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1. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε 
Καξηίνπ 2009 

1.1. Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

  

 

ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 Ξνζά ζε ρηι. €   Πεκ 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

        

Κε θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 
 

        

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 2.6 154.017 155.377 82.052 82.743 

Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 
 

264 283 18 28 

πεξαμία 

 

6.062 6.062   0 

Δπελδύζεηο ζε Θπγαηξηθέο 2.7 (0) 0 54.689 53.688 

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκθά ζηνηρεία 

 

        

Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο  2.12 2.344 77 51 51 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
 

4.581 3.152 3.518 2.500 

Πύλνιν 
 

167.268 164.951 140.327 139.009 

Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 
Δλεξγεηηθνύ 

 

        

Απνζέκαηα 
 

1.009 1.099 461 499 

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο  

 

2.759 3.537 2.118 2.724 

Ινηπέο Απαηηήζεηο 
 

3.210 2.284 2.125 1.951 

 Ινηπά Θπθινθνξηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ  

 

808 771 540 588 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 
 

12.444 15.147 3.793 4.942 

Πύλνιν 

 

20.230 22.838 9.037 10.704 

Πύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 
 

187.498 187.790 149.364 149.713 

  

 

        

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ 
 

        

Ηδηα Θεθάιαηα 2.8         

Κεηνρηθό Θεθάιαην 
 

23.928 23.928 23.928 23.928 

Γηαθνξά πέξ ην Άξηην 

 

38.641 38.641 38.641 38.641 

Ραθηηθό Απνζεκαηηθό 
 

681 682 678 678 

 Άιια Απνζεκαηηθά  

 

4.423 4.422 4.423 4.423 

Θέξδε/ Εεκίεο εηο λένλ  
 

17.418 18.895 6.281 7.683 

Απνζεκαηηθό Ππλαιιαγκαηηθώλ Γηαθνξώλ  

 

1.582 73     

Ίδηα Θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 
κεηξηθήο 

 

86.673 86.641 73.950 75.353 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 
 

3.940 3.926     

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

 

90.613 90.567 73.950 75.353 

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

        

πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από 

ηελ ππεξεζία 
 

1.432 1.287 1.175 1.090 

Καθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 2.10 78.425 78.479 63.018 62.495 

 Καθξνπξόζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο  
 

        

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο  

 

2.782 2.291 1.653 951 

Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο 
 

- 855     

Ινηπέο Ξξνβιέςεηο 2.14 550 550 550 550 

Ππλνιν 
 

83.189 83.462 66.396 65.086 

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο 

 

        

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 
 

1.469 1.601 672 936 

Φόξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο 

 

1.100 1.100 1.100 1.100 

Ινηπνί Φόξνη 
 

        

 Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεώζεηο  2.10 677 273     

 Βξαρππξόζεζκν ηκήκα νκνινγηαθώλ θαη ηξαπεδηθώλ 
δαλείσλ  2.10 2.378 3.216 2.378 3.216 

 Βξαρππξόζεζκν ηκήκα ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ 

ππνρξεώζεσλ  
 

1.454 1.709     

Βξαρππξόζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

 

        

  Ινηπέο ππνρξεώζεηο   
 

6.618 5.862 4.868 4.022 

Πύλνιν 

 

13.695 13.761 9.018 9.274 

Πύλνιν πνρξεώζεσλ 
 

96.884 97.223 75.414 74.360 

 Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ  

 

187.498 187.790 149.364 149.713 

Ρπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 24 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ ελδηάκεζσλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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1.2. Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ Ξεξηόδνπ 

 
Πεκ  ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ   ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

 Ξνζά ζε ρηι. €     

 01.01-

31.03.2009  

 01.01-

31.03.2008  

 01.01-

31.03.2009  

 01.01-

31.03.2008  

 Ξσιήζεηο  2.12 9.741 11.827 5.681 7.622 

 Θόζηνο Ξσιεζέλησλ  2.12 (7.340) (7.763) (4.840) (5.652) 

 Κηθηό Θέξδνο  2.12 2.400 4.063 841 1.971 

 Έμνδα Γηάζεζεο  
 

(511) (653) (299) (442) 

 Έμνδα Γηνίθεζεο  
 

(1.518) (1.530) (1.216) (1.350) 

 Έμνδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο  

 

        

 Άιια Έζνδα   2.12 1.169 246 662 234 

 Άιια Έμνδα  

 

(693) (672) (71) (224) 

 Θέξδε Δθκεηάιιεπζεο  
 

847 1.455 (83) 189 

 Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό)  2.12 (2.626) (649) (1.636) (630) 

 Κεξίδην από (δεκηέο)/θέξδε ζπγγελώλ 
εηαηξεηώλ  -   - - 

 Θέξδε από εμαγνξά πνζνζηνύ 
ζπγαηξηθήο  

 

  420      

 Θέξδε / (Εεκηέο) πξν Φόξσλ  
 

(1.778) 1.227 (1.718) (441) 

 Φόξνο Δηζνδήκαηνο  

 

316 (174) 316 (174) 

 Θαζαξά Θέξδε πεξηόδνπ  
 

(1.462) 1.053 (1.402) (615) 

  

 

  0,00    0,00  

 Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα   
 

        

 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από ηε 

κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ επηρεηξεκαηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εμσηεξηθνύ  

 

1.508 199 - - 

 Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 
κεηά θόξσλ  

 

1.508 199 - - 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά  
Απνηειέζκαηα Ξεξηόδνπ  

 

46 1.252 (1.402) (615) 

 Θέξδε πεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε 
:  

 

        

 Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο  
 

(1.477) 591 (1.402) (615) 

 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  

 

14 463     

  
 

(1.462) 1.053 (1.402) (615) 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά  

Απνηειέζκαηα Ξεξηόδνπ 
απνδηδόκελα ζε:  

 
        

 Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο  

 

3.016 789 (1.402) (615) 

 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  
 

14 463 - - 

  

 

3.031 1.252 (1.402) (615) 

 Θέξδε αλά Κεηνρή γηα θέξδε  
απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο  

ηεο κεηξηθήο  
 

        

 Βαζηθά ζε €  2.13 -0,0691 0,0280 -0,0656 -0,0290 

  
 

 ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ   ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

  
 

 01.01-

31.03.2009  

 01.01-

31.03.2008  

 01.01-

31.03.2009  

 01.01-

31.03.2008  

Θέξδε / (Εεκηέο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ 

 
847 1.455 (83) 189 

Θέξδε / (Εεκηέο) πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ 
 

2.272 2.621 705 935 

Ρπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 24 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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1.3. Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

    Ν ΝΚΗΙΝΠ  

   Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο  

Ξνζά ζε ρηι € 
 Κεηνρηθό 
θεθάιαην   πέξ ην Άξηην  

 Ινηπά 
απνζέκαηηθα   Απνηειέζκαηα εηο λένλ   Πύλνιν  

 Γηθαηώκαηα 
Κεηνςεθίαο   Πύλνιν  

 πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008, ζύκθσλα κε ηα 
ΓΞΣΞ  23.928 38.641 4.300 12.255 79.124 10.958 90.083 

 Θαζαξά απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 01.01-31.03.2008  
   

591 591 463 1.053 

 Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα  

        Κεηαβνιή Απνζεκαηηθνύ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ κεηαηξνπήο  
  

199 
 

199 
 

199 

 

0 0 199 0 199 0 199 

 Κεηαβνιή από αύμεζε πνζνζηνύ ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία  
   

-1.340 -1.340 575 -765 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε Καξηίνπ  2008  23.928 38.641 4.499 11.506 78.574 11.996 90.570 

         πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, ζύκθσλα κε ηα 
ΓΞΣΞ  23.928 38.641 5.177 18.895 86.641 3.926 90.567 

 Θαζαξά απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 01.01-31.03.2009  
   

(1.477) (1.477) 14 (1.462) 

 Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα  
        Κεηαβνιή Απνζεκαηηθνύ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ κεηαηξνπήο  
  

1.508 
 

1.508 
 

1.508 

 

- - 1.508 - 1.508 - 1.508 

 Κεηαβνιή από αύμεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία  
    

- 
 

- 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε Καξηίνπ  2009  23.928 38.641 6.685 17.418 86.673 3.940 90.613 

Ρπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 24 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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H ΔΡΑΗΟΗΑ  

 Ξνζά ζε ρηι €   Κεηνρηθό θεθάιαην   πέξ ην Άξηην   Ινηπά απνζέκαηηθα   Απνηειέζκαηα εηο λένλ   Πύλνιν  

 πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008, ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ  23.928 38.641 4.401 7.115 74.085 

 Θαζαξά απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 01.01-31.03.2008  

   

-615 -615 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε Καξηίνπ  2008  23.928 38.641 4.401 6.500 73.470 

 πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ  23.928 38.641 5.100 7.683 75.352 

 Θαζαξά απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 01.01-31.03.2009  

   

(1.402) (1.402) 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε Καξηίνπ  2009  23.928 38.641 5.100 6.281 73.950 

 Ρπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 24 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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1.4. Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ Ξεξηόδνπ 

 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ξνζά ζε ρηι €  31/3/2009 31/3/2008 31/3/2009 31/3/2008 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

    Θέξδε πξν θόξσλ (1.778) 1.227 (1.718) (441) 

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 

    Απνζβέζεηο / (Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ) 1.425 1.166 788 746 

Εεκηέο / (Θέξδε) από πώιεζε παγίσλ - - 

 

- 

Ξξνβιέςεηο / (Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο 
πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ) 145 (410) 85 (411) 

Εεκηέο / (Θέξδε) εύινγεο αμίαο Δπελδύζεσλ ζε 
Αθίλεηα - - - - 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 1.031 (102) 939 (102) 

Ξηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα (59) (55) (47) (29) 

Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.110 804 743 761 

Ξιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 
   

- 

Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 90 (65) 38 4 

Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 778 779 430 (377) 

(Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ 

ηξαπεδώλ) 443 (1.324) (441) 257 

Κείνλ: - - 

 

- 

Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
θαηαβεβιεκέλα (1.166) (1.578) (783) (863) 

Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη - - - - 

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 2.019 440 34 (457) 

     Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
    Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (784) (1.264) (34) (894) 

Αγνξά ζπγγελώλ επηρεηξήζεσλ θαη Θ/Μ - - 
 

- 

Αγνξά ζπγαηξηθώλ (κείνλ ρξεκαηηθώλ 

δηαζεζίκσλ ζπγαηξηθήο) - (8.130) - (8.452) 

Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ 121 
 

121 
 Γάλεηα ραξεγεζέληα (2.932) 

   Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο 
 

- (1.001) - 

Ρόθνη εηζπξαρζέληεο 59 107 47 29 

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  - - 
 

- 

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 

επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (3.536) (9.287) (867) (9.316) 

     Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
    Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 
    Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 404 5.632 - 5.632 

Ξσιήζεηο / (Αγνξέο) Ηδίσλ κεηνρώλ - - 
 

- 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο ηεο 
κεηξηθήο - - 

 

- 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (1.240) (1.229) (315) (1.229) 

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) - - 
 

- 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα - - 

 

- 

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (836) 4.403 (315) 4.403 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (α) + (β) + (γ) (2.353) (4.444) (1.148) (5.370) 

     Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 

πεξηόδνπ 15.147 12.122 4.942 6.646 

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ (350) 

   Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 
πεξηόδνπ 12.444 7.678 3.794 1.276 

Ρπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 24 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ ελδηάκεζσλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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2. Πεκεηώζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

2.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα 
Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) όπσο απηά έρνπλ εθδνζεί από ηελ Δπηηξνπή 
Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ. 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ είλαη ε «ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ A.Δ.» ε νπνία 
εδξεύεη ζηελ Αζήλα, Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α1, θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ 
ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκό Κ.Α.Δ 6015/06/Β/86/135 θαη ε δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζζεί ζε εθαηό 
(100) έηε, ηα νπνία άξρηζαλ από ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο ηνπ Βαζηιηθνύ 
Γηαηάγκαηνο πνπ ελέθξηλε ην θαηαζηαηηθό ηεο. Ν Όκηινο ιεηηνπξγεί αλειιηπώο από ηελ ίδξπζε ηεο, επί 
ελελήληα (90) ζπλαπηά έηε. 

Πθνπόο ηνπ Νκίινπ είλαη ε απόθηεζε, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε μελνδνρείσλ ζηελ Αζήλα θαη αιινύ, 
ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό, θαζώο θαη ζπλαθώλ επηρεηξήζεσλ, όπσο ε απόθηεζε ή /θαη 
εθκεηάιιεπζε ηακαηηθώλ πδάησλ, ινπηξνπόιεσλ, δεκνζίσλ ζεακάησλ, ιεζρώλ, θ.η.ι. Ζ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε ηεο Δηαηξίαο είλαη www.lampsa.gr.  

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, πνπ εμειέγε από ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηελ 
30/6/2008 κε ηξηεηή δηάξθεηα θαη ε ζύλζεζή ηνπ έρεη σο εμήο: 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ (Δθηειεζηηθό Κέινο ) Γεώξγηνο Γαιαλάθηο 
ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ (Κε Δθηειεζηηθό Κέινο) Απόζηνινο Γνμηάδεο 
ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ (Δθηειεζηηθό Κέινο) Ληθόιανο Γάλδαινο 
ΚΖ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΑ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΑ ΚΔΙΖ : Κσξίο Κνληηάλν 
 Αζαλάζηνο Ξαπαδόπνπινο    
 Thomas Miller 
 Κάξθνο Ρζαθηάλεο 
 Ληθόιανο Ξαπαλδξένπ 
 Φίιηππνο Πππξόπνπινο 

Νη κεηνρέο ηνπ νκίινπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ην 1946. 

Ν Όκηινο θαη ε Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc, ππέγξαςαλ ζύκβαζε Γηαρείξηζεο θαη 
Ιεηηνπξγίαο ηνπ Μελνδνρείνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2001. Πύκθσλα κε ηελ ζύκβαζε ε Starwood, 
ζπκθώλεζε λα παξέρεη ππεξεζίεο Γηαρείξηζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ζην μελνδνρείν «Κεγάιε Βξεηαλία».  

Πύκθσλα κε ηελ ζύκβαζε Ν Όκηινο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα λα αλαθαηλίζεη θαη λα εμνπιίζεη ην 
μελνδνρείν βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθώλ. Ζ Starwood ζα έρεη απόιπην έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ μελνδνρείνπ θαη ζα είλαη ππεύζπλε ώζηε λα ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ηζρύνπλ γηα 
όια ηα μελνδνρεία ηεο εηαηξίαο αλά ηνλ θόζκν, πάληα ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο ρώξαο.  

Ζ δηθαηνδνζία ηεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηνπ γηα 
όινπο ηνπο πξνβιεπόκελνπο ζθνπνύο, ηηο ρξεώζεηο δηακνλήο, ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο, θαγεηνύ 
θαη πνηώλ, δηνίθεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, παξαθνινύζεζε ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ θαη ηε 
δηαηήξεζε δηαζεζίκσλ ζην όλνκα ηνπ Νκίινπ. Αλαιακβάλεη επίζεο ηελ πξνώζεζε ηεο δηαθεκηζηηθήο 
εθζηξαηείαο θαη επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ηνπ μελνδνρείνπ ελώ ζα παξέρεη θαη ζην εμσηεξηθό κέζσ ησλ 
ζπγαηξηθώλ ηεο ππεξεζίεο θξαηήζεσλ. Ζ Starwood. είλαη επίζεο ππεύζπλε γηα ηελ ύπαξμε θαη ηήξεζε 
ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ θαη αξρείσλ ηεο Δηαηξίαο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζηηθώλ πξνηύπσλ ηα νπνία 
ζα ηίζεληαη θαη πξνο έιεγρν από εζσηεξηθνύο ειεγθηέο ηεο ή ζπγαηξηθώλ ηεο. Δμνπζηνδνηεκέλνη 
ππάιιεινί ηεο έρνπλ επίζεο ηε δηθαηνδνζία κεηά από εηδνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ μελνδνρείνπ λα 
πξαγκαηνπνηνύλ ειέγρνπο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ρώξσλ ηνπ μελνδνρείνπ θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ 
παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 

Ζ Starwood. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηεί πξνκήζεηεο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ από ζπγαηξηθέο 
ηεο εηαηξείεο εθόζνλ ε ηηκνιόγεζή ηνπο θαη νη όξνη πξνκήζεηαο είλαη αληαγσληζηηθνί κε ηνπο 
πξνζθεξόκελνπο από ηξίηνπο. Δπηπιένλ, έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
μελνδνρείνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ππαιιήισλ άιισλ μελνδνρείσλ ηδηνθηεζίαο ηεο ή ζπγαηξηθώλ ηεο 
εηαηξεηώλ.  

http://www.lampsa.gr/
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Ζ δηάξθεηα ηεο Πύκβαζεο Γηαρείξηζεο είλαη αξρηθά εηθνζηπεληαεηήο (25 εηώλ), κε δηθαίσκα παξάηαζεο 
γηα άιια 25 έηε. Ζ ζύκβαζε πξνβιέπεη ακνηβή ηεο Starwood θαη ηεο Sheraton International Inc ζε 
πνζνζηό 3% ηνπ ηδίξνπ θαη 6% ησλ κηθηώλ θεξδώλ εθκεηάιιεπζεο. Θαη νη δύν εηαηξείεο έρνπλ 
πεξηνξηζκέλα δηθαηώκαηα σο πξνο ηελ θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο ρσξίο ιόγν. 

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία πνπ αζθεί ην management 
ηόζν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο θαη εύξπζκεο αζθήζεσο όζν θαη γηα ηελ ελάζθεζε όισλ ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

2.2. Βάζε εηνηκαζίαο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

Νη κε επηζθνπεκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο κε εκεξνκελία 31 Καξηίνπ 2009 
θαιύπηνπλ ηνπο ηξεηο κήλεο από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 έσο ηελ 31ε Καξηίνπ 2009 θαη έρνπλ 
ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Ινγηζηηθό Ξξόηππν («ΓΙΞ») 34 «Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο».  

Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ελδηάκεζσλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε 
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31ε 
Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008. Νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζε ζπλδπαζκό 
κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008 πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Νκίινπ κε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.lampsa.gr. 

Νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηόδνπ 1/1/2009 - 31/3/2009 έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα 
κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο (historical cost convention) όπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαη ηελ αξρή 
ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο (going concern). 

Γελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ηεξήζεθαλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
γηα ηελ ζύληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008. 

Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβαζηνύλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εηήζηεο πιήξεηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 
πιήξε αλάιπζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, κεζόδσλ, λέσλ πνιηηηθώλ θαη εθηηκήζεσλ πνπ εθαξκόζηεθαλ, 
θαζώο θαη αλάιπζε ησλ ζεκαληηθώλ θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.  

Ζ ζύληαμε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηε ρξήζε 
νξηζκέλσλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο από ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία 
εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκώλ θαη ππνζέζεσλ πνπ 
επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε 
ελδερόκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα 
αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμόδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππό αλαθνξά. Ξαξά ην γεγνλόο 
όηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιύηεξε δπλαηή γλώζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο 
ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ από 
απηνύο ηνπο ππνινγηζκνύο. 

Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ή εηαηξείαο. 

2.3. Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο  

Αλαζθόπεζε Κεηαβνιώλ  

Ν Όκηινο πηνζέηεζε γηα πξώηε θνξά ην Γ.Ξ.Σ.Α. 8 «Ιεηηνπξγηθνί Ρνκείο». Ρν πξόηππν έρεη εθαξκνζζεί 
αλαδξνκηθά κε πξνζαξκνγή δειαδή ζηνπο ινγαξηαζκνύο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 2008. 
Θαηά ζπλέπεηα ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2008 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
δηαθέξνπλ από απηά πνπ είραλ δεκνζηεπζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 
31.12.2008. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πηνζεηήζεθε ην Γ.Ι.Ξ. 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ 
Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» θαη ην  Γ.Ι.Ξ. 23 «Θόζηνο Γαλεηζκνύ». Πηελ επόκελε παξάγξαθν 
αλαιύνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηα αλσηέξσ Ξξόηππα. 

Γελ πηνζεηήζεθαλ άιια Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.  

http://www.lampsa.gr/
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Γελ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ ζεκαληηθέο επηδξάζεηο από ηελ πξώηε εθαξκνγή ησλ πξνηύπσλ ζηελ 
ηξέρνπζα, ζηηο πξνεγνύκελεο θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ λέσλ-
ηξνπνπνηεκέλσλ πξνηύπσλ. 

2.4. Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξόηππα έλαξμεο ηζρύνο 
2009) 

Νη αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ αλαιύνληαη σο αθνινύζσο: 

 ηνζέηεζε ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 8 «Ιεηηνπξγηθνί Ρνκείο» 

Ν Όκηινο πηνζέηεζε ην Γ.Ξ.Σ.Α. 8 Ιεηηνπξγηθνί Ρνκείο, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην Γ.Ι.Ξ. 14 «Νηθνλνκηθέο 
Ξιεξνθνξίεο θαηά Ρνκέα». Ξαξά ην γεγνλόο όηη ε πηνζέηεζε ηνπ λένπ Ξξνηύπνπ δελ έρεη επεξεάζεη ηνλ 
ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν Όκηινο αλαγλσξίδεη ηνπο ιεηηνπξγηθνύο ηνπ ηνκείο γηα ηνλ ζθνπό ηεο παξνρήο 
πιεξνθόξεζεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ εθάζηνηε ηνκέα παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί ε Γηνίθεζε γηα ζθνπνύο εζσηεξηθήο πιεξνθόξεζεο. Νη θπξηόηεξεο αιιαγέο ζπλνςίδνληαη ζηα 
εμήο: 

Ρα απνηειέζκαηα θάζε ηνκέα βαζίδνληαη ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θάζε μερσξηζηνύ ηνκέα 
πιεξνθόξεζεο. Πηα απνηειέζκαηα ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηνκέσλ δελ πεξηιακβάλνληαη, ην ρξεκαηννηθνλνκηθό 
θόζηνο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από 
επελδύζεηο ζην κεηνρηθό θεθάιαην εηαηξεηώλ, θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα από θόξνπο θαη από 
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Ζ παξνπζίαζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηνκέσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ ζεκείσζε 2.5. 

 ηνζέηεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» 

Νη βαζηθέο αιιαγέο απηνύ ηνπ Ξξνηύπνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ μερσξηζηή παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ηεο 
θαζαξήο ζέζεο πνπ πξνέξρνληαη από ζπλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο κε ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο ηδηνθηήηεο 
(π.ρ. κεξίζκαηα, απμήζεηο θεθαιαίνπ) από ηηο ινηπέο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο (π.ρ. απνζεκαηηθά 
κεηαηξνπήο). Δπηπιένλ, ε βειηησκέλε έθδνζε ηνπ Ξξνηύπνπ επηθέξεη αιιαγέο ζηελ νξνινγία θαζώο θαη 
ζηελ παξνπζίαζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Νη λένη νξηζκνί ηνπ Ξξνηύπνπ σζηόζν δελ αιιάδνπλ ηνπο θαλόλεο αλαγλώξηζεο, κέηξεζεο ή 
γλσζηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγώλ θαη άιισλ γεγνλόησλ πνπ απαηηνύληαη από ηα ππόινηπα 
Ξξόηππα. 

Ζ αλαζεώξεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 1 είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2009 ελώ νη απαηηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζην Γ.Ι.Ξ. 8 «Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, 
αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ιάζε». Νη αιιαγέο από ηελ αλαζεώξεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 1 
εθαξκόδνληαη αλαδξνκηθά.  

 ηνζέηεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 23 «Θόζηνο Γαλεηζκνύ» 

Ρν αλαζεσξεκέλν Γ.Ι.Ξ. 23 θαηαξγεί ηελ επηινγή ηεο άκεζεο αλαγλώξηζεο ζαλ έμνδν ηνπ θόζηνπο 
δαλεηζκνύ πνπ αθνξά ζε απόθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνύ. Ρν 
ραξαθηεξηζηηθό απηνύ ηνπ παγίνπ είλαη όηη απαηηείηαη έλα ζεκαληηθό ρξνληθό δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα 
επέιζεη ζε θαηάζηαζε γηα ρξήζε ή πώιεζε. Κία επηρείξεζε, παξόια απηά, απαηηείηαη λα θεθαιαηνπνηεί 
ηέηνηα θόζηε δαλεηζκνύ ζαλ κέξνο ηνπ θόζηνπο ηνπ παγίνπ. 

Ρν αλαζεσξεκέλν Ξξόηππν δελ απαηηεί ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο δαλεηζκνύ πνπ ζρεηίδεηαη κε 
πάγηα ζηνηρεία πνπ κεηξώληαη ζηελ εύινγε αμία θαη απνζέκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ή παξάγνληαη ζε 
κεγάιεο πνζόηεηεο ζπζηεκαηηθά αθόκε θαη αλ ρξεηάδεηαη έλα ζεκαληηθό ρξνληθό δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ 
λα επέιζνπλ ζε θαηάζηαζε γηα ρξήζε ή πώιεζε. Ρν αλαζεσξεκέλν Ξξόηππν εθαξκόδεηαη γηα θόζηε 
δαλεηζκνύ ζρεηηδόκελα κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ε εκεξνκελία 
έλαξμεο ηζρύνο ηνπ είλαη ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. Υο απνηέιεζκα ηεο αλαζεώξεζεο απηήο 
θαηαξγείηαη ν ελαιιαθηηθόο ρεηξηζκόο εμνδνπνίεζεο ηνπ θόζηνο δαλεηζκνύ πνπ ππήξρε. Ζ αιιαγή ζηνλ 
ηξόπν ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο αλαγλώξηζεο ησλ εμόδσλ απηώλ ζα επεξεάζεη θαηά βάζε ηε ρξνληθή 
ζηηγκή ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ εμόδνπ όπσο θαη ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ηνπ εμόδνπ απηνύ 
(ρξεκαηννηθνλνκηθό έμνδν έλαληη απνζβέζεσλ).  
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Γελ ππήξρε  επίδξαζε από ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Ξξνηύπνπ ζηελ παξνπζηαδόκελε πεξίνδν. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2008 

Ζ I.A.S.B. πξνρώξεζε κέζα ζην 2008 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 2008». Νη πεξηζζόηεξεο από ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ έλαξμε ηζρύνο 
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 ή κεηαγελέζηεξα. Δθηηκάηαη πσο ε επίδξαζε δελ ζα είλαη ζεκαληηθή ζηηο 
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. 

2.4.1. Ξξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία έρνπλ 
ηεζεί ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

Ρα αθόινπζα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρύνο ην 2009 αιιά δελ έρνπλ 
εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ξ.Σ.Α. 2 Ξαξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ  

Ζ IASB πξνρώξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 2 αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο επέλδπζεο ηνπ 
θεθαιαίνπ ζύληαμεο θαη ηεο αθύξσζεο ηνπ. Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 2 δε ζα έρνπλ εθαξκνγή ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. 

 Γ.Ι.Ξ. 32 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Γλσζηνπνίεζε θαη Ξαξνπζίαζε θαη Γ.Ι.Ξ. 1 
Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Ρξνπνπνηήζεηο ζηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα δηαζέζηκα από ηνλ θάηνρν “puttable” 

Κε βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 32 απαηηείηαη, εθόζνλ εάλ πιεξνύληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, 
νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα από ηνλ θάηνρν «puttable» θαη ππνρξεώζεηο πνπ 
αλαθύπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο νληόηεηαο λα θαηαηαρζνύλ σο κέξνο ησλ Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ 

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Ι.Ξ. 1 αλαθέξεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ κέζα 
πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί σο κέξνο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ.  

Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ. 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ι.Ξ. 32 εθαξκόδεηαη από επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 
κεηά ηελ 01/01/2009. Λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο ελζαξξύλεηαη αξθεί ην γεγνλόο απηό λα 
γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηώζεηο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 15 Ππκθσλίεο Θαηαζθεπήο Αθηλήησλ  

Πθνπόο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 15 είλαη ε παξνρή νδεγηώλ αλαθνξηθά κε ηα αθόινπζα δύν δεηήκαηα: 

- Αλ νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 11 ή ηνπ 
Γ.Ι.Ξ.18. 

- Ξόηε ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην έζνδν πνπ πξνθύπηεη από ηηο ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο 
αθηλήησλ. 

Ζ παξνύζα Γηεξκελεία εθαξκόδεηαη θαηά ηελ ινγηζηηθή αλαγλώξηζε ησλ εζόδσλ θαη ησλ ζρεηηδόκελσλ κε 
απηά εμόδσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ είηε απεπζείαο είηε κέζσ 

ππεξγνιάβσλ. 

Νη ζπκθσλίεο πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 15 είλαη νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο 
αθηλήησλ. Δπηπξόζζεηα ηεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ, απηνύ ηνπ είδνπο νη ζπκθσλίεο κπνξεί λα 
πεξηιακβάλνπλ ηελ παξάδνζε θαη άιισλ αγαζώλ ή ππεξεζηώλ. 

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 15 «Ππκθσλίεο Θαηαζθεπήο Αθηλήησλ εθαξκόδεηαη από ηηο επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο 
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1/1/2009. Λσξίηεξε εθαξκνγή ελζαξξύλεηαη αξθεί ην γεγνλόο 
απηό λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηώζεηο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ. Αιιαγέο ζηηο 
ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην Γ.Ι.Ξ. 8. 
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Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 17. Γηαλνκέο κε ηακεηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζηνπο Ηδηνθηήηεο 

Όηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ζηνηρεία 
ηνπ ελεξγεηηθνύ πνπ αθνξνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά 
ηα πιεξσηέα κεξίζκαηα. 

Πθνπόο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 17 είλαη ε παξνρή νδεγηώλ αλαθνξηθά κε ην πόηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα 
αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πώο ζα πξέπεη λα ηα επηκεηξά θαζώο θαη ην πώο ζα πξέπεη 
ινγηζηηθνπνηεί ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ πνπ δηαλέκνληαη 
θαη ηεο ινγηζηηθή αμία ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ όηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα. 

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 17 «Γηαλνκέο κε Ρακεηαθώλ Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ ζηνπο Ηδηνθηήηεο» εθαξκόδεηαη 
από ηηο επηρεηξήζεηο κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009. Λσξίηεξε 
εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο επηηξέπεηαη αξθεί ε επηρείξεζε λα γλσζηνπνηεί ην γεγνλόο απηό ζηηο 
Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηώζεηο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ θαη ηαπηόρξνλα λα εθαξκόδεη ην Γ.Ξ.Σ.Α. 3 

(όπσο αλαζεσξήζεθε ην 2008), ην Γ.Ι.Ξ. 27 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Κάην ηνπ 2008) θαη ην Γ.Ξ.Σ.Α. 5 
(όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξνύζα Γηεξκελεία). Ζ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο δελ 
επηηξέπεηαη. 

2.4.2. Ξξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα  ηα νπνία δελ 
έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί. 

Ρα αθόινπζα λέα Ξξόηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Ξξνηύπσλ αιιά θαη νη αθόινπζεο δηεξκελείεο γηα ηα 
ππάξρνληα πξόηππα έρνπλ δεκνζηεπζεί, ηα νπνία όκσο δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδόκελεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο ν όκηινο δελ έρεη πξνγελέζηεξα πηνζεηήζεη: 

Γ.Ξ.Σ.Α. 3 Ππλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ  

Ρν αλαζεσξεκέλν πξόηππν εθαξκόδεηαη γηα ζπλελώζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ηελ 1 Ηνπιίνπ 
2009 ή κεηαγελέζηεξα θαη εθαξκόδεηαη από ηελ εκεξνκελία απηή θαη έπεηηα. Ρν αλαζεσξεκέλν 
πξόηππν επηθέξεη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο ζπλελώζεηο επηρεηξήζεσλ, αιιά ζπλερίδεη λα 
απαηηεί ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ αγνξάο (Purchase Method) θαη έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο 
ζπλελώζεηο επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα ζπκβνύλ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009 ή κεηαγελέζηεξα. 

Γ.Ι.Ξ. 27 Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο γηα επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο 
επηρεηξήζεηο  

Ρν αλαζεσξεκέλν πξόηππν επηθέξεη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ απώιεηα 
ειέγρνπ ζε κηα ζπγαηξηθή θαζώο θαη αιιαγέο πνπ αθνξνύλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο ζηηο 
ζπγαηξηθέο. Ζ δηνίθεζε εθηηκά όηη ην αλαζεσξεκέλν πξόηππν δελ ζα έρεη νπζηώδε επίδξαζε ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.  

Γ.Ι.Ξ. 39. Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε   

Ρξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 39 γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ινγηζηηθήο 
αληηζηάζκηζεο.  

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 
πιεζσξηζκό θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελόο αληηζηαζκηδόκελνπ ζηνηρείνπ.  

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ι.Ξ. 39 εθαξκόδνληαη από επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/07/2009.  

Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16: Αληηζηαζκίζεηο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα ηνπ 
Δμσηεξηθνύ 

Νη επελδύζεηο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εμσηεξηθνύ κπνξεί λα θαηέρνληαη άκεζα από κία 
κεηξηθή επηρείξεζε ή έκκεζα από θάπνηα ζπγαηξηθή ηεο. Πθνπόο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16 είλαη ε παξνρή 
θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ηε θύζε ησλ αληηζηαζκηδόκελσλ θηλδύλσλ θαη ην πνζό πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί 
ζην αληηζηαζκηδόκελν ζηνηρείν γηα ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί ζε κία ζρέζε αληηζηάζκηζεο, θαη ην πνηα 
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πνζά πξέπεη λα αλαθαηαηάζζνληαη από ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα σο πξνζαξκνγέο αλαθαηάηαμεο, 
κε ηε δηάζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ εμσηεξηθνύ. 

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16 εθαξκόδεηαη από κία επηρείξεζε, ε νπνία αληηζηαζκίδεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν 
πνπ πξνέξρεηαη από κία θαζαξή επέλδπζε ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ εμσηεξηθνύ θαη επηδηώθεη 
λα θαιύςεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ζύκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 39. Ζ παξνύζα 
Γηεξκελεία εθαξκόδεηαη κόλν ζε αληηζηαζκίζεηο θαζαξώλ επελδύζεσλ ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
ζην εμσηεξηθό, ελώ δελ έρεη εθαξκνγή ζε άιινπο ηύπνπο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, όπσο γηα παξάδεηγκα 
γηα αληηζηαζκίζεηο εύινγεο αμίαο ή ηακεηαθώλ ξνώλ. 

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16 «Αληηζηαζκίζεηο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα ηνπ 
Δμσηεξηθνύ» εθαξκόδεηαη από επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 
01/10/2009. Λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο ελζαξξύλεηαη αξθεί ην γεγνλόο απηό λα γλσζηνπνηείηαη 
ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηώζεηο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 18. Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ από Ξειάηεο 

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 18 εθαξκόδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνύο θνηλήο σθέιεηαο. Πθνπόο ηεο 
Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. είλαη λα απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Ξ.Σ.Α. ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο 
κηα επηρείξεζε ιακβάλεη από έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζώκαησλ παγίσλ (νηθόπεδα, θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκό ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κε ζθνπό ν πειάηεο 
λα απνηειέζεη κέξνο ελόο δηθηύνπ ή κε ζθνπό ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξόζβαζε ζηε παξνρή 
αγαζώλ ή ππεξεζηώλ όπσο γηα παξάδεηγκα παξνρή ειεθηξηζκνύ ή λεξνύ). 

Πε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά από ηνπο πειάηεο ηεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απόθηεζε ή ηε θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπό ηε δηαζύλδεζε ηνπ 
πειάηε κε ην δίθηπν ή ηελ παξνρή αδηάιεηπηεο πξόζβαζεο ζην δίθηπν αγαζώλ ή ππεξεζηώλ (ή θαη ζηα 
δύν ηαπηόρξνλα).  

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο πιεξείηαη ν νξηζκόο ηνπ ελζώκαηνπ παγίνπ, 
ηελ αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνύ θόζηνπο. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
κπνξεί λα γίλεη ε εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ κε αληάιιαγκα ην 
ελζώκαην πάγην θαζώο θαη ηνλ ηξόπν αλαγλώξηζεο ηνπ εζόδνπ θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηώπηζε ηνλ 
κεηξεηώλ πνπ ιακβάλνληαη από ηνπο πειάηεο.  

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 18 «Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ από Ξειάηεο» εθαξκόδεηαη από ηηο επηρεηξήζεηο 
κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009, αιιά δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ 
όκηιν. 

Ν Όκηινο δελ έρεη ζθνπό λα εθαξκόζεη θαλέλα από ηα Ξξόηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. 

Κε βάζε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ Νκίινπ θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη, ε Γηνίθεζε δελ 
αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ από ηελ εθαξκνγή ησλ 
αλσηέξσ Ξξνηύπσλ θαη δηεξκελεηώλ, όηαλ απηά θαηαζηνύλ εθαξκόζηκα. 
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2.5. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Νη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ε ελνηθίαζε 
δσκαηίσλ, πσιήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ θαη νη ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ 
θαη ηεο εηαηξείαο αλά ηνκέα αλαιύνληαη γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/3/09 θαη 1/1-31/3/08 σο εμήο: 

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 31/3/2009 

 ΔΛΝΗΘΗΑΠΖ 

ΓΩΚΑΡΗΩΛ  

 ΞΩΙΖΠΔΗΠ 
ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΘΑΗ 

ΞΝΡΩΛ  

  ΙΝΗΞΔΠ 

ΓΟΑΠΡ/ΡΔΠ  

Ξσιήζεηο       

 - ζε εμσηεξηθνύο πειάηεο 5.076 3.667 998 

 - ζε άιινπο ηνκείο       

Θαζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 5.076 3.667 998 

        

Θέξδε εθκεηάιιεπζεο       

        

Θόζηνο πιηθώλ/απνζεκάησλ 704 508 138 

Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό 2.091 1.511 411 

Απνζβέζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη 
απνκείσζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 743 536 146 

Ινηπά έμνδα 1.097 793 216 

        

Ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα ηνκέα 442 319 87 

        

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ηελ 31/3/2009       

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 88.107 63.648 17.314 

Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο Δηαηξείεο - - - 

Κε θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  - - 10.644 

Αιια ζεκαληηθά κε ηακεηαθά ζηνηρεία (απνκεηώζεηο, απνηηκήζεηο 

θιπ) 4.057 2.931 797 

        

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνκέα 92.164 66.579 28.755 

        

Απνκείσζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνκέα       

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ παξνπζηαδόκελσλ ηνκέσλ 50.489 36.473 9.922 

 

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 31/3/2008 
 ΔΛΝΗΘΗΑΠΖ 
ΓΩΚΑΡΗΩΛ  

 ΞΩΙΖΠΔΗΠ 

ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΘΑΗ 
ΞΝΡΩΛ  

  ΙΝΗΞΔΠ 
ΓΟΑΠΡ/ΡΔΠ  

Ξσιήζεηο       

 - ζε εμσηεξηθνύο πειάηεο 6.008 5.261 559 

 - ζε άιινπο ηνκείο       

Θαζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 6.008 5.261 559 

        

Θέξδε εθκεηάιιεπζεο       

        

Θόζηνο πιηθώλ/απνζεκάησλ 1.025 898 95 

Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό 1.629 1.426 151 

Απνζβέζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη 
απνκείσζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 592 519 55 

Ινηπά έμνδα 2.022 1.771 188 

        

Ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα ηνκέα 739 647 69 

        

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2008       

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 86.803 76.011 8.070 

Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο Δηαηξείεο - - - 

Κε θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  - - 9.214 

Αιια ζεκαληηθά κε ηακεηαθά ζηνηρεία (απνκεηώζεηο, απνηηκήζεηο 
θιπ) 3.907 3.421 363 

        

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνκέα 90.710 79.432 17.647 

        

Απνκείσζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνκέα       

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ παξνπζηαδόκελσλ ηνκέσλ 49.386 43.246 4.591 
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Γεπηεξεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο - γεσγξαθηθνί ηνκείο 

Ζ έδξα ηνπ Νκίινπ είλαη ε Διιάδα. Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθό (Διιάδα) θαη ζην 
εμσηεξηθό (ζηε Πεξβία, ζηε Θύπξν, ζηε Ιηβεξία, ζηνλ Ξαλακά, ζην Σνλγθ-Θνλγθ θαη ζηηο Κπαράκεο).  

  1/1-31/3/2009 31/3/2009 1/1-31/3/2008 31/12/2008 

Ξνζά ζε ρηι € ΞΩΙΖΠΔΗΠ 

ΚΖ 

ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 
ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΞΩΙΖΠΔΗΠ 

ΚΖ 

ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 
ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 

ΔΙΙΑΓΑ  6.070 159.438 4.205 158.089 

ΣΥΟΔΠ ΔΘΡΝΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ 3.671 7.830 7.622 6.862 

Πύλνιν 9.741 167.268 11.827 164.951 

2.6. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ γηα ηελ Δηαηξία νη θαζαξέο επελδύζεηο ζε ελζώκαηα θαη άπια 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλήιζαλ ζην πνζό ησλ € 34 ρηι. Πε επίπεδν Νκίινπ ην αληίζηνηρν πνζό αλήιζε ζε 
€ 784 ρηι, πνπ αθνξά θπξίσο ηηο θαζαξέο επελδύζεηο ησλ ελνπνηνύκελσλ εηαηξηώλ γηα αλαθαηαζθεπή 
ησλ μελνδνρεηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

2.7. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο – Γνκή ηνπ Νκίινπ 

Αθνινύζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ ζπκκεηνρώλ ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο: 

Ξνζά ζε ρηι. 
€  

 ΑΜΗΑ 

ΘΡΖΠΖΠ 
31/3/2009  

 ΑΜΗΑ 

ΘΡΖΠΖΠ 
31/12/2008  

 ΔΓΟΑ-
ΣΩΟΑ  

 ΆΚΔΠΝ 

% 
ΠΚ/ΣΖΠ  

 EMΚΔΠΝ 

% 
ΠΚ/ΣΖΠ   ΠΣΔΠΖ  

 ΚΔΘΝΓΝΠ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖΠ  

 ΡΝΚΔΑΠ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡ
ΑΠ  

 ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ 
ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥ
Λ ΙΑΚΤΑ 

Α.Δ.  - -  Διιάο   ΚΖΡΟΗΘΖ     ΚΖΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 

πεξεζίεο  

 ΚΔΓΑΙΖ 
ΒΟΔΡΑΛΛΗΑ 

Δ.Ξ.Δ  100 100  Διιάο  99,94%   

 

ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Ξσιήζεηο ιηαληθήο  

 LUELLA 

ENTERPRISES 
LTD  18.109 18.109  Θύπξνο  100,00%   

 
ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Δηαηξία 
Ππκκεηνρώλ  

 HARVARD 

INVESTMENT
S 
CORPORATIO

N  6.245 6.245  Ιηβεξία  100,00%   

 

ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Δηαηξία 

Ππκκεηνρώλ  

 WORLD 

SPIRIT S.A.  18.736 18.736 

 

Ξαλακάο  100,00%   

 

ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Δηαηξία 

Ππκκεηνρώλ  

 ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ 

ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ.  4.158 3.157  Διιάο  50,00%   

 ΑΞΝ 
ΘΝΗΛΝ 

ΔΙΔΓΣΝΠ  

 ΑΛΑΙΝΓΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 

πεξεζίεο  

 EKSCELSIOR 
BELGRADE 

SOCIALLY 
OWNED 

HOTEL & 
CATERING 
TOURIST 

ENTERPRISES  7.340 7.340  Πεξβία  70,00%   

 

ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 

πεξεζίεο  

 ARMINI 
ENTRPRISES 

COMPANY 
LTD  1 1  Θύπξνο  100,00%   

 
ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Δηαηξία 
Ππκκεηνρώλ  

 
BEOGRADSKO 
MESOVITO 

PREDUZECEE 
A.D.  - -  Πεξβία   -  93,90% 

 
ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 
πεξεζίεο  

 NORTH 

HAVEN LTD  - - 

 Σνλγθ - 

Θνλγθ   -  100,00% 

 

ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Δηαηξία 

Ππκκεηνρώλ  

 BELVEN 

ASSOCIATES  -  -  

 
Κπαράκε

ο   -  100,00% 

 

ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Δηαηξία 

Ππκκεηνρώλ  

 ΠΛΝΙΝ  54.689 53.688             

Νη εηαηξείεο ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ., θαη EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & 
CATERING TOURIST ENTERPRISES, απνθηήζεθαλ θαη ελνπνηήζεθαλ ζηε ρξήζε 2008. Ξεξηζζόηεξα 
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αλαθέξνληαη ζηελ § 5.5«Αλάιπζε επελδύζεσλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο» ηεο εηήζηαο 

νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηεο 31/12/2008.  

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ζπκκεηείρε, κε 50% ζηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο 
ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ ΑΔ, θαηαβάιινληαο πνζό ρηι € 1.001. 

2.8. Αλάιπζε θαζαξήο ζέζεο  

Ζ θαζαξή ζέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αθνξά ηα αθόινπζα: 

Ξνζά ζε ρηι €   Όκηινο   Δηαηξεία  

 ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ  31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008 

 Θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά 

απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο 

κεηξηθήο  

     Κεηνρηθό Θεθάιαην  23.928 23.928  23.928  23.928  

 πέξ ην άξηην  38.641 38.641  38.641  38.641  

 Ίδηεο κεηνρέο  

     Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  1.582 73  

 

0  

 Ινηπά απνζεκαηηθά  5.104 5.104  5.100  5.100  

 Απνηειέζκαηα εηο λένλ  17.418 18.895  6.161  7.683  

 Πύλνιν  86.673 86.641  73.830  75.352  

 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  3.940 3.926  0  0  

 Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο  90.613 90.567  73.830  75.352  

 Ν ινγαξηαζκόο «Ινηπά Απνζεκαηηθά» ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο 
απνζεκαηηθώλ: «Ραθηηθό απνζεκαηηθό», «Έθηαθηα απνζεκαηηθά» θαη «Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 
εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκνπ». 

Από ηα αλσηέξσ, ην ηαθηηθό απνζεκαηηθό ζρεκαηίδεηαη ππνρξεσηηθά εθ ηνπ λόκνπ από ηα θέξδε 
εθάζηεο ρξήζεο θαη παξακέλεη ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο πξνο ζπκςεθηζκό ηπρόλ δεκηώλ πνπ ζα 
πξνθύςνπλ ζην κέιινλ ελώ έρεη θνξνινγεζεί κέζα ζε θάζε ρξήζε ζηελ νπνία ζρεκαηίζηεθε θαη θαηά 
ζπλέπεηα είλαη ειεύζεξν θόξνπ. 

Όζνλ αθνξά ηα ππόινηπα απνζεκαηηθά κπνξνύλ λα δηαλεκεζνύλ ζηνπο κεηόρνπο εθόζνλ θαηαβιεζεί ν 
αλαινγνύλ θόξνο. 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο θίλεζεο πνπ παξνπζίαζε ε Θαζαξή Θέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο από 
ηελ 1/1/2009 κέρξη ηελ 31/3/2009 θαη από ηελ 1/1/2008 κέρξη ηελ 31/3/2008 παξαηίζεηαη ζηελ § 1.3 
«Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ». 

2.9. Φόξνο εηζνδήκαηνο  

Ν θόξνο εηζνδήκαηνο ηεο ελδηάκεζεο πεξηόδνπ γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 
ζηελ Διιάδα, έρεη ππνινγηζηεί θαη’ εθηίκεζε ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ κέζν ζπληειεζηή πνπ αλακέλεηαη λα 
ηζρύεη γηα όιε ηε ρξήζε 2008 ν νπνίνο είλαη 25%.  
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2.10. Γαλεηζκόο-Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Νη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, ηόζν νη καθξνπξόζεζκεο όζν θαη νη 
βξαρππξόζεζκεο αλαιύνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα: 

Ξνζά ζε ρηι. €    Ν Όκηινο   Ζ Δηαηξεία  

  31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008 

 Καθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο           

 Νκνινγηαθά δάλεηα  78.425 78.479  63.018 62.495  

 Πύλνιν καθξνπξόζεζκνπ δαλεηζκνύ   78.425 78.479  63.018 62.495  

              

 Βξαρππξόζεζκνο δαλεηζκόο           

 Βξαρππξόζεζκα δάλεηα ηξαπεδώλ   677 273  - 0  

 Βξαρππξόζεζκν ηκήκα νκνινγηαθώλ θαη 

ηξαπεδηθώλ δαλείσλ  2.378 3.216  2.378 3.216  

 Πύλνιν βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ   3.055 3.489  2.378 3.216  

          

  Πύλνιν  81.480 81.968  65.397 65.711  

Ζ εηαηξεία ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ. εμαζθάιηζε δάλεην αμίαο € 32,36 εθαη. γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ 
θεθαιαίνπ ηεο ζηνπο παιηνύο κεηόρνπο. Γηα ηελ εμαζθάιηζή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δαλείνπ παξέρεηαη σο 
αζθάιεηα ππνζήθε επί ηνπ αθηλήηνπ ηεο εηαηξείαο πνζνύ € 38,40 ρηι., όπσο επίζεο πθίζηαηαη ελέρπξν 
επί ηνπ 100% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ν όκηινο έιαβε λέα δάλεηα, πνζνύ ρηι € 404, ελώ απνπιήξσζε δάλεηα ρηι 
€ 1.240.  

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ παξέρνληαη σο αζθάιεηα ππνζήθεο γηα ηηο εδαθηθέο 
εθηάζεηο θαη ηα θηίξηα ηεο εηαηξείαο ρηι € 82,6 εθ. θαη € 101,8 εθ. γηα ηνλ όκηιν αληίζηνηρα. 

Νη «Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο» αθνξνύλ ππνρξεώζεηο ηεο ζπγαηξηθήο BEOGRADSKO 
MESOVITO PREDUZECE γηα management fees. Ρε παξνπζηαδόκελε πεξίνδν, δελ πθίζηαληαη 
καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο γηα management fees. 

2.11. Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 έσο 31 Καξηίνπ 2009 

Νη ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην δηεζλέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη έρνπλ 
πιήμεη ζπλνιηθά ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ παγθνζκίσο, επεξέαζαλ αξλεηηθά  ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηόζν 
ηνπ Νκίινπ όζν θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2009 .    

Πεκεηώλεηαη πσο ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηεο νιόθιεξεο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ πεξηιήθζεθαλ 
ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & 
CATERING TOURIST ENTERPRISES, πνπ είρε εμαγνξαζηεί ηελ 28/2/2008 θαη κε ηε κέζνδν ηεο 
αλαινγηθήο ελνπνίεζεο θαη ηεο ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ ΑΔ πνπ απνθηήζεθε ζην ηέινο ηνπ Α’ 3κήλνπ 
2008. 

2.12. Πεκαληηθόηεξεο κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηεο 
Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ Ξεξηόδνπ 

Νη ζεκαληηθόηεξεο κεηαβνιέο ζηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηεο 
Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ Ξεξηόδνπ έρνπλ σο εμήο: 

Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο: Θπγαηξηθή εηαηξεία, ρνξήγεζε καθξνπξόζεζκν δάλεην ρηι $ 
3.900 κε επηηόθην Libor κελόο πιένλ πεξηζώξην 2,75%, κε πεξίνδν ράξηηνο κέρξη 31/8/2009 θαη 36 
κήλεο δηάξθεηα. 

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεώζεηο: Θπγαηξηθή εηαηξεία έιαβε δάλεην γηα θάιπςε 
βξαρππξόζεζκσλ αλαγθώλ ηεο. 

Βξαρππξόζεζκν ηκήκα νκνινγηαθώλ θαη ηξαπεδηθώλ δαλείσλ: Αλαθέξνληαη νη θαηαβνιέο πνπ 
ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζ 12 κήλεο από ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ. Ρνλ Απξίιην ηνπ 2010 ζα εμνθιεζεί 
θεθάιαην 900 ρηι πεξίπνπ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. 
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Ινηπέο ππνρξεώζεηο: Κε λνκνζεηηθή ξύζκηζε, ε κεηξηθή εηαηξεία, ιόγσ ησλ δεκηώλ πνπ ππέζηε από 
ηα επεηζόδηα ηνπ Γεθεκβξίνπ 2008, έιαβε παξάηαζε πιεξσκώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ κελώλ 
Γεθεκβξίνπ 2008, Ηαλνπαξίνπ θαη Φεβξνπαξίνπ 2009 πνπ ζα θαηαβιεζνύλ ζε 36 δόζεηο. 

Ξσιήζεηο: Ιόγσ ηεο αξλεηηθήο δηεζλνύο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, νη πσιήζεηο παξνπζίαζαλ κείσζε ζε 

ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν ζε πνζνζηό 17,6% πεξίπνπ. 

Θόζηνο πσιεζέλησλ-Κηθηό θέξδνο: Ρν θόζηνο πσιεζέλησλ κεηώζεθε ζε ζρέζε κε ηε ζπγθξηηηθή 

πεξίνδν θαηά 5,4%, ιόγσ ηεο αλειαζηηθόηεηαο ησλ δαπαλώλ πνπ ην ζπλζέηνπλ (απνζβέζεηο, ακνηβέο 

πξνζσπηθνύ θιπ.). Ζ κηθξή κείσζε ηνπ Θόζηνπο πσιεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπνπ ηξηπιάζηα 

κείσζε ησλ πσιήζεσλ, κείσζαλ ην κηθηό θέξδνο θαηά 40,9% πεξίπνπ. 

Άιια έζνδα: Ζ εηαηξεία εηζέπξαμε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 από αζθαιηζηηθή εηαηξεία, πνζό ρηι € 500, σο 

κέξνο απνδεκίσζεο γηα ηα δηαθπγόληα θέξδε ηνπ μελνδνρείνπ ΚΔΓΑΙΖ ΒΟΔΡΑΛΛΗΑ ηεο πεξηόδνπ 8-9 

Γεθεκβξίνπ 2008 εμαηηίαο ησλ ηαξαρώλ πνπ έιαβαλ ρώξα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Δπίζεο ζπγαηξηθή 

εηαηξεία, ιόγσ πξόσξεο εμόθιεζεο ππνρξέσζεο, θαηέβαιε ηειηθά 330 ρηι € ιηγόηεξν από ηελ 

πξνϋπνινγηζκέλε ππνρξέσζε. 

Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο: Πεκαληηθή αξλεηηθή επίδξαζε, ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ 

νκίινπ, είρε ε απνηίκεζε ηνπ δαλεηζκνύ ζε Γνιάξηα ($). Δλδεηθηηθά ε απνηίκεζε κε ηζνηηκία €/$ ηεο 

31/3/2009, είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηα εηαηξηθά απνηειέζκαηα, θαηά ρηι € 939. Δπηπιένλ νη ρξεσζηηθνί 

ηόθνη, παξά ηε ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ δαλεηζκνύ ζε ζρέζε κε ηελ 31/3/2008, δελ κεηαβιήζεθαλ 

αλάινγα ιόγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ Libor-Euribor. 

2.13. Θέξδε / Εεκηέο αλά κεηνρή 

Ρα βαζηθά θέξδε / δεκηέο αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ βάζεη ησλ θεξδώλ / (δεκηώλ) κεηά από θόξνπο θαη 
δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο από ηηο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, επί ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ όξνπ ηνπ 
αξηζκνύ ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο κεηξηθήο 

Αθνινύζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ θεξδώλ/ δεκηώλ αλά κεηνρή: 

 

 OMIΙOΠ   ETAIΟEIA  

 Ξνζά ζε ρηι. €  31/3/2009 31/3/2008 31/3/2009 31/3/2008 

 Θέξδε πνπ αλαινγνύλ ζηνπο 

κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο  (1.477)                  591    (1.402) -                615    

 Πηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο ηνπ 

αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ  21.364.000  21.364.000  21.364.000  21.364.000  

 Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ζε 

€)  -                0,0691 €                   0,0280 €  -                0,0656 €  -                0,0290 €  

 

2.14. Αλάιπζε πξνβιέςεσλ 

   Όκηινο-Δηαηξεία  

 Ξνζά ζε ρηι. €  31/3/2009 31/12/2008 

 Ξξνβιέςεηο γηα θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο  370  370  

 Ινηπέο πξνβιέςεηο  180  180  

 Πύλνιν  550  550  

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ θαη γηα ηνλ ιόγν απηόλ δελ 
έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζρεηηθέο πξνβιέςεηο. 
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2.15. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε-Ακνηβέο Γ.Π. 

Νη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο αθνξνύλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε: 

 Ξνζά ζε ρηι. €   Ν ΝΚΗΙΝΠ   Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ  

 Ξσιήζεηο αγαζώλ - ππεξεζηώλ  31/3/2009 31/3/2008 31/3/2009 31/3/2008 

 Κεηξηθή  - - 23 35 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πύλνιν  - - 23 35 

Ινηπέο δαπάλεο 31/3/2009 31/3/2008 31/3/2009 31/3/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - 23 35 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πύλνιν  - - 23 35 

Σξεώζεηο ηόθσλ πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε 31/3/2009 31/3/2008 31/3/2009 31/3/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πύλνιν  - - - - 

Σξεώζεηο ηόθσλ από ζπλδεδεκέλα κέξε 31/3/2009 31/3/2008 31/3/2008 31/3/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πύλνιν  - - - - 

Γάλεηα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πύλνιν  - - - - 

Γάλεηα από ζπλδεδεκέλα κέξε 31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πύλνιν  - - - - 

Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο   31/3/2008 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - 336 51 

 Θπγαηξηθέο  - - - 5 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πύλνιν  - - 336 56 

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο  31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - - 5 

 Θπγαηξηθέο  - - 336 51 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πύλνιν  - - 336 56 

πόινηπα από εγγπήζεηο - Δηζπξαθηέα 31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πύλνιν  - - - - 

πόινηπα από εγγπήζεηο - Ξιεξσηέα 31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πύλνιν  - - - - 

Από ηηο αλσηέξσ ζπλαιιαγέο, νη ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο έρνπλ απαιεηθζεί 

από ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ.  
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Δπίζεο, κεηαμύ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ηνπ Νκίινπ ππάξρνπλ απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο από δαλεηζκό 
ζπλνιηθήο αμίαο € 19.490 ρηι. θαη αληίζηνηρα έζνδα/έμνδα ηόθσλ – ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ ύςνπο € 
221 ρηι. πνπ απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. 

 Ξνζά ζε ρηι. € Όκηινο Δηαηξεία 

 
01.01-31.03.2008 01.01-31.03.2008 01.01-31.03.2008 01.01-31.03.2008 

Γηεπζπληηθά ζηειέρε 352 513 125 391 

Κηζζνί  3.216 2.264 2.330 2236 

Θόζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 797 636 620 636 

Bonus - 0 - 0 

Πύλνιν 4.365 3.413 3.075 3263 

Πεκεηώλεηαη, όηη δελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.Π ή ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Νκίινπ θαη 
ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

2.16. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ.  

Νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ησλ εηαηξηώλ ηνπ Νκίινπ έρνπλ σο εμήο: 

Δηαηξεία   Αλέιεγθηεο Σξήζεηο  

ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ "ΙΑΚΤΑ" Α.Δ. 2008 

ΚΔΓΑΙΖ ΒΟΔΡΑΛΛΗΑ Δ.Ξ.Δ  2004 - 2008  

LUELLA ENTERPRISES LTD 2008 

HARVARD INVESTMENTS CORPORATION 2008 

WORLD SPIRIT S.A. 2008 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ. 2006 – 2008 

EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES 2006 – 2008 

ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD - 

BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE  2005 - 2008  

NORTH HAVEN LTD  2000 - 2008  

BELVEN ASSOCIATES  2005 - 2008  

Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξηώλ ηνπ Νκίινπ, ππάξρεη ην ελδερόκελν επηβνιήο 
πξόζζεησλ θόξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξόλν πνπ ζα εμεηαζζνύλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ από 
ηηο αξκόδηεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηηο αλέιεγθηεο απηέο ρξήζεηο, ε Δηαηξία θαη ν Όκηινο δηελήξγεζαλ 
επαξθείο πξνβιέςεηο γηα ελδερόκελνπο θόξνπο (§ 2.14). 

Ζ ζπγαηξηθή ηνπ Νκίινπ ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD ζηελ Θύπξν ηδξύζεθε ην 2008 θαη σο εθ 
ηνύηνπ δηαλύεη ηελ πξώηε ππεξδσδεθάκελε  ρξήζε. 
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2.17. Αλαθαηάηαμε δεκνζηεπκέλσλ θαηαζηάζεσλ 

Δπηζεκαίλεηαη πσο ηα ελνπνηεκέλα ελδηάκεζα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ηεο πεξηόδνπ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Καξηίνπ 2008, αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα ζθνπνύο 
πιεξέζηεξεο πιεξνθόξεζεο. Νη αιιαγέο έρνπλ σο εμήο: 

   Πμιλος   Εταιρεία  

   ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ   ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ   ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ   ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ   ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

   Ο ΟΜΙΛΟΣ   Ο ΟΜΙΛΟΣ   Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΕΙΑ   Η ΕΤΑΙΕΙΑ   Η ΕΤΑΙΕΙΑ  

 Ροσά σε χιλ €    1/1-31/3/2008   1/1-31/3/2008   1/1-31/3/2008   1/1-31/3/2008   1/1-31/3/2008   1/1-31/3/2008  

 Πωλήςεισ  11.827 11.827 - 7.622 7.622 - 

 Κόςτοσ Πωληθζντων  (7.763) (7.763) - (5.652) (5.652) - 

 Μικτό Κζρδοσ  4.063 4.063 - 1.970 1.970 - 

 Λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςησ   (99) 246 (345) 336 234 103 

 Έξοδα διάθεςησ  (653) (653) - (442) (442) - 

 Έξοδα διοίκηςησ  (1.530) (1.530) - (1.350) (1.350) - 

 Λοιπά ζξοδα εκμετάλλευςησ   (224) (672) 448 (224) (224) - 

 Αποτελζςματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεςμάτων  1.558 1.455 103 290 188 103 

 Αποςβζςεισ  1.166 1.166 - 746 746 - 

 Αποτελζςματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεςμάτων   και αποςβζςεων  2.723 2.620 103 1.036 934 103 

 Χρηματοοικονομικά Έςοδα  55 158 (103) 29 132 (103) 

 Χρηματοοικονομικά Έξοδα  (806) (806) - (761) (761) - 

 Κζρδη από εξαγορά ποςοςτοφ θυγατρικήσ  420 420 - - - - 

 Χρηματοοικονομικό αποτζλεςμα  (330) (229) (102) (732) (630) (103) 

 Αποςβζςεισ  (1.166) (1.166) - (746) (746) - 

 Κζρδη προ φόρων  1.227 1.227 (0) (442) (442) - 

  Φόροσ ειςοδήματοσ  (174) (174) - (174) (174) - 

 Κζρδη χρήςησ  1.053 1.053 0 (615) (615) - 

Νη παξαπάλσ αλαθαηαηάμεηο δελ είραλ επηπηώζεηο ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ, ζηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο, ζηα δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο, θαζώο θαη ζηελ θαζαξή ζέζε ησλ κεηόρσλ 
ηεο εηαηξείαο. 
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2.18.  Δγγπήζεηο 

Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία έρνπλ ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο 
εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηόηεηαο, σο εμήο: 

Ξνζά ζε ρηι. €  31/3/2009 31/3/2008 

 Ξαξαρσξεκέλεο πξνζεκεηώζεηο ζε νηθόπεδα θαη θηίξηα γηα ρνξήγεζε δαλείσλ                     82.551 €                     82.551 €  

 Ξαξαρσξεκέλεο εγγπήζεηο ππέξ ηξίησλ (ζπγαηξηθέο)                     -    

 Ινηπέο Δγγπεηηθέο επηζηνιέο εμαζθάιηζεο ππνρξεώζεσλ                           93 €                           72 €  

 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο (ζε δήκνπο) θαιήο εθηέιεζεο                             16 €  

 Δλέγγπεο πηζηώζεηο      

 ΠΛΝΙΝ                 82.644 €                 82.639 €  

2.19. Κεξίζκαηα 

Θαηά ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε, ζα ηεζεί ππό ηελ έγθξηζή ηεο ε απνδνρή ηεο πξόηαζεο ηνπ ΓΠ γηα 
δηαλνκή 0,02€ σο κέξηζκα από ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2008.  

2.20. Αξηζκόο πξνζσπηθνύ 

Ν αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηελ 31/3/2009 ζε επίπεδν Νκίινπ αλέξρεηαη ζε 737 άηνκα θαη 
ζε επίπεδν εηαηξείαο ζε 430 ελώ θαηά ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν αλεξρόηαλ ζε 893 θαη 475 αληίζηνηρα. 

   ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

  31/3/2009 31/3/2008 31/3/2009 31/3/2008 

          

εκεξνκίζζηνη 669 789 421 459 

κηζζσηνί 68 104 9 16 

ΠΛΝΙΑ 737 893 430 475 

2.21. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ ηεο ελδηάκεζεο πεξηόδνπ 

Ξέξα ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλόησλ, δελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ γεγνλόηα, ηα νπνία λα αθνξνύλ είηε ηνλ Όκηιν είηε ηελ Δηαηξία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη 
αλαθνξά από ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

Αζήλα, 27 Καΐνπ 2009 

Ν Ξξόεδξνο Γ.Π. Ν Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο Ν Νηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο 

 

 

ΓΗΥΟΓΝΠ ΓΑΙΑΛΑΘΗΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΓΑΛΓΝΙΝΠ ΘΥΠΡΑΠ ΘΟΗΑΘΝΠ 
Α.Γ.Ρ. Μ 282324 Α.Γ.Ρ. Σ 170751 ΑΓΡ ΑΕ512473 
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2.22. Πηνηρεία θαη Ξιεξνθνξίεο πεξηόδνπ 

 


