
ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. H HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. είναι θυγατρική τη̋ ∆Α˳ΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. κατά ποσοστό 100%.
2. Επί των παγίων στοιχείων τη̋ εταιρία̋ υφίστανται εµπράγµατα βάρη ύψου̋ 67.850.000,00 ευρώ.
3. ∆εν υπάρχουν πάση̋ φύσεω̋ επίδικε̋ ή υπό διαιτησία διαφορέ̋, καθώ̋ και αποφάσει̋ δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία τη̋ εταιρία̋.
4. Οι ανέλεγκτε̋ φορολογικά χρήσει̋ τη̋ εταιρία̋ αναφέρονται στην σηµείωση 14 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
5. Προβλέψει̋ στο τέλο̋ τη̋ χρήση̋:

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ) 31/12/2013 31/12/2012
Προβλέψει̋ για ανέλεγκτε̋ φορολογικά χρήσει̋: 15,00 15,00

6. Αριθµό̋ απασχολούµενου προσωπικού: 31/12/2013 31/12/2012
24 27

7. Η εταιρία δεν καταρτίζει ενοποιηµένε̋ καταστάσει̋.
8. Συναλλαγέ̋ µε τα συνδεδεµένα µέρη (όπω̋ αυτέ̋ ορίζονται από το ∆ΛΠ 24) από 1/1-31/12/2013: 

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ευρώ) 2013 2012
α) Έσοδα 9,06 0,00
β) Έξοδα 1,63 0,61
γ) Απαιτήσει̋ 0,57 6,61
δ) Υποχρεώσει̋ 2.284,19 3.566,36
ε) Συναλλαγέ̋ και αµοιβέ̋ διευθυντικών στελεχών και µελών τη̋ διοίκηση̋ 183,09 180,09
στ) Απαιτήσει̋ από διευθυντικά στελέχη και µέλη τη̋ διοίκηση̋ 0,00 0,00
ζ) Υποχρεώσει̋ προ̋ τα διευθυντικά στελέχη και µέλη τη̋ διοίκηση̋ 320,00 460,00

9. Οι Οικονοµικέ̋ Καταστάσει̋ εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. την 17 Μαρτίου 2014.
10. ∆εν έχει σηµειωθεί καµία µεταβολή στι̋ λογιστικέ̋ µεθόδου̋ ή στι̋ λογιστικέ̋ εκτιµήσει̋ στι̋ παρούσε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ χρήση̋ που έληξε την 31

∆εκεµβρίου 2013. Έχουν τηρηθεί οι βασικέ̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ των οικονοµικών καταστάσεων χρήση̋ που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012.
11. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν βάσει του επιµερισµού των κερδών επί του συνολικού αριθµού µετοχών.
12. Η εταιρία πραγµατοποίησε επενδύσει̋ ποσού 1.663,66 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2013.

Άγιο̋ Νικόλαο̋ Λασιθίου, 17 Mαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ∆. ∆Α˳ΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤ. ∆Α˳ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΖΙΩΓΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ 826015 Α.∆.Τ. ΑΙ 887418 Αρ. Αδεία̋ Α΄Τάξη̋ 0022856

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14032/71/Β/86/004/06 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122032341000

Ε∆ΡΑ: ΒΑΘY ΚΡΙΤΣΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ N. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 έω̋ 31 ∆εκεµβρίου 2013

(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσει̋ που συντάσσουν ετήσιε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋, ενοποιηµένε̋ και µη, κατά ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë. åõñþ) 31.12.2013 31.12.2012
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 117.759,01 119.168,29
Επενδύσει̋ σε ακίνητα 0,00 0,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 79,88 25,03
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 43,66 43,66
Αποθέµατα 179,45 463,71
Απαιτήσει̋ από πελάτε̋ 1.755,27 489,68
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.060,44 1.652,53
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόµενα για πώληση 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 120.877,71 121.842,90

=========== ===========

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 22.171,21 21.730,21
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.601,38 3.568,42
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρική̋ (α) 23.772,59 25.298,63
∆ικαιώµατα Μειοψηφία̋ (β) 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 23.772,59 25.298,63
Μακροπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ υποχρεώσει̋ 56.879,64 48.366,04
Προβλέψει̋ / Λοιπέ̋ µακροπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 20.831,98 19.766,24
Βραχυπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ υποχρεώσει̋ 7.152,26 6.149,89
Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 12.241,24 22.262,10
Υποχρεώσει̋ που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0,00 0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 97.105,12 96.544,27
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 120.877,71 121.842,90

=========== ===========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë. åõñþ) 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012
Κύκλο̋ εργασιών 14.965,41 11.671,77
Μικτά κέρδη / (ζηµίε̋) 4.412,01 1.749,55
Κέρδη / (ζηµίε̋) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.632,26 387,64
Κέρδη / (ζηµίε̋) προ φόρων (1.654,55) ( 3.867,91)
Κέρδη / (ζηµίε̋) µετά από φόρου̋ (Α) (3.059,61) ( 3.897,62)

- Ιδιοκτήτε̋ µητρική̋ (3.059,61) ( 3.897,62)
- ∆ικαιώµατα µειοψηφία̋ 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ (Β) (161,43) (538,10)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου  ̋(Α) + (Β) (3.221,04) ( 4.435,72)

- Ιδιοκτήτε̋ µητρική̋ ( 3.221,04) ( 4.435,72)
- ∆ικαιώµατα µειοψηφία̋ 0,00 0,00

Κέρδη / (ζηµίε )̋ µετά από φόρου  ̋ανά µετοχή - βασικά (σε ~) (0,4057) (0,5273)
Κέρδη / (ζηµίε̋) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 5.142,96 2.787,99

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë. åõñþ) 31.12.2013 31.12.2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξη̋ χρήση̋
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) 25.298,63 25.779,35
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ 
(συνεχιζόµενε̋ και διακοπείσε̋ δραστηριότητε̋) (3.059,61) ( 3.897,62)
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 441,00 1.029,00
Αύξηση καταβεβληµένη̋ διαφορά̋ από 
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 1.254,00 2.926,00
Αναβαλλόµενη Φορολογία, από διαφορά επανεκτίµηση  ̋
ακινήτων, µεταφεροµένη απ' ευθεία  ̋στην καθαρή θέση (161,43) (538,10)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00
Αγορέ̋ / (πωλήσει̋) ιδίων µετοχών 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξη̋ χρήση̋ 
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 23.772,59 25.298,63

=========== ===================== ==========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë. åõñþ) 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Κέρδη / (ζηµίε )̋ προ φόρων (συνεχιζόµενε  ̋δραστηριότητε )̋ (1.654,55) ( 3.867,91)
Κέρδη / (ζηµίε )̋ προ φόρων (διακοπείσε  ̋δραστηριότητε )̋ 0,00 0,00

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−

(1.654,55) ( 3.867,91)
Πλέον / µείον προσαρµογέ̋ για:
Αποσβέσει̋ 2.510,71 2.400,35
Αποµειώσει̋ ενσώµατων και άυλων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00
Προβλέψει̋ (6,78) 6,59
Συναλλαγµατικέ̋ διαφορέ̋ (2,43) (1,03)
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιέ̋)
επενδυτική̋ δραστηριότητα̋ (2,06) (0,74)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.288,86 4.381,82
Πλέον / µείον προσαρµογέ̋ για µεταβολέ̋ 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνηση̋ ή που 
σχετίζονται µε τι̋ λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋:
Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων 284,26 ( 7,81)
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων (571,91) 501,62
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (334,31) (715,50)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (4.138,23) (2.351,21)
Καταβεβληµένοι φόροι (67,58) ( 0,54)
Λειτουργικέ̋ ροέ̋ από διακοπείσε̋ δραστηριότητε̋ 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ (α) 305,98 345,64

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−

Επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (2.421,44) ( 4.781,89)
Εισπράξει̋ από πωλήσει̋ ενσώµατων 
και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00
Τόκοι εισπραχθέντε̋ 2,06 0,74
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00
Επενδυτικέ̋ ροέ̋ από διακοπείσε̋ δραστηριότητε̋ 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ (β) (2.419,38) ( 4.781,15)

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−

Χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋
Εισπράξει̋ από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.695,00 3.955,00
Πληρωµέ̋ για µείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Εισπράξει̋ από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.170,00 496,80
Εξοφλήσει̋ δανείων (650,00) ( 200,00)
Εξοφλήσει̋ υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικέ̋ µισθώσει̋ (χρεολύσια) 0,00 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00
Χρηµατοδοτικέ̋ ροέ̋ από 
διακοπείσε̋ δραστηριότητε̋ 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ (γ) 2.215,00 4.251,80

−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα 
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήση̋ 
(α)+(β)+(γ) 101,60 ( 183,71)

========== ==========

Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα έναρξη̋ χρήση̋ 211,58 395,29
Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα λήξη̋ χρήση̋ 313,18 211,58

========== ==========

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίε̋, που προκύπτουν από τι̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση
και τα αποτελέσµατα τη̋ Εταιρία̋ "HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.". Συνιστούµε, εποµένω̋ στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδου̋ επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου τη̋ εταιρία̋, όπου αναρτώνται οι οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ καθώ̋ και η έκθεση
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο): Τµήµα Εµπορίου Νοµαρχία̋ Λασιθίου Κρήτη̋
∆ιεύθυνση διαδικτύου: http://www.hellasholidayhotels.com
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Αστέριο̋ ∆άιο̋ (Πρόεδρο̋ και ∆/νων Σύµβουλο̋), ∆ηµήτριο̋ ∆άιο̋ (Αντιπρόεδρο̋),

Στέργιο̋ Γεωργαλή̋ (Μέλο̋), Βασίλειο̋ Ζιώγα̋ (Μέλο̋)
Ηµεροµηνία Έγκριση̋ από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 17 Μαρτίου 2014
Ορκτωτό̋ Ελεγκτή̋ Λογιστή̋: Ευθύµιο̋ Χ. Αναγνώστου (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 12781)
Ελεγκτική εταιρία: OLYMPIA Ορκωτοί Ελεγκτέ̋ Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 170)
Τύπο̋ έκθεση̋ ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή: Με σύµφωνη γνώµη

KÑÏÍÏÓ Á.Å.


