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 Αξία κηήζεωρ Αποζβέζειρ

Αναπόζβεζηη 

αξία  

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ Α. ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 1.109.904,84 469.414,54 640.490,30

ΙΙΙ. Γιαθοπέρ αναπποζαπμογήρ και επισοπ. 

Δπενδύζεων - Γωπεέρ παγίων

1.109.904,84 469.414,54 640.490,30 4. Επηρνξεγήζεηο κέζσ Π.Δ.Ε. 227.329,12

227.329,12

Γ. ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

ΙΙ Δνζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ ΙV. Αποθεμαηικά Κεθάλαια

3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 3.519.193,92 2.863.875,12 655.318,80 1. Ταθηηθό απνζεκαηηθό 19.811.140,02

5. Μεηαθνξηθά κέζα 385,18 385,18 0,00 4. Εηδηθό Απνζεκαηηθό Ν. 103/75 204.783,80

6. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 704.509,76 362.737,50 341.772,26 7. Δηαθνξέο απνηίκ. Τίηισλ ζηελ ηξερ. Αμία ηνπο 194.501,64
7. Αθηλεηνπνηήζεηο ππν εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο 124.140,00 0,00 124.140,00 20.210.425,46

4.348.228,86 3.226.997,80 1.121.231,06

V Αποηελέζμαηα ειρ νέο

ΙΙΙ Σίηλοι πάγιαρ επένδςζηρ και άλλερ μακποππ. 

Υπημαη. Απαιηήζειρ Τπόινηπν πιενλάζκαηνο πξνεγνπκ. Υξήζεσλ 1.510.369,67

1. Τίηινη πάγηαο επέλδπζεο 8.806.708,32 Τπόινηπν ειιείκκαηνο ρξήζεσο εηο λέν  -1.083.577,12
Μείνλ: Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο ηίηισλ πάγηαο 

επέλδπζεο 572.366,83 8.234.341,49 426.792,55

2. Δνζκέλεο εγγπήζεηο 17.600,00

8.251.941,49 ύνολο ιδίων κεθαλαίων (ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) 20.864.547,13

ύνολο Παγίος Δνεπγηηικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 9.373.172,55 Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ

1. Πξνβιέςεηο γηα απνδ. Πξνζσπ. ιόγσ εμόδνπ απν 

ηελ ππεξεζία 323.982,07
Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 323.982,07

ΙΙ Απαιηήζειρ

2. Απαηηήζεηο απν εηζθνξέο 2.240.413,02 Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

2α. Απαηηήζεηο από εηζθνξέο γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΣΠΞ 1.475.535,94 ΙΙ. Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απαηηήζεσλ από εηζθνξέο 624.015,24 851.520,70 1. Πξνκεζεπηέο 123.899,77

4. Δπηζθαιείο - επίδηθεο απαηηήζεηο θαη ρξεώζηεο 2.070.201,26 2 α. Δπηηαγέο Πεξσηέεο (κεαηρξ.) 800.722,61

Μείνλ: Πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ 925.297,50 1.144.903,76 5. Τπνρξεώζεηο απν θόξνπο - ηέιε 64.551,37

5. Υξεώζηεο Γηάθνξνη 155.781,22 6. Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 80.075,34

6. Λνγ/ζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαη. θαη πηζηώζεσλ 500,00 11. Πηζησηέο δηάθνξνη 851.520,70

4.393.118,70 ύνολο ςποσπεώζεων (ΓΙΙ) 1.920.769,79

ΙΙΙ. Υπεόγπαθα

1. Μεηνρέο 2.631.772,82

Μείνλ: Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο 290.188,52 2.341.584,30

3. Λνηπά ρξεόγξαθα 58.694,06

2.400.278,36

ΙV. Γιαθέζιμα  

3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 6.095.952,14

4. Καηαζέζεηο όςεσο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ 200.329,12

6.296.281,26

 

ύνολο κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ+ΓΙV) 13.089.678,32

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 5.957,82

5.957,82

  

 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 23.109.298,99 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ) 23.109.298,99

Ι. Αποηελέζμαηα εκμεηάλλεςζηρ

1.Έζνδα απν πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 89.159,83 Καζαξά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα ρξήζεσο) -1.083.577,12

2.Έζνδα απν θνηλσληθνύο πόξνπο - ηέιε - δηθαηώκαηα 3.638.528,92

(+) Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (πιενλαζκάησλ) 

πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 1.510.369,67
ύνολο 3.727.688,75 Πλεόναζμα ειρ νέο 426.792,55

Μείνλ: Κόζηνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 2.294.705,40

Μικηά αποηελέζμαηα (έλλειμμα) εκμεηαλλεύζεωρ 1.432.983,35

Πιένλ:

1. Άιια έζνδα 6.592,25

2.Έζνδα ηίηισλ πάγηαο επέλδπζεο θαη ρξενγξάθσλ 75.726,27

4.Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 177.433,48 259.752,00

Μείον:
2. Πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο ηίηισλ θαη ρξενγξάθσλ 1.057.056,99

3. Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα 1.609,38 1.058.666,37 -798.914,37

Ολικά αποηελέζμαηα (πλεόναζμα) εκμεηαλλεύζεωρ  634.068,98

ΙΙ. Πλέον: Έκηακηα αποηελέζμαηα

1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα 9.850,40 9.850,40

Μείνλ:    

1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα 2.821,33

3. Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 175.362,43

4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο 1.549.312,74 1.727.496,50 -1.717.646,10

Οπγανικά & έκηακηα αποηελέζμαηα (έλλειμμα)   -1.083.577,12

  

ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 58.126,58

Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 58.126,58 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΔΛΛΔΙΜΜΑ) ΥΡΗΔΧ -1.083.577,12

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟ Γ.. Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΔΞ. ΣΑΚΗΡΖ ΥΡΗΣΗΓΟΤ ΑΓΝΖ ΕΑΠΑΝΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

Έκθεζη Δλέγσος Ανεξάπηηηος Οπκωηού Δλεγκηή Λογιζηή

Ππορ ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηος Ξενοδοσειακού Δπιμεληηηπίος ηηρ Δλλάδορ

Έκθεζη επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΟΠΣΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΒΑΗΛΗΚΟ

Αζήλα, 11 Ηνπιίνπ 2011

Ποζά κλειόμενηρ σπήζεωρ 2008

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΥΡΗΗ (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2008 - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008)

Ποζά κλειόμενηρ σπήζεωρ 2008

ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΗΔΧ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

(1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2008 - 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008)

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
Ποζά κλειόμενηρ 

σπήζεωρ 2008



Παλαιό Φάληρο, 11 Ιουλίου 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

5. ηελ παξνύζα ρξήζε απμήζεθαλ ζεκαληηθά ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ αθνξνύζαλ: α) ηελ θαηαζθεπή «Οινθιεξσκέλνπ ςεθηαθνύ πεξηβάιινλ ζπλαιιαγώλ ηνπ Ξ.Δ.Δ. κε ηα κέιε

ηνπ» θαηά πνζό € 783.943,41 επηρνξεγνύκελν ζην ζύλνιό ηνπ από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». εκεηώλεηαη όηη, ζηελ παξνύζα ρξήζε ιήθζεθε επηρνξήγεζε

πνζνύ € 227.329,12 θαη ην ππόινηπν πνζό € 553.864,29 ζηελ επόκελε ρξήζε θαη β) ζην θόζηνο αλαθαίληζεο 5νπ νξόθνπ θαη αξρηηεθηνληθέο κειέηεο αλαθαίληζεο-δηαξξύζκηζεο γξαθεηαθώλ ρώξσλ

ηνπ 6νπ θαη 7νπ νξόθνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαηά πνζό € 789.217,95.

6. Γηα πξώηε θνξά δεκηνπξγήζεθαλ θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκό ηεο 31.12.2008, νη πξνβιέςεηο γηα ηελ απνδεκίσζε ηεο εθάπαμ εηζθνξάο Ν. 103/75 ιόγσ εμόδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ από ηελ

ππεξεζία πνπ αλήιζε ζε πνζό € 323.982,07 κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο θαη ηζόπνζα ηα ίδηα θεθάιαηά ηνπ. εκεηώλεηαη όηη, ε ζπγθεθξηκέλε πξόβιεςε απνηειεί

ζπκπιεξσκαηηθό ηκήκα ηνπ ήδε ζρεκαηηζκέλνπ από πξνεγνύκελεο ρξήζεηο εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ ηνπ Ν. 103/75 πνζνύ € 204.783,80.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ην 2008 δελ είλαη ζπγθξίζηκεο κε εθείλεο πνπ εθδόζεθαλ γηα ην 2007 επεηδή από ην 2008 δελ πεξηιακβάλεηαη ην Σακείν Πξόλνηαο Ξελνδόρσλ.

2. Οη ζπκκεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ελεξγεηηθό πνζνύ € 8.234.341,49, απνηηκήζεθαλ γηα πξώηε θνξά ζηε κηθξόηεξε αμία θαηά είδνο αλάκεζα ζηελ αμία θηήζεο θαη ζηελ ηξέρνπζα αμία θαηά ηελ

31.12.2008 θαη πξνέθπςε δηαθνξά απνηίκεζεο 572.366,83 € πνπ επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.

3. Σα ρξεόγξαθα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό πνζνύ € 2.341.584,30 απνηηκήζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα αμία ηνπο θαη πξνέθπςε δηαθνξά ππνηίκεζεο πνζνύ € 484.690,16 πνπ επηβάξπλε ηα

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαη δηαθνξά ππεξηίκεζεο πνζνύ € 194.501,64 κε ηελ νπνία σθειήζεθαλ ηα ίδηα θεθάιαηα. εκεηώλεηαη όηη ζηελ πξνεγνύκελε ρξήζε ηα ρξεόγξαθα κέρξη θαη ηελ

31.12.2007 είραλ αλαηηκεζεί ζε ζρέζε κε ηελ αμία θηήζεο ηνπο θαηά πνζό € 5.320.686,74 θαη είρε δεκηνπξγεζεί ηζόπνζν απνζεκαηηθό ζηελ θαζαξή ζέζε. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηξέρνπζαο

αμίαο ηνπο θαηά ηελ 31.12.2008 θαη ηελ εκθάληζε ζηνλ Ηζνινγηζκό, αληηινγίζζεθαλ νη αλαηηκήζεηο ηνπ παξειζόληνο κε ζπκςεθηζκό ηνπ ζρεηηθνύ απνζεκαηηθνύ.

4. Οη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο από εηζθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31.12.2008 ηνπ Δπηκειεηεξίνπ αλέξρνληαη ζε πνζό € 5.786.150,22 θαη αθνξνύλ: α) Καηά πνζό €

3.545.737,20 επαλαβεβαησκέλεο απαηηήζεηο κέρξη ην 2007 ζεκαληηθήο θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο. Από ηηο απαηηήζεηο απηέο: α1) πνζό € 1.475.535,94 αθνξά απαηηήζεηο νη νπνίεο εθρσξήζεθαλ σο

πεξηνπζία ζην Σακείν Πξόλνηαο Ξελνδόρσλ. Γηα απηέο ηηο απαηηήζεηο δεκηνπξγήζεθε πξόβιεςε γηα απώιεηεο ύςνπο 624.015,24 € πνπ επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2008 θαη ε θαζαξή

ππνρξέσζε από απηήλ ηελ αηηία γηα ην Σακείν αλέξρεηαη ζε πνζό € 851.520,70, πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο ππνρξεώζεηο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όκσο όηη ε εθηίκεζε ηεο πξόβιεςεο παξνπζηάδεη πνιιέο

αδπλακίεο ιόγσ έιιεηςεο όισλ ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ θαη είλαη πηζαλό νη ηειηθέο απώιεηεο λα είλαη πεξηζζόηεξεο θαη α2) πνζό € 2.070.201,26 απαηηήζεηο πνπ έρνπλ παξακείλεη ζην

Δπηκειεηήξην θαη ηεινύλ ζε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε είζπξαμεο. Γηα απηό ην ππόινηπν δηελεξγήζεθε πξόβιεςε γηα απώιεηεο πνζνύ € 925.297,50 κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο

2008. Ο ππνινγηζκόο ηεο πξόβιεςεο όκσο πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη βαζίζηεθε ζε αηειή δεδνκέλα θαη θαηά ζπλέπεηα νη απώιεηεο κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξεο. β) Καηά πνζό € 2.240.413,02

αθνξνύλ απαηηήζεηο πξσηνβεβαησκέλεο ζηε ρξήζε 2008.

Ζ δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Επίζεο

ιάβακε ππόςε καο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ειιεληθνύ Κιαδηθνύ Λνγηζηηθνύ Σρεδίνπ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ Π.Δ. 205/98 θαη ηνπ Ν.Δ. 496/74 πεξί ινγηζηηθώλ ΝΠΔΔ όπσο

ηζρύεη. Τα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ

νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο

γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ

θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε

γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά

ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο

Ευθύνη του Ελεγκτή

Γνώμη

Θέματα Έμυασης

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία,

όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα

πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.

Καηά ηε γλώκε καο, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη ηε

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ην Διιεληθό Κιαδηθό

Λνγηζηηθό ρέδην Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Π.Γ. 205/98.

Υσξίο λα δηαηππώλνπκε πεξαηηέξσ επηθύιαμε ζηε γλώκε καο, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο:

Διέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ξελνδνρεηαθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο, πνπ απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ

ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή.


