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Α. Γειώζεηο ησλ Κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556/2007) 

 

Γειψλεηαη κε ηελ παξνχζα φηη, εμ' φζσλ γλσξίδνπκε νη εμακεληαίεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ Α.Δ.» γηα ηελ 
πεξίνδν απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 έσο ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2009, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα 
ηζρχνληα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία 
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηνπ Νκίινπ θαη 
ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο 
ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3556/2007 θαη ησλ 
θαηά εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

Γειψλεηαη επίζεο φηη, εμ' φζσλ γλσξίδνπκε ε εμακεληαία έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απεηθνλίδεη 
θαηά ηξφπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 
άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3556/2007 θαη ησλ θαηά εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο 
Θεθαιαηαγνξάο.  

Αζήλα, 24 Απγνχζηνπ 2009 

Νη βεβαηνχληεο,  

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 
ΠΚΒΝΙΗΝ 

Ν ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ ΡΝ ΚΔΙΝΠ Γ.Π. 

 

 

ΓΗΥΟΓΝΠ ΓΑΙΑΛΑΘΗΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΓΑΛΓΝΙΝΠ Φίιηππνο Πππξφπνπινο 

Α.Γ.Ρ. Μ 282324 Α.Γ.Ρ. Σ 170751 ΑΓΡ Μ 393263 
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B. Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο 

Ξξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο «ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ Α.Δ.» 

Δηζαγσγή 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε (εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε) ζπλνπηηθή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 
«ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ Α.Δ.» (ε Δηαηξεία) ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2009, ηηο 
ζρεηηθέο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο) ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο 
επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή 
πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ Λ. 
3556/2007. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο 
ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 
εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Νηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν «ΓΙΞ» 34). Γηθή καο 
επζχλε είλαη ε έθθξαζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο νηθνλνκηθήο 
πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. 

Δχξνο ηεο εξγαζίαο επηζθφπεζεο 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε 
Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Νηθνλνκηθήο 
Κνλάδαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα 
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, θπξίσο απφ πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα νηθνλνκηθά 
θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ινηπψλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Ρν 
εχξνο κίαο εξγαζίαο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ έλαλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη 
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διεγθηηθήο θαη επνκέλσο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα 
απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία 
ζα είραλ επηζεκαλζεί ζε έλαλ έιεγρν. Θαηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε 
ειέγρνπ. 

Ππκπέξαζκα 

Κε βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε πνπ ζα καο 
νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, 
απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 34. 

Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ Θεκάησλ 

Απφ ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε δηαπηζηψζακε φηη ην πεξηερφκελν ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 
5 ηνπ Λ.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο είλαη ζπλεπέο κε ηε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε 
ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

Αζήλα, 27 Απγνύζηνπ 2009 

Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

Ξαχινο Πηειιάθεο 
Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι 24941 
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Γ. Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

 

ηεο εηαηξείαο 

«ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ Α.Δ.» 

Ζ παξνχζα Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο «Έθζεζε»), 
αθνξά ζηελ ρξνληθή πεξίνδν ηνπ Α΄ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2009 (1.1.2009-30.6.2009) θαη 
ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3556/2007 (ΦΔΘ 
91Α/30.4.2007) θαη ηηο επ’ απηνχ εθδνζείζεο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

Ζ παξνχζα έθζεζε εκπεξηέρεη θαηά ηξφπν ζχληνκν πιελ φκσο νπζηαζηηθφ φιεο ηηο ζεκαληηθέο 
επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο, κε βάζε ην σο άλσ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη 
απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή φιεο ηηο ζρεηηθέο αλαγθαίεο θαηά ην λφκν πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα 
εμαρζεί κηα νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ελ ιφγσ 
ρξνληθή πεξίνδν ηεο εηαηξείαο «ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ Α.Δ.» (εθεμήο 

θαινχκελε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξία» ή «ΙΑΚΤΑ Α.Δ.») θαζψο θαη ηνπ Νκίινπ. Πηνλ Όκηιν 

ηελ 30/6/2009 πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο εηαηξίεο:  

Ξνζά ζε ρηι. €  
 ΔΓΟΑ-
ΣΥΟΑ  

 ΆΚΔΠΝ % 
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

 EMΚΔΠΝ % 
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ   ΠΣΔΠΖ  

 ΚΔΘΝΓΝΠ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖΠ  

 ΡΝΚΔΑΠ 
ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ  

ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ 
ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ 

ΙΑΚΤΑ Α.Δ.   Διιάο   ΚΖΡΟΗΘΖ     ΚΖΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 

πεξεζίεο  

 ΚΔΓΑΙΖ 

ΒΟΔΡΑΛΛΗΑ Δ.Ξ.Δ   Διιάο  100%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Ξσιήζεηο ιηαληθήο  

 LUELLA 

ENTERPRISES LTD   Θχπξνο  100%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

 HARVARD 
INVESTMENTS 

CORPORATION   Ιηβεξία  100%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

 WORLD SPIRIT 

S.A.   Ξαλακάο  100%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

 ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ 
ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ.   Διιάο  50%   

 ΑΞΝ 

ΘΝΗΛΝ 
ΔΙΔΓΣΝΠ  

 ΑΛΑΙΝΓΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 
πεξεζίεο  

 EKSCELSIOR 
BELGRADE 
SOCIALLY OWNED 

HOTEL & CATERING 
TOURIST 

ENTERPRISES   Πεξβία  70%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 

πεξεζίεο  

 ARMINI 

ENTRPRISES 
COMPANY LTD   Θχπξνο  100%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

 BEOGRADSKO 

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

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 
πεξεζίεο  

 NORTH HAVEN 
LTD  

 Σνλγθ - 
Θνλγθ   -  100%  ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

ΚΑRKELIA LTD ΘΞΟΝΠ  100% ΘΓΑΡΟΗΘΖ 
ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ 
Δηαηξεηψλ 

Ππκκεηνρψλ 

 BELVEN 
ASSOCIATES   Κπαράκεο   -  100%  ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

Ζ παξνχζα Έθζεζε, ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 
3556/2007, ζπλνδεχεη ηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο απηήο πεξηφδνπ (01/01/2009 – 
30/06/2009) θαη πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα καδί κε ηηο ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο δειψζεηο ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.Π. ζηελ εμακεληαία νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ αθνξά ζην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεσο 2009. 
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Νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Δθζέζεσο θαη ην πεξηερφκελν απηψλ έρνπλ σο αθνινχζσο:. 

ΔΛΝΡΖΡΑ 1 Σξεκαηννηθνλνκηθέο Δμειίμεηο & Δπηδόζεηο Σξήζεο από 01/01/2009 έσο 
30/06/2009  

1.1  Πεκαληηθά Γεγνλόηα Ξεξηόδνπ από 01/01/2009 έσο 30/06/2009 

Νη ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη έρνπλ 
πιήμεη ζπλνιηθά ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ παγθνζκίσο, επεξέαζαλ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηφζν ηνπ 
Νκίινπ φζν θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009. 

H ζπγαηξηθή εηαηξεία Belven Associates ηνλ Απξίιην 2009, εμαγφξαζε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο 
εηαηξείαο Markelia Enterprices LTD πνπ έρεη έδξα ηελ Θχπξν, ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ρηι € 1, δηαηξνχκελν ζε 1.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 επξψ αλά κεηνρή. 
H ζπλνιηθή αμία ηεο εμαγνξάο αλήιζε ζην πνζφ ησλ ρηι € 1, φζν θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ηα ίδηα 
θεθάιαηα ηεο εμαγνξαδφκελεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Πηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα 
νιφθιεξεο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 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 ηεο ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ ΑΔ 
πνπ απνθηήζεθε ζην ηέινο ηνπ Α’ 3κήλνπ 2008. Ζ λέα ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ «MARKELIA LTD» 
ελνπνηήζεθε απφ ηελ εκεξνκελία ελζσκάησζήο ηεο ζηνλ φκηιν. 

Ν ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ ην Α’ εμάκελν 2009 αλήιζε ζην πνζφ ησλ επξψ 21.539 ρηι. έλαληη 
επξψ 29.418 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2008, παξνπζηάδνληαο ζπξξίθλσζε ζε πνζνζηφ 27% 
πεξίπνπ. Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο αλήιζε ζε επξψ 13.521 ρηι. απφ επξψ 18.461 ρηι. ην 
2008. 

Βαζηθή παξάκεηξνο ζηελ δηακφξθσζε ησλ κεησκέλσλ απνηειεζκάησλ έπαημε θαη ε δπζκελήο 
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ - δνιαξίνπ, γηα ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηνπ 2009, αιιά θαη ην γεγνλφο 
φηη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Μελνδνρείνπ "Κεγάιε Βξεηαλλία" επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά, ιφγσ ησλ 
θαζεκεξηλψλ δπζάξεζησλ θαη ζπρλά βίαησλ επεηζνδίσλ θαη πνξεηψλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο πνπ εθηφο 
απφ ηνλ Γεθέκβξην 2008, ζπλερίζηεθαλ θαη θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009, κε κηα πνξεία αλά 48 
ψξεο θαηά κέζνλ φξν. 

Ηδηαίηεξα αηζηφδνμε ήηαλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009 ε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ "Hyatt 
Regency Belgrade", ηεξνπκέλσλ ησλ αξλεηηθψλ δηεζλψλ ζπγθπξηψλ. Αλακέλνπκε επίζεο νπζηαζηηθή 
βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεηθηψλ θαη ηνπ δεχηεξνπ μελνδνρείνπ ηνπ Νκίινπ ζην Βειηγξάδη "Hotel 
Excelsior" κεηά ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ αλαθαίληζεο εληφο ηνπ Β’ ηξηκήλνπ 2009. 

Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2009 ε εηαηξεία εηζέπξαμε ρηι € 198, σο αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε γηα δηαθπγφληα θέξδε 
ηνπ μελνδνρείνπ εμαηηίαο ησλ ηαξαρψλ ηνπ Γεθεκβξίνπ 2008. Ρν παξαπάλσ πνζφ πεξηιήθζεθε ζηα 

Ινηπά Έζνδν Ξεξηφδνπ. Έηζη, ην ζχλνιν ησλ εηζπξαρζεηζψλ απνδεκηψζεσλ αλήιζε ζε ρηι € 698. Ζ 
Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία Starwood Hotels and 
Resorts Worldwide Inc, γηα ηελ θαηαβνιή ζε απηήλ, κέξνπο ηεο παξαπάλσ ιεθζείζεο αζθαιηζηηθήο 
απνδεκίσζεο. Πην παξφλ ζηάδην δελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί ην χςνο απηήο, εθηηκάηαη φκσο πσο, 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ηειηθά θαηαβιεζεί θάπνην πνζφ, απηφ δελ ζα μεπεξλά ηηο € 250 ρηι. 

Ρελ Ξέκπηε 7.5.2009 ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο εηαηξείαο "ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ 
ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ Α.Δ." ζηελ νπνία παξέζηεζαλ 6 κέηνρνη εθπξνζσπψληαο έλα ζχλνιν 
14.665.907 κεηνρψλ (ήηνη απαξηία 68,65%), έιαβε κε απφιπηε πιεηνςεθία (100%) φισλ ησλ 
παξφλησλ κεηφρσλ ηηο εμήο απνθάζεηο επί φισλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: α) εμέιεμε σο 
κέιε επηηξνπήο ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Λ.3693/2008 ηνπο αθφινπζνπο : i. Κάξθν 
Ρζαθηάλε (Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.Π.), ii. Κσξίο Κνληηάλν (Κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ 
Γ.Π.), iii. Φίιηππν Πππξφπνπιν (κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.Π.) θαη β) ζην ζέκα δηάθνξεο αλαθνηλψζεηο 
δελ έγηλε θάπνηα ζπδήηεζε. 
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Ρέινο, ηελ Γεπηέξα 20.7.2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε επαλαιεπηηθή Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή 
Ππλέιεπζε ηεο εηαηξείαο ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ Α.Δ. ζηελ νπνία παξέζηεζαλ 9 
κέηνρνη εθπξνζσπψληαο έλα ζχλνιν 14.701.116 κεηνρψλ (ήηνη απαξηία 68,82%), ε νπνία έιαβε κε 
απφιπηε πιεηνςεθία (100%) φισλ ησλ παξφλησλ κεηφρσλ ηηο εμήο απνθάζεηο επί φισλ ησλ ζεκάησλ 
ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:  

α) ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2008 έσο 31/12/2008 κεηά 
ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γ.Π. θαη ησλ ειεγθηψλ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο 0,0556 € 
αλά κεηνρή). Ρν ελ ιφγσ πνζφ κεξίζκαηνο ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 10% (0,00556 € αλά 
κεηνρή, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 18 ηνπ λ. 3697/2008) θαη ζπλεπψο νη κέηνρνη ζα 
ιάβνπλ θαζαξφ πνζφ 0,05004 € αλά κεηνρή. Γηθαηνχρνη ηνπ σο άλσ κεξίζκαηνο βάζεη ηνπ θαλφλα 

πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ (record date) είλαη νη εγγεγξακκέλνη ζην Π.Α.Ρ. επελδπηέο θαηά ηελ Ρεηάξηε 
29ε Ηνπιίνπ 2009 (απνθνπή Γεπηέξα 27 Ηνπιίνπ 2009, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.) Ζ 
θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 4 Απγνχζηνπ 2009 απφ ηελ πιεξψηξηα ηξάπεδα 
ALPHA BANK,  

β) απάιιαμε ηα κέιε ηνπ Γ.Π. θαη ηνπο ειεγθηέο απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο επί ησλ εηεζίσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο δηαρεηξίζεσο ηεο σο άλσ ρξήζεο,  

γ) ελέθξηλε ζπλνιηθά πνζφ 82.000 Δπξψ γηα ακνηβέο Γ.Π. γηα ηελ ρξήζε 2008,  

δ) εμέιεμε σο νξθσηνχο ειεγθηέο ηελ εηαηξεία Grant Thornton,  

ε) ζην ζέκα δηάθνξεο αλαθνηλψζεηο δελ έγηλε θάπνηα ζπδήηεζε.  

1.2 Δμέιημε, Δπηδόζεηο & Θέζε ηεο Δηαηξίαο 

Ρα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

Ξσιήζεηο: Ιφγσ ηεο αξλεηηθήο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, νη πσιήζεηο παξνπζίαζαλ κείσζε ζε 
ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν ζε πνζνζηφ 26,8% πεξίπνπ. Νη πσιήζεηο ηνπ β’ 3κήλνπ 2009 
παξνπζίαζαλ θάκςε ζε ζρέζε κε απηά ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο πεξηφδνπ θαηά 33%. 

Θόζηνο πσιεζέλησλ-Κηθηό θέξδνο: Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ηε ζπγθξηηηθή 
πεξίνδν θαηά 18,2%, ιφγσ ηεο αλειαζηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ πνπ ην ζπλζέηνπλ (απνζβέζεηο, ακνηβέο 
πξνζσπηθνχ θιπ.). Ζ κηθξή κείσζε ηνπ Θφζηνπο πσιεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηελ κεγαιχηεξε πνζνζηηαία 
κείσζε ησλ πσιήζεσλ, κείσζαλ ην κηθηφ θέξδνο θαηά 41,6% πεξίπνπ. Ρν β’ 3κελν 2009 νη αληίζηνηρεο 
κεηψζεηο ήηαλ πεξίπνπ 27,3% θαη 42% αληίζηνηρα. 

Άιια έζνδα: Ζ κεηξηθή εηαηξεία εηζέπξαμε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία, πνζφ ρηι € 
500, σο κέξνο απνδεκίσζεο γηα ηα δηαθπγφληα θέξδε ηνπ μελνδνρείνπ ΚΔΓΑΙΖ ΒΟΔΡΑΛΛΗΑ ηεο 

πεξηφδνπ 8-31 Γεθεκβξίνπ 2008 εμαηηίαο ησλ ηαξαρψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. 
Δπίζεο ηνλ Ηνχιην 2009 ε κεηξηθή εηαηξεία εηζέπξαμε επηπιένλ 198 ρηι € πεξίπνπ γηα ηνλ ίδην ιφγν. 
Δπίζεο ε ζπγαηξηθή εηαηξεία BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D., ιφγσ πξφσξεο εμφθιεζεο 
ππνρξέσζεο, θαηέβαιε ηειηθά 330 ρηι € ιηγφηεξν απφ ηελ πξνυπνινγηζκέλε ππνρξέσζε πνπ σθέιεζε 
ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 

Άιια Έμνδα: Ζ ζεκαληηθή κείσζε νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ ΔΡΑΘ, πνπ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ήηαλ 
ζεκαληηθά απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα (2009: ρηι € 50, 2008: ρηι € 848). 

Θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ, απνζβέζεσλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (EBITDA) :   

Γηα ηνλ Όκηιν δηακνξθψζεθαλ ζε € 5.013 ρηι. έλαληη € 8.390 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη, 
θαηαγξάθνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 40,3% . Γηα ηελ εηαηξεία δηακνξθψζεθαλ ζε € 2.740 ρηι. έλαληη € 
5.769 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη, θαηαγξάθνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 52,5%. Ζ κείσζε 
νθείιεηαη ζηελ πηψζε ησλ πσιήζεσλ θαη ζηε αλειαζηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο. 
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Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο: Αξλεηηθή επίδξαζε, ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ, 
είρε ε απνηίκεζε ηνπ δαλεηζκνχ ζε Γνιάξηα ($). Δλδεηθηηθά ε απνηίκεζε ηνπ δαλείνπ κε ηζνηηκία €/$ 
ηεο 30/6/2009, είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηα εηαηξηθά απνηειέζκαηα, θαηά πεξίπνπ ρηι € 130, ελψ ηελ 
αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πεξίνδν, είρε ζεηηθή επίδξαζε θαηά ρηι € 1.322 πεξίπνπ (αξλεηηθή κεηαβνιή ρηι € 
1.452). Νη ρξεσζηηθνί ηφθνη, παξά ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ 30/6/2008, δελ 
κεηαβιήζεθαλ αλάινγα, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ Libor-Euribor.  

Θέξδε από εμαγνξά πνζνζηνύ ζπγαηξηθήο: Ρα θέξδε απηά πξνήιζαλ απφ αιιαγέο πνζνζηψλ ζε 
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Ξεξηζζφηεξα αλαθέξνληαη ζηηο 
ελδηάκεζεο θαη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2008. 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο: Ν ελνπνηεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζεηηθφο , ιφγσ θνξνινγηθήο 
αλαπξνζαξκνγήο αμίαο αθηλήησλ ζπγαηξηθήο ζηε Πεξβία, απφ φπνπ πξνέθπςε αλαβαιιφκελε 
θνξνινγηθή απαίηεζε. 

Ν Όκηινο γηα ηελ κέηξεζε ησλ επηδφζεψλ ηνπ παξαθνινπζεί ζε ηαθηηθή βάζε ηνπο αθφινπζνπο δείθηεο:  

 ROCE (Return on Capital Employed) – «Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ 
θεθαιαίσλ»: Ν δείθηεο δηαηξεί ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηα 
ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα θαη αλήιζε ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν ζε 1,30% έλαληη 3,92% 
ηελ 30/6/2008. Ζ νξηαθή κείσζε νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ ηνπ Νκίινπ.  

 ROE (Return on Equity) – «Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ»: Ν δείθηεο δηαηξεί ηα θέξδε κεηά 
απφ θφξνπο κε ηελ Θαζαξή Θέζε (πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο) θαη αλήιζε ζε 
0,58% ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν έλαληη 9,69% ηελ 30/06/2008, απεηθνλίδνληαο ηελ κείσζε ησλ 
θεξδψλ κεηά θφξσλ ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν.  

ΔΛΝΡΖΡΑ 2 Θίλδπλνη θαη Αβεβαηόηεηεο Γεπηέξνπ Δμακήλνπ 2009 

Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, 
επηηφθηα, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. 
Ρν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Νκίινπ εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε 
ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ Νκίινπ. 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, ε νπνία 
πξνζδηνξίδεη θαη εθηηκά ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Ξξν ηεο δηελέξγεηαο ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ιακβάλεηαη έγθξηζε 
απφ ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο ηεο . 

Νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο γηα ην δεχηεξν εμάκελν 2009 ζπλνςίδνληαη αθνινχζσο: 

2.1.1. Ππλαιιαγκαηηθόο Θίλδπλνο 

Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζπλεπψο εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν 
πξνεξρφκελν θπξίσο απφ ην Γνιάξην ΖΞΑ. Απηφο ν θίλδπλνο πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηελ δαλεηαθή 
ππνρξέσζε ηεο κεηξηθήο γηα θαηαβνιή ηνθνρξενιπζίσλ ζε $ θαη απφ ηηο αθίμεηο Ακεξηθαλψλ πειαηψλ 
πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ Μελνδνρείσλ 
ηνπ Νκίινπ θαη νη νπνίεο επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηελ κεηαβνιή ηεο Ηζνηηκίαο Δπξψ/Γνιιαξίνπ .Ν 
Όκηινο πξνο ην παξφλ δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εξγαιείσλ αληηζηάζκηζεο ηνπ 
ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ. Ξαξφια ηαχηα ζην πιαίζην ηεο επαξθνχο αληηκεηψπηζεο ηνπ αλσηέξσ 
θηλδχλνπ βξίζθεηαη ζε δηαξθή επαθή κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηνπ ζπκβνχινπο, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζδηνξίδεηαη ζπλερψο ε νξζφηεξε πνιηηηθή αληηζηάζκηζεο ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν δηαξθψο 
κεηαβάιιεηαη.  
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2.1.2. Ξηζησηηθόο Θίλδπλνο & Θίλδπλνο Οεπζηόηεηαο  

Ν Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Νη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ ζε πνζνζηφ 
άλσ ηνπ 80% είλαη κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ, νη δε πσιήζεηο κε πίζησζε γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε 
αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ πηζησηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, δηαηεξψληαο επαξθή δηαζέζηκα θαη ηξαπεδηθά 
πηζησηηθά φξηα.  

2.1.3. Θίλδπλνο Κεηαβνιώλ Δύινγεο Αμίαο Ιόγσ Κεηαβνιώλ ησλ Δπηηνθίσλ 

Ρα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Νκίινπ είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο ζηηο 
ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Ν Όκηινο δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία, ε πνιηηηθή δε 
ηνπ Νκίινπ, είλαη λα δηαηεξεί πεξίπνπ ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ κε 
εμαζθαιηζκέλε απφδνζε. Πηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ήηαλ ζε 
δάλεηα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Ξνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δαλείσλ 
ηνπ ζε κεηαβιεηφ επηηφθην. 

ΔΛΝΡΖΡΑ 3: Δθηηκώκελε Δμέιημε Γξαζηεξηνηήησλ Γεπηέξνπ Δμακήλνπ 2009 

Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ 2009, ε Γηνίθεζε παξακέλεη ζπγθξαηεκέλα 
αηζηφδνμε φηη πξφθεηηαη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθά, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο πσο αλακέλεηαη πεξηνξηζκφο 
ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη πιήμεη θαη ηνλ μελνδνρεηαθφ 
θιάδν. 

Ρα ζεηηθά δεδνκέλα θαη νη πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο , επέθηαζεο θαη δηεχξπλζεο ησλ δξάζεψλ 

καο , ζα ραξαθηεξίζνπλ θαη ην Β’ εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.  Ππγθεθξηκέλα :  

1. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα θξνληίζεη λα δηαηεξήζεη ηθαλνπνηεηηθά πεξηζψξηα θέξδνπο θαηά ην 
Β’ εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο - κε πεξηνξηζκφ δαπαλψλ, αληηζηαζκίδνληαο έηζη ηελ κείσζε 
ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Βαζηθφ κέιεκα ηεο Γηνίθεζεο παξακέλεη ε δηαηήξεζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο 
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ησλ 880 ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ Νκίινπ.  

2. Έκθαζε ζα δνζεί ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ μελνδνρείσλ πνπ απέθηεζε ε εηαηξεία ην 
2008 ζην Βειηγξάδη θαη ζηελ Οφδν . 

3. Ξεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Νκίινπ κε πηζαλή ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ απφθηεζε 
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

ΔΛΝΡΖΡΑ 4: Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Κέξε 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ πξνζψπσλ φπσο απηά νξίδνληαη ζην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 24 θαη 
εηδηθφηεξα ζηελ ελ ιφγσ Δλφηεηα πεξηιακβάλνληαη:  

(α) νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη θάζε ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά 
ην πξψην εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2009 θαη νη νπνίεο επεξέαζαλ νπζηαζηηθά ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν,  

(β) νη ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη θάζε ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ ηειεπηαία εηήζηα έθζεζε νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο 
γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξίαο θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο 
ρξήζεσο 2009. 

Πεκεηψλνπκε φηη ε αλαθνξά ζηηο σο άλσ ζπλαιιαγέο ε νπνία αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία :  
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(α) ην πνζφ απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ην 1ν εμάκελν ηνπ 2009,  

(β) ην αλεμφθιεην ππφινηπν ηνπο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ (30/06/2009),  

(γ) ηε θχζε ηεο ζρέζεσο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ κε ηνλ εθδφηε θαζψο θαη  

(δ) ηπρφλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλαιιαγέο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξίαο, κφλνλ φκσο εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο απηέο είλαη νπζηψδεηο θαη δελ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο.  
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Αλαιπηηθφηεξα, νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα λνκηθά θαη θπζηθά 
πξφζσπα, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 24, γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009 
θαη ηελ 30/06/2008 αληίζηνηρα είραλ σο εμήο:  

 Ξνζά ζε ρηι. €   Ν ΝΚΗΙΝΠ   Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ  

 Ξσιήζεηο αγαζώλ - ππεξεζηώλ  30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 

 Κεηξηθή  - - 39 39 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - 39 39 

Ινηπέο δαπάλεο 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - 39 39 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - 39 39 

Σξεώζεηο ηόθσλ πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - - - 

Σξεώζεηο ηόθσλ από ζπλδεδεκέλα κέξε 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - - - 

Γάλεηα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - - - 

Γάλεηα από ζπλδεδεκέλα κέξε 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - - - 

Βξαρππξόζεζκεο Απαηηήζεηο  30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - 642   

 Θπγαηξηθέο  - - -   

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - 642 - 

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο  30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - -   7 

 Θπγαηξηθέο  - - 642 62 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - 642 69 

Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο  30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - 6 51 

 Θπγαηξηθέο  - - 7 5 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - 13 56 

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο  30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - 7 5 

 Θπγαηξηθέο  - - 6 51 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - 13 56 

πόινηπα από εγγπήζεηο – Δηζπξαθηέα 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - - - 

πόινηπα από εγγπήζεηο – Ξιεξσηέα 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - - - 
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Δπίζεο, κεηαμχ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ ππάξρνπλ απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο απφ δαλεηζκφ 
ζπλνιηθήο αμίαο € 18.260 ρηι. θαη αληίζηνηρα έζνδα/έμνδα ηφθσλ – ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ χςνπο 
€ 458 ρηι. πνπ απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. 

 Ξνζά ζε ρηι. € Όκηινο Δηαηξεία 

 
1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008 

Γηεπζπληηθά ζηειέρε 576 377 199 196 

Κηζζνί  7.018 7.365 4.581 4.927 

Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 1.725 1.795 1.269 1.339 

Bonus 32 - 32 0 

Πύλνιν 9.352 9.537 6.081 6.266 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.Π ή ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Νκίινπ θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο. Όιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο 
φξνπο ηεο αγνξάο. 

 

ΓΗΑΘΔΠΗΚΝΡΖΡΑ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ 

Νη ζπλνπηηθέο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο νη εθζέζεηο επηζθφπεζεο ησλ λνκίκσλ 
ειεγθηψλ – ινγηζηψλ θαζψο θαη ε εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ πεξίνδν απφ 
01/01/2009 – 30/06/2009, είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.lampsa.gr.   

Αζήλα, 24 Απγνχζηνπ 2009 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 

 

Γηψξγνο Γαιαλάθηο 

http://www.lampsa.gr/
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Γ. Δμακεληαίεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2009  

 

 

Νη ζπλεκκέλεο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο 
«ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ Α.Δ.» ζηηο 24.08.2009 θαη έρνπλ 
δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.lampsa.gr θαζψο θαη ζηνλ 
δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Σ.Α., φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεψο ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ Ρχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κία 
γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο, αιιά δελ 
παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη 
ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο.  

http://www.lampsa.gr/
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1. Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ 
έσο 30 Ηνπλίνπ2009 

1.1. Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

    ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 Ξνζά ζε ρηι. €   Πεκ  30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ           

Κε θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ           

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 2.6 155.079 155.377 81.429 82.743 

Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 
 

261 283 23 28 

πεξαμία 
 

6.062 6.062   0 

Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο 2.7 - - 54.689 53.688 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο  
 

4.176 77 51 51 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
 

3.507 3.152 2.549 2.500 

Πύλνιν 
 

169.086 164.951 138.740 139.009 

Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 
 

        

Απνζέκαηα 
 

1.156 1.099 448 499 

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο  
 

3.703 3.537 2.812 2.724 

Ινηπέο Απαηηήζεηο 
 

2.439 2.284 2.185 1.951 

 Ινηπά Θπθινθνξηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ  
 

1.082 771 872 588 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 
 

11.231 15.147 2.926 4.942 

Πύλνιν 
 

19.610 22.838 9.244 10.704 

Πύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 
 

188.696 187.790 147.985 149.713 

  
 

        

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 

 

        

Ίδηα Θεθάιαηα 2.8         

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 

 

23.928 23.928 23.928 23.928 

Γηαθνξά πέξ ην Άξηην 
 

38.641 38.641 38.641 38.641 

Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ 

 

835 682 832 678 

 Άιια Απνζεκαηηθά  
 

4.731 4.422 4.731 4.423 

Θέξδε/ Εεκίεο εηο λένλ  

 

17.843 18.895 5.941 7.683 

Απνζεκαηηθφ Ππλαιιαγκαηηθψλ Γηαθνξψλ  
 

(28) 73 - - 

Ίδηα Θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

κεηξηθήο 
 

85.950 86.641 74.072 75.353 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 

 

3.941 3.926     

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 
 

89.891 90.567 74.072 75.353 

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

        

πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία 

 

1.292 1.287 1.095 1.090 

Καθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 2.10 77.023 78.479 59.912 62.495 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  

 

2.402 2.291 1.055 951 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 2.10 576 855 576 - 

Ινηπέο Ξξνβιέςεηο 2.14 550 550 550 550 

Πύλνιν 
 

81.843 83.462 63.188 65.086 

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο 

 

        

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
 

2.566 1.601 784 936 

Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο 

 

903 1.100 795 1.100 

 Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο  2.10 1.346 273 - - 

 Βξαρππξφζεζκν ηκήκα νκνινγηαθψλ θαη ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ  2.10 4.445 3.216 4.321 3.216 

 Βξαρππξφζεζκν ηκήκα ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ 
ππνρξεψζεσλ  

 

- 1.709 - - 

 Ινηπέο ππνρξεψζεηο    7.701 5.862 4.825 4.022 

Πύλνιν   16.961 13.761 10.725 9.274 

Πύλνιν πνρξεώζεσλ   98.804 97.223 73.912 74.360 

 Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ    188.696 187.790 147.985 149.713 

 

Ρπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ.
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1.2. Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ Α’ Δμακήλνπ θαη Β’ Ρξηκήλνπ 

     ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ   ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

 Ξνζά ζε ρηι. €   Πεκ  

 1/1-

30/6/2009  

 1/1-

30/6/2008  

 1/4-

30/6/2009  

 1/4-

30/6/2008  

 1/1-

30/6/2009   1/1-30/6/2008  

 1/4-

30/6/2009   1/4-30/6/2008  

 Ξσιήζεηο   2.12 21.539 29.418 11.798 17.591 13.521 18.461 7.840 10.839 

 Θφζηνο Ξσιεζέλησλ   2.12 (15.088) (18.641) (7.748) (10.878) (9.739) (11.794) (4.899) (6.142) 

 Κηθηό Θέξδνο    6.451 10.777 4.051 6.714 3.782 6.667 2.941 4.696 

 Έμνδα Γηάζεζεο    (1.803) (2.312) (1.292) (1.659) (869) (949) (570) (507) 

 Έμνδα Γηνίθεζεο    (3.265) (3.615) (1.748) (2.085) (2.548) (2.696) (1.332) (1.346) 

 Άιια Έζνδα   2.12 1.813 1.213 644 967 1.119 448 457 214 

 Άιια Έμνδα   2.12 (957) (173) (264) 499 (88) (461) (16) (237) 

 Θέξδε Δθκεηάιιεπζεο    2.238 5.890 1.391 4.435 1.397 3.008 1.480 2.819 

 Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)   2.12 (1.779) (435) 847 213 (1.514) (119) 122 511 

 Θέξδε απφ εμαγνξά πνζνζηνχ ζπγαηξηθήο      4.827  - 4   - - - 

 Θέξδε / (Εεκηέο) πξν Φόξσλ    459 10.282 2.238 9.055 (117) 2.889 1.601 3.330 

 Φφξνο Δηζνδήκαηνο    154 (842) (163) (668) 25 (789) (291) (615) 

 Θαζαξά Θέξδε πεξηόδνπ    613 9.440 2.075 8.387 (92) 2.100 1.310 2.715 

 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εμσηεξηθνχ    (101) (69) (1.609) (268) - -     

 Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ    (101) (69) (1.609) (268) - -     

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα Ξεξηόδνπ    512 9.371 466 8.120 (92) 2.100 1.310 2.715 

 Θέξδε πεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε :                    

 Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο    495 8.111 1.972 7.522 (92) 2.100 1.310 2.715 

 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο    118 1.328 104 864         

    613 9.440 2.075 8.387 (92) 2.100 1.310 2.715 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα Ξεξηόδνπ 
απνδηδόκελα ζε:                    

 Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο    497 8.043 465 7.255 (92) 2.100 1.310 2.715 

 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο    15 1.328 1 865 - -     

    512 9.371 466 8.120 (92) 2.100 1.310 2.715 

 Θέξδε αλά Κεηνρή γηα θέξδε απνδηδόκελα ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο                    

 Βαζηθά ζε €   2.13 0,0232 0,3797 0,0923 0,3521 -0,0043 0,0983 0,0613 0,1271 

Θέξδε / (Εεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ   2.238 5.890 1.391 4.435 1.397 3.008 1.480 2.819 

Θέξδε / (Εεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ   5.013 8.390 2.740 5.769 2.896 4.535 2.191 3.600 

Ρπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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1.3. Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

   Ν ΝΚΗΙΝΠ  

 Ξνζά ζε ρηι €   Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο  

 

 Κεηνρηθό 
θεθάιαην  

 πέξ ην 
Άξηην  

 Ινηπά 
απνζεκαηηθά   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 

Ππλαιιαγέο κε κεηόρνπο 
        Γηαλνκή απνηειέζκαηνο ρξήζεσο 2007  - - 700 (2.836) (2.136) - (2.136) 

 Κεηαβνιή θεθαιαίσλ απφ απφθηεζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο  - - (69) (1.260) (1.329) (10.219) (11.548) 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα Ξεξηόδνπ 01.01 - 

30.06.2008 (§1.2) - - - 8.043 8.043 1.328 9.371 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2008  23.928 38.641 4.932 16.201 83.702 2.068 85.769 

         πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, ζύκθσλα κε ηα 

ΓΞΣΞ  23.928 38.641 5.177 18.895 86.641 3.926 90.567 

Ππλαιιαγέο κε κεηόρνπο 

        Γηαλνκή απνηειέζκαηνο ρξήζεσο 2008   -  - 462 (1.650) (1.188)  - (1.188) 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα Ξεξηόδνπ 01.01 - 

30.06.2009 (§1.2)  -  - (101) 598 497 15 512 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2009  23.928 38.641 5.538 17.843 85.950 3.941 89.891 

Ρπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

H ΔΡΑΗΟΗΑ  

 Ξνζά ζε ρηι €  

 Κεηνρηθό 

θεθάιαην   πέξ ην Άξηην   Ινηπά απνζεκαηηθά   Απνηειέζκαηα εηο λένλ   Πύλνιν  

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

Ππλαιιαγέο κε κεηόρνπο 
      Γηαλνκή απνηειέζκαηνο ρξήζεσο 2007  - - 700 (2.836) (2.136) 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα Ξεξηόδνπ 01.01 - 30.06.2008 (§1.2) - - - 2.100 2.100 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2008  23.928 38.641 5.100 6.379 74.048 

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

Ππλαιιαγέο κε κεηόρνπο 

      Γηαλνκή απνηειέζκαηνο ρξήζεσο 2008   -  - 462 (1.650) (1.188) 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα Ξεξηόδνπ 01.01 - 30.06.2009 (§1.2)  -  -  - (92) (92) 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2009 23.928 38.641 5.562 5.941 74.072 
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1.4. Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ Ξεξηόδνπ (έκκεζε κέζνδνο) 

 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ξνζά ζε ρηι €  30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
    Θέξδε πξν θόξσλ 459 10.282 (117) 2.889 

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 
    Απνζβέζεηο  2.801 2.500 1.526 1.527 

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ (27) 
 

(27) 
 Εεκηέο / (Θέξδε) απφ πψιεζε παγίσλ - - - - 

Ξξνβιέςεηο / (Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο 
πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ) 5 171 5 171 

Εεκηέο / (Θέξδε) εχινγεο αμίαο Δπελδχζεσλ ζε 
Αθίλεηα - - - - 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 130 (1.322) 130 (1.322) 

πεξαμία απφ αγνξά πνζνζηνχ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 

 

(4.827) 

  Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα (114) (80) (59) (29) 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.782 1.836 1.443 1.470 

Ξιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 
    Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ (57) 119 51 279 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (166) (6.123) (380) (4.172) 

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 259 4.314 1.154 2.285 

Κείνλ: 
    Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (1.736) (1.836) (1.411) (1.470) 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη (305) (379) (305) (379) 

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) 3.033 4.656 2.010 1.248 

     Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
    Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (769) (2.784) (214) (1.142) 

Αγνξά ζπγαηξηθψλ (κείνλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ 
ζπγαηξηθήο) - (16.228) - (16.550) 

Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ 152 - 152 - 

Γάλεηα ρνξεγεζέληα (4.732) - - - 

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο - - (1.002) - 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 114 80 59 29 

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (β) (5.291) (18.933) (1.006) (17.663) 

     Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

    Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 962 14.344 - 14.344 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (3.050) (1.546) (3.019) (1.546) 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα (1) - (1) - 

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (2.089) 12.798 (3.020) 12.798 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (α) + (β) + (γ) (4.292) (1.479) (2.016) (3.617) 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 
πεξηόδνπ 15.147 12.122 4.942 6.646 

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ 376 - - - 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 

πεξηόδνπ 11.231 10.643 2.926 3.029 

     

Ρπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ 
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 ζχκθσλα κε ηα 
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ. 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ είλαη ε «ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ A.Δ.» ε νπνία 
εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α1, θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ 
ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ Κ.Α.Δ 6015/06/Β/86/135 θαη ε δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζζεί ζε εθαηφ 
(100) έηε, ηα νπνία άξρηζαλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο ηνπ Βαζηιηθνχ 
Γηαηάγκαηνο πνπ ελέθξηλε ην θαηαζηαηηθφ ηεο. Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί αλειιηπψο απφ ηελ ίδξπζε ηεο, επί 
ελελήληα (90) ζπλαπηά έηε. 

Πθνπφο ηνπ Νκίινπ είλαη ε απφθηεζε, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε μελνδνρείσλ ζηελ Αζήλα θαη αιινχ, 
ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ε απφθηεζε ή /θαη 
εθκεηάιιεπζε ηακαηηθψλ πδάησλ, ινπηξνπφιεσλ, δεκνζίσλ ζεακάησλ, ιεζρψλ, θ.η.ι. Ζ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε ηεο Δηαηξίαο είλαη www.lampsa.gr.  

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ εμειέγε απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηελ 
30/6/2008 κε ηξηεηή δηάξθεηα θαη ε ζχλζεζή ηνπ έρεη σο εμήο: 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ (Δθηειεζηηθό Κέινο ) Γεψξγηνο Γαιαλάθηο 
ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ (Κε Δθηειεζηηθό Κέινο) Απφζηνινο Γνμηάδεο 
ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ (Δθηειεζηηθό Κέινο) Ληθφιανο Γάλδαινο 
ΚΖ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΑ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΑ ΚΔΙΖ : Κσξίο Κνληηάλν 
 Αζαλάζηνο Ξαπαδφπνπινο    
 Thomas Miller 
 Κάξθνο Ρζαθηάλεο 
 Ληθφιανο Ξαπαλδξένπ 
 Φίιηππνο Πππξφπνπινο 

Νη κεηνρέο ηνπ νκίινπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ην 1946. 

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

Ζ δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο Γηαρείξηζεο είλαη αξρηθά εηθνζηπεληαεηήο (25 εηψλ), κε δηθαίσκα παξάηαζεο 
γηα άιια 25 έηε. Ζ ζχκβαζε πξνβιέπεη ακνηβή ηεο Starwood θαη ηεο Sheraton International Inc ζε 
πνζνζηφ 3% ηνπ ηδίξνπ θαη 6% ησλ κηθηψλ θεξδψλ εθκεηάιιεπζεο. Θαη νη δχν εηαηξείεο έρνπλ 
πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα σο πξνο ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ιφγν. 

2.2. Βάζε εηνηκαζίαο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

Νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο κε εκεξνκελία 30 Ηνπλίνπ 2009 θαιχπηνπλ ηνπο έμη 
κήλεο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 έσο ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009 θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην 
Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν («ΓΙΞ») 34 «Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο».  

Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ελδηάκεζσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε 
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31ε 
Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008. Νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008 πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Νκίινπ κε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.lampsa.gr. 

Νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1/2009 - 30/6/2009 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα 
κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο (historical cost convention) φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαη ηελ αξρή 
ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern). 

http://www.lampsa.gr/
http://www.lampsa.gr/


 Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ξεξίνδνο από 1/1/2009 έσο 30/6/2009 

Όια ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο € εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 

Πειίδα 20 απφ 35 

 

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

Ζ ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηε ρξήζε 
νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία 
εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ 
επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε 
ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα 
αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Ξαξά ην γεγνλφο 
φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο 
ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ 
απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. 

Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ή εηαηξείαο. 

2.3. Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο  

Αλαζθόπεζε Κεηαβνιώλ  

Ν Όκηινο πηνζέηεζε γηα πξψηε θνξά ην Γ.Ξ.Σ.Α. 8 «Ιεηηνπξγηθνί Ρνκείο». Ρν πξφηππν έρεη εθαξκνζζεί 
αλαδξνκηθά κε πξνζαξκνγή δειαδή ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 2008. 
Θαηά ζπλέπεηα ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2008 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ είραλ δεκνζηεπζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ 
έιεμε ηελ 31.12.2008. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πηνζεηήζεθε ην Γ.Ι.Ξ. 1 «Ξαξνπζίαζε 
ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» θαη ην Γ.Ι.Ξ. 23 «Θφζηνο Γαλεηζκνχ». Πηελ επφκελε παξάγξαθν 
αλαιχνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηα αλσηέξσ Ξξφηππα. 

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

Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο επηδξάζεηο απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ζηελ 
ηξέρνπζα, ζηηο πξνεγνχκελεο θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ λέσλ-
ηξνπνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ. 

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

Νη αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 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 γεγνλφο φηη ε πηνζέηεζε ηνπ λένπ Ξξνηχπνπ δελ έρεη επεξεάζεη ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Όκηινο αλαγλσξίδεη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνπ ηνκείο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνρήο 
πιεξνθφξεζεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ εθάζηνηε ηνκέα παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη θαη 
ρξεζηκνπνηεί ε Γηνίθεζε γηα ζθνπνχο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο. Νη θπξηφηεξεο αιιαγέο ζπλνςίδνληαη ζηα 
εμήο: 

Ρα απνηειέζκαηα θάζε ηνκέα βαζίδνληαη ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θάζε μερσξηζηνχ ηνκέα 
πιεξνθφξεζεο. Πηα απνηειέζκαηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ δελ πεξηιακβάλνληαη, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
θφζηνο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
επελδχζεηο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ θφξνπο θαη απφ 
δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ παξνπζίαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ ζεκείσζε 2.5. 

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

Νη βαζηθέο αιιαγέο απηνχ ηνπ Ξξνηχπνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ μερσξηζηή παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο 
θαζαξήο ζέζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ηδηνθηήηεο 

(π.ρ. κεξίζκαηα, απμήζεηο θεθαιαίνπ) απφ ηηο ινηπέο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο (π.ρ. απνζεκαηηθά 
κεηαηξνπήο). Δπηπιένλ, ε βειηησκέλε έθδνζε ηνπ Ξξνηχπνπ επηθέξεη αιιαγέο ζηελ νξνινγία θαζψο θαη 
ζηελ παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Νη λένη νξηζκνί ηνπ Ξξνηχπνπ σζηφζν δελ αιιάδνπλ ηνπο θαλφλεο αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο ή 
γλσζηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ππφινηπα 
Ξξφηππα. 

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 1 είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2009 ελψ νη απαηηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζην Γ.Ι.Ξ. 8 «Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, 
αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ιάζε». Νη αιιαγέο απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 1 
εθαξκφδνληαη αλαδξνκηθά.  

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

Ρν αλαζεσξεκέλν Γ.Ι.Ξ. 23 θαηαξγεί ηελ επηινγή ηεο άκεζεο αλαγλψξηζεο ζαλ έμνδν ηνπ θφζηνπο 

δαλεηζκνχ πνπ αθνξά ζε απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ρν 
ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ παγίνπ είλαη φηη απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα 
επέιζεη ζε θαηάζηαζε γηα ρξήζε ή πψιεζε. Κία επηρείξεζε, παξφια απηά, απαηηείηαη λα θεθαιαηνπνηεί 
ηέηνηα θφζηε δαλεηζκνχ ζαλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ παγίνπ. 

Ρν αλαζεσξεκέλν Ξξφηππν δελ απαηηεί ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε 
πάγηα ζηνηρεία πνπ κεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη απνζέκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ή παξάγνληαη ζε 
κεγάιεο πνζφηεηεο ζπζηεκαηηθά αθφκε θαη αλ ρξεηάδεηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ 
λα επέιζνπλ ζε θαηάζηαζε γηα ρξήζε ή πψιεζε. Ρν αλαζεσξεκέλν Ξξφηππν εθαξκφδεηαη γηα θφζηε 
δαλεηζκνχ ζρεηηδφκελα κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ε εκεξνκελία 
έλαξμεο ηζρχνο ηνπ είλαη ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. Υο απνηέιεζκα ηεο αλαζεψξεζεο απηήο 
θαηαξγείηαη ν ελαιιαθηηθφο ρεηξηζκφο εμνδνπνίεζεο ηνπ θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ ππήξρε. Ζ αιιαγή ζηνλ 
ηξφπν ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο αλαγλψξηζεο ησλ εμφδσλ απηψλ ζα επεξεάζεη θαηά βάζε ηε ρξνληθή 
ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ εμφδνπ φπσο θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ εμφδνπ απηνχ 
(ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν έλαληη απνζβέζεσλ).  

Γελ ππήξρε επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Ξξνηχπνπ ζηελ παξνπζηαδφκελε πεξίνδν. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2008 

Ζ I.A.S.B. πξνρψξεζε κέζα ζην 2008 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 2008». Νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο 
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 αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο 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 πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 2 αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο επέλδπζεο ηνπ 
θεθαιαίνπ ζχληαμεο θαη ηεο αθχξσζεο 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 απφ ηνλ θάηνρν “puttable” 

Κε βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 32 απαηηείηαη, εθφζνλ εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, 
νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν «puttable» θαη ππνρξεψζεηο πνπ 
αλαθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο λα θαηαηαρζνχλ σο κέξνο ησλ Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ 

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Ι.Ξ. 1 αλαθέξεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ κέζα 
πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί σο κέξνο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ.  
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Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ. 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ι.Ξ. 32 εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 01/01/2009. Λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα 
γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηψζεηο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

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

Πθνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 15 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα δχν δεηήκαηα: 

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

- Ξφηε ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο 
αθηλήησλ. 

Ζ παξνχζα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ινγηζηηθή αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε 
απηά εμφδσλ, 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. Δπηπξφζζεηα ηεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ, απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκθσλίεο κπνξεί λα 
πεξηιακβάλνπλ ηελ παξάδνζε θαη άιισλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. 

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 15 «Ππκθσλίεο Θαηαζθεπήο Αθηλήησλ εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1/1/2009. Λσξίηεξε εθαξκνγή ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο 
απηφ λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηψζεηο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Αιιαγέο ζηηο 
ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Γ.Ι.Ξ. 8. 

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 ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά 
ηα πιεξσηέα κεξίζκαηα. 

Πθνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα 
αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα επηκεηξά θαζψο θαη ην πψο ζα πξέπεη 
ινγηζηηθνπνηεί ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαλέκνληαη 
θαη ηεο ινγηζηηθή αμία ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα. 

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 17 «Γηαλνκέο κε Ρακεηαθψλ Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ζηνπο Ηδηνθηήηεο» εθαξκφδεηαη 
απφ ηηο επηρεηξήζεηο κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009. Λσξίηεξε 
εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο επηηξέπεηαη αξθεί ε επηρείξεζε λα γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ ζηηο 
Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηψζεηο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ θαη ηαπηφρξνλα λα εθαξκφδεη ην Γ.Ξ.Σ.Α. 3 

(φπσο αλαζεσξήζεθε ην 2008), ην Γ.Ι.Ξ. 27 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Κάην ηνπ 2008) θαη ην Γ.Ξ.Σ.Α. 5 
(φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξνχζα 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 αθφινπζα λέα Ξξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Ξξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο δηεξκελείεο γηα ηα 
ππάξρνληα πξφηππα έρνπλ δεκνζηεπζεί, ηα νπνία φκσο δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο ν φκηινο δελ έρεη πξνγελέζηεξα πηνζεηήζεη: 

Γ.Ξ.Σ.Α. 3 Ππλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ  

Ρν αλαζεσξεκέλν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ηελ 1 Ηνπιίνπ 
2009 ή κεηαγελέζηεξα θαη εθαξκφδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη έπεηηα. Ρν αλαζεσξεκέλν 

πξφηππν επηθέξεη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, αιιά ζπλερίδεη λα 
απαηηεί ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αγνξάο (Purchase Method) θαη έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο 
ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα ζπκβνχλ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009 ή κεηαγελέζηεξα. 
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Γ.Ι.Ξ. 27 Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο γηα επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο 
επηρεηξήζεηο  

Ρν αλαζεσξεκέλν πξφηππν επηθέξεη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απψιεηα 
ειέγρνπ ζε κηα ζπγαηξηθή θαζψο θαη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηηο 
ζπγαηξηθέο. Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν δελ ζα έρεη νπζηψδε 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 
πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ.  

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ι.Ξ. 39 εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 01/07/2009.  

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

Νη επελδχζεηο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα θαηέρνληαη άκεζα απφ κία 
κεηξηθή επηρείξεζε ή έκκεζα απφ θάπνηα ζπγαηξηθή ηεο. Πθνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16 είλαη ε παξνρή 
θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ αληηζηαζκηδφκελσλ θηλδχλσλ θαη ην πνζφ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί 
ζην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν γηα ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί ζε κία ζρέζε αληηζηάζκηζεο, θαη ην πνηα 
πνζά πξέπεη λα αλαθαηαηάζζνληαη απφ ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα σο πξνζαξκνγέο αλαθαηάηαμεο, 
κε ηε δηάζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16 εθαξκφδεηαη απφ κία επηρείξεζε, ε νπνία αληηζηαζκίδεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν 
πνπ πξνέξρεηαη απφ κία θαζαξή επέλδπζε ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη επηδηψθεη 
λα θαιχςεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 39. Ζ παξνχζα 
Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη κφλν ζε αληηζηαζκίζεηο θαζαξψλ επελδχζεσλ ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
ζην εμσηεξηθφ, ελψ δελ έρεη εθαξκνγή ζε άιινπο ηχπνπο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 
γηα αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο ή ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16 «Αληηζηαζκίζεηο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα ηνπ 
Δμσηεξηθνχ» εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 
01/10/2009. Λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα γλσζηνπνηείηαη 
ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηψζεηο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

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

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. Πθνπφο 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 απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ (νηθφπεδα, θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κε ζθνπφ ν πειάηεο 
λα απνηειέζεη κέξνο ελφο δηθηχνπ ή κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηε παξνρή 
αγαζψλ ή ππεξεζηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα παξνρή ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ). 

Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο ηεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ 
πειάηε κε ην δίθηπν ή ηελ παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ή θαη ζηα 
δχν ηαπηφρξνλα).  

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ, 
ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
κπνξεί λα γίλεη ε εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ κε αληάιιαγκα ην 
ελζψκαην πάγην θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνλ 

κεηξεηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πειάηεο.  
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Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 18 «Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ Ξειάηεο» εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 
κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009, αιιά δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ 
φκηιν. 

Ν Όκηινο δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Ξξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. 

Κε βάζε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ Νκίινπ θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε δελ 
αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 
αλσηέξσ Ξξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ εθαξκφζηκα. 
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2.5. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Νη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ε ελνηθίαζε 
δσκαηίσλ, πσιήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη νη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ 
θαη ηεο εηαηξείαο αλά ηνκέα αλαιχνληαη γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2009 θαη 1/1-30/6/2008 σο εμήο: 

Ξξσηεύσλ ηύπνο παξνπζίαζεο – επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο         

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 30/6/2009 

 

ΔΛΝΗΘΗΑΠΖ 
ΓΥΚΑΡΗΥΛ  

 ΞΥΙΖΠΔΗΠ 

ΡΟΝΦΗΚΥΛ 
ΘΑΗ ΞΝΡΥΛ  

  ΙΝΗΞΔΠ 
ΓΟΑΠΡ/ΡΔΠ   ΠΛΝΙΝ  

Ξσιήζεηο         

 - ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο 11.585 8.689 1.265 21.539 

 - ζε άιινπο ηνκείο         

Θαζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 11.585 8.689 1.265 21.539 

          

Θέξδε εθκεηάιιεπζεο         

Θφζηνο πιηθψλ/απνζεκάησλ 1.728 1.296   3.024 

Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθφ 5.030 3.773 549 9.352 

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

απνκείσζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 1.507 1.130 165 2.801 

Ινηπά έμνδα 2.218 1.664 242 4.124 

Ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηνκέα 1.102 827 309 2.238 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) (129) (97) (1.554) (1.779) 

Θέξδε / (Εεκηέο) πξν Φόξσλ 974 730 (1.244) 459 

          

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ηελ 30/6/2009         

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 91.836 68.880 10.031 170.747 

Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο Δηαηξείεο - - - - 

Κε θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  - - 9.570 9.570 

Άιια ζεκαληηθά κε ηακεηαθά ζηνηρεία (απνκεηψζεηο, 
απνηηκήζεηο θιπ) 4.507 3.380 492 8.379 

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνκέα 96.343 72.260 20.093 188.696 

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνκέα         

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ παξνπζηαδόκελσλ ηνκέσλ 9.772 7.329 81.703 98.804 

 

Ξξσηεύσλ ηύπνο παξνπζίαζεο – επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο         

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 30/6/2008 

 

ΔΛΝΗΘΗΑΠΖ 
ΓΥΚΑΡΗΥΛ  

 ΞΥΙΖΠΔΗΠ 

ΡΟΝΦΗΚΥΛ 
ΘΑΗ ΞΝΡΥΛ  

  ΙΝΗΞΔΠ 
ΓΟΑΠΡ/ΡΔΠ   ΠΛΝΙΝ  

Ξσιήζεηο         

 - ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο 16.984 10.756 1.679 29.418 

 - ζε άιινπο ηνκείο         

Θαζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 16.984 10.756 1.679 29.418 

          

Θέξδε εθκεηάιιεπζεο         

Θφζηνο πιηθψλ/απνζεκάησλ 2.412 1.528 238 4.178 

Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθφ 5.506 3.487 544 9.537 

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

απνκείσζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 1.443 914 143 2.500 

Ινηπά έμνδα 4.222 2.674 417 7.313 

Ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηνκέα 3.400 2.153 336 5.890 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) (10) (6) (418) (434) 

Θέξδε απφ εμαγνξά πνζνζηνχ ζπγαηξηθήο     4.827   

Θέξδε / (Εεκηέο) πξν Φόξσλ 3.391 2.146 4.745 10.282 

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2008         

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 98.656 62.477 9.751 170.884 

Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο Δηαηξείεο - - - - 

Κε θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  - - 9.214 9.214 

Άιια ζεκαληηθά κε ηακεηαθά ζηνηρεία (απνκεηψζεηο, 
απνηηκήζεηο θιπ) 4.440 2.812 439 7.691 

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνκέα 103.097 65.289 19.404 187.789 

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνκέα         

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ παξνπζηαδόκελσλ ηνκέσλ 12.540 7.904 76.779 97.223 
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Γεπηεξεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο - γεσγξαθηθνί ηνκείο 

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

  1/1-30/6/2009 30/6/2009 1/1-30/6/2008 31/12/2008 

Ξνζά ζε ρηι € ΞΥΙΖΠΔΗΠ 

ΚΖ 
ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΞΥΙΖΠΔΗΠ 

ΚΖ 
ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 

ΔΙΙΑΓΑ  13.981 159.223 19.850 158.089 

ΣΥΟΔΠ ΔΘΡΝΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ 7.558 9.862 9.568 6.862 

ΠΛΝΙΑ 21.539 169.086 29.418 164.951 

2.6. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ Δηαηξία νη θαζαξέο επελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άπια 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 214 ρηι. Πε επίπεδν Νκίινπ ην αληίζηνηρν πνζφ αλήιζε 
ζε € 769 ρηι, πνπ αθνξά θπξίσο ηηο θαζαξέο επελδχζεηο ησλ ελνπνηνχκελσλ εηαηξηψλ γηα αλαθαηαζθεπή 
ησλ μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

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

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο: 

Ξνζά ζε ρηι. €  

 ΑΜΗΑ 
ΘΡΖΠΖΠ 

30/6/2009  

 ΑΜΗΑ 
ΘΡΖΠΖΠ 

31/12/2008  
 ΔΓΟΑ-
ΣΥΟΑ  

 ΆΚΔΠΝ % 
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

 EMΚΔΠΝ % 
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ   ΠΣΔΠΖ  

 ΚΔΘΝΓΝΠ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖΠ  

 ΡΝΚΔΑΠ 
ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ  

 ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ 
ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ 
ΙΑΚΤΑ Α.Δ.  - -  Διιάο   ΚΖΡΟΗΘΖ     ΚΖΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 
πεξεζίεο  

 ΚΔΓΑΙΖ ΒΟΔΡΑΛΛΗΑ 
Δ.Ξ.Δ  100 100  Διιάο  100%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Ξσιήζεηο ιηαληθήο  

 LUELLA 
ENTERPRISES LTD  18.109 18.109  Θχπξνο  100%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

 HARVARD 
INVESTMENTS 
CORPORATION  6.245 6.245  Ιηβεξία  100%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

 WORLD SPIRIT S.A.  18.736 18.736  Ξαλακάο  100%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  
 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

 ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ 
ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ.  4.158 3.157  Διιάο  50%   

 ΑΞΝ 
ΘΝΗΛΝ 
ΔΙΔΓΣΝΠ  

 ΑΛΑΙΝΓΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 
πεξεζίεο  

 EKSCELSIOR 
BELGRADE SOCIALLY 
OWNED HOTEL & 
CATERING TOURIST 
ENTERPRISES  7.340 7.340  Πεξβία  70%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 
πεξεζίεο  

 ARMINI ENTRPRISES 
COMPANY LTD  1 1  Θχπξνο  100%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

 BEOGRADSKO 
MESOVITO 
PREDUZECEE A.D.  - -   Πεξβία   -  93,90%  ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 
πεξεζίεο  

 NORTH HAVEN LTD  - -  
 Σνλγθ - 
Θνλγθ   -  100%  ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

ΚΑRKELIA LTD   ΘΞΟΝΠ  100% ΘΓΑΡΟΗΘΖ 
ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ 
Δηαηξεηψλ 

Ππκκεηνρψλ 

 BELVEN ASSOCIATES  -  -   Κπαράκεο   -  100%  ΘΓΑΡΟΗΘΖ  
 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

 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. Ξεξηζζφηεξα 

αλαθέξνληαη ζηελ § 5.5 «Αλάιπζε επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο» ηεο εηήζηαο 

νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηεο 31/12/2008.  

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ζπκκεηείρε, κε 50% ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ ΑΔ, θαηαβάιινληαο πνζφ ρηι € 1.001. 

H ζπγαηξηθή εηαηξεία Belven Associates ηελ 13ε Απξηιίνπ 2009, εμαγφξαζε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο 
εηαηξείαο Markelia Enterprices LTD πνπ έρεη έδξα ηελ Θχπξν, ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη 
ζην πνζφ ησλ ρηι € 1, δηαηξνχκελν ζε 1.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 επξψ αλά κεηνρή. H ζπλνιηθή 

αμία ηεο εμαγνξάο αλήιζε ζην πνζφ ησλ ρηι € 1, φζν θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο 
εμαγνξαδφκελεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Ζ αλσηέξσ εμαγνξά δελ επέθεξε κεηαβνιέο ζηνλ 
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θχθιν εξγαζηψλ, ή/θαη ζηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ηεο εηαηξείαο, 
ή/θαη ζηελ θαζαξή ζέζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. 

Δπηπξφζζεηα, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία Belven Associates κε εκεξνκελία 22 Ηνπλίνπ 2009 εθρψξεζε 
δαλεηαθή απαίηεζε πνζνχ ρηι $ 25.457 πνπ είρε απφ ηελ εηαηξεία Βeogradsko Mesovito Preduzece ζηελ 
εηαηξεία Markelia Enterprices LTD κε αληίζηνηρε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζηε δεχηεξε. Νη 
παξαπάλσ ζπλαιιαγέο δελ είραλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ.  

2.8. Αλάιπζε Ηδίσλ Θεθαιαίσλ  

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

Ξνζά ζε ρηι €   Όκηινο   Δηαηξεία  

 ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ  30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά 

απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο 
κεηξηθήο  

     Κεηνρηθφ Θεθάιαην  23.928 23.928  23.928  23.928  

 πέξ ην άξηην  38.641 38.641  38.641  38.641  

 Ίδηεο κεηνρέο  
     Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  (28) 73  

 
0  

 Ινηπά απνζεκαηηθά  5.566 5.104  5.100  5.100  

 Απνηειέζκαηα εηο λένλ  17.843 18.895  6.161  7.683  

 Πύλνιν  85.950 86.641  73.830  75.352  

 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  3.941 3.926  0  0  

 Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο  89.891 90.567  73.830  75.352  

 Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά Απνζεκαηηθά» ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο 
απνζεκαηηθψλ: «Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ», «Έθηαθηα απνζεκαηηθά» θαη «Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 
εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκνπ». 

Απφ ηα αλσηέξσ, ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη ππνρξεσηηθά εθ ηνπ λφκνπ απφ ηα θέξδε 
εθάζηεο ρξήζεο θαη παξακέλεη ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο πξνο ζπκςεθηζκφ ηπρφλ δεκηψλ πνπ ζα 
πξνθχςνπλ ζην κέιινλ ελψ έρεη θνξνινγεζεί κέζα ζε θάζε ρξήζε ζηελ νπνία ζρεκαηίζηεθε θαη θαηά 
ζπλέπεηα είλαη ειεχζεξν θφξνπ. 

Όζνλ αθνξά ηα ππφινηπα απνζεκαηηθά κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ ζηνπο κεηφρνπο εθφζνλ θαηαβιεζεί ν 
αλαινγνχλ θφξνο. 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο θίλεζεο πνπ παξνπζίαζε ε Θαζαξή Θέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο απφ 
ηελ 1/1/2009 κέρξη ηελ 30/6/2009 θαη απφ ηελ 1/1/2008 κέρξη ηελ 30/6/2008 παξαηίζεηαη ζηελ § 1.3 
«Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ». 

2.9. Φόξνο εηζνδήκαηνο  

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Διιάδα, έρεη ππνινγηζηεί θαη’ εθηίκεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ κέζν ζπληειεζηή πνπ αλακέλεηαη λα 
ηζρχεη γηα φιε ηε ρξήζε 2009 ν νπνίνο είλαη 25%.  
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2.10. Γαλεηζκόο-Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο 

Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, ηφζν νη καθξνπξφζεζκεο φζν θαη νη 
βξαρππξφζεζκεο αλαιχνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

Ξνζά ζε ρηι. €   Ν Όκηινο   Ζ Δηαηξεία  

  30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο          

 Νκνινγηαθά δάλεηα  75.912 78.479  59.912 62.495  

 Καθξνπξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ  1.111       

 Πύλνιν καθξνπξόζεζκνπ δαλεηζκνύ  77.023 78.479  59.912 62.495  

          

 Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο          

 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ  1.346 273  - -  

 Βξαρππξφζεζκν ηκήκα νκνινγηαθψλ θαη 
ηξαπεδηθψλ δαλείσλ  4.445 3.216  4.321 3.216  

 Πύλνιν βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ  5.790 3.489  4.321 3.216  

          

 Πύλνιν  82.814 81.968  64.233 65.711  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ν φκηινο έιαβε λέα δάλεηα, πνζνχ ρηι € 962, ελψ απνπιήξσζε δάλεηα ρηι 
€ 3.050.  

Δπί ησλ Αθηλήησλ ηεο Κεηξηθήο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνχ € 92,2 εθ. γηα αλεμφθιεην 
ππφινηπν δαλείσλ πνζνχ € 64,2 εθ. Δπί ησλ αθηλήησλ ηνπ Νκίινπ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνχ 
€ 111,4 εθ. γηα αλεμφθιεην ππφινηπν δαλείσλ πνζνχ € 82,8εθ. 

Ζ εηαηξεία ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ. γηα δάλεην αμίαο € 32,36 εθαη. πνπ ιήθζεθε γηα ηελ επηζηξνθή 

θεθαιαίνπ ζηνπο παιηνχο κεηφρνπο, παξείρε γηα ηελ εμαζθάιηζή ηνπ, ππνζήθε επί ηνπ αθηλήηνπ ηεο 
εηαηξείαο πνζνχ € 38,40 ρηι., φπσο επίζεο πθίζηαηαη ελέρπξν επί ηνπ 100% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ. 

Νη «Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο» πεξηιακβάλνπλ ην καθξνπξφζεζκν κέξνο ηεο ξχζκηζεο 
ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, κεηά απφ έθηαθηε ξχζκηζε γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ππέζηεζαλ πιηθέο δεκηέο 
απφ ηα επεηζφδηα ηνπ Γεθεκβξίνπ 2008  

2.11. Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 έσο 30 Ηνπλίνπ2009 

Νη ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη έρνπλ 
πιήμεη ζπλνιηθά ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ παγθνζκίσο, επεξέαζαλ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηφζν ηνπ 
Νκίινπ φζν θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009. 

Πεκεηψλεηαη πσο ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα νιφθιεξεο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 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 ηεο ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ ΑΔ πνπ απνθηήζεθε ζην ηέινο ηνπ Α’ 3κήλνπ 2008. Ζ 
λέα ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ «MARKELIA LTD» ελνπνηήζεθε απφ ηελ εκεξνκελία ελζσκάησζήο 
ηεο ζηνλ φκηιν. 

Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2009 ε εηαηξεία εηζέπξαμε ρηι € 198, σο αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε γηα ηηο θαηαζηξνθέο 
πνπ ππέζηε απφ ηηο ηαξαρέο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2008. Ρν παξαπάλσ πνζφ πεξηιήθζεθε ζηα Ινηπά Έζνδν 
Ξεξηφδνπ. 
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2.12. Πεκαληηθόηεξεο κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηεο 
Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ Ξεξηόδνπ 

Νη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο ζηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ηεο 
Θαηάζηαζεο Ππλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ Ξεξηφδνπ έρνπλ σο εμήο: 

Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο: Θπγαηξηθή εηαηξεία, ρνξήγεζε καθξνπξφζεζκν δάλεην ρηι $ 
4.111 κε επηηφθην Libor κελφο πιένλ πεξηζψξην 2,75%, κε πεξίνδν ράξηηνο κέρξη 31/8/2009 θαη 36 
κήλεο δηάξθεηα. 

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεώζεηο: Θπγαηξηθή εηαηξεία έιαβε δάλεην γηα θάιπςε 
βξαρππξφζεζκσλ αλαγθψλ ηεο. 

Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο – Ινηπέο πνρξεώζεηο: Κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ε 
κεηξηθή εηαηξεία ιφγσ ησλ δεκηψλ πνπ ππέζηε απφ ηα επεηζφδηα ηνπ Γεθεκβξίνπ 2008, έιαβε παξάηαζε 
πιεξσκψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηεο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζε 36 δφζεηο, αξρνκέλσλ απφ Απξίιην 
2009. 

Ξσιήζεηο: Ιφγσ ηεο αξλεηηθήο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, νη πσιήζεηο παξνπζίαζαλ κείσζε ζε 

ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν ζε πνζνζηφ 26,8% πεξίπνπ. Νη πσιήζεηο ηνπ β’ 3κήλνπ 2009 

παξνπζίαζαλ θάκςε ζε ζρέζε κε απηά ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο πεξηφδνπ θαηά 33%. 

Θόζηνο πσιεζέλησλ-Κηθηό θέξδνο: Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ηε ζπγθξηηηθή 

πεξίνδν θαηά 19,1%, ιφγσ ηεο αλειαζηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ πνπ ην ζπλζέηνπλ (απνζβέζεηο, ακνηβέο 

πξνζσπηθνχ θιπ.). Ζ κηθξή κείσζε ηνπ Θφζηνπο πσιεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηελ κεγαιχηεξε πνζνζηηαία 

κείσζε ησλ πσιήζεσλ, κείσζαλ ην κηθηφ θέξδνο θαηά 40,1% πεξίπνπ. Ρν β’ 3κελν 2009 νη αληίζηνηρεο 

κεηψζεηο ήηαλ πεξίπνπ 28,8% θαη 39,7% αληίζηνηρα. 

Άιια έζνδα: Ζ κεηξηθή εηαηξεία εηζέπξαμε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία, πνζφ ρηι € 

500, σο κέξνο απνδεκίσζεο γηα ηα δηαθπγφληα θέξδε ηνπ μελνδνρείνπ ΚΔΓΑΙΖ ΒΟΔΡΑΛΛΗΑ ηεο 

πεξηφδνπ 8-31 Γεθεκβξίνπ 2008 εμαηηίαο ησλ ηαξαρψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Δπίζεο 

ηνλ Ηνχιην 2009 ε κεηξηθή εηαηξεία εηζέπξαμε επηπιένλ 198 ρηι € πεξίπνπ γηα ηνλ ίδην ιφγν. Δπίζεο ε 

ζπγαηξηθή εηαηξεία BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D., ιφγσ πξφσξεο εμφθιεζεο 

ππνρξέσζεο, θαηέβαιε ηειηθά 330 ρηι € ιηγφηεξν απφ ηελ πξνυπνινγηζκέλε ππνρξέσζε πνπ σθέιεζε 

ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 

Άιια Έμνδα: Ζ ζεκαληηθή κείσζε νθείιεηαη θπξίσο ζην ΔΡΑΘ, πνπ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ήηαλ 

ζεκαληηθά απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα (2009: ρηι € 50, 2008: ρηι € 848). 

Θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ, απνζβέζεσλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (EBITDA) :   

Γηα ηνλ Όκηιν δηακνξθψζεθαλ ζε € 5.013 ρηι. έλαληη € 8.390 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη, 
θαηαγξάθνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 40,3% . Γηα ηελ εηαηξεία δηακνξθψζεθαλ ζε € 2.740 ρηι. έλαληη € 
5.769 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη, θαηαγξάθνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 52,5%. Ζ κείσζε 
νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πηψζε ησλ πσιήζεσλ θαη ζηε αλειαζηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο. 

Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο: Αξλεηηθή επίδξαζε, ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, 

είρε ε απνηίκεζε ηνπ δαλεηζκνχ ζε Γνιάξηα ($). Δλδεηθηηθά ε απνηίκεζε ηνπ δαλείνπ κε ηζνηηκία €/$ ηεο 

30/6/2009, είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηα εηαηξηθά απνηειέζκαηα, θαηά πεξίπνπ ρηι € 130, ελψ ηελ 

αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή πεξίνδν, είρε ζεηηθή επίδξαζε θαηά ρηι € 1.322 πεξίπνπ (αξλεηηθή κεηαβνιή ρηι € 

1.452). Νη ρξεσζηηθνί ηφθνη, παξά ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ 30/6/2008, δελ 

κεηαβιήζεθαλ αλάινγα, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ Libor-Euribor.  
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Θέξδε από εμαγνξά πνζνζηνύ ζπγαηξηθήο: Ρα θέξδε απηά πξνήιζαλ απφ αιιαγέο πνζνζηψλ ζε 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Ξεξηζζφηεξα αλαθέξνληαη ζηηο 

ελδηάκεζεο θαη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2008. 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο: Ν ελνπνηεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζεηηθφο, θπξίσο ιφγσ 

θνξνινγηθήο αλαπξνζαξκνγήο αμίαο αθηλήησλ ζπγαηξηθήο, απφ φπνπ πξνέθπςε αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή απαίηεζε.  

2.13. Θέξδε / Εεκηέο αλά κεηνρή 

Ρα βαζηθά θέξδε / δεκηέο αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ βάζεη ησλ θεξδψλ / (δεκηψλ) κεηά απφ θφξνπο θαη 

δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, επί ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ ηνπ 
αξηζκνχ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ θεξδψλ/ δεκηψλ αλά κεηνρή: 

 
 OMIΙOΠ  

 Ξνζά ζε ρηι. €   1/1-30/6/2009   1/1-30/6/2008   1/4-30/6/2009   1/4-30/6/2008  

 Θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο 
κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο  495 8.111 1.972 7.522 

 Πηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 
ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ  21.364.000  21.364.000  21.364.000  21.364.000  

 Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή 
(ζε €)                     0,0232 €                     0,3797 €                     0,0923 €                     0,3521 €  

   ETAIΟEIA  

 Ξνζά ζε ρηι. €   1/1-30/6/2009   1/1-30/6/2008   1/4-30/6/2009   1/4-30/6/2008  

 Θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο 
κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο  (92) 2.100 1.310 2.715 

 Πηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο 
ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ  21.364.000  21.364.000  21.364.000  21.364.000  

 Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή 

(ζε €)  -                 0,0043 €                     0,0983 €                     0,0613 €                     0,1271 €  

2.14. Αλάιπζε πξνβιέςεσλ 

   Όκηινο-Δηαηξεία  

 Ξνζά ζε ρηι. €  30/6/2009 31/12/2008 

 Ξξνβιέςεηο γηα θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο  370  370  

 Ινηπέο πξνβιέςεηο  180  180  

 Πύλνιν  550  550  

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ δελ 
έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζρεηηθέο πξνβιέςεηο. 
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2.15. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε-Ακνηβέο Γ.Π. 

Νη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε: 

 Ξνζά ζε ρηι. €   Ν ΝΚΗΙΝΠ   Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ  

 Ξσιήζεηο αγαζώλ - ππεξεζηώλ  30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 

 Κεηξηθή  - - 39 39 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - 39 39 

Ινηπέο δαπάλεο 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - 39 39 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - 39 39 

Σξεώζεηο ηόθσλ πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - - - 

Σξεώζεηο ηόθσλ από ζπλδεδεκέλα κέξε 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - - - 

Γάλεηα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - - - 

Γάλεηα από ζπλδεδεκέλα κέξε 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - - - 

Βξαρππξόζεζκεο Απαηηήζεηο  30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - 642   

 Θπγαηξηθέο  - - -   

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - 642 - 

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο  30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - -   7 

 Θπγαηξηθέο  - - 642 62 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - 642 69 

Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο  30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - 6 51 

 Θπγαηξηθέο  - - 7 5 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - 13 56 

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο  30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - 7 5 

 Θπγαηξηθέο  - - 6 51 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - 13 56 

πόινηπα από εγγπήζεηο – Δηζπξαθηέα 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - - - 

πόινηπα από εγγπήζεηο – Ξιεξσηέα 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - - - 

Απφ ηηο αλσηέξσ ζπλαιιαγέο, νη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο έρνπλ απαιεηθζεί 

απφ ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ.  
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Δπίζεο, κεηαμχ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ ππάξρνπλ απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο απφ δαλεηζκφ 
ζπλνιηθήο αμίαο € 18.260 ρηι. θαη αληίζηνηρα έζνδα/έμνδα ηφθσλ – ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ χςνπο € 
458 ρηι. πνπ απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. 

 Ξνζά ζε ρηι. € Όκηινο Δηαηξεία 

 
1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008 

Γηεπζπληηθά ζηειέρε 576 377 199 196 

Κηζζνί  7.018 7.365 4.581 4.927 

Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 1.725 1.795 1.269 1.339 

Bonus 32 - 32 0 

Πύλνιν 9.352 9.537 6.081 6.266 

Γελ 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 ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ.  

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

Δηαηξεία   Αλέιεγθηεο Σξήζεηο  

 ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ "ΙΑΚΤΑ" Α.Δ.   2007- 2008  

 ΚΔΓΑΙΖ ΒΟΔΡΑΛΛΗΑ Δ.Ξ.Δ   2004-2008  

 LUELLA ENTERPRISES LTD   2007-2008  

 NORTH HAVEN LTD   2000-2008  

 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE   2005-2008  

 HARVARD INVESTMENTS CORPORATION   2007-2008  

 WORLD SPIRIT S.A.   2007-2008  

 ARMINI  2008 

 BELVEN ASSOCIATES   2005-2008  

 MARKELIA LTD   -  

Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Νκίινπ, ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο 
πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ απφ 
ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηηο αλέιεγθηεο απηέο ρξήζεηο, ε Δηαηξία θαη ν Όκηινο δηελήξγεζαλ 
επαξθείο πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελνπο θφξνπο (§ 2.14). 

Ζ ζπγαηξηθή ηνπ Νκίινπ ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD ζηελ Θχπξν ηδξχζεθε ην 2008 θαη δηαλχεη 
ηελ πξψηε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε. 

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΚΑRKELIA LTD κε έδξα ηελ Θχπξν ε νπνία απνθηήζεθε ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, 
ηδξχζεθε ην 2008 θαη δηαλχεη ηελ πξψηε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε. 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία Starwood Hotels 

and Resorts Worldwide Inc, γηα ηελ θαηαβνιή ζε απηήλ, κέξνπο ηεο ιεθζείζεο αζθαιηζηηθήο 
απνδεκίσζεο πνπ έιαβε ε κεηξηθή εηαηξεία, πνζνχ ρηι € 698 πεξίπνπ σο δηαθπγφληα θέξδε ηνπ 
μελνδνρείνπ. Πην παξφλ ζηάδην δελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί ην χςνο απηήο, εθηηκάηαη φκσο πσο, 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ηειηθά θαηαβιεζεί θάπνην πνζφ, απηφ δελ ζα μεπεξλά ηηο € 250 ρηι. 
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2.17. Αλαθαηάηαμε δεκνζηεπκέλσλ θαηαζηάζεσλ 

Δπηζεκαίλεηαη πσο ηα ελνπνηεκέλα ελδηάκεζα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30εο Ηνπλίνπ 2008, αλαηαμηλνκήζεθαλ. Νη αιιαγέο έρνπλ σο 
εμήο: 

   ΓΖΚΝΠΗΔΚΔΛΑ   ΑΛΑΡΑΜΗΛΝΚΖΚΔΛΑ   ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ   ΓΖΚΝΠΗΔΚΔΛΑ   ΑΛΑΡΑΜΗΛΝΚΖΚΔΛΑ   ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ  

   Ν ΝΚΗΙΝΠ   Ν ΝΚΗΙΝΠ   Ν ΝΚΗΙΝΠ   Ν ΝΚΗΙΝΠ   Ν ΝΚΗΙΝΠ   Ν ΝΚΗΙΝΠ  

 Ξνζά ζε ρηι €   1/1-30/6/2008   1/1-30/6/2008   1/1-30/6/2008   01/04-30/06/2008   01/04-30/06/2008   01/04-30/06/2008  

 Ξσιήζεηο  29.418 29.418 - 17.591 17.591 - 

 Θφζηνο Ξσιεζέλησλ  (18.641) (18.641) - (10.878) (10.878) - 

 Κηθηό Θέξδνο  10.777 10.777 - 6.714 6.714 - 

 Έμνδα Γηάζεζεο  (2.312) (2.312) - (1.659) (1.659) - 

 Έμνδα Γηνίθεζεο  (3.615) (3.615) - (2.085) (2.085) - 

 Άιια Έζνδα  936 1.213 277 690 967 277 

 Άιια Έμνδα  104 (173) (277) 776 499 (277) 

 Θέξδε Δθκεηάιιεπζεο  5.890 5.890 - 4.435 4.435 - 

 Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)  (435) (435) - 213 213 - 

 Θέξδε απφ εμαγνξά πνζνζηνχ ζπγαηξηθήο  4.827 4.827 - 4.407 4.407 - 

 Θέξδε / (Εεκηέο) πξν Φόξσλ  10.282 10.282 - 9.055 9.055 - 

 Φφξνο Δηζνδήκαηνο  (842) (842) - (668) (668) - 

 Θαζαξά Θέξδε πεξηόδνπ  9.440 9.440 - 8.387 8.387 - 

 

Νη παξαπάλσ αλαθαηαηάμεηο δελ είραλ επηπηψζεηο ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ζηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο, ζηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, θαζψο θαη ζηελ θαζαξή ζέζε ησλ κεηφρσλ 
ηεο εηαηξείαο. 
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2.18.  Δγγπήζεηο 

Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία έρνπλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο 
εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο, σο εμήο: 

Ξνζά ζε ρηι. €  30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

 Ξαξαρσξεκέλεο πξνζεκεηψζεηο ζε νηθφπεδα θαη θηίξηα 
γηα ρνξήγεζε δαλείσλ  111.250 101.751 92.050 82.551 

 Ξαξαρσξεκέλεο εγγπήζεηο ππέξ ηξίησλ (ζπγαηξηθέο)          

 Ινηπέο Δγγπεηηθέο επηζηνιέο εμαζθάιηζεο 
ππνρξεψζεσλ  123 53 123 53 

 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο (ζε δήκνπο) θαιήο εθηέιεζεο          

 Δλέγγπεο πηζηψζεηο          

 ΠΛΝΙΝ  111.373 101.804 92.173 82.604 

2.19. Κεξίζκαηα 

Ρε δηαλνκή κεξίζκαηνο χςνπο 0,0556 € αλά κεηνρή ελέθξηλαλ νη κέηνρνη ηεο ΙΑΚΤΑ θαηά ηελ α’ 
επαλαιεπηηθή εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 20/7/2009.  

Πεκεηψλεηαη φηη ην πξναλαθεξζέλ κέξηζκα ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 10% (0,00556 € αλά 
κεηνρή, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 18 ηνπ λ. 3697/2008), θαη ζπλεπψο νη κέηνρνη ζα 
ιάβνπλ θαζαξφ πνζφ 0,05004 € αλά κεηνρή.  

Ζ θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 4 Απγνχζηνπ 2009. 

2.20. Αξηζκόο πξνζσπηθνύ 

Ν αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηελ 30/6/2009 ζε επίπεδν Νκίινπ αλέξρεηαη ζε 877 άηνκα θαη 
ζε επίπεδν εηαηξείαο ζε 423 ελψ θαηά ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν αλεξρφηαλ ζε 1.171 θαη 486 αληίζηνηρα. 

   ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

  30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 

Ζκεξνκίζζηνη 255 340 7 13 

Κηζζσηνί 622 831 416 473 

ΠΛΝΙΑ 877 1.171 423 486 

2.21. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ ηεο ελδηάκεζεο πεξηόδνπ 

Ξέξα ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ είηε ηνλ Όκηιν είηε ηελ Δηαηξία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη 
αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

Αζήλα, 24 Απγνύζηνπ 2009 

Ν Ξξφεδξνο Γ.Π. Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Ν Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 

 

 

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

 


