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ΙΣOΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 17η  ΕΤΑΙΡΙΚΗ   ΧΡΗΣΗ   (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2014 Ποσά προηγούµενης Χρήσεως 2013

Αξία  Κτήσεως Αποσβέσεις
 Αναπόσβεστη  

Αξία Αξία  Κτήσεως Αποσβέσεις  Αναπόσβεστη  Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ποσά Κλειόµ. 
Χρήσ. 2014

Ποσά Προηγ. 
Χρήσ. 2013

Γ.  ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Κεφάλαιο µετοχικό  (27.136 µετοχές των 54 ευρώ)
ΙΙ. Ενσώµατες  ακινητοποιήσεις 1. Καταβληµένο 1.465.344,00 1.238.020,00

1. Γήπεδα-Οικόπεδα 2.195.458,89 0,00 2.195.458,89 2.195.458,89 0,00 2.195.458,89 ΙΙΙ. Διαφορές  αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Κτίρια  &  τεχνικά  έργα 1.819.857,71 1.097.835,03 722.022,68 1.819.857,71 1.048.768,47 771.089,24 2. Διαφορές από αναπροσαρµογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων 118,49 770.162,49

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 4.015.316,60 1.097.835,03 2.917.481,57 4.015.316,60 1.048.768,47 2.966.548,13 ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια
ΙΙΙ. Συµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 1. Τακτικό αποθεµατικό 89.452,54 84.908,42

7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 293,47 293,47 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 1.821,92 2.532,50
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 2.917.775,04 2.966.841,60 91.274,46 87.440,92

Δ.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ V. Αποτελέσµατα εις νέο
ΙΙ. Απαιτήσεις Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 83.433,79 0,00

11. Χρεώστες διάφοροι 28.255,89 54.595,23 Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο 0,00 -551.891,19
28.255,89 54.595,23 83.433,79 -551.891,19

ΙV. Διαθέσιµα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+AΙΙΙ+ΑIV+ΑV) 1.640.170,74 1.543.732,22
1. Ταµείο 10,00 0,00 Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3. Καταθέσεις όψεως &  προθεσµίας 36.157,42 46.857,70 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
36.167,42 46.857,70 1. Οµολογιακά δάνεια 840.000,00 1.000.000,00

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 64.423,31 101.452,93 8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 152.280,00 152.280,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 992.280,00 1.152.280,00

1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 1.698,86 1.698,84 II. Βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις
1.698,86 1.698,84 1. Προµηθευτές 1.333,51 1.464,16

3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 53.564,83 0,00
5. Υποχρεώσεις από  φόρους - τέλη 41.784,56 117.189,18
7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 160.000,00 160.000,00

10. Μερίσµατα  πληρωτέα 86.819,13 86.243,56
343.502,03 364.896,90

Σύνολο  υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ) 1.335.782,03 1.517.176,90
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως  δουλευµένα 7.944,44 9.084,25
7.944,44 9.084,25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  (Γ+Δ+Ε) 2.983.897,21 3.069.993,37 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 2.983.897,21 3.069.993,37
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογ. Εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών 1.900.000,00 1.900.000,00 2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών 1.900.000,00 1.900.000,00

Ποσά κλειόµενης Ποσά  προηγούµενης
Χρήσεως  2014 Χρήσεως  2013

Καθαρά  αποτελέσµατα (Κέρδη / Ζηµιές) χρήσεως 133.985,28 -436.323,28
Ι. Αποτελέσµατα   εκµεταλλεύσεως (-) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών)προηγούµενων χρήσεων -9.171,19 0,00

Κύκλος εργασιών (έσοδα από εκµετάλλευση ακινήτων) 339.600,00 375.600,00 124.814,09 -436.323,28
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 114.546,91 63.845,13      ΠΛΕΟΝ:
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 225.053,09 311.754,87       Αφορολόγητα αποθεµατικά του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 
ΜΕΙΟΝ:  1. Έξοδα διοικητικής  λειτουργίας 38.658,78 35.881,25       υποκείµενα σε αυτοτελή φορολόγηση 710,58 0,00
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ) εκµ/σεως 186.394,31 275.873,62       µείον: Αναλογούν φόρος 19% 135,01 575,57 0,00 0,00
ΠΛΕΟΝ MEION:
                 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 13,33 90,84 1. Φόρος εισοδήµατος 34.836,18 67.774,88

13,33 90,84 2. Λοιποί µη ενσωµατ. στο λειτ. κόστος φόροι 2.000,00 36.836,18 47.793,03 115.567,91
             Μείον:  Κέρδη προς διάθεση / Ζηµιές εις νέο 88.553,48 -551.891,19
                 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 52.422,39 -52.409,06 58.631,30 -58.540,46 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη ) εκµεταλλεύσεως 133.985,25 217.333,16 1. Τακτικό αποθεµατικό 4.544,12 0,00

ΙΙ.   ΠΛΕΟΝ  : Έκτακτα  αποτελέσµατα 2. 575,57 0,00
 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,04 1,01 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 83.433,79 0,00

88.553,48 0,00
Μείον
 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,01 0,03 653.657,45 -653.656,44

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (Κέρδη / Ζηµιές ) 133.985,28 -436.323,28
ΜΕΙΟΝ :
                 Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 49.066,56 49.066,56

  Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες 
             στο λειτουργικό κόστος 49.066,56 0,00 49.066,56 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη / Ζηµιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 133.985,28 -436.323,28

Θεσσαλονίκη,  30-4- 2015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ.   ΑΒ 805543 Α.Δ.Τ.    ΑΒ 695368

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.  23839

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά  Κλειόµενης Ποσά  προηγούµενης
Χρήσεως 2014 Χρήσεως 2013

Πρόσθετο µέρισµα από φορολόγηση 
αφορολόγητων αποθεµατικών άρθρου 72 του 

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 693404

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας "ΡΑΜΠΡΟ ΕΣΤΕΙΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  

Έκθεση	  επί	  των	  Οικονομικών	  Καταστάσεων.	   	   	  Ελέγξαμε	  τις	  ανωτέρω	  οικονομικές	  καταστάσεις	  της	  Εταιρείας	  "ΡΑΜΠΡΟ	  ΕΣΤΕΙΤΣ	  ΑΝΩΝΥΜΟΣ	  ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ	  ΚΑΙ	  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ	  ΕΤΑΙΡΕΙΑ",	  οι	  οποίες	  αποτελούνται	  από	  τον	  ισολογισμό	  της	  31	  Δεκεμβρίου	  2014,	  την	  κατάσταση	  αποτελεσμάτων	  και	  τον	  πίνακα	  
διάθεσης	  αποτελεσμάτων	  της	  χρήσεως	  που	  έληξε	  την	  ημερομηνία	  αυτή,	  καθώς	  και	  το	  σχετικό	  προσάρτημα.	  	  	  Ευθύνη	  της	  Διοίκησης	  για	  τις	  Οικονομικές	  Καταστάσεις	  	  	  Η	  διοίκηση	  είναι	  υπεύθυνη	  για	  την	  κατάρτιση	  και	  εύλογη	  παρουσίαση	  αυτών	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων	  σύμφωνα	  με	  τα	  Λογιστικά	  
Πρότυπα	  που	  προδιαγράφονται	  από	  το	  Ελληνικό	  Γενικό	  Λογιστικό	  Σχέδιο	  και	  τις	  διατάξεις	  των	  άρθρων	  42α	  έως	  και	  43γ	  του	  κωδ.Ν.	  2190/1920,	  όπως	  και	  για	  εκείνες	  τις	  εσωτερικές	  δικλείδες	  που	  η	  διοίκηση	  καθορίζει	  ως	  απαραίτητες	  ώστε	  να	  καθίσταται	  δυνατή	  η	  κατάρτιση	  οικονομικών	  καταστάσεων	  
απαλλαγμένων	  από	  ουσιώδη	  ανακρίβεια	  που	  οφείλεται	  είτε	  σε	  απάτη	  είτε	  σε	  λάθος.	  	   	  Ευθύνη	  του	  Ελεγκτή	   	   	  Η	  δική	  μας	  ευθύνη	  είναι	  να	  εκφράσουμε	  γνώμη	  επί	  αυτών	  των	  οικονομικών	  καταστάσεων	  με	  βάση	  τον	  έλεγχό	  μας.	  Διενεργήσαμε	  τον	  έλεγχό	  μας	  σύμφωνα	  με	  τα	  Διεθνή	  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.	  	  	  Βάση	  για	  Γνώμη	  με	  Επιφύλαξη	  	  	  Από	  τον	  έλεγχο	  μας	  
προέκυψε	  ότι	  	  οι	  φορολογικές	  	  δηλώσεις	  των	  χρήσεων	  2010	  έως	  	  και	  2013	  δεν	  έχουν	  εξετασθεί	  από	  τις	  Φορολογικές	  Αρχές,	  με	  συνέπεια	  να	  υπάρχει	  το	  ενδεχόμενο	  επιβολής	  πρόσθετων	  φόρων	  και	  προσαυξήσεων	  κατά	  το	  χρόνο	  που	  θα	  εξετασθούν	  και	  θα	  οριστικοποιηθούν	  .	  Η	  έκβαση	  του	  φορολογικού	  
ελέγχου	  δεν	  είναι	  δυνατόν	  να	  προβλεφθεί	  στο	  παρόν	  στάδιο	  και,	  ως	  εκ	  τούτου,	  δεν	  έχει	  γίνει	  οποιαδήποτε	  πρόβλεψη	  στις	  οικονομικές	  καταστάσεις	  σε	  σχέση	  με	  το	  θέμα	  αυτό	  	  Γνώμη	  με	  Επιφύλαξη	  	  	  Κατά	  τη	  γνώμη	  μας,	  εκτός	  από	  τις	  επιπτώσεις	  του	  θέματος	  	  που	  μνημονεύεται	  	  στην	  παράγραφο	  ‘Βάση	  
για	  Γνώμη	  με	  Επιφύλαξη’,	  οι	  ανωτέρω	  οικονομικές	  καταστάσεις	  παρουσιάζουν	  εύλογα,	  από	  κάθε	  ουσιώδη	  άποψη,	  την	  οικονομική	  θέση	  της	  Εταιρείας	  "ΡΑΜΠΡΟ	  ΕΣΤΕΙΤΣ	  ΑΝΩΝΥΜΟΣ	  ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ	  ΚΑΙ	  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ	  ΕΤΑΙΡΕΙΑ"	  κατά	  την	  31	  Δεκεμβρίου	  2014	  και	  τη	  χρηματοοικονομική	  της	  επίδοση	  για	  τη	  
χρήση	  που	  έληξε	  την	  ημερομηνία	  αυτή	  σύμφωνα	  με	  τα	  Λογιστικά	  Πρότυπα	  που	  προδιαγράφονται	  από	  το	  Ελληνικό	  Γενικό	  Λογιστικό	  Σχέδιο	  και	  τις	  διατάξεις	  των	  άρθρων	  42α	  έως	  και	  43γ	  του	  κωδ.Ν.	  2190/1920.	  	  Αναφορά	  επί	  Άλλων	  Νομικών	  και	  Κανονιστικών	  θεμάτων	  	  	  	  Επαληθεύσαμε	  τη	  συμφωνία	  και	  
την	  αντιστοίχηση	  του	  περιεχομένου	  της	  Έκθεσης	  του	  Διοικητικού	  Συμβουλίου	  με	  τις	  ανωτέρω	  οικονομικές	  καταστάσεις,	  στα	  πλαίσια	  των	  οριζόμενων	  από	  τα	  άρθρα	  43α	  και	  37	  του	  Κ.Ν.	  2190/1920.	  
 

Αθήνα 30-05-2015 
O ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  - ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
	  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	  
ΑΜ	  ΣΟΕΛ	  32901	  

ACTION	  AUDITING	  Α.Ε.Ο.Ε.Λ.	  
ΑΝΤHΝΟΡΟΣ	  16-‐18,	  ΑΘΗΝΑ	  	  	  

ΑΜ	  ΣΟΕΛ	  164	  
	  
ACTION	  AUDITING	  Α.Ε.Ο.Ε.Λ.	  
Μέλος	  της	  Russell	  Bedford	  Internatonal	  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1)	  Επί	  των	  ακινήτων	  της	  εταιρείας	  υφίστανται	  εμπράγματα	  βάρη	  ποσού	  1.900.000	  	  	  €	  για	  εξασφάλιση	  των	  ομολογιακών	  
δανείων	  της.	   	  2)	  Η	  τελευταία	  αναπροσαρμογή	  επί	  των	  ακινήτων	  της	  εταιρείας	  έγινε	  στην	   	  χρήση	  2012	  βάσει	  του	  Ν.2065/92.	  3)	  Με	  
την	  από	  30.6.2014	  απόφαση	   της	  Τακτικής	   Γενικής	  Συνέλευσης	   των	  μετόχων	   της	   εταιρείας,	  αποφασίστηκε	  αύξηση	   του	  Μετοχικού	  
Κεφαλαίου	   ποσού	   ευρώ	   770.044,00	   (επτακόσιες	   εβδομήντα	   χιλιάδες	   σαράντα	   τέσσερα	   ευρώ)	   με	   την	   κεφαλαιοποίηση	  
αποθεματικού	  από	  διαφορές	  αναπροσαρμογής	  ακινήτων	  Ν.	  2065/92	  χρήσης	  2012	  με	  έκδοση	  10.406	   (δέκα	  χιλιάδων	  τετρακόσιων	  
έξι	   )	   ονομαστικών	   μετοχών	   ονομαστικής	   αξίας	   74,00	   ευρώ	   (εβδομήντα	   τέσσερα	   ευρώ),	   οι	   οποίες	   διανέμονται	   δωρεάν	   στους	  
μετόχους	   της	   εταιρείας	   και	   ταυτόχρονη	   μείωση	   κεφαλαίου	   κατά	   το	   ποσό	   €	   542.720,00	   (πεντακόσιες	   σαράντα	   δύο	   χιλιάδες	  
επτακόσια	  είκοσι	  	  ευρώ)	  	  με	  ισόποση	  διαγραφή	  ζημιών	  χρήσεων	  εις	  νέο	  με	  μείωση	  της	  ονομαστικής	  αξίας	  εκάστης	  μετοχής	  από	  74	  €	  
σε	   54	   €	   εκάστη.	   Έτσι	   μετά	   την	   ανωτέρω	   αύξηση	   και	   μείωση	   	   το	   Μετοχικό	   Κεφάλαιο	   της	   εταιρείας	   διαμορφώνεται	   σε	   ευρώ	  
1.465.344,00.	   (ένα	   εκατομμύριο	   τετρακόσιες	   εξήντα	   πέντε	   χιλιάδες	   τριακόσια	   σαράντα	   τέσσερα	   ευρώ)	   και	   διαιρείται	   σε	   27.136	  	  
(είκοσι	  επτά	  	   	  χιλιάδες	  εκατόν	  τριάντα	  έξι	  )	  ονομαστικές	  μετοχές	  ονομαστικής	  αξίας	  54,00	  ευρώ	  (πενήντα	  τεσσάρων	  ευρώ.)	  εκάστη.
4))	  Η	  διάθεση	  των	  κερδών	  τελεί	  υπό	  την	  έγκριση	  των	  μετόχων	  με	  τα	  ποσοστά	  απαρτίας	  και	  πλειοψηφίας	  που	  ορίζουν	  οι	  σχετικές	  
διατάξεις	  του	  	  Κ.Ν.	  2190/1920.	  
	  
 


