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αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη 

αξία  
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.231.229,75 1.069.500,80 161.728,95 1.229.425,90 946.405,86 283.020,04
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής και επιχορ. Επενδύσεων - 

∆ωρεές παγίων
1.231.229,75 1.069.500,80 161.728,95 1.229.425,90 946.405,86 283.020,04 4. Επιχορηγήσεις µέσω Π.∆.Ε. 278.267,67 781.193,41

278.267,67 781.193,41

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4.713.430,91 3.258.630,62 1.454.800,29 4.689.267,56 3.061.152,19 1.628.115,37 1. Τακτικό αποθεµατικό 19.811.140,02 19.811.140,02
5. Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00 0,00 385,18 385,18 0,00 4. Ειδικό Αποθεµατικό Ν. 103/75 130.882,47 217.273,53
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 912.717,89 663.067,36 249.650,53 867.556,69 525.856,87 341.699,82 7. ∆ιαφορές αποτίµ. Τίτλων στην τρεχ. Αξία τους 0,00 977.651,63

5.626.148,80 3.921.697,98 1.704.450,82 5.557.209,43 3.587.394,24 1.969.815,19 19.942.022,49 21.006.065,18

ΙΙΙ Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες µακροπρ. Χρηµατ. 

Απαιτήσεις V Αποτελέσµατα εις νέο
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 8.933.370,76 9.529.347,27 Υπόλοιπο πλεονάσµατος προηγουµ. Χρήσεων 11.827,83 426.792,55
Μείον: Προβλέψεις υποτίµησης τίτλων πάγιας επένδυσης 1.034.764,48 7.898.606,28 1.402.479,29 8.126.867,98 Υπόλοιπο πλεονάσµατος χρήσεως εις νέο  477.298,36 -414.964,72
2. ∆οσµένες εγγυήσεις 14.400,00 17.600,00 489.126,20 11.827,83

7.913.006,28 8.144.467,98
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) 20.709.416,35 21.799.086,42

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 9.617.457,10 10.114.283,17

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Προβλέψεις για αποζ. Προσωπ. λόγω εξόδου απο την υπηρεσία 449.200,50 367.161,70
ΙΙ Απαιτήσεις 449.200,50 367.161,70

2. Απαιτήσεις απο εισφορές 3.075.678,53 2.380.704,95
2α. Απαιτήσεις από εισφορές για λογαριασµό του ΤΠΞ 1.374.062,62 1.475.535,94 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μείον: Προβλέψεις απαιτήσεων από εισφορές 624.015,24 750.047,38 624.015,24 851.520,70 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
4. Επισφαλείς - επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες 1.927.832,52 2.070.201,26 1. Προµηθευτές 0,00 11.550,00
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 925.297,50 1.002.535,02 925.297,50 1.144.903,76 2 α. Επιταγές Πηρωτέες (µεατχρ.) 208.472,60 1.123.746,39
5. Χρεώστες ∆ιάφοροι 51.186,29 105.181,76 5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη 7.213,68 33.210,83
6. Επιταγές εισπρακτέες 168.982,52 0,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 15.132,79 74.146,47

5.048.429,74 4.482.311,17 11. Πιστωτές διάφοροι 2.370.700,73 1.200.115,52
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 2.601.519,80 2.442.769,21

ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές 3.303.096,82 2.905.187,62
Μείον: Προβλέψεις υποτίµησης 1.628.999,73 1.674.097,09 385.200,90 3.290.388,52
3. Λοιπά χρεόγραφα 58.694,06 58.694,06

1.732.791,15 3.349.082,58

ΙV. ∆ιαθέσιµα   
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 7.194.107,81 6.513.695,19

7.194.107,81 6.513.695,19

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 13.975.328,70 14.345.088,94

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 5.621,91 9.417,80 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί 0,00 142.792,62

5.621,91 9.417,80 0,00 142.792,62

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 23.760.136,66 24.751.809,95 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 23.760.136,66 24.751.809,95

Ι. Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
1.Έσοδα απο πώληση αγαθών και υπηρεσιών 96.108,54 70.814,98 Καθαρά αποτελέσµατα (πλεόνασµα χρήσεως) 477.298,36 -414.964,72

2.Έσοδα απο κοινωνικούς πόρους - τέλη - δικαιώµατα 4.188.373,36 3.878.811,27
(+) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (πλεονασµάτων) προηγούµενων 
χρήσεων 11.827,83 426.792,55

3.Έσοδα απο επιχορηγήσεις 574,16 8.063,93 Πλεόνασµα εις νέο 489.126,20 11.827,83

Σύνολο 4.285.056,06 3.957.690,18
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 2.545.305,12 3.506.390,40
Μείον: Εισφορά σε ΟΑΕΕ 1.206.449,28 3.751.754,40 1.198.721,36 4.705.111,76
Μικτά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως 533.301,66 -747.421,58

Πλέον:
1. Άλλα έσοδα 6.831,14 4.998,58
2.Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 3.750,54 41.917,78
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 213.491,18 224.072,86 213.826,59 260.742,95

Μείον:

2. Προβλέψεις υποτίµησης τίτλων και χρεογράφων 1.360.458,70 251.152,08
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 4.024,44 1.364.483,14 -1.140.410,28 2.495,82 253.647,90 7.095,05

Ολικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως  -607.108,63  -740.326,53

ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 208.700,77  0,00  
3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 845.371,19 316.953,38
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 30.371,66 1.084.443,62 8.408,43 325.361,81

Μείον:    
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 36,63 36,63 1.084.406,99 0,00 0,00 325.361,81

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (πλεόνασµα)   477.298,36   -414.964,72

    
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 457.783,86 837.387,76
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 457.783,86 0,00 837.387,76 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ 477.298,36 -414.964,72

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙ∆ΟΥ ΑΓΝΗ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παλαιό Φάληρο, 21 Νοεµβρίου 2011

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Μαρίνα Χρυσανθοπούλου

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15281

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Ζεφύρου 56 Παλαιό Φάληρο 175 64 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 127

3. Οι συνολικές απαιτήσεις από εισφορές που εµφανίζονται στον ισολογισµό της 31.12.2010 του Επιµελητηρίου ανέρχονται σε ποσό € 5.003.511,05 και αφορούν:
α) Κατά ποσό € 1.927.832,52 απαιτήσεις που έχουν βεβαιωθεί από πολύ προηγούµενες χρήσεις µέχρι το 2007 και τελούν σε σηµαντική καθυστέρηση είσπραξης. Για τις σηµαντικά καθυστερηµένες απαιτήσεις έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για απώλειες ποσού € 925.297,50 σε
προηγούµενες χρήσεις, που κατά τη γνώµη µας παρουσιάζει αδυναµίες λόγω έλλειψης όλων των απαραίτητων δεδοµένων και είναι πιθανό οι τελικές απώλειες να είναι περισσότερες. 
β) Κατά ποσό € 3.075.678,53 απαιτήσεις που έχουν βεβαιωθεί από τη χρήση 2008 έως και τη χρήση 2010.
Ο σχηµατισµός των ανωτέρω προβλέψεων, δεν συνεπάγεται τη διαγραφή απαιτήσεων του Επιµελητηρίου, αλλά αποτελεί λογιστική υποχρέωση, ώστε να εµφανίζεται στον ισολογισµό µία σωστή εκτίµηση για τις ρευστοποιήσιµες απαιτήσεις. Κατά τη γνώµη του ελέγχου θα πρέπει να
γίνει µία συνολική αναδιοργάνωση της παρακολούθησης των εσόδων µε εκκαθάριση και οριστικοποίηση των επισφαλειών αλλά και µε ενίσχυση των εισπρακτικών µηχανισµών για την ταχύτητα της ρευστοποίησης των απαιτήσεων, που αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα
για τη βιωσιµότητα του Επιµελητηρίου και την εκπλήρωση των σκοπών του.
4. Στην παρούσα χρήση προέκυψε υποχρέωση καταβολής προς τον ΟΑΕΕ ποσού € 101.473,32, που αντιστοιχεί στην είσπραξη ποσού απαιτήσεων από εισφορές µέχρι 31.12.2007 που έχουν εκχωρηθεί ως περιουσία στο Ταµείο Πρόνοιας Ξενοδόχων. Το ανείσπρακτο µέρος αυτών
µετά το σχηµατισµό προβλέψεων, ανέρχεται σε ποσό € 750.047,38.

Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του Επιµελητηρίου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα
Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και το Ελληνικό Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Π.∆. 205/98.
Θέµατα Έµφασης
χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής:
1. Οι «τίτλοι πάγιας επένδυσης» που εµφανίζονται στον ισολογισµό της 31.12.2010, µε αξία κτήσης ποσού € 8.933.370,76 και τρέχουσα αξία ποσού € 7.898.606,28, αφορούν συµµετοχές του Επιµελητηρίου σε τρεις ανώνυµες και µία εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και σε πέντε
οργανισµούς και ινστιτούτα. Οι συµµετοχές αυτές αποτιµήθηκαν στη µικρότερη αξία κατά είδος ανάµεσα στην αξία κτήσης και στην τρέχουσα αξία κατά την 31.12.2010 και προέκυψε διαφορά αποτίµησης ποσού € 323.909,70 που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης. Αναλυτικά
αφορούν: α) συµµετοχή στην «ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΞΕΝΙΑ Α.Ε.» µε συνολικό καταβληµένο κεφάλαιο µέχρι την 31.12.2010 ποσού € 8.689.963,91, αποτιµηµένη στην τρέχουσα αξία της, ποσού € 7.677.032,77, σύµφωνα µε τον τελευταίο νόµιµα
συνταγµένο Ισολογισµό της που ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή, β) συµµετοχή στην «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.» µε συνολικό καταβληµένο κεφάλαιο µέχρι την 31.12.2010 ποσού € 197.648,00, αποτιµηµένη στην τρέχουσα αξία της, ποσού € 192.657,71, σύµφωνα µε τον
τελευταίο νόµιµα συνταγµένο Ισολογισµό της που ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή, γ) συµµετοχή στην «ΞΕΝΕΠΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» µε συνολικό καταβληµένο κεφάλαιο µέχρι την 31.12.2010 ποσού € 18.000,00, αποτιµηµένη στην τρέχουσα αξία της, ποσού € 7.140,89,
σύµφωνα µε τον τελευταίο νόµιµα συνταγµένο Ισολογισµό της, δ) συµµετοχή στην «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» µε συνολικό καταβληµένο κεφάλαιο µέχρι την 31.12.2010 ποσού € 2.253,85 αποτιµηµένη σε µηδενική αξία λόγω εκκαθάρισή της και ε) οι
συµµετοχές στους πέντε οργανισµούς και ινστιτούτα αποτιµηµένες στο κόστος κτήσης τους ποσού € 25.505,00.

2. Οι «µετοχές» που εµφανίζονται στον ισολογισµό της 31.12.2010, µε αξία κτήσης ποσού € 3.303.096,82 και τρέχουσα αξία ποσού € 1.674.097,09, αφορούν κύρια µετοχές ελληνικών τραπεζών που κατέχει το Επιµελητήριο. Οι µετοχές αυτές αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους
σύµφωνα µε την κατάσταση χαρτοφυλακίου της 31.12.2010 και προέκυψε διαφορά αποτίµησης ποσού € 1.036.549,00 που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Κλαδικού Λογιστικού
Σχεδίου Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Π.∆. 205/98 και του Ν.∆. 496/74 περί λογιστικών ΝΠ∆∆ όπως ισχύει. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι
µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου της Ελλάδος

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου της Ελλάδος, που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2010 και την κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή.

Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2011

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2010 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
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