προσωρινές φορολογικές διαφορές μεταξύ των αποσβέσεων και των
κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 500.271 383.787

 737.241 588.250

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο
της υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (Σημ. 9). Στην περίπτωση
φορολογικών ζημιών και επανεκτίμησης του κτιρίου το εφαρμόσιμο ποσοστό φορολογίας είναι το
12,5%, ενώ για την επανεκτίμηση γης το 20%.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

17. AΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)

Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν
να χρησιμοποιηθούν. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα
συμψηφισμού των τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και
όταν σχετίζονται με φορολογία από την ίδια φορολογική αρχή και η Εταιρεία έχει την πρόθεση να
τακτοποιήσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε καθαρή βάση. 

18. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

2018 2017
€ €

Εμπορικές υποχρεώσεις 98.714 8.096
Οφειλόμενα έξοδα 50.909 37.210
Άλλες υποχρεώσεις 106.320 5.083

 255.943 50.389

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων υποχρεώσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η
ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
γνωστοποιείται στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων. 

19. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

2018 2017
€ €

Προπληρωμή από πώληση ακινήτου 50.000 -
Λοιπές προπληρωμές 2.677 -

 52.677 -
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

20. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

2018 2017
€ €

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα - 112

Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι
αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει
υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα
προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων
διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό
φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας.

21.    ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 

2018 2017
€ €

Πληρωτέο μέρισμα 5.966 5.966

22. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη είναι τα ακόλουθα:

(i) Αμοιβή Συμβούλων 

Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της Διεύθυνσης ήταν ως εξής:

2018 2017
€ €

Ανδρέας Γεωργίου 3.563 3.250
Κυριάκος Τσολάκης 3.263 3.690
Νίκος Χατζηιωσήφ 1.038 3.250
Κίκης Χριστοδουλίδης 4.300 3.690
Έλενα Λύτρα 2.220 3.100
Ανδρέας Σταυρινός 4.300 290
Σάββας Μενελάου* 3.563 3.250
Ανδρέας Μιχαηλίδης 4.300 3.690
Χριστόδουλος Έλληνας 888 -
Μάριος Χοιρομερίδης* 888 -
Δήμος Δήμου 441 -
Αντώνης Πισσαρίδης 441 -
Στέλιος Γεωργίου 441 -

29.646 24.210
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

22. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)

(i) Αμοιβή Συμβούλων (συνέχεια) 

Οι κύριοι Αντώνης Πισσαρίδης, Νίκος Χατζηιωσήφ, Στέλιος Γεωργίου, Δήμος Δήμου, Χριστόδουλος
Έλληνας και Μάριος Χοιρομερίδης διορίστηκαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Επίσης, οι
κύριοι Σάββας Μενελάου, Ανδρέας Γεωργίου, Έλενα Λύτρα και Κυριάκος Τσολάκης παραιτήθηκαν
κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους.

* Οι κύριοι Σάββας Μενελάου και Μάριος Χοιρομερίδης, έλαβαν και ποσό ύψους €8.244 (2017:
€10.992) και €2.748 αντίστοιχα για τα καθήκοντά τους ως Γραμματείς της Εταιρείας. 

(ii) Συμμετοχή συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας 
31

Δεκεμβρίου
2018

13
Απριλίου

2019
% %

Ανδρέας Μιχαηλίδης 0,16 0,16
Αντώνης Πισσαρίδης 11,06 11,18
Κίκης Χριστοδουλίδης 0,01 0,01
Ανδρέας Σταυρινός 0,01 0,01
Χριστόδουλος Έλληνας 0,01 0,01
Δήμος Δήμου 0,01 0,01
Νίκος Χατζηιωσήφ 9,06 9,17
Στέλιος Γεωργίου 0,01 0,01
Μάριος Χοιρομερίδης 4,97 4,97

23. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 13
Απριλίου 2019 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο) ήταν τα ακόλουθα:

31
Δεκεμβρίου

2018

13
Απριλίου

2019
% %

Universal Life Insurance Public Co. Ltd 17,30 17,30
Aπεήτειον Ίδρυμα 15,98 15,98
CyVenture Capital Public Company Ltd 8,36 8,36
Αντώνης Πισσαρίδης 11,06 11,18
Νίκος Χατζηιωσήφ 9,06 9,17

24. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αξιόλογες συμβάσεις μεταξύ της
Εταιρείας και των οργάνων διοίκησής της.
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25. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
που κατέχει:
 Πιστωτικό κίνδυνο
 Κίνδυνο ρευστότητας
 Κίνδυνο επιτοκίου
 Λειτουργικό κίνδυνο
 Άλλους κινδύνους

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας.

Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας υιοθετούνται για να εντοπίζονται
και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, να τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνων και
ελέγχων, να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων. Οι πολιτικές και τα συστήματα
διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις μεταβολές στις
συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Διαχείρισης του οικονομικού κινδύνου

(i) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η Εταιρεία δεν έχει
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που να
βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη
ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των
εισπρακτέων.

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη
έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων ήταν:

2018 2017
€ €

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 41.849 29.590
Μετρητά στην τράπεζα 958 213

42.807 29.803

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ξεχωριστά
χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Ωστόσο, η διοίκηση λαμβάνει υπόψη επίσης τους παράγοντες που
μπορούν να επηρεάσουν τον πιστωτικό κίνδυνο της πελατειακής της βάσης, συμπεριλαμβανομένου
του κινδύνου αθέτησης πληρωμών του κλάδου και της περιοχής στην οποία λειτουργούν οι πελάτες. 
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25. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

(i) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
Η Εταιρεία δημιουργεί μια πρόβλεψη για απομείωση η οποία αντιπροσωπεύει την εκτίμηση για
ζημιές που προέκυψαν σε σχέση με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Τα κυριότερα στοιχεία αυτής
της πρόβλεψης αφορούν συγκεκριμένες προβλέψεις που σχετίζονται με ξεχωριστά σημαντικά ποσά
και γενικές προβλέψεις σε σχέση με ομάδες παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων για ζημιές που
έχουν προκύψει αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη.

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 δεν είχε σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας τόσο για το 2018, όσο και για το 2017.

(ii) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν οι λήξεις των περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να
αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες
με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών, όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών
και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό
ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία αναφοράς. Τα ποσά είναι μικτά και μη προεξοφλημένα, και περιλαμβάνουν τις
εκτιμημένες πληρωμές τόκου:

31 Δεκεμβρίου 2018
Λογιστική

αξία

Συμβατικές
ταμειακές

ροές
Εντός

1 έτους
Μεταξύ
1-5 ετών

Πέραν των
5 ετών

€ € € € €

Τραπεζικά δάνεια 3.903.020 (4.573.276) (430.000) (2.150.000) (1.993.276)
Τραπεζικά παρατραβήγματα 546.090 (546.090) (546.090) - -
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 205.034 (205.034) (205.034) - -

 4.654.144 (5.324.400) (1.181.124) (2.150.000) (1.993.276)

31 Δεκεμβρίου 2017
Λογιστική

αξία

Συμβατικές
ταμειακές

ροές
Εντός

1 έτους
Μεταξύ
1-5 ετών

Πέραν των
5 ετών

€ € € € €

Τραπεζικά δάνεια 2.925.973 (3.495.957) (382.000) (1.199.000) (1.914.957)
Τραπεζικά παρατραβήγματα 506.744 (506.744) (506.744) - -
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 10.502 (10.502) (10.502) - -

 3.443.219 (4.013.203) (899.246) (1.199.000) (1.914.957)
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25. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια)

(iii) Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται
εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Τα εισοδήματα και ροή μετρητών από εργασίες της
Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από μεταβολές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον η Εταιρεία
δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο
επιτοκίου αναφορικά με το μακροπρόθεσμο δανεισμό της. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια
εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά
επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η διεύθυνση της
Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

Ανάλυση ευαισθησίας
Η αύξηση των επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες στις 31 Δεκεμβρίου 2018 θα είχε ως
αποτέλεσμα την αύξηση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα κατά €44.491 (2017: €34.327). Ο
υπολογισμός αυτός προϋποθέτει ότι άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα οι τιμές συναλλάγματος
παραμένουν σταθεροί. Σε περίπτωση μείωσης των επιτοκίων κατά 100 βασικές μονάδες θα
προκύψει ισόποση αλλά αντίθετη επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα.

(iv) Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων τεχνολογίας
και ελέγχων της Εταιρείας, καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές
καταστροφές. Τα συστήματα της Εταιρείας ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθμίζονται σε συνεχή
βάση.

(v) Άλλοι κίνδυνοι
Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να
επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Έννοιες όπως ο πληθωρισμός, η
ανεργία και εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ("ΑΕΠ") είναι άμεσα συνυφασμένες με
την οικονομική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε μεταβολή αυτών, καθώς και του εν γένει
οικονομικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τομείς
επηρεάζοντας ανάλογα την Εταιρεία.

Διαχείριση κεφαλαίου
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και ταυτόχρονα να έχει ικανοποιητική απόδοση για τους μετόχους μέσω
της βελτίωσης της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν
έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος.

26. ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας
είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης. 
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26. ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ (συνέχεια)

Ιεραρχία εύλογης αξίας

Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τα περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, με τη
μέθοδο αποτίμησης. Τα διαφορετικά επίπεδα ορίζονται ως εξής:

 Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία
ενεργητικού ή υποχρεώσεις.

 Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και
που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα
(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).

 Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε
δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς.

31/12/2018 Επίπεδο 3 Σύνολο
€ €

Περιουσιακά στοιχεία 
Γη και κτίρια 8.750.000 8.750.000

Σύνολο 8.750.000 8.750.000

31/12/2017 Επίπεδο 3 Σύνολο
€ €

Περιουσιακά στοιχεία 
Γη και κτίρια 7.400.602 7.400.602

Σύνολο 7.400.602 7.400.602

27. ΔΡΩΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η Εταιρεία πραγματοποίησε κέρδος ύψους €258.304 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και,
κατά την ημερομηνία αυτή, οι τρέχουσες υποχρεώσεις της υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα στοιχεία
ενεργητικού της κατά €502.544. Το κέρδος έτους περιλαμβάνει καθαρή επίδραση αύξησης της αξίας του
ακινήτου ύψους €467.385. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προβλέπει ότι οι ταμειακές
ροές για τα έτη 2019 και 2020 θα είναι ικανοποιητικές για να επιτρέψουν την εξυπηρέτηση των
τρεχουσών υποχρεώσεων, όπως αυτές καθίστανται καταβλητέες. 

Το ξενοδοχείο επαναλειτούργησε τον Ιούνιο του 2018 μετά από την αποπεράτωση της Α' Φάσης της
προγραμματισμένης ανακαίνισης και αναβάθμισής του. Η Β' φάση της προγραμματισμένης ανακαίνισης
και αναβάθμισης του ξενοδοχείου αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους 2019 και για το
σκοπό αυτό εξασφαλίστηκε τραπεζική χρηματοδότηση.  Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει υποβάλει στο
Υφυπουργείο Τουρισμού αίτηση για χορηγία. Σε περίπτωση έγκρισης, το ποσό της χορηγίας αναμένεται
να ανέλθει περίπου στις €500.000.
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27. ΔΡΩΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (συνέχεια)

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η θέση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει
ως δρώσα οικονομική μονάδα και, ως εκ τούτου, δε χρειάζεται να γίνουν οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές
για μείωση της αξίας περιουσιακών της στοιχείων στη ρευστοποιήσιμή τους αξία ή προβλέψεις για
οποιεσδήποτε πρόσθετες υποχρεώσεις, που θα ήταν αναγκαίες αν η Εταιρεία τερμάτιζε τις εργασίες της. 

28. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

29. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις οποίες υπογράφτηκαν συμβόλαια κατά την ημερομηνία αναφοράς αλλά
δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα είναι ως εξής:

2018 2017
€ €

Ανακαίνιση ξενοδοχείου 348.588 1.598.483

348.588 1.598.483

30. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Το Μάρτιο του 2019, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την διαδικασία αναχρηματοδότησης του τραπεζικού
δανεισμού της με τις ακόλουθες κυριότερες αλλαγές: 

 Εξασφάλιση νέου δανείου ύψους €5.000.000, από το οποίο τα €3.800.000 χρησιμοποιήθηκαν για
την αποπληρωμή του υφιστάμενου δανείου και το υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί για την ανακαίνιση
και αναβάθμιση του ξενοδοχείου.

 Αύξηση του ορίου του τρεχούμενου λογαριασμού υπεραναλήψεως στις €600.000.
 Εξασφάλιση χαμηλότερου ετήσιου επιτοκίου, τόσο για τον τρεχούμενο λογαριασμό

υπεραναλήψεως όσο και για το δάνειο, το οποίο βασίζεται και για τα δύο στο Euribor πλέον
περιθώριο ύψους 2,8%.

 Οι συνολικές υποθήκες επί των ακινήτων και οι κυμαινόμενες επιβαρύνσεις αυξήθηκαν έκαστες στα
€5.600.000. 

Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την
κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.


