HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14032/71/Β/86/004/06 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122032341000
ΕΔΡΑ: ΒΑΘY ΚΡΙΤΣΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ N. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση
και τα αποτελέσματα της Εταιρίας "HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.". Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο):
Διεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Τμήμα Εμπορίου Νομαρχίας Λασιθίου Κρήτης
http://www.hellasholidayhotels.com
Αστέριος Δάιος (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος), Δημήτριος Δάιος (Αντιπρόεδρος),
Στέργιος Γεωργαλής (Μέλος), Βασίλειος Ζιώγας (Μέλος)

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Ορκτωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή:

17 Μαρτίου 2015
Ευθύμιος Χ. Αναγνώστου (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 12781)
OLYMPIA Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 170)
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë. åõñþ)
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

31.12.2014

31.12.2013

116.508,87
0,00
214,77
43,66
137,99
1.365,21
565,84

117.759,01
0,00
79,88
43,66
179,45
1.755,27
1.060,44

0,00
118.836,34
===========

0,00
120.877,71
===========

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
22.288,81
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
1.814,51
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
24.103,32
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
24.103,32
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
54.670,97
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.850,90
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
6.386,44
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
11.824,71
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
94.733,02
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(γ)+(δ)
118.836,34
===========

22.171,21
1.601,38
23.772,59
0,00
23.772,59
56.879,64
20.831,98
7.152,26
12.241,24
0,00
97.105,12
120.877,71
===========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë. åõñþ)
1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013
Κύκλος εργασιών
17.476,79
14.965,41
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
6.662,94
4.412,01
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
4.356,77
2.632,26
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
1.393,85
-1.654,55
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
-121,27
-3.059,61
- Ιδιοκτήτες μητρικής
-121,27
-3.059,61
- Δικαιώματα μειοψηφίας
0,00
0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
0,00
-161,43
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
-121,27
-3.221,04
- Ιδιοκτήτες μητρικής
-121,27
-3.221,04
- Δικαιώματα μειοψηφίας
0,00
0,00
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) -0,0160
-0,4057
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
6.982,45
5.142,96
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë. åõñþ)
31.12.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
23.772,59
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
-121,27
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
117,60
Αύξηση καταβεβλημένης διαφοράς από
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
0,00
Αναβαλλόμενη Φορολογία, από διαφορά επανεκτίμησης
ακινήτων, μεταφερομένη απ' ευθείας στην καθαρή θέση 334,40
Διανεμηθέντα μερίσματα
0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)
24.103,32
===========
==========

31.12.2013
25.298,63
-3.059,61
441,00
1.254,00
-161,43
0,00
0,00

(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éë. åõñþ)
1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.393,85
-1.654,55
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
0,00
0,00
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
1.393,85
-1.654,55
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
2.625,68
2.510,71
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων
πάγιων περιουσιακών στοιχείων
0,00
0,00
Προβλέψεις
-11,84
-6,78
Συναλλαγματικές διαφορές
-0,09
-2,43
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
-1,00
-2,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
2.963,92
4.288,86
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων
41,45
284,26
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
1.052,08
-571,91
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
-2.152,02
-334,31
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-2.483,04
-4.138,23
Καταβεβλημένοι φόροι
-1,22
-67,58
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
0,00
0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
3.427,77
305,98
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
0,00
0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
-2.439,65
-2.421,44
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
και άυλων παγίων στοιχείων
0,00
0,00
Τόκοι εισπραχθέντες
1,00
2,06
Μερίσματα εισπραχθέντα
0,00
0,00
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
0,00
0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-2.438,65
-2.419,38
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
452,00
1.695,00
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
0,00
0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
1.211,30
1.170,00
Εξοφλήσεις δανείων
-2.485,01
-650,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
0,00
0,00
Μερίσματα πληρωθέντα
0,00
0,00
Χρηματοδοτικές ροές από
διακοπείσες δραστηριότητες
0,00
0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
-821,71
2.215,00
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα
ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
167,41
101,60
==========
==========
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα έναρξης χρήσης
313,18
211,58
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα λήξης χρήσης
480,59
313,18
==========
==========

23.772,59
===========
==========

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. H HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. είναι θυγατρική της ΔΑΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. κατά ποσοστό 100%.
2. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους 67.850.000,00 ευρώ.
3. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας αναφέρονται στην σημείωση 14 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
5. Προβλέψεις στο τέλος της χρήσης:
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ)
31/12/2014
31/12/2013
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις:
15,00
15,00
6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού:
31/12/2014
31/12/2013
25
24
7. Η εταιρία δεν καταρτίζει ενοποιημένες καταστάσεις.
8. Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη (όπως αυτές ορίζονται από το ΔΛΠ 24) από 1/1-31/12/2014:
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. ευρώ)
2014
2013
α) Έσοδα
0,00
9,06
β) Έξοδα
0,36
1,63
γ) Απαιτήσεις
0,57
0,57
δ) Υποχρεώσεις
292,40
2.284,19
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
181,45
183,09
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0,00
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
75,00
320,00
9. Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την 17 Μαρτίου 2015.
10. Δεν έχει σημειωθεί καμία μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2014. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013.
11. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού αριθμού μετοχών.
12. Η εταιρία πραγματοποίησε επενδύσεις ποσού 2.018,41 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2014.
Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, 17 Mαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ. ΔΑ<ΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 826015

KÑÏÍÏÓ Á.Å.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤ. ΔΑ<ΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 887418

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΖΙΩΓΑΣ
Αρ. Αδείας Α΄Τάξης 0022856

