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Α. Γειώζεηο ησλ Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

(ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ Ν. 3556/2007) 

Γειψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε:  

(α) νη εηήζηεο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ.» γηα ηελ ρξήζε 1/1/2009 – 31/12/2009, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ 
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν 
αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
Δηαηξίαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο 
ζχλνιν.  

(β) ε εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο 
θαη ηελ ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 
εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη 
αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.  

Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2010 

Οη βεβαηνχληεο,  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΟ ΜΔΛΟ Γ.. 

 
 
 

  

ΓΗΧΡΓΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΓΑΝΓΟΛΟ ΥΛΟΖ ΛΑΚΑΡΗΓΖ 
Α.Γ.Σ. Ξ 282324 Α.Γ.Σ. Υ 170751 Α.Γ.Σ. Φ 090464 
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Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ.» 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ 
εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηηο εηαηξηθέο θαη 
ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ 
ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ 
θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Εσθύνη ηης Διοίκηζης για ηις Εηαιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καηαζηάζεις 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 
εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε 
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ 
νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Εσθύνη ηοσ Ελεγκηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα 
ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη 
εηαηξηθέο θαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο 
έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 
πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 
επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 
θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ 
νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο 
εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ 
ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ 
εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο 
παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά 
ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο 
γλψκεο. 
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Γνώμη 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 
εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά 
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε 
πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο 
απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Αναθορά επί άλλων Νομικών και Κανονιζηικών θεμάηων 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ 
νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 107 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

Αζήλα, 31 Μαξηίνπ 2010 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

ΠΑΤΛΟ ΣΔΛΛΑΚΖ 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 24941 
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Γ. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
ηεο εηαηξίαο 

«ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. » 
επί ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη εηαηξηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

ηεο ρξήζεο από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 άξζξν 43α παξάγξαθνο 3, άξζξν 107 παξάγξαθνο 3 θαη 
άξζξν 136 παξάγξαθνο 2. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3556/2007 άξζξν 4 παξάγξαθνη 
2(γ), 6, 7 & 8 θαζψο θαη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 7/448/11.10.2007 άξζξν 2 θαη ην 
Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, ζαο ππνβάιινπκε γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε απφ 1/1/2009 έσο 31/12/2009 ηελ 
εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη, ηηο ειεγκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, ηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ 
ειεγθηψλ ινγηζηψλ. ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά πιεξνθνξίεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 
εηαηξίαο «ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ.», ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο θιεηφκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο (1/1/2009 – 31/12/2009), ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα 
θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ 
θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία ζην 
κέιινλ θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ κε απηψλ πξνζψπσλ. 

Ζ παξνχζα Έθζεζε ζπλνδεχεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο (01/01/2009 – 
31/12/2009) θαη πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα καδί κε ηηο ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο δειψζεηο ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπ Γ.. Δλφςεη δε φηη απφ ηελ Δηαηξία ζπληάζζνληαη θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, ε παξνχζα Έθζεζε είλαη εληαία, κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία θαη κε αλαθνξά ζηα εηαηξηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ 
ΛΑΜΦΑ Α.Δ., κφλν φπνπ έρεη θξηζεί ζθφπηκν ή αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηεο 

Ζ 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 λφκν πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί κηα 
νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν 
ηεο Δηαηξίαο «ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ.» (εθεμήο θαινπκέλε γηα ιφγνπο 
ζπληνκίαο σο «Δηαηξεία») θαζψο θαη ηνπ Οκίινπ.  

ηελ παξνχζα πεξίνδν ελζσκαηψλνληαη νη θάησζη εηαηξείεο: 

Δηαηξεία 

Νόκηζκα 

ιεηηνπξγ
ίαο Έδξα 

Ηζνδύλα
κν % 

πκκεην
ρήο 

Μέζνδνο 

Δλνπνίε
ζεο 

πκκεη
νρή 

 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ "ΛΑΜΦΑ" Α.Δ.   €   ΔΛΛΑΓΑ  Μεηξηθή     

 ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΑΝΝΗΑ Δ.Π.Δ   €   ΔΛΛΑΓΑ  99,94%  Οιηθή   Άκεζε  

 LUELLA ENTERPRISES LTD   €   ΚΤΠΡΟ  100,00%  Οιηθή   Άκεζε  

 NORTH HAVEN LTD   $  
 HONG 
KONG  100,00%  Οιηθή   Έκκεζε  

 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE   €   ΔΡΒΗΑ  93,90%  Οιηθή   Έκκεζε  

 HARVARD INVESTMENTS CORPORATION   $   ΛΗΒΔΡΗΑ  100,00%  Οιηθή   Άκεζε  

EXCELSIOR BELGRADE SOCIATE OWNED & CATERING 
TOURIST ENTERPRISES  €   ΔΡΒΗΑ  70,00%  Οιηθή   Άκεζε  

 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ Α.Δ.   €   ΔΛΛΑΓΑ  50,00% 

 
Αλαινγηθ

ή   Άκεζε  

 ARMINI ENTERPRISES COMPANY LTD   €   ΚΤΠΡΟ  100,00%  Οιηθή   Άκεζε  

 WORLD SPIRIT S.A.   $  
 
ΠΑΝΑΜΑ  100,00%  Οιηθή   Άκεζε  

 MARKELIA ENTERPRISES COMPANY LTD   €   ΚΤΠΡΟ  100,00%  Οιηθή   Έκκεζε  

 BELVEN ASSOCIATES   $  

 
ΜΠΑΥΑΜ
Δ  100,00%  Οιηθή   Έκκεζε  
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Α. Υξεκαηννηθνλνκηθέο Δμειίμεηο θαη Δπηδόζεηο πεξηόδνπ αλαθνξάο 

1.1 εκαληηθά Γεγνλόηα Υξήζεο 2009 

Οη επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνθαινχλ έληνλε αλεζπρία ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο 
πνπ αληηκεηψπηδαλ ήδε πνιχ ηζρπξφ αληαγσληζκφ. ε απηή ηελ θξίζηκε πεξίνδν, νη ζηηγκέο πνπ 
ζπλνδεχνπλ θάζε δχζθνιε απφθαζε είλαη κνλαδηθέο θαη απαηηνχλ δηαχγεηα θαη πξνζήισζε.  

ηελ Διιάδα, ε νηθνλνκηθή θξίζε έθεξε μαθληθά ζηελ επηθάλεηα ρξφληεο παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ 
ζπζηήκαηνο πνπ αγγίδνπλ ηφζν ην δεκφζην φζν θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Φαίλεηαη πσο: 

α) δελ έρεη ππάξμεη αλάινγν πξνεγνχκελν ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 

β) δχζθνια κπνξεί λα πξνβιεθζεί ην βάζνο θαη ε δηάξθεηά ηεο 

γ) δελ έρνπκε αθφκα θηάζεη ζην ρεηξφηεξν ζεκείν ηεο. 

Σν ζίγνπξν είλαη πσο ε θξίζε έρεη επθαηξίεο θαη φζεο επηρεηξήζεηο ηηο εθκεηαιιεπηνχλ θαη ηελ 
μεπεξάζνπλ αιψβεηεο, ζα έρνπλ ηεξάζηηεο πξννπηηθέο γηα έλα ιακπξφ κέιινλ. 

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ δηαλχεη θαη ε ρψξα καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 
δπζζεψξεηα πξνβιήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ δξνπλ σο θαηαζηνιείο 
ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο θαηαιήγνληαο ζηελ ππνηνληθή θαηαλαισηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Ζ πνξεία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, φπσο απνηππψλεηαη ζηηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ 2009, θαηαδεηθλχεη ηελ κείσζε ησλ κεγεζψλ ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ 2008, ιφγσ 
ησλ ηδηαηηέξσο δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη 
έρνπλ πιήμεη ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ παγθνζκίσο. Δπίζεο ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ 
δηακφξθσζε ησλ κεησκέλσλ απνηειεζκάησλ έπαημε θαη ε δπζκελήο ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ-
δνιιαξίνπ θαηά ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

Δηδηθά ην Ξελνδνρείν «Μεγάιε Βξεηαλλία» ηαιαλίδεηαη απφ ηελ πνιχ ζπρλή δηεμαγσγή ζπγθεληξψζεσλ 
ζην θέληξν ηεο Αζήλαο πνπ έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο θαη επνκέλσο ηελ 
παξεκπφδηζε ησλ πειαηψλ λα εηζέιζνπλ ζην Ξελνδνρείν θαη ζηα επηζηηηζηηθά ηκήκαηά ηνπ, θαζψο 
επίζεο θαη απφ ηνπο πνιχ ζπρλνχο βαλδαιηζκνχο πνπ ζεκεηψλνληαη ζην θηίξην θαη επηβαξχλνπλ ηελ 
εηαηξεία κε πςειά θφζηε επηζθεπψλ. 

1.2  Δμέιημε, Δπηδόζεηο & Θέζε ηεο Δηαηξίαο 

Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη ε δηακφξθσζε ζεκαληηθψλ θνλδπιίσλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 
σο εμήο: 

1. Ο θύθινο εξγαζηώλ ην 2009 αλήιζε ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν ζην πνζφ ησλ € 47.021 ρηι. έλαληη € 

60.375 ρηι. ην 2008, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή κείσζε ζε πνζνζηφ 22,1% ιφγσ ησλ αλσηέξσ 
αλαθεξνκέλσλ ιφγσλ. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο (Ξελνδνρείν «Μεγάιε Βξεηαλλία» 
) αλήιζε ζε € 29.762 ρηι. απφ € 37.307 ρηι. ην 2007, κεησκέλνο θαηά 20,2% γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. 

2. Σα ελνπνηεκέλα κηθηά θέξδε αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 15.414 ρηι. απφ € 24.141 ρηι. ην 2008, 

ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 36,2%, ελψ ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο κεηψζεθε απφ 39,9% 
ην 2008 ζε 32,8% ην 2009. Σα κηθηά θέξδε ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο δηακνξθψζεθαλ ζε € 8.469 ρηι. 
έλαληη € 14.333 ρηι. ην 2008, ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 40,9%. Σν πεξηζψξην κηθηνχ 
θέξδνπο ηεο Δηαηξίαο αλήιζε ζε 28,5% ην 2009 απφ 38,4% ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Ζ κείσζε 
απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ μελνδνρείσλ θαη ζηελ δηαηήξεζε 
ζηαζεξψλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο  

3. Σα Άιια έζνδα επεξεάζηεθαλ απφ ην γεγνλφο φηη ε κεηξηθή εηαηξεία εηζέπξαμε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο ηνπ 2009 απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία, πνζφ ρηι € 700, σο απνδεκίσζε γηα ηα δηαθπγφληα 
θέξδε ηνπ μελνδνρείνπ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΑΝΝΗΑ ηεο πεξηφδνπ 8-31 Γεθεκβξίνπ 2008 εμαηηίαο ησλ 
ηαξαρψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο.  

4. Σα Άιια έμνδα επεξεάζηεθαλ απφ ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ΔΣΑΚ, πνπ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 

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

6. Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηνπ Οκίινπ (πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ-EBITDA) αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 11.534 ρηι. έλαληη € 16.624 

ρηι. ην 2008, παξνπζηάδνληαο κείσζε ζε πνζνζηφ 31%. Δπηπιένλ ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηεο 
κεηξηθήο εηαηξίαο δηακνξθψζεθαλ ζε € 6.010 ρηι. απφ € 9.573 ρηι. ην 2008, κεησκέλα θαηά 37,2% 
ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ αλειαζηηθψλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο ησλ 
Ξελνδνρείσλ.  

7. Σν Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο ηεο εηαηξείαο επεξεάζηεθε ζεηηθά απφ ηεο ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

Libor-Euribor ησλ Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ θαη απφ ηηο πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο χςνπο 
€ 661 ρηι. ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζε αληίζεζε ηηο ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
απνηίκεζεο ηνπ Οκνινγηαθνχ δνιιαξηαθνχ δαλείνπ χςνπο € 1.282 ρηι ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο . 
Αληίζηνηρε ππήξμε θαη ε σθέιεηα απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηίκεζεο ζηα απνηειέζκαηα 
ηνπ Οκίινπ. 

8. Σα θέξδε πξν θόξσλ ηνπ Οκίινπ παξνπζίαζαλ κείσζε ζε πνζνζηφ 62,2% θαη δηακνξθψζεθαλ 

ζην πνζφ ησλ € 3.992 ρηι. απφ € 10.569 ην 2008. Ζ κεγάιε απηή πηψζε νθείιεηαη ελ κέξεη ζην 
γεγνλφο φηη ν Όκηινο είρε θαηαγξάςεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο θέξδε απφ 
ζηαδηαθή εμαγνξά επηπξφζζεηνπ πνζνζηνχ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Beogradsko Mesovito 
Preduzecee A.D. χςνπο € 4.825 ρηι. Σα θέξδε πξν θφξσλ ηεο Δηαηξίαο ζεκείσζαλ κείσζε θαηά 
34,8% θαη αλήιζαλ ζε € 1.373 ρηι. έλαληη € 2.107 ρηι. ην 2008.  

9. Σα θαζαξά θέξδε (κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο) ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζην 

πνζφ ησλ € 3.004 ρηι. έλαληη € 12.132 ρηι. ην 2008, παξνπζηάδνληαο κείσζε ζε πνζνζηφ 75,2%. 
Σα θαζαξά θέξδε ηεο Δηαηξίαο αλήιζαλ ζε € 661 ρηι. απφ € 3.404 ρηι. ην 2008, κεησκέλα θαηά 
80,6%.  

10. Ο ζηαζκηζκέλνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο γηα ηελ εηαηξεία αλέξρεηαη ζε 

52% πεξίπνπ, θπξίσο ιφγσ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ, ησλ κε αλαγλσξηδφκελσλ θνξνινγηθά 
δαπαλψλ θαζψο θαη ηεο πξφβιεςεο γηα ελδερφκελνπο θφξνπο. ηνλ φκηιν, ε επίδξαζε απφ 
δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζψο θαη ε κε αλαγλψξηζε ζε 
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο γηα δεκηέο παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, 
πνπ ζηελ ηξέρνπζα αλαζηξέθνληαη κεξηθψο, πεξηφξηζε ηνλ ζηαζκηζκέλν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ζε 
25% πεξίπνπ. Ο ζηαζκηζκέλνο εθαξκνζηένο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ 
γηα ηε πξνεγνχκελε ρξήζε επεξεάζηεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε 
ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ νηθνπέδσλ θαζψο θαη απφ ηνλ ηδηαίηεξα απμεκέλνπ ΔΣΑΚ.  

11. Σα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο Σνπξηζηηθά Θέξεηξα Α.Δ., ηδηνθηήηξηαο ηνπ μελνδνρείνπ Imperial 
Rhodes ελνπνηνχληαη απφ ηελ 28/03/2008, εκεξνκελία εμαγνξάο ηνπ 50 % απφ ηελ εηαηξία καο, θαη 
έηζη ηα κεγέζε δελ είλαη απνιχησο ζπγθξίζηκα. 

12. Οη θαζαξέο επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ θαηά ην 2009 αλήιζαλ ζε € 4.023 ρηι. απφ € 5.335 ρηι. ην 2008. 
Δπηπιένλ, νη θαζαξέο επελδχζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο δηακνξθψζεθαλ ζε € 604 ρηι. απφ € 1.490 
ρηι. θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.  
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Παξάγνληεο δεκηνπξγίαο αμίαο θαη κέηξεζεο επηδόζεσλ 

Ο Όκηινο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ απφδνζή ηνπ ζε κεληαία βάζε εληνπίδνληαο έγθαηξα θαη 
απνηειεζκαηηθά απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ιακβάλνληαο αληίζηνηρα δηνξζσηηθά κέηξα. Ζ 
απνδνηηθφηεηα ηνπ Οκίινπ κεηξάηαη θάλνληαο ρξήζε ησλ εμήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο: 

- ROCE (Return on Capital Employed) – «Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ»: Ο 
δείθηεο δηαηξεί ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηα ζπλνιηθά 
απαζρνινχκελα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ ηα νπνία είλαη ην άζξνηζκα ηεο Καζαξήο Θέζεο, ηνπ ζπλφινπ 
ησλ δαλείσλ θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ πξνβιέςεσλ. 

- ROE (Return on Equity) – «Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ»: Ο δείθηεο δηαηξεί ηα θέξδε κεηά απφ 
θφξνπο πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο κε ηα Ίδηα Κεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο 
ηεο κεηξηθήο. 

Οη παξαπάλσ δείθηεο γηα ην 2009 θαη ζε ζχγθξηζε κε ην 2008 θηλήζεθαλ σο εμήο : 

31/12/2009 31/12/2008 

R.O.C.E. 3,90 % R.O.C.E. 6,45 % 

R.O.E. 3,44 % R.O.E. 14,00 % 
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Β. εκαληηθά Γεγνλόηα 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2009 

Οη 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 
Οκίινπ φζν θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2009. 

Ηδηαίηεξα αηζηφδνμε ήηαλ θαηά ηελ ρξήζε 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 Οκίινπ ζην Βειηγξάδη "Hotel Excelsior" 
κεηά ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ αλαθαίληζεο ζην ηέινο ηνπ 2009. 

1) H ζπγαηξηθή εηαηξεία Belven Associates ηνλ Απξίιην 2009, εμαγφξαζε ην 100% ησλ κεηνρψλ 
ηεο εηαηξείαο Markelia Enterprices LTD πνπ έρεη έδξα ηελ Κχπξν, 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. ηα 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 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ 
ΘΔΡΔΣΡΑ 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. 

2) Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2009 ε εηαηξεία εηζέπξαμε ρηι € 698, σο αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε γηα 
δηαθπγφληα θέξδε ηνπ μελνδνρείνπ εμαηηίαο ησλ ηαξαρψλ ηνπ Γεθεκβξίνπ 2008. Σν παξαπάλσ πνζφ 
πεξηιήθζεθε ζηα Λνηπά Έζνδν Πεξηφδνπ. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δηαπξαγκαηεχηεθε κε ηε 
δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc, γηα ηελ θαηαβνιή ζε απηήλ, κέξνπο 
ηεο παξαπάλσ ιεθζείζεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο θαη ζπκθψλεζε ηειηθά ζηελ θαηαβνιή πνζνχ € 
250 ρηι. πνπ θαηαρσξήζεθε ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. 

3) Σελ Πέκπηε 7.5.2009 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξείαο "ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ 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 Ν.3693/2008 ηνπο αθφινπζνπο : i. Μάξθν Σζαθηάλε 
(Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ..), ii. Μσξίο Μνληηάλν (Με εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ..), iii. 
Φίιηππν ππξφπνπιν (κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ..) θαη β) ζην ζέκα δηάθνξεο αλαθνηλψζεηο δελ έγηλε 
θάπνηα ζπδήηεζε. 

4) Σελ Γεπηέξα 20.7.2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε επαλαιεπηηθή Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε ηεο εηαηξείαο ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ 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.. θαη ησλ ειεγθηψλ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο 0,0556 € αλά 
κεηνρή). Σν 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 έιαβαλ θαζαξφ 
πνζφ 0,05004 € αλά κεηνρή. Γηθαηνχρνη ηνπ σο άλσ κεξίζκαηνο βάζεη ηνπ θαλφλα πξνζδηνξηζκνχ 
δηθαηνχρσλ (record date) ήηαλ νη εγγεγξακκέλνη ζην .Α.Σ. επελδπηέο θαηά ηελ Σεηάξηε 29ε Ηνπιίνπ 
2009 (απνθνπή Γεπηέξα 27 Ηνπιίνπ 2009, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.) Ζ θαηαβνιή ηνπ 
κεξίζκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 Απγνχζηνπ 2009 απφ ηελ πιεξψηξηα ηξάπεδα ALPHA BANK,  

β) απάιιαμε ηα κέιε ηνπ Γ.. 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.. γηα ηελ ρξήζε 2008,  

δ) εμέιεμε σο νξθσηνχο ειεγθηέο ηελ εηαηξεία Grant Thornton,  
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ε) ζην ζέκα δηάθνξεο αλαθνηλψζεηο δελ έγηλε θάπνηα ζπδήηεζε.  

 5) Σελ Πέκπηε 17.12.2009 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξείαο "ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ." ζηελ νπνία παξέζηεζαλ 3 κέηνρνη εθπξνζσπψληαο έλα ζχλνιν 
14.701.943 κεηνρψλ (ήηνη απαξηία 68,82%), έιαβε κε απφιπηε πιεηνςεθία (100%) φισλ ησλ παξφλησλ 
κεηφρσλ ηηο εμήο απνθάζεηο επί φισλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: α) ελέθξηλε ηελ παξνρή 
εγγπήζεσλ πξνο ηελ ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία «Σνπξηζηηθά Θέξεηξα Α.E.» ζρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή 
ζχκβαζεο απηήο κε ηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο μελνδνρείσλ Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. θαη 
β) εμέιεμε ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο σο εμήο:  

Πξφεδξνο: Γεψξγηνο Γαιαλάθηο Δθηειεζηηθφ Μέινο  
Αληηπξφεδξνο: Απφζηνινο Γνμηάδεο Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο: Νηθφιανο Γάλδαινο Δθηειεζηηθφ Μέινο  
Μέιε: Υιφε Λαζθαξίδε  Δθηειεζηηθφ Μέινο  

 
Μσξίο Μνληηάλν Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 
Φίιηππνο ππξφπνπινο Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 
Tihomir Trivunac Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 
Αζαλάζηνο Παπαδφπνπινο  Με Δθηειεζηηθφ & Αλεμάξηεην Μέινο 

 
Thomas Miller Με Δθηειεζηηθφ & Αλεμάξηεην Μέινο 

6) Σελ Πέκπηε 17.12.2009 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία «Σνπξηζηηθά Θέξεηξα Α.Δ.», ηδηνθηήηξηα 
εηαηξεία ηνπ Ξελνδνρείνπ «Imperial Rhodes» ήξζε ζε ζπκθσλία κε ηελ «Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide Inc.» γηα ηελ αλάιεςε ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Ξελνδνρείνπ (operating services 
agreement). Ζ «ΛΑΜΦΑ Α.Δ.» είλαη θάηνρνο ηνπ 50% ησλ κεηνρψλ ηεο «Σνπξηζηηθά Θέξεηξα Α.Δ.». 

χκθσλα κε ηελ ζπκθσλία ην μελνδνρείν ζα νλνκάδεηαη «Sheraton Rhodes Resort». 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΖΞΖ ΣΖ ΥΡΖΖ 

1) Σελ 28/01/2010, ηα Γ.. ησλ εηαηξεηψλ Harvard Investments Corporation θαη World Spirit 
LTD απνθάζηζαλ, ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο BELVEN ASSOCIATES, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ κε 
πνζνζηφ 75% θαη 25% αληίζηνηρα. Ζ εθθαζάξηζε νινθιεξψζεθε ηελ 12/02/2010 θαη ηα πεξηνπζηαθά ηεο 
ζηνηρεία εηζθέξζεθαλ ζηηο σο άλσ εηαηξείεο, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 
εθθαζαξηζκέλε. ηηο 16/02/2010 , 17/02/2010 24/02/2010 θαη 05/03/2010 , νη εηαηξείεο Harvard 
Investments Corporation θαη World Spirit LTD, κεηά απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεψλ 
ηνπο, πξαγκαηνπνίεζαλ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ θαηά πνζφ ρηι $ 2.643,82 θαη ρηι 
$ 7.931,47 αληίζηνηρα, θαηαβάιινληάο ην ζηε κεηξηθή εηαηξεία ΛΑΜΦΑ ΑΔ. Με ην παξαπάλσ πνζφ ε 
κεηξηθή εηαηξεία, απνπιήξσζε κέξνο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηεο Eurobank χςνπο $ ρηι $ 7.061,29.  

2) Με απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 30/10/2008, ε κεηξηθή εηαηξεία ηελ 21/11/2008 
πξνέβε ζηε έθδνζε θαη δηάζεζε κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο, θνηλνχ, έγραξηνπ, Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, 
πνζνχ ρηι € 18.500. Γηα ην δάλεην απηφ, έρεη ρνξεγεζεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο επί ηνπ αθηλήηνπ ηεο 
εηαηξείαο, πνζνχ ρηι € 20.350. Ζ δηάξθεηα ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ είλαη δηεηήο θαη ε νινζρεξήο 
εμφθιεζή ηνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ννέκβξην ηεο ρξήζεο 2010. Δπηπιένλ, θεθάιαην ησλ ινηπψλ 
νκνινγηαθψλ δαλείσλ, πνζνχ ρηι € 3.168, θαζίζηαηαη πιεξσηέν εληφο ηεο ρξήζεο 2010. Ζ δηνίθεζε ηεο 
εηαηξείαο, είλαη ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο / ζπκθσλίαο κε ηε δαλείζηξηα ηξάπεδα γηα ηελ 
αλαλέσζε / αλαρξεκαηνδφηεζε, ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ (ρηι € 18.500) θαη εθηηκά πσο ε 
αλαρξεκαηνδφηεζε απηή ζα πινπνηεζεί. 

Δπίζεο ε ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ ΑΔ, εκθαλίδεη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηζζφηεξεο θαηά ρηι 
€ 3.164, απφ ην ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ιφγσ θπξίσο ηνπ 
βξαρππξφζεζκνπ κέξνπο ηνπ νκνινγηαθνχ ηεο δαλείνπ πνζνχ ρηι € 2.240 θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ 
δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ πνζνχ ρηι € 1.356. Ζ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ ΑΔ, ελνπνηείηαη κε 
αλαινγηθή ελνπνίεζε. 

Σα αλσηέξσ γεγνλφηα, επηβαξχλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο θαη 
ηηο θαζηζηνχλ κεγαιχηεξεο απφ ηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά πνζφ ρηι 
€ 14.179 θαη € ρηι 19.197 αληίζηνηρα. 

εκεηψλεηαη πσο γηα θακία απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο εηαηξείεο δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 ηνπ θλ 2190/1920 θαη νη νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο 
έρνπλ ζπληαζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
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Γ. Κίλδπλνη & Αβεβαηόηεηεο 

Παξάγνληεο Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ 

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

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. Πξν ηεο δηελέξγεηαο ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ιακβάλεηαη έγθξηζε 
απφ ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο ηεο. 

πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο 

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζπλεπψο εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν 
πξνεξρφκελν θπξίσο απφ ην Γνιάξην ΖΠΑ. Απηφο ν θίλδπλνο πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηηο αθίμεηο 
Ακεξηθαλψλ πειαηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 
δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ Ξελνδνρείσλ ηνπ Οκίινπ θαη νη νπνίεο επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηελ κεγάιε 
αχμεζε ηεο Ηζνηηκίαο Δπξψ/Γνιιαξίνπ θπξίσο θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο. Ο Όκηινο πξνο ην 
παξφλ δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εξγαιείσλ αληηζηάζκηζεο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ. 
Παξφια 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.  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, 
κεηαηξεπφκελεο ζε Δπξψ κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Πνζά ζε ρηι € 2009 2008 

Ολνκαζηηθά πνζά US$ US$ 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.642 7.611 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο - - 
Βξαρπρξόληα έθζεζε 6.642 7.611 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο (19.607) (21.711) 

Μαθξνρξόληα έθζεζε (19.607) (21.711) 

 ύλνιν (12.965) (14.100) 

Οη παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
ππνρξεψζεηο θαη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Δπξψ / Γνιαξίνπ.  

Τπνζέηνπκε φηη πξαγκαηνπνηείηαη κία αιιαγή ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 
Δπξψ/Γνιαξίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 3,46% (2008: 0,22%), Σo πνζνζηφ απηφ βαζίζζεθε ζηε κέζε 
κεηαβιεηφηεηα ζηελ αγνξά ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ γηα δηάζηεκα 12 κελψλ γηα ην 2008 θαη 2,5 
κελψλ γηα ην έηνο 2009. Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο βαζίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ζε μέλν 
λφκηζκα πνπ θαηέρεη ν Όκηινο γηα θάζε πεξίνδν αλαθνξάο. 

ε πεξίπησζε φπνπ ην € αλέβεη ζε ζρέζε κε ηo παξαπάλσ λφκηζκα, κε ην σο άλσ αλαθεξφκελν 
πνζνζηά, ηφηε ζην απνηέιεζκα πξν θφξσλ ηεο ρξήζεο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζα έρνπκε ηελ εμήο 
επίπησζε: 

Πνζά ζε ρηι € 2009 2008 

 US$ US$ 

Απνηέιεζκα ρξήζεο πξν θφξσλ 442 31 

Καζαξή Θέζε 224 23 
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ε πεξίπησζε φπνπ ην € πέζεη ζε ζρέζε κε ην παξαπάλσ λφκηζκα κε ην σο άλσ αλαθεξφκελν 
πνζνζηφ, ηφηε ζην απνηέιεζκα πξν θφξσλ ηεο ρξήζεο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζα έρνπκε ηελ εμήο 
επίπησζε: 

Πνζά ζε ρηι € 2009 2008 

 US$ US$ 

Απνηέιεζκα ρξήζεο πξν θφξσλ (474) (31) 

Καζαξή Θέζε (240) (23) 

Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνηθίιιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλάινγα κε ηνλ 
φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα. Δλ ηνχηνηο ε αλσηέξσ αλάιπζε ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθή 
ηεο έθζεζεο ηνπ νκίινπ ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο & Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο  

Οη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 80% είλαη κέζσ Πηζησηηθψλ Καξηψλ, νη δε πσιήζεηο κε 
πίζησζε γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ πηζησηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

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

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ην ηξέρνλ έηνο, θαη πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακσζεί ε ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ, 
εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο αβεβαηφηεηαο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζθνπεχεη λα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηελ δηαλνκή 
κεησκέλνπ κεξίζκαηνο γηα ηελ ρξήζε 2009, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ελφηεηα «εκαληηθά Γεγνλφηα κεηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο», ε δηνίθεζε ηεο 
εηαηξείαο εθηηκά φηη ην ιεμηπξφζεζκν ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπ 2010 νκνινγηαθφ δάλεην , ζα 
αλαρξεκαηνδνηεζεί κε λέν καθξνπξφζεζκν δάλεην θαη σο εθ ηνχηνπ ε ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ 
Οκίινπ δελ ζα επεξεαζηνχλ . 

Κίλδπλνο Μεηαβνιώλ Δύινγεο Αμίαο Λόγσ Μεηαβνιώλ ησλ Δπηηνθίσλ 

Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο ζηηο 
ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Ο Όκηινο δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία κε εμαζθαιηζκέλε 
απφδνζε, ε πνιηηηθή δε ηνπ Οκίινπ, είλαη λα δηαηεξεί πεξίπνπ ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα 
θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. ηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ήηαλ ζε 
δάλεηα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +0,5% ή –0,5% (2008: +/-0,5%). Οη 
αιιαγέο ζηα επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κία ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο 
ηεο αγνξάο. 

Πνζά ζε ρηι. € 2009 2008 

 +0,5% -0,5% +0,5% -0,5% 

Απνηέιεζκα ρξήζεο πξν θφξσλ (441) 441 (489) 489 

Καζαξή Θέζε (335) 335 (366) 366 

Γ. Πξνβιεπόκελε πνξεία & εμέιημε γηα ηε λέα ρξνληά 

Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ πνξεία ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία 
επεξεάδεη άκεζα φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Με εθαιηήξην ηε κέρξη ζήκεξα 
ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ Οκίινπ, ηφζν ζηε Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη 
ε παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία επεξεάδεη άκεζα φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, 
επεξεάδεη πεξαηηέξσ δπζκελέζηαηα θαη ηελ μελνδνρεηαθή αγνξά, εληφο ηεο νπνίαο ιεηηνπξγεί θαη ν 
Όκηινο. Καηά ζπλέπεηα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ, ζα ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαίηεξα 
επκεηάβιεηεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά θαη ε επηθπιαθηηθφηεηα πνπ εθδειψλνπλ νη ηξάπεδεο ζηε 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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Καηά ζπλέπεηα, ε Γηνίθεζε ζα επηθεληξσζεί ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο ζηφρσλ :  

1. Γηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο κε πεξηνξηζκφ δαπαλψλ, αληηζηαζκίδνληαο 
έηζη ηελ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Βαζηθφ κέιεκα ηεο Γηνίθεζεο παξακέλεη φκσο , ε 
δηαηήξεζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ησλ 880 ζέζεσλ 
εξγαζίαο ηνπ. 

2. Έκθαζε ζηελ εχξπζκε θαη θεξδνθφξν ιεηηνπξγία ησλ δχν λέσλ μελνδνρείσλ πνπ απέθηεζε ε 
εηαηξεία ζην Βειηγξάδη θαη ζηελ Ρφδν. 

3. Οινθιήξσζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ επελδχζεσλ ζηα δχν αλσηέξσ μελνδνρεία 

4. Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ ζα εμεηαζηεί ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο 
θξίζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ σο άλσ ζηφρσλ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαίηεξα επκεηάβιεησλ ζπλζεθψλ 
ζηελ αγνξά θαζψο θαη ηελ ζθηρηή πνιηηηθή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη κε 
ζθνπφ ηελ ηακεηαθή ελίζρπζε ηνπ Οκίινπ θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο αλάπηπμεο 
γηα ην 2010 κέζσ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ε Γηνίθεζε ζθνπεχεη λα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 
ησλ Μεηφρσλ ηελ δηαλνκή κεησκέλνπ πνζνχ κεξίζκαηνο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 
πγθεθξηκέλα ε Γηνίθεζε ζθνπεχεη λα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηελ 
δηαλνκή κεξίζκαηνο € 0,0280 αλά κεηνρή. 

Σέινο, ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, ππφ ην πξίζκα ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηεί απφ ηελ πξφζθαηε 
δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ηελ δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ηφζν ηνπ βάζνπο φζν θαη ηεο δηάξθεηαο 
ηελ παξνχζαο νηθνλνκηθήο χθεζεο, θαζψο θαη ηεο αδπλακίαο ζρεκαηηζκνχ αμηφπηζησλ πξνβιέςεσλ γηα 
ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε θπξίσο ηνπ ζεξηλνχ εμακήλνπ, γλσζηνπνηεί φηη δελ ζα πξνβεί ζε δεκνζίεπζε 
εθηηκήζεσλ γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2010. 

Δ. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

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

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

(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 ηελ ρξήζε 2009. 

εκεηψλνπκε φηη ε αλαθνξά ζηηο σο άλσ ζπλαιιαγέο ε νπνία αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία :  

(α) ην πνζφ απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ην ζχλνιν ηεο ρξήζεο 2009,  

(β) ην αλεμφθιεην ππφινηπν ηνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο (31/12/2009),  

(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 Λνγηζηηθφ Πξφηππν 24, γηα ην ζχλνιν ηεο ρξήζεο 2009 
θαη ηελ 31/12/2009 αληίζηνηρα είραλ σο εμήο:  

 Πνζά ζε ρηι €  Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ  

 Πσιήζεηο ππεξεζηψλ  - 61 

 Απαηηήζεηο  4.152 1.847 

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο 1.485 614 

Απφ ηηο αλσηέξσ ζπλαιιαγέο, νη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο έρνπλ απαιεηθζεί 
απφ ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ. Μεηαμχ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ 
ππάξρνπλ απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο απφ δαλεηζκφ ζπλνιηθήο αμίαο € 15.905 ρηι. θαη αληίζηνηρα έζνδα / 
έμνδα ηφθσλ χςνπο € 1.163 ρηι. θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο έζνδα / έμνδα πνζνχ ρηι € 233, πνπ 
απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. 

Σ. Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

Ο Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη ηηο Αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη απφ ηελ 
ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο. Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε σο ζχλνιν θαλφλσλ, 
αξρψλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ νξγαλψλεηαη θαη δηνηθείηαη ε Δηαηξία, έρεη σο ζηφρν 
ηε δηαθάλεηα πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ, θαζψο επίζεο ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ 
ηεο θαη φισλ φζσλ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΛΑΜΦΑ Α.Δ. είλαη ν ζεκαηνθχιαθαο ησλ Αξρψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 
ηνπ Οκίινπ ηεο. ήκεξα απαξηίδεηαη απφ 3 εθηειεζηηθά θαη 6 κε εθηειεζηηθά κέιε. Απφ ηα κε εθηειεζηηθά 
κέιε, ηα 2 πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο, πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.3016/2002 πεξί Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηψλ σο αλεμάξηεηα. 

Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή (Audit Committee) απνηειείηαη απφ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ θαη έρεη σο απνζηνιή ηελ αληηθεηκεληθή δηεμαγσγή εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη 
ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηηο 
αξκνδηφηεηέο ηεο πεξηιακβάλνληαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξίαο κε ηνπο θαλφλεο ηεο 
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαζψο επίζεο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο 
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ε επνπηεία ησλ εξγαζηψλ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξίαο. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί βαζηθή θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ 
Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο ΛΑΜΦΑ Α.Δ. απνηειεί κία αλεμάξηεηε νξγαλσηηθή κνλάδα, ε νπνία 
αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο. ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο πεξηιακβάλνληαη ε 
αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο επίζεο 
ε εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο φπσο απηέο 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (θπξίσο 
ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή) θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ . 

Ζ ΛΑΜΦΑ A.E. ζεζκνζέηεζε ηελ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ ηεο 
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο, εθαξκφδνληαο άκεζα ηηο επηηαγέο ηνπ Ν. 3016/2002 γηα ηελ Δηαηξηθή 
Γηαθπβέξλεζε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη νξίζεη Δζσηεξηθφ Διεγθηή ηελ θ. Κνξαιία Μσξαΐηε, 
Πηπρηνχρν ηνπ Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ 
νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ζ επηθεθαιήο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 
απαζρνιείηαη ζηελ Δηαηξία καο κε ζρέζε πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

Ε. Μεξηζκαηηθή πνιηηηθή 

ρεηηθά κε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε κεηαμχ άιισλ ηελ 
απνδνηηθφηεηα ηεο Δηαηξείαο, ηηο πξννπηηθέο, ηα επελδπηηθά πιάλα θαη ηελ πθηζηάκελε νηθνλνκηθή 
θξίζε, πξνηείλεη ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο ίζνπ κε € 0,028 αλά κεηνρή, έλαληη € 0,0556 αλά κεηνρή ην 
2008. Ζ πξνηεηλφκελε δηαλνκή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. 
εκεηψλεηαη φηη απφ ην παξαπάλσ πνζφ παξαθξαηείηαη πνζνζηφ 10% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.  
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Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3556/2007 

Ζ παξνχζα επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ 
3556/2007.Α) Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε είθνζη ηξία εθαηνκκχξηα, ελληαθφζηεο είθνζη επηά 
ρηιηάδεο, εμαθφζηα νγδφληα επξψ (€ 23.927.680), δηαηξνχκελν ζε εηθνζηέλα εθαηνκκχξηα, ηξηαθφζηεο 
εμήληα ηέζζεξεηο ρηιηάδεο (21.364.000) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο 
επξψ θαη δψδεθα ιεπηψλ (€ 1,12) ε θάζε κία. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο 
δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ (Καηεγνξία ρακειήο δηαζπνξάο θαη εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ) ηνπ 
Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

Κάζε θνηλή κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κίαο ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. 

Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε κεηνρή ηεο είλαη αλάινγα κε ην 
πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε θαηαβεβιεκέλε αμία ηεο κεηνρήο. Κάζε κεηνρή παξέρεη 
φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο, θαη εηδηθφηεξα : 

• ην δηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα εηήζηα ή ηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε θέξδε ηεο Δηαηξίαο. Πνζνζηφ 
35% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεη ‟ αθαίξεζε κφλνλ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, δηαλέκεηαη απφ ηα θέξδε 
θάζε ρξήζεο ζηνπο κεηφρνπο σο πξψην κέξηζκα, ελψ ε ρνξήγεζε πξφζζεηνπ κεξίζκαηνο απνθαζίδεηαη 
απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. Μέξηζκα δηθαηνχηαη θάζε κέηνρνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην ηεξνχκελν απφ 
ηελ Δηαηξία κεηξψν κεηφρσλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ κεξίζκαηνο. Σν κέξηζκα 
θάζε κεηνρήο ζα θαηαβάιιεηαη ζην κέηνρν εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 
πλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο ηξφπνο θαη ν ηφπνο θαηαβνιήο 
αλαθνηλψλεηαη κέζσ ηνπ Σχπνπ. Σν δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπ κεξίζκαηνο παξαγξάθεηαη θαη ην 
αληίζηνηρν πνζφ πεξηέξρεηαη ζην Γεκφζην κεηά ηελ παξέιεπζε 5 εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο, θαηά ην 
νπνίν ελέθξηλε ηε δηαλνκή ηνπ ε Γεληθή πλέιεπζε. 

• ην δηθαίσκα αλάιεςεο ηεο εηζθνξάο θαηά ηελ εθθαζάξηζε ή, αληίζηνηρα, ηεο απφζβεζεο θεθαιαίνπ 
πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεηνρή, εθφζνλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, 

• ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε κεηξεηά θαη ηελ 
αλάιεςε λέσλ κεηνρψλ, 

• ην δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ νξθσηψλ 
ειεγθηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, 

• ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηα εμήο επηκέξνπο δηθαηψκαηα 
: 

λνκηκνπνίεζεο, παξνπζίαο, ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο, ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζε ζέκαηα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαηαρψξεζεο ησλ απφςεσλ ζηα πξαθηηθά θαη ςήθνπ. 

• Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθθαζάξηζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξάγ. 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ). 

Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. 

Β) Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο 

Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Νφκνο θαη δελ πθίζηαληαη εθ ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηεο πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη πξφθεηηαη γηα άπιεο κεηνρέο 
εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

Γ) εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 έσο 
11 ηνπ λ. 3556/2007 

Οη ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 -11 ηνπ λ. 
3556/2007είλαη νη αθφινπζεο : 
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Οη κέηνρνη (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ) πνπ θαηείραλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 5% 
ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο, θαηά ηελ 31/12/2009 παξαηίζεληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΠΟΟΣΟ 

VENTURE ABILITY SA 60,56% 

HOMERIC DEPARTMENT STORES A.E. 8,25% 

UBS AG 6,27% 

TALANTON INVESTMENTS INC 5,16% 
ύλνια 80,24% 

Οη κέηνρνη (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ) πνπ θαηείραλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 5% 
ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο, θαηά ηελ 26/03/2010 παξαηίζεληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΠΟΟΣΟ 

NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD 30,28% 

DRYNA ENTERPRISES COMPANY LTD 30,28% 

HOMERIC DEPARTMENT STORES A.E. 8,25% 

UBS AG 6,27% 

TALANTON INVESTMENTS INC  5,16% 
ύλνια 80,24% 

Γ) Κάηνρνη θάζε είδνπο κεηνρώλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ 

Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 

Δ) Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ 

Γελ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ απνξξένπλ 
απφ ηηο κεηνρέο ηεο. 

η) πκθσλίεο κεηαμύ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνύο ζηε 
κεηαβίβαζε κεηνρώλ ή πεξηνξηζκνύο ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ 

Ο θχξηνο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο, Venture Ability S.A., θαηά ηελ 31/12/2009 είρε ελερπξηάζεη ζηελ 

Σξάπεδα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δ. 7.792.496 Κνηλέο Ολνκαζηηθέο Μεηνρέο ηεο εηαηξείαο, 
ζπλεπάγνληαο πεξηνξηζκφ ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο.  

Σν δηθαίσκα ςήθνπ ησλ σο άλσ κεηνρψλ αλήθε ζηελ Venture Ability S.A.  

Ο θχξηνο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο, NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD, θαηά ηελ 26/03/2010 έρεη 

ελερπξηαζκέλεο ζηελ Σξάπεδα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δ. 3.896.248 Κνηλέο Ολνκαζηηθέο 
Μεηνρέο ηεο εηαηξείαο, ζπλεπάγνληαο πεξηνξηζκφ ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο.  

Σν δηθαίσκα ςήθνπ ησλ σο άλσ κεηνρψλ αλήθε ζηελ NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD.  

Ο θχξηνο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο, DRYNA ENTERPRISES COMPANY LTD, θαηά ηελ 26/03/2010 έρεη 

ελερπξηαζκέλεο ζηελ Σξάπεδα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δ. 3.896.248 Κνηλέο Ολνκαζηηθέο 
Μεηνρέο ηεο εηαηξείαο, ζπλεπάγνληαο πεξηνξηζκφ ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο.  

Σν δηθαίσκα ςήθνπ ησλ σο άλσ κεηνρψλ αλήθε ζηελ NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD.  

Ε) Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ θαη ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ 

Οη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ηνπ 
δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920. 

Ζ) Αξκνδηόηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειώλ ηνπ γηα ηελ έθδνζε λέσλ 
κεηνρώλ ή γηα ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ 

Α ) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 ζηνηρ. β ) θαη γ ) ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο 
έρεη ην δηθαίσκα, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο 
δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ7 β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο κε ηελ 
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έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ δχν ηξίησλ 
(2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ 
είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία 
απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ σο άλσ εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε 
Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε. 

Β ) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο κπνξεί λα ζεζπηζζεί πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
θαη ην πξνζσπηθφ, κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο 
φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο. Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο νξίδεη, ηδίσο, ηνλ αλψηαην αξηζκφ 
κεηνρψλ πνπ κπνξεί λα εθδνζνχλ, ν νπνίνο βάζεη ηνπ λφκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/10 ησλ 
πθηζηάκελσλ κεηνρψλ, αλ νη δηθαηνχρνη αζθήζνπλ ην δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ, ηελ ηηκή θαη ηνπο φξνπο 
δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε απφθαζή ηνπ, ξπζκίδεη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, πνπ δε ξπζκίδεηαη 
δηαθνξεηηθά απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, εθδίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά δηθαηψκαηνο αγνξάο κεηνρψλ θαη θαηά 
ην κήλα Γεθέκβξην θάζε έηνπο εθδίδεη κεηνρέο ζηνπο δηθαηνχρνπο, πνπ άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο, 
απμάλνληαο αληίζηνηρα ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη πηζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή αχμεζε απηνχ. 

Γ ) Μέρξη ηελ παξνχζα ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο δελ έρεη ιάβεη νπδεκία απφθαζε 
γηα ηελ ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 
ΚΝ.2190/1920. 

Θ) εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε 
αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο 

Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο 
ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. 

Η) Κάζε ζπκθσλία πνπ ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή κε ην 
πξνζσπηθό ηεο, ε νπνία πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απόιπζεο ρσξίο 
βάζηκν ιόγν ή ηεξκαηηζκνύ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρόιεζήο ηνπο εμαηηίαο ηεο δεκόζηαο 
πξόηαζεο. 

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, 
νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο 
ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. Οη 
ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ζπλεπεία θαη ηεο 
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3371/2005, αλήιζαλ ηελ 31.12.2009 ζην πνζφ ησλ € 1.491 ρηι. γηα ηνλ 
φκηιν θαη € 1.261 ρηι. γηα ηελ εηαηξεία. Γελ πθίζηαηαη πξφβιεςε απνδεκίσζεο γηα ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. 

Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2010 

 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

ΓΗΧΡΓΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ  

Α.Γ.Σ. Ξ 282324 
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Γ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «Δηαηξείαο 
Διιεληθώλ Ξελνδνρείσλ Λάκςα Αλώλπκε Δηαηξεία» ζηηο 26 Μαξηίνπ 2010 θαη έρνπλ 

δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.lampsa.gr θαζψο θαη ζηνλ 
δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Υ.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 Σχπν 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 
ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο. 

 

http://www.lampsa./
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

  
 

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 Ποζά ζε σιλ. €  ημ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

        

Μη κςκλοθοπιακά ηοισεία Δνεπγηηικού 
 

        

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 5.2 153.628 155.377 80.261 82.743 

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 5.3 249 283 26 28 

Τπεξαμία 5.4 6.062 6.062   0 

Δπελδύζεηο ζε Θπγαηξηθέο 5.5 0 - 54.689 53.688 

Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο  5.6 4.217 77 51 51 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 5.14 1.611 3.152 1.377 2.500 

ύνολο 
 

165.767 164.951 136.404 139.009 

Κςκλοθοπιακά Πεπιοςζιακά ηοισεία Δνεπγηηικού 

 

        

Απνζέκαηα 5.7 1.079 1.099 500 499 

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο  5.8 2.588 3.537 2.083 2.724 

Ινηπέο Απαηηήζεηο 5.8 2.627 2.284 2.857 1.951 

 Ινηπά Θπθινθνξηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ  5.8 686 771 531 588 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 5.9 10.603 15.147 1.185 4.942 

ύνολο 

 

17.583 22.838 7.157 10.704 

ύνολο πεπιοςζιακών ζηοισείων Δνεπγηηικού 
 

183.350 187.790 143.561 149.713 

  

 

        

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
 

        

Ίδια Κεθάλαια 5.10         

Κεηνρηθό Θεθάιαην 5.10.1 23.928 23.928 23.928 23.928 

Γηαθνξά Τπέξ ην Άξηην 

 

38.641 38.641 38.641 38.641 

Σαθηηθό Απνζεκαηηθό 
 

835 682 832 678 

 Άιια Απνζεκαηηθά  

 

4.731 4.422 4.731 4.423 

Θέξδε/ Εεκίεο εηο λένλ  
 

20.107 18.895 6.694 7.683 

Απνζεκαηηθό πλαιιαγκαηηθώλ Γηαθνξώλ  

 

(910) 73   0 

Ίδια Κεθάλαια αποδιδόμενα ζηοςρ ιδιοκηήηερ ηηρ 
μηηπικήρ 

 

87.332 86.641 74.825 75.353 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 
 

4.067 3.926     

ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων 

 

91.399 90.567 74.825 75.353 

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 
 

        

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ 

ππεξεζία 5.17 1.491 1.287 1.261 1.090 

Καθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 5.15 56.007 78.479 40.139 62.495 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο  5.14 1.046 2.291 - 951 

Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 5.16 991 855 353 - 

Ινηπέο Πξνβιέςεηο 5.11 653 550 630 550 

ύνολο 

 

60.188 83.462 42.382 65.086 

Βπασςππόθεζμερ Τποσπεώζειρ 
 

        

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 5.12 1.720 1.601 1.190 936 

Φόξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο 5.13 570 1.100 462 1.100 

 Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο  5.15 925 273   0 

 Βξαρππξόζεζκν ηκήκα νκνινγηαθώλ θαη ηξαπεδηθώλ 
δαλείσλ  5.15 22.788 3.216 21.668 3.216 

 Βξαρππξόζεζκν ηκήκα ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ 
ππνρξεώζεσλ  5.18 - 1.709   0 

 Ινηπέο ππνρξεώζεηο  5.12 5.759 5.862 3.034 4.022 

ύνολο 
 

31.762 13.761 26.354 9.274 

ύνολο Τποσπεώζεων 

 

91.951 97.223 68.736 74.360 

 ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων και Τποσπεώζεων  
 

183.350 187.790 143.561 149.713 

 Τστόν διαθορές ζε αθροίζμαηα οθείλονηαι ζε ζηρογγσλοποιήζεις 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο. 
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Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 

  
 

 ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ   ΔΣΑΗΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 Πνζά ζε ρηι. €  εκ  1/1-31/12/2009  
 1/1-

31/12/2008  
 1/1-

31/12/2009  
 1/1-

31/12/2008  

 Πσιήζεηο  5.1, 5.19 47.021 60.375 29.762 37.307 

 Κφζηνο Πσιεζέλησλ  
 

(31.607) (36.234) (21.293) (22.974) 
 Μηθηό Κέξδνο  

 
15.414 24.141 8.469 14.333 

 Έμνδα Γηάζεζεο  5.19 (2.841) (3.094) (1.948) (2.140) 

 Έμνδα Γηνίθεζεο  5.19 (8.149) (7.414) (4.919) (5.524) 

 Άιια Έζνδα  5.19 2.578 1.822 1.789 945 

 Άιια Έμνδα  5.19 (1.039) (4.236) (423) (1.121) 
 Κέξδε Δθκεηάιιεπζεο  

 
5.963 11.218 2.968 6.493 

 Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο  5.20 (3.203) (4.427) (2.346) (3.182) 

 Υξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν  5.20 319 240 90 78 

 Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα  5.20 914 (1.288) 661 (1.282) 

 Κέξδε απφ εμαγνξά πνζνζηνχ ζπγαηξηθήο  5.20   4.825   - 

 Κέξδε / (Εεκηέο) πξν Φόξσλ  
 

3.992 10.569 1.373 2.107 

 Φφξνο Δηζνδήκαηνο  5.21 (989) 1.563 (713) 1.297 
 Καζαξά Κέξδε πεξηόδνπ  

 
3.004 12.132 661 3.404 

  
 

        
 Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα  

 
        

 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή 
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
εμσηεξηθνχ  

 
(983) 177 - - 

 Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ κεηά 
θφξσλ  

 
(983) 177 - - 

 πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα 
Πεξηόδνπ  

 
2.020 12.309 661 3.404 

  
 

        

 Κέξδε πεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε :  
 

        

 Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο  
 

2.759 10.736 661 3.404 

 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  
 

244 1.396     
  

 
3.004 12.132 661 3.404 

 πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα 
Πεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε:  

 
        

 Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο  
 

1.879 10.913 661 3.404 

 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  
 

141 1.396 - - 
  

 
2.020 12.309 661 3.404 

 Κέξδε αλά Μεηνρή γηα θέξδε απνδηδόκελα 
ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο  

 
        

 Βαζηθά ζε €  5.22 0,1292 0,5025 0,0309 0,1593 

 

   ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ   ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

  
 1/1-

31/12/2009  
 1/1-

31/12/2008  
 1/1-

31/12/2009  
 1/1-

31/12/2008  

Θέξδε / (Εεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 5.906 11.218 2.945 6.493 

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

απνζβέζεσλ 11.477 16.624 6.010 9.573 

 

Τστόν διαθορές ζε αθροίζμαηα οθείλονηαι ζε ζηρογγσλοποιήζεις 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο. 

 



    
Πνζά ζε ρηι €, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά  
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

Όκηινο 

 
 Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο Ηδηνθηήηεο ηεο ΛΑΜΦΑ    

 Πνζά ζε ρηι €  
 Μεηνρηθό 
θεθάιαην  

 Τπέξ ην 
Άξηην  

 Απνζεκαηηθό 
πλαιιαγκαηηθώλ 

Γηαθνξώλ  
 Λνηπά 

απνζεκαηηθά   Απνηειέζκαηα εηο λένλ   ύλνιν  
 Γηθαηώκαηα 
Μεηνςεθίαο   ύλνιν  

 Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008  23.928 38.641 (104) 4.404 12.255 79.124 10.958 90.083 

 Μεηαβνιέο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ρξήζεο  
         πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο  
         Γηαλνκή απνηειέζκαηνο ρξήζεσο 2007  - - 

 
700 (2.836) (2.136) - (2.136) 

 Μεηαβνιή θεθαιαίσλ απφ απφθηεζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο  - - 
 

- (1.260) (1.260) (8.428) (9.688) 

 πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα Υξήζεο 2008  - - 177 
 

10.736 10.913 1.396 12.309 
 Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008  23.928 38.641 73 5.104 18.895 86.641 3.926 90.567 

          Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009  23.928 38.641 73 5.104 18.895 86.641 3.926 90.567 

 Μεηαβνιέο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ρξήζεο  
         πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο  
         Γηαλνκή απνηειέζκαηνο ρξήζεσο 2008  

   
462 (1.650) (1.188) 

 
(1.188) 

 πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα Υξήζεο 2009  
  

(983) 
 

2.862 1.879 141 2.020 
 Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009  23.928 38.641 (910) 5.566 20.107 87.332 4.067 91.399 

 

Τστόν διαθορές ζε αθροίζμαηα οθείλονηαι ζε ζηρογγσλοποιήζεις 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

ειίδα 24 από 78 

Δηαηξεία 

Πνζά ζε ρηι €   Μεηνρηθό θεθάιαην   Τπέξ ην Άξηην   Λνηπά απνζεκαηηθά   Απνηειέζκαηα εηο λένλ   ύλνιν  

 Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008  23.928 38.641 4.401 7.115 74.085 

 Μεηαβνιέο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ρξήζεο  
      πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο  
    

- 

 Γηαλνκή απνηειέζκαηνο ρξήζεσο 2007  
  

700 (2.836) (2.136) 

 πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα Υξήζεο 2008  
   

3.404 3.404 
 Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008  23.928 38.641 5.100 7.683 75.352 

 Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009  23.928 38.641 5.100 7.683 75.352 

 Μεηαβνιέο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ρξήζεο  
      πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο  
      Γηαλνκή απνηειέζκαηνο ρξήζεσο 2008  
  

462 (1.650) (1.188) 

 πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα Υξήζεο 2009  
   

661 661 
 Τπόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009  23.928 38.641 5.562 6.694 74.825 

 

Τστόν διαθορές ζε αθροίζμαηα οθείλονηαι ζε ζηρογγσλοποιήζεις 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 



    
Πνζά ζε ρηι €, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά  
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 
Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Πνζά ζε ρηι €  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
    Κέξδε / (Εεκηέο) πξν θφξσλ 3.992 10.569 1.373 2.107 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 
    Απνζβέζεηο  5.628 5.406 3.088 3.080 

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ (57) 
 

(23) 
 Εεκηέο / (Κέξδε) απφ πψιεζε παγίσλ - 64 

  Πξνβιέςεηο / (Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο 
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ) 229 386 195 160 

Εεκηέο / (Κέξδε) εχινγεο αμίαο Δπελδχζεσλ ζε Αθίλεηα - 
 

- 
 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (914) 1.288 (661) 1.282 

Τπεξαμία απφ αγνξά πνζνζηνχ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 
 

(4.825) 
  Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα (319) (240) (90) (93) 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 3.203 4.427 2.346 3.182 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο: - 

   Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 20 (26) (2) (61) 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 702 2.382 1.342 (3.033) 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) (2.618) (967) (331) 1.844 

Μείνλ: 
    Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα (3.421) (4.426) (2.571) (3.182) 

Καηαβιεκέλνη θφξνη (1.116) (1.137) (1.100) (1.137) 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (α) 5.330 12.901 3.566 4.150 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
    Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (4.023) (5.335) (604) (1.490) 

Αγνξά ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ θαη Κ/Ξ - 
   Αγνξά ζπγαηξηθψλ (κείνλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ 

ζπγαηξηθήο) - (17.909) 
 

(17.587) 

Πσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 
   

1 

Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ 824 
 

152 
 Γάλεηα ρνξεγεζέληα (4.152) 

   Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ & πνζά θαηαηεζεηκέλα γηα 
αχμεζε θεθαιαίνπ ελνπνηνχκελεο εηαηξείαο  

  
(2.551) 

 Σφθνη εηζπξαρζέληεο 251 240 90 93 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  - 
   ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β) (7.100) (23.005) (2.913) (18.983) 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
    Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ   

   Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 2.307 18.500 - 18.500 

Πσιήζεηο / (Αγνξέο) Ηδίσλ κεηνρψλ - 
   Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο - 
   Δμνθιήζεηο δαλείσλ (3.894) (3.235) (3.222) (3.235) 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 
(ρξενιχζηα) (0) 

   Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (1.187) (2.136) (1.187) (2.136) 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (γ) (2.774) 13.129 (4.409) 13.129 

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα (α) + (β) + (γ) (4.544) 3.025 (3.757) (1.704) 

     Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 15.147 12.122 4.942 6.646 

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ 
    Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 10.603 15.147 1.185 4.942 

Τστόν διαθορές ζε αθροίζμαηα οθείλονηαι ζε ζηρογγσλοποιήζεις 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ο Όκηινο ΛΑΜΦΑ έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο φια ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη ηηο δηεξκελείεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πνπ ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ζχληαμε ησλ εηαηξηθψλ θαη 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2009. 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ είλαη ε «ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ A.Δ.» ε νπνία 
εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α1, θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κε αξηζκφ Μ.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 Κπβεξλήζεσο ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ ελέθξηλε ην θαηαζηαηηθφ ηεο. Ο Όκηινο ιεηηνπξγεί 
αλειιηπψο απφ ηελ ίδξπζή ηεο, επί ελελήληα (90) ζπλαπηά έηε. 

θνπφο ηνπ Οκίινπ 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 πκβνπιίνπ, πνπ εμειέγε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 17εο 
Γεθεκβξίνπ 2009 κε ηξηεηή δηάξθεηα θαη ε ζχλζεζή ηνπ έρεη σο εμήο: 

Πξφεδξνο: Γεψξγηνο Γαιαλάθηο Δθηειεζηηθφ Μέινο  
Αληηπξφεδξνο: Απφζηνινο Γνμηάδεο Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο: Νηθφιανο Γάλδαινο Δθηειεζηηθφ Μέινο  
Μέιε: Υιφε Λαζθαξίδε  Δθηειεζηηθφ Μέινο  

 
Μσξίο Μνληηάλν Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 
Φίιηππνο ππξφπνπινο Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 
Tihomir Trivunac Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 
Αζαλάζηνο Παπαδφπνπινο  Με Δθηειεζηηθφ & Αλεμάξηεην Μέινο 

 
Thomas Miller Με Δθηειεζηηθφ & Αλεμάξηεην Μέινο 

Οη κεηνρέο ηνπ νκίινπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ην 1946. 

Ο Όκηινο θαη ε Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc, ππέγξαςαλ ζχκβαζε Γηαρείξηζεο θαη 
Λεηηνπξγίαο ηνπ Ξελνδνρείνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2001. χκθσλα κε ηελ ζχκβαζε ε Starwood, 
ζπκθψλεζε λα παξέρεη ππεξεζίεο Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο ζην μελνδνρείν «Μεγάιε Βξεηαλλία».  

Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο 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 8% ησλ κηθηψλ θεξδψλ εθκεηάιιεπζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ην μελνδνρείν 
επηηχρεη ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ θεξδνθνξίαο. Καη νη δχν εηαηξείεο έρνπλ πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα σο 
πξνο ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ιφγν. 

Δπίζεο, ζχκβαζε δηαρείξηζεο ππέγξαςε κε ηελ Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. θαη ε 
Σνπξηζηηθά Θέξεηξα Α.Δ., ηδηνθηήηξηα εηαηξεία ηνπ Ξελνδνρείνπ Imperial Rhodes. Ζ ζπκθσλία αθνξά 
ηελ αλάιεςε ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Ξελνδνρείνπ (operating services agreement). εκεηψλεηαη 
φηη ε Λάκςα είλαη θάηνρνο ηνπ 50% ησλ κεηνρψλ ηεο Σνπξηζηηθά Θέξεηξα Α.Δ. χκθσλα κε ηελ 
ζπκθσλία ην μελνδνρείν ζα νλνκαζηεί Sheraton Rhodes Resort. 

2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη ελνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΛΑΜΦΑ A.E. έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε 
ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 
ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή 
ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 
δξαζηεξηφηεηάο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γ.Π.Υ.Α. φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ 
εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. 

Όια ηα αλαζεσξεκέλα ή λενεθδνζέληα Πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν θαη 
είλαη ζε ηζρχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα. 

http://www.lampsa.gr/
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Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ 
εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ 
νκίινπ. Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη 
πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηελ § 2.2. 

2.1. Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο 

2.1.1. Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2009 

Ο Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο φια ηα ΓΠΥΑ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη πνπ ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2009. Σα παξαθάησ ΓΠΥΑ, ηξνπνπνηήζεηο 
θαζψο θαη λέεο δηεξκελείεο είραλ γηα πξψηε θνξά εθαξκνγή θαηά ηε ρξήζε 2009: 

 Τηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Ο Όκηινο πηνζέηεζε ην αλαζεσξεκέλν Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» 
(αλαζεψξεζε 2007) ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο θαη εθαξκφζζεθε αλαδξνκηθά. Οη 
βαζηθέο αιιαγέο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ 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 Πξνηχπνπ επηθέξεη αιιαγέο ζηελ νξνινγία θαζψο 
θαη ζηελ παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη λένη νξηζκνί ηνπ Πξνηχπνπ σζηφζν δελ αιιάδνπλ ηνπο θαλφλεο αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο ή 
γλσζηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ππφινηπα 
Πξφηππα. 

Οη λέεο απαηηήζεηο απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 1 έρνπλ εθαξκνγή θαη ζην Γ.Λ.Π. 8 «Λνγηζηηθέο 
πνιηηηθέο, αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ιάζε». 

Ο φκηινο πξνέβε ζε πηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ 
Καηαζηάζεσλ» θαζψο θαη ηνπ Γ.Π.Υ.Α 8 «Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα». Ζ εθαξκνγή ησλ 
αλσηέξσ πξνηχπσλ ζπληζηνχλ αλαδξνκηθή εθαξκνγή κηαο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία δελ 
δηαθνξνπνηεί νπζησδψο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη 
παξαιεθζεί ε δεκνζίεπζε ηξίηεο ζπγθξηηηθήο ζηήιεο ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. 

 Τηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Π.Υ.Α. 8 «Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα». 

Ο Όκηινο πηνζέηεζε γηα πξψηε θνξά ην Γ.Π.Υ.Α. 8 «Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα». Σν 
πξφηππν έρεη εθαξκνζζεί αλαδξνκηθά κε πξνζαξκνγή δειαδή ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηελ παξνπζίαζε 
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 2008. Παξφια απηά, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2008 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δε δηαθέξνπλ νπζησδψο απφ απηά πνπ είραλ δεκνζηεπζεί ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2008.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε πηνζέηεζε ηνπ λένπ Πξνηχπνπ δελ έρεη επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Όκηινο 
αλαγλσξίδεη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηεο ηνκείο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο, ν Όκηινο πιένλ 
παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εθάζηνηε ηνκέα κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη θαη ρξεζηκνπνηεί ε Γηνίθεζε 
γηα ζθνπνχο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο. Οη θπξηφηεξεο αξρέο πεξηγξάθνληαη ζηελ § 3.4 «Οηθνλνκηθέο 
πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα». 

 Τηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Λ.Π. 23 « Κόζηνο Γαλεηζκνύ» 

Ο Όκηινο επίζεο πηνζέηεζε ην αλαζεσξεκέλν Γ.Λ.Π. 23 «Κφζηνο Γαλεηζκνχ». Σν αλαζεσξεκέλν 
Γ.Λ.Π. 23 θαηαξγεί ηελ επηινγή ηεο άκεζεο αλαγλψξηζεο ζαλ έμνδν ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ αθνξά 
ζε απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ 
παγίνπ είλαη φηη απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα έιζεη ζε θαηάζηαζε γηα 
ρξήζε ή πψιεζε. Μία επηρείξεζε, παξφια απηά, απαηηείηαη λα θεθαιαηνπνηεί ηέηνηα θφζηε δαλεηζκνχ 
ζαλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ παγίνπ. 

Σν αλαζεσξεκέλν Πξφηππν δελ απαηηεί ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη 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 έιζνπλ ζε θαηάζηαζε γηα ρξήζε ή πψιεζε. 
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Ζ κέρξη ηψξα εθαξκνδφκελε πνιηηηθή αθνξνχζε ζηελ άκεζε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 
κε ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ. Ζ αιιαγή ζηνλ ηξφπν ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο 
αλαγλψξηζεο ησλ εμφδσλ απηψλ επεξεάδεη θαηά βάζε ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ εμφδνπ 
φπσο θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ εμφδνπ απηνχ (ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο έλαληη απνζβέζεσλ).  

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

 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 13: Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ 

Σα πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πειαηψλ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο θίλεηξα λα αγνξάδνπλ πξντφληα ή 
ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο. Δάλ ν πειάηεο αγνξάζεη πξντφληα ή ππεξεζίεο, ηφηε ε επηρείξεζε ηνπ 
ρνξεγεί award credits «πφληνπο» ηα νπνία ν πειάηεο κπνξεί λα εμαγνξάζεη ζην κέιινλ πξνο απφθηεζε 
δσξεάλ ή ζε κεησκέλε ηηκή πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά δχλαληαη λα εθαξκφδνληαη 
απφ ηελ επηρείξεζε ηελ ίδηα ή απφ ηξίην κέξνο. Ζ Γηεξκελεία 13 κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα award 
credits πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ πνπ κία επηρείξεζε κπνξεί λα ρνξεγεί ζηνπο πειάηεο ηεο 
σο κέξνο κίαο ζπλαιιαγήο πψιεζεο. Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 13 εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά γηα πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2008. Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηνλ φκηιν είλαη ακειεηέα. 

 Τηνζέηεζε ησλ Δηήζησλ Βειηηώζεσλ ηνπ 2008 

Σν Γηεζλέο πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) πξνρψξεζε κέζα ζην 2009 ζηελ έθδνζε 
«Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 2008» ζηα πιαίζηα ηεο 
δηαδηθαζίαο βειηίσζεο ησλ Γ.Π.Υ.Α. θαη πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά κηθξψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε δηάθνξα 
πξφηππα νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν αθξηβέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο 
θαλφλσλ θαη λα απαιεηθζνχλ ηπρφλ αζπλέπεηεο κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ.  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη δελ έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηνλ Όκηιν.  

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

 Γ.Π.Υ.Α.2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» – 
Πξνϋπνζέζεηο Καηνρύξσζεο θαη Αθπξώζεηο.  

Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πξνηχπνπ δηεπθξηλίδεη φηη σο πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο ζεσξνχληαη κφλν νη 
πξνυπνζέζεηο ππεξεζίαο θαη νη πξνυπνζέζεηο απνδνηηθφηεηαο, ελψ νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πξέπεη 
λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζρεηηθψλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
παξαρψξεζεο.  

Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 
ηελ 1/1/2009.  

 Γ.Π.Υ.Α.7 (Σξνπνπνίεζε) «Βειηηώζεηο ζηηο Γλσζηνπνηήζεηο γηα Υξεκαηννηθνλνκηθά 
Μέζα»  

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Π.Υ.Α. 7 εηζάγεη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εχινγε αμία θαη 
ηξνπνπνηεί ηηο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. ε ζρέζε κε ηελ εχινγε αμία, ε 
ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε κηαο ηεξαξρίαο ηξηψλ επηπέδσλ γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
κέζα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία, θαζψο επίζεο θαη ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά 
κε νπνηεζδήπνηε κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηεο ηεξαξρίαο θαη ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο ζε 
ζρέζε κε ην επίπεδν ηξία. Δπηπξφζζεηα, ηξνπνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηνλ 
θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
ελεξγεηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο. Οη ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο δελ 
απαηηείηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαζψο απηφ δελ πξνβιέπεηαη ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο 
ηξνπνπνίεζεο. Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1/1/2009.  
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 Γ.Λ.Π. 32 - (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη Γ.Λ.Π.1 
(Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» - Υξεκαηννηθνλνκηθά 
Μέζα δηαζέζηκα από ηνλ θάηνρν (ή “puttable” κέζν).  

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Λ.Π.32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν 
(«puttable») θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα 
Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Λ.Π.1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα «puttable» κέζα πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. 
Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Ζ αλσηέξσ 
ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 
1/1/2009.  

 Γ.Λ.Π. 39: «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Γ.Λ.Π. 39 γηα ελζσκαησκέλα παξάγσγα ζε πεξηπηώζεηο αλαηαμηλόκεζεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ  

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39 απαηηεί νη επηρεηξήζεηο λα εθηηκνχλ εάλ ρξεηάδεηαη λα δηαρσξίδνπλ έλα 
ελζσκαησκέλν παξάγσγν απφ έλα πβξηδηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζσ ζηηο πεξηπηψζεηο 
αλαηαμηλφκεζεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία 
ηνπ.  

Ο Όκηινο εθηηκά φηη ηα Πξφηππα θαη νη δηεξκελείεο απηέο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ. 

2.1.2. Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία 
δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί πξόσξα από ηελ επηρείξεζε 

Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ 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. 

 Τηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Π.Υ.Α. 3: «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ηνπ 
αλαζεσξεκέλνπ Γ.Λ.Π. 27: «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθόο 
ρεηξηζκόο γηα επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο» 

Σν αλαζεσξεκέλν Γ.Π.Υ.Α.3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ 
επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 
αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά 
απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ 
ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν Γ.Λ.Π.27 απαηηεί 
ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ 
θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο 
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. 
Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο 
απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο. 

Σν αλαζεσξεκέλα πξφηππα αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζπλελψζεσλ 
επηρεηξήζεσλ κειινληηθψλ πεξηφδσλ, ελψ ε επίδξαζε απηή ζα εθηηκεζεί φηαλ απηέο νη ζπλελψζεηο 
πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 
ηελ 01/07/2009. Νσξίηεξα εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα 
γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο.  

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 27: «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», 
ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α.» όζνλ αθνξά ην θόζηνο θηήζεο 
ζπκκεηνρώλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, θνηλνπξαμίεο ή ζπγγελείο εηαηξίεο θαη πηνζέηεζε 
ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Λ.Π. 28: «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθόο 
ρεηξηζκόο γηα επελδύζεηο ζε ζπγγελείο».  

Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, ην θφζηνο θηήζεο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο θαη 
ζε θνηλνπξαμίεο, ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο, δελ επεξεάδεηαη πιένλ απφ 
δηαλνκέο θεξδψλ πνπ είραλ ζρεκαηηζζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ησλ ζπκκεηνρψλ. Οη ελ ιφγσ 
δηαλνκέο ζα θαηαρσξνχληαη πιένλ ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα απφ κεξίζκαηα. Με ηελ ηξνπνπνίεζε 
απηή επήιζαλ επίζεο αιιαγέο ζην Γ.Λ.Π. 36 – Απνκείσζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ, ζην νπνίν 
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πξνζηέζεθαλ ελδείμεηο γηα ηελ απνκείσζε ζπκκεηνρψλ, κε βάζε ηελ επίπησζε ζηελ θαζαξή ζέζε ησλ 
εηαηξηψλ ιφγσ ηεο δηαλνκήο κεξηζκάησλ ζηηο επελδχνπζεο ζε απηέο εηαηξίεο. ε φηη αθνξά ηηο 
επηρεηξήζεηο πνπ γηα πξψηε θνξά ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επρεξέζηεξε ε δηαδηθαζία ζπληάμεσο ησλ ελ ιφγσ θαηαζηάζεσλ, δίλνληαη 
ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο 
εηαηξίεο θαη ζε θνηλνπξαμίεο, κε βάζε ηελ εχινγε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ή ηε ινγηζηηθή αμία πνπ απηέο 
είραλ κε ην πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. ε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ιφγσ ηεο απνπζίαο 
ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ απφ ηα Πξφηππα, νη απμήζεηο ζηε ζπκκεηνρή ησλ ζπγαηξηθψλ είραλ ηνλ ίδην 
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ φπσο θαη ζηελ εμαγνξά ησλ ζπγαηξηθψλ κε αλαγλψξηζε ππεξαμίαο φπνπ ήηαλ 
απαξαίηεην. Ζ επίδξαζε απφ ηε κείσζε κηαο ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή πνπ δελ πεξηέθιεηε απψιεηα 
ειέγρνπ, αλαγλσξηδφηαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ. χκθσλα, κε ην 
αλαζεσξεκέλν Γ.Λ.Π. 27 φιεο νη απμήζεηο θαη νη κεηψζεηο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, 
αλαγλσξίδνληαη απ‟ επζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα κε θακία επίδξαζε ζηελ ππεξαμία θαη ζηα απνηειέζκαηα 
ηεο πεξηφδνπ. ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ κηαο ζπγαηξηθήο σο απνηέιεζκα κηαο ζπλαιιαγήο, 
ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν απαηηεί ν Όκηινο λα πξνρσξήζεη ζηελ απναλαγλψξηζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ, ζηελ ηξέρνπζα αμία ηνπο. 
Οπνηνδήπνηε δηθαίσκα παξακέλεη ζηελ πξψελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ, αλαγλσξίδεηαη ζηελ 
εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπγαηξηθήο. Κέξδνο ή Εεκηά απφ ηελ 
απψιεηα ηνπ ειέγρνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 
εηζπξάμεσλ, αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο, θαη ησλ πξνζαξκνγψλ. 

Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 
ηελ 1/7/2009.  

 Γ.Λ.Π. 39: «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Γ.Λ.Π. 39 γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο  

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 
πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ.  

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Λ.Π. 39 εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 
ή κεηά ηελ 01/07/2009. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 Γ.Λ.Π.32-(Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» - Σαμηλόκεζε 
Δθδόζεσλ Γηθαησκάησλ ζε Μεηνρέο. 

Ζ Σξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην Γ.Λ.Π. 32 κε ζθνπφ 
ηελ ηαμηλφκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (πνπ αλαθέξνληαη 
καδί σο «δηθαηψκαηα (rights)») σο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ ηξνπνπνίεζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ 
αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15: πκθσλίεο Καηαζθεπήο Αθηλήησλ  

θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 15 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα δχν δεηήκαηα: 

 Αλ νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 11 ή ηνπ Γ.Λ.Π. 
18. 

 Πφηε 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. Οη ζπκθσλίεο πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Γηεξκελείαο 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.Π.Υ.Α. 
15 «πκθσλίεο Καηαζθεπήο Αθηλήησλ εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1/1/2009. Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιίηηθέο αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε φζα 
νξίδνληαη ζην Γ.Λ.Π. 8. 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 636/2009 ηεο ΔΔ, νη εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηελ ΔΓΓΠΥΑ 15, ην αξγφηεξν 
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2009. 
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 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16: Αληηζηαζκίζεηο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα 
ηνπ Δμσηεξηθνύ 

Οη επελδχζεηο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα θαηέρνληαη άκεζα απφ κία 
κεηξηθή επηρείξεζε ή έκκεζα απφ θάπνηα ζπγαηξηθή ηεο. θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 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 Γηεξκελεία 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 ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 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 ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα ηνπ 
Δμσηεξηθνχ» εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 
Οθηψβξε 2008. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 460/2009 ηεο ΔΔ, νη εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηελ ΔΓΓΠΥΑ 16, 
ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 30 
Ηνπλίνπ 2009. 

 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.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. 

θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα 
αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα κεηξά θαζψο θαη, ην πψο ζα πξέπεη λα 
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 Γηεξκελεία 17 «Γηαλνκέο κε Σακεηαθψλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ζηνπο Ηδηνθηήηεο» εθαξκφδεηαη 
απφ ηηο επηρεηξήζεηο κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009. 
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1142/2009 ηεο ΔΔ, νη εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηελ ΔΓΓΠΥΑ 17, ην αξγφηεξν 
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ ηνπο νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Οθησβξίνπ 
2009. Νσξίηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο επηηξέπεηαη αξθεί ε επηρείξεζε λα γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο 
απηφ ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ηαπηφρξνλα λα εθαξκφδεη ην 
ΓΠΥΑ 3 (φπσο αλαζεσξήζεθε ην 2008), ην ΓΛΠ 27 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2008) θαη ην 
ΓΠΥΑ 5 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξνχζα Γηεξκελεία). Ζ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο 
δελ επηηξέπεηαη. Ζ δηεξκελεία δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηνλ Όκηιν. 

 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18: Μεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ από Πειάηεο 

Ζ Γηεξκελεία 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. θνπφο ηεο 
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18 είλαη λα απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο 
νπνίεο κηα επηρείξεζε ιακβάλεη απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ (νηθφπεδα, θηεξηαθέο 
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). 

ε 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 ηε παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ή θαη 
ζηα δχν ηαπηφρξνλα). Ζ Γηεξκελεία 18 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.  

Ζ ΔΓΓΠΥΑ 18 «Μεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ Πειάηεο» εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα 
ηέηνηνπ είδνπο κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ 01/07/2009. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 
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1164/2009 ηεο ΔΔ, νη εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηελ ΔΓΓΠΥΑ 18, ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
ηνπ πξψηνπ ηνπο νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αξρίδεη κεηά ηηο 31 Οθησβξίνπ 2009.Ζ δηεξκελεία δελ είλαη 
εθαξκφζηκε ζηνλ Όκηιν. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2009 

Καηά ην 2009 ην ΓΛΠ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ γηα ην 2009 –κηα ζεηξά 
πξνζαξκνγψλ ζε 12 Πξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα 
Πξφηππα. Σν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΠΥΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ 
κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο πξνζαξκνγέο έρνπλ εκεξνκελία έλαξμεο 
ηζρχνο γηα ηηο εηήζηεο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 ελψ πξνγελέζηεξε 
εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη.  

Ο Όκηινο δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Πξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. 

Με βάζε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ Οκίινπ θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε 
δελ αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηνπ Οκίινπ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ 
εθαξκφζηκα.  

2.1.3. Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία δελ έρνπλ 
αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ. 

Δπηπιένλ, ε ΓΛΠ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ ΓΠΥΑ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 
δηεξκελεηψλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα 
νπνία κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί απφ 
ηελ ΔΔ. 

 ΓΠΥΑ 9: «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» 

Σν ΓΛΠ ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην ΓΛΠ 39 « Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλψξηζε θαη 
απνηίκεζε» θαηά ην ηέινο ηνπ 2010, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα εηήζηεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΛΠ 39. Σα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 

1ν ζηάδην: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 

2ν ζηάδην: Μεζνδνινγία απνκείσζεο 

3ν ζηάδην: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 

Δπηπιένλ έλα επηπιένλ ζρέδην πξαγκαηεχεηαη κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο. 

Σν ΓΠΥΑ 9 ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηα ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ παξέρνληαο ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ θαη κηα αξρή κε βάζε πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. Καηά ην λέν πξφηππν, ε 
νηθνλνκηθή νληφηεηα ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο 
είηε ζηελ εχινγε αμία βάζεη  

α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ, θαη 

β) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκβαηψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ (αλ δελ έρεη επηιέμεη λα νξίζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία 
κέζσ απνηειεζκάησλ). 

Ζ χπαξμε κνλφ δπν θαηεγνξηψλ - απνζβεζκέλν θφζηνο θαη εχινγε αμία – ζεκαίλεη φηη ζα απαηηείηαη 
κφλν έλα κνληέιν απνκείσζεο ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνηχπνπ, κεηψλνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα. 

Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΥΠΑ 9 αμηνινγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαζψο αλακέλεηαη λα κελ 
ππάξρεη επίδξαζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέινπ πνπ ζα 
δηαιέμεη ε επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Π.Υ.Α. 2: «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»  
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Σν ΓΛΠ πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο επέλδπζεο 
ηνπ θεθαιαίνπ ζχληαμεο θαη ηεο αθχξσζεο ηνπ. Καλέλα απφ ηα ησξηλά πξνγξάκκαηα πιεξσκψλ 
βαζηδφκελσλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο. Ζ Γηνίθεζε 
εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Οκίινπ. 
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Π.Υ.Α. εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 
ή κεηά ηελ 1/1/2010. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξώηε Δθαξκνγή» - Δπηπξόζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα 
Δηαηξίεο πνπ Δθαξκόδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξώηε Φνξά 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαίξεζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ ζηελ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ 
ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη κηζζψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη 
γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ 
είλαη εθαξκφζηκε ζηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ. 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξώηε Δθαξκνγή» - Πεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο από 
ηε πγθξηηηθή Πιεξνθόξεζε γηα ηηο Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 γηα Δηαηξίεο πνπ 
Δθαξκόδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξώηε Φνξά  

Ζ Σξνπνπνίεζε παξέρεη εμαηξέζεηο ζε εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 
ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη 
απφ ην ΓΠΥΑ 7 „Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο‟. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ 
εθαξκφδεηαη γηα ηνλ Όκηιν. 

 Γ.Λ.Π. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ (αλαζεώξεζε)»  

Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη επηρεηξείηαη 
κείσζε ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ δεκνζίνπ. 
πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο 
ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, 
απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη 
κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ 
δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε 
απηή, ε νπνία δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ 
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α.14 (Σξνπνπνίεζε)- «Πξνπιεξσκέο ειάρηζησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ»  

Ζ Σξνπνπνίεζε έγηλε γηα λα άξεη ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ είρε κηα νληφηεηα ζην λα αλαγλσξίζεη έλα ζηνηρείν 
ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξνέθππηε απφ εζεινληηθέο πξνπιεξσκέο πνπ έθαλε πξνο έλα πξφγξακκα 
παξνρψλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε 
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011. Ζ δηεξκελεία 
δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηνλ Όκηιν. 

 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 19: Δμόθιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κέζσ πκκεηνρηθώλ 
Σίηισλ 

Ζ Γηεξκελεία 19 εμεηάδεη ην ζέκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ φηαλ νη φξνη κηαο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απνηεινχλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη σο απνηέιεζκα ε 
νληφηεηα εθδίδεη κεηνρηθνχο ηίηινπο ζηνλ πηζησηή γηα λα εμνθιήζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Σέηνηεο ζπλαιιαγέο αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο σο αληαιιαγέο 
«ρξεσζηηθψλ – ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ» ή ζπκθσλίεο αληαιιαγήο κεηνρψλ, θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο 
απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 19, ππήξρε ζεκαληηθή πνηθηινκνξθία ζηε ινγηζηηθή 
αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ λέα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010, θαη επηηξέπεηαη ε πξφσξε πηνζέηεζε. 

Ζ Γηεξκελεία 19 αθνξά κφλν ηε ινγηζηηθή ηνπ νθεηιέηε ζε ηέηνηεο αληαιιαγέο. Γελ έρεη εθαξκνγή φηαλ ε 
πηζησηήο είλαη επίζεο άκεζνο ή έκκεζνο κέηνρνο θαη ελεξγεί ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ, ή φηαλ ν πηζησηήο 
θαη ε νληφηεηα ειέγρνληαη απφ ην ίδην κέξνο ή κέξε πξηλ θαη κεηά ηελ ζπλαιιαγή θαη ε νπζία ηεο 
ζπλαιιαγήο πεξηιακβάλεη δηαλνκήο θεθαιαίνπ απφ ή ζηελ νληφηεηα. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 
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πνπ εμνθινχληαη κέζσ έθδνζεο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο φξνπο ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο είλαη επίζεο εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο Γηεξκελείαο. 

Ζ Γηεξκελεία 19 απαηηεί απφ ηνλ νθεηιέηε λα αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 
ππνρξέσζε πνπ έρεη εμνθιεζεί κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο σο εμήο: 

•  ε έθδνζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζηνλ νθεηιέηε γηα εμφθιεζε κίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο 
ή ελφο ηκήκαηνο κίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο είλαη ε αληαιιαγή πνπ θαηαβάιιεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 41 ηνπ Γ.Λ.Π. 39 ε νληφηεηα επηκεηξά ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο 
πνπ εθδίδνληαη ζηελ εχινγε αμία, εθηφο εάλ δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα  

•  εάλ ε εχινγε αμία ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα, ηφηε 
ρξεζηκνπνηείηαη ε εχινγε αμία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ έρεη εμνθιεζεί 

•  ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ εμνθιείηαη θαη ηνπ 
αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 19 «Δμφθιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ κέζσ πκκεηνρηθψλ Σίηισλ» 
εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 
01/07/2010. Ζ παξαπάλσ δηεξκελεία δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηνλ Όκηιν. 

2.2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο. 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥA) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη 
νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία 
ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπεξεάδνπλ επίζεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελδερφκελσλ 
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα 
δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηεο πεξηφδνπ. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα 
δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ 
παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά 
γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο 
κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

Κξίζεηο 

Οη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ (εθηφο ησλ θξίζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε 
εθηηκήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα) θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα 
πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θπξίσο ζρεηίδνληαη κε:  

- Καηεγνξηνπνίεζε ησλ επελδύζεσλ. 

- Αλαθηεζηκόηεηα ησλ απαηηήζεσλ. 

- Απαμίσζε ησλ απνζεκάησλ. 

Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο 

πγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο καο θαηαζηάζεηο θαζψο 
θαη ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο απφ εκάο λα ζρεκαηίδνπκε ππνζέζεηο ζρεηηθά 
κε αμίεο ή ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν 
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη 
ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο 
πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο 
γηα ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Ο φκηινο 
αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ 
εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη ζε άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο 
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο καο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα 
αιιάμνπλ ζην κέιινλ. ηε § 3 «χλνςε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ», αλαθέξνληαη νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 
νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί απφ απνδεθηέο ελαιιαθηηθέο.  

 Δθηίκεζε απνκείσζεο  

Ο φκηινο ειέγρεη εηεζίσο ηελ ππάξρνπζα ππεξαμία γηα ηπρφλ απνκείσζε θαη εξεπλά ηα γεγνλφηα ή ηηο 
ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ χπαξμε απνκείσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα ζεκαληηθή 
δπζκελήο αιιαγή ζην εηαηξηθφ θιίκα ή κηα απφθαζε γηα πψιεζε ή δηάζεζε κηαο κνλάδαο ή ελφο 
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ιεηηνπξγηθνχ ηνκέα. Ο θαζνξηζκφο ηεο χπαξμεο απνκείσζεο απαηηεί ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαθηήζηκνπ 
ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο, ε νπνία εθηηκάηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ 
ηακεηαθψλ ξνψλ.  

Σα αλαθηήζηκα πνζά ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ έρνπλ θαζνξηζηεί βαζηδφκελα ζε 
ππνινγηζκνχο ηεο αμίαο ρξήζεο. Απηνί νη ππνινγηζκνί απαηηνχλ ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ.  

Δάλ απφ απηή ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη αλάγθε γηα απνκείσζε, ε κέηξεζε ηεο απνκείσζεο απαηηεί 
εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο γηα θάζε αλαγλσξηδφκελν ελζψκαην ή πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζέγγηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ε νπνία αλαθέξεηαη παξαπάλσ απφ 
αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, φπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν.  

Δπηπιένλ εηεζίσο ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε άιια αλαγλσξηδφκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 
θαζνξηζκέλεο σθέιηκεο δσέο θαη ππνθείκελα ζε απφζβεζε ζπγθξίλνληαο ηε ινγηζηηθή αμία κε ην 
άζξνηζκα ησλ κε πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ο φκηινο εηεζίσο ειέγρεη γηα απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο, ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή 
πνιηηηθή φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ. 

 Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Ζ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
ησλ πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο 
ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε 
ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα 
αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ βαζηδφκελε ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ 
πνπ ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. Όηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, 
δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην νπνίν είρε αξρηθά αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο 
επηδξνχλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ θαηά 
ηελ νπνία ηα πνζά απηά νξηζηηθνπνηνχληαη. 

 Πξνβιέςεηο 

Οη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Οη 
εθηηκήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ 
ηελ εκπεηξία ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Μφιηο γίλεη γλσζηφ φηη 
έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 
(πρ, ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο 
απαίηεζεο, θηι.), ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο 
ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε.  

 Δλδερόκελα γεγνλόηα 

Ο φκηινο εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ. Ζ δηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε 
ηνπ νκίινπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Παξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ 
πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη 
ηνπο θαλνληζκνχο. Μεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε 
ή κηα κείσζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νκίινπ ζην κέιινλ.  

 πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ 

Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο απνθηψκελεο 
επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο. 
Καηά ηελ επηκέηξεζε ησλ εχινγσλ αμηψλ ε δηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο 
ηακεηαθέο ξνέο, σζηφζν ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή 
ζηελ επηκέηξεζε κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζα επεξεάζεη ηελ επηκέηξεζε ηεο ππεξαμίαο. 

 Χθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Σελ 
31ε Γεθεκβξίνπ 2009 ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 
αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σα πξαγκαηνπνηεζέληα απνηειέζκαηα, 
σζηφζν, είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ιφγσ ηερληθήο βαζκηαίαο απαμίσζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ην 
ινγηζκηθφ θαη ην κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ. 
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3. ύλνςε ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

3.1. Γεληθά 

Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν «2.2. εκαληηθέο 
ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο», φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο 
ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ 
θαιχηεξε γλψζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά 
απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο επξψ. Σπρφλ δηαθνξέο ζε 
αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

3.2. Δλνπνίεζε θαη επελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

 Θπγαηξηθέο 

Θπγαηξηθέο είλαη φιεο νη νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ν φκηινο έρεη ηε δχλακε λα ειέγρεη ηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο. Ζ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. ζεσξεί φηη θαηέρεη θαη αζθεί έιεγρν 
φηαλ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.  

Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηά πφζν ε ΛΑΜΦΑ Α.Δ. αζθεί έιεγρν ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ κηαο άιιεο 
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο εμεηάδεηαη ε χπαξμε θαη ε ηπρφλ επίδξαζε δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα 
νπνία κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ. 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΛΑΜΦΑ Α.Δ. πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο φπσο επίζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ηνλ Όκηιν 
κε πιήξε ελνπνίεζε.  

Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 
ν Όκηινο απνθηά ηνλ έιεγρν ελψ παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία παχεη λα 
ππάξρεη ν έιεγρνο. 

Δπηπιένλ, νη ζπγαηξηθέο πνπ έρνπλ απνθηεζεί είλαη ππνθείκελεο ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο 
αγνξάο. Απηή πεξηιακβάλεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία φισλ ησλ αλαγλσξίζηκσλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ 
ηεο ζπγαηξηθήο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο, αλεμαξηήησο εάλ απηά έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπγαηξηθήο πξηλ ηελ απφθηεζή ηεο. Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο ζπγαηξηθήο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν 
ηζνινγηζκφ ζηα αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά, ηα νπνία επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε γηα ηελ 
κεηέπεηηα επηκέηξεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ νκίινπ. Ζ ππεξαμία 
αληηπξνζσπεχεη ην ππεξβάιινλ ηνπ θφζηνπο θηήζεο πάλσ απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ κεξηδίνπ ηνπ 
νκίινπ ζηα αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ ηεο απνθηψκελεο ζπγαηξηθήο θαηά ηελ 
απφθηεζή ηεο. Δάλ ην θφζηνο απφθηεζεο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ θαζαξψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνθηψκελεο ζπγαηξηθήο, ε δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζην 
απνηέιεζκα. 

Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο παξνπζηάδνπλ ην κέξνο ησλ θεξδψλ ή ησλ δεκηψλ θαη ησλ net assets ηα 
νπνία δελ αλήθνπλ ζηνλ Όκηιν. Αλ νη δεκηέο κηαο ζπγαηξηθήο πνπ αθνξνχλ ζε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 
ππεξβαίλνπλ ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ζπγαηξηθήο, ην ππεξβάιινλ πνζφ 
επηκεξίδεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εθηφο απφ ην πνζφ γηα ην νπνίν ε κεηνςεθία έρεη κηα 
ππνρξέσζε θαη είλαη ηθαλή λα θαιχςεη ηηο δεκηέο απηέο. 

Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ κεηαβιήζεθαλ φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπλεπείο κε ηηο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνλ Όκηιν. 

Δλδνεηαηξηθνί ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ζπλαιιαγέο έζνδα θαη έμνδα 
θαζψο θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκηέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ απαιείθνληαη.  

ηνλ αηνκηθφ ηζνινγηζκφ, ε ζπκκεηνρή ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο απνηηκάηαη ζην θφζηνο θηήζεο, εθηφο 
εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο απνκείσζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ππνηίκεζε εκθαλίδεηαη ζην θνλδχιη 
“Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο εηαηξείεο” ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. 
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3.3.  Μεηαηξνπή ζηνηρείσλ ζε μέλν λόκηζκα 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΛΑΜΦΑ Α.Δ. παξνπζηάδνληαη ζε επξψ (€), ην νπνίν είλαη 
ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

Κάζε νηθνλνκηθή νληφηεηα ηνπ Οκίινπ θαζνξίδεη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα θαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ πνπ ελνπνηνχληαη, νη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα 
κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θάζε κεκνλσκέλεο νληφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ζηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν 
λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε επξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ζηηο 
εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 πλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηέηνηεο ζπλαιιαγέο θαη απφ ηε κεηαηξνπή 
ησλ ππνινίπσλ ινγαξηαζκψλ κε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηέινπο ρξήζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα 
απνηειέζκαηα ζην θνλδχιη «Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα)», αληίζηνηρα εθηφο απφ ην ζθέινο ηνπ 
θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ κέζνπ πνπ ηεθκεξηψλεηαη σο απνηειεζκαηηθή αληηζηάζκηζε 
θαη αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

Οη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ρξενγξάθσλ εθθξαζκέλσλ ζε μέλν λφκηζκα πνπ θαηαηάζζνληαη σο 
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε δηαθξίλνληαη ζε κεηαβνιέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ κεηαβνιή ηνπ απνζβεζκέλνπ θφζηνπο ηνπ ρξενγξάθνπ θαη ζε ινηπέο κεηαβνιέο ηεο ινγηζηηθήο 
αμίαο ησλ ρξενγξάθσλ. Γηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιέο ζην απνζβεζκέλν 
θφζηνο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα, θαη άιιεο κεηαβνιέο ζηε ινγηζηηθή αμία αλαγλσξίδνληαη ζηα 
ίδηα θεθάιαηα. 

Γηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή κε λνκηζκαηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 
ππνρξεψζεσλ θαηαρσξνχληαη σο κέξνο ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ εχινγεο αμίαο. Γηαθνξέο απφ ηε 
κεηαηξνπή κε λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ φπσο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο κέξνο ησλ θεξδψλ ή 
δεκηψλ απφ ηελ εχινγε αμία. Γηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή κε λνκηζκαηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φπσο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία θαηαηάζζνληαη σο δηαζέζηκα πξνο 
πψιεζε πεξηιακβάλνληαη ζην απνζεκαηηθφ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αθνξά ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φιεο νη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ 
θαη νη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, νη νπνίεο αξρηθά παξνπζηάδνληαη ζε λφκηζκα 
δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ (θακηά απφ ηηο νπνίεο δελ έρεη λφκηζκα ζε 
ππεξπιεζσξηζηηθή νηθνλνκία), έρνπλ κεηαηξαπεί ζε επξψ.  

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε επξψ κε ηηο ηζνηηκίεο θιεηζίκαηνο πνπ 
ππάξρνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

Έζνδα θαη δαπάλεο έρνπλ κεηαηξαπεί ζην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ νκίινπ κε ηηο κέζεο ηζνηηκίεο θαηά 
ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, εθηφο θη αλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηζνηηκίεο νπφηε ηα έζνδα 
θαη νη δαπάλεο κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ.  

Οπνηεζδήπνηε δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ απηή ηε δηαδηθαζία έρνπλ κεηαθεξζεί ζην απνζεκαηηθφ 
κεηαηξνπήο ηζνινγηζκνχ ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Ζ ππεξαμία θαη νη πξνζαξκνγέο ζηελ εχινγε αμία νη νπνίεο πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απφθηεζε κηαο 
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζην εμσηεξηθφ ζεσξνχληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο 
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζην εμσηεξηθφ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε επξψ κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο.  

Καηά ηελ ελνπνίεζε, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ηεο θαζαξήο 
επέλδπζεο ζε εθκεηαιιεχζεηο ηνπ εμσηεξηθφ, θαζψο θαη απφ δάλεηα θαη άιια λνκηζκαηηθά κέζα ηα νπνία 
έρνπλ θαζνξηζζεί αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, απεπζείαο 
ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

Όηαλ κηα εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ έρεη κεξηθψο δηαηεζεί ή πσιεζεί, νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη 
νπνίεο είραλ θαηαρσξεζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
δηάζεζεο ή πψιεζεο σο κέξνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο απφ ηελ πψιεζε.  
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3.4. Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα 

Ο Όκηινο πηνζέηεζε γηα πξψηε θνξά ην Γ.Π.Υ.Α. 8 «Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα». Σν 
πξφηππν έρεη εθαξκνζζεί αλαδξνκηθά κε πξνζαξκνγή δειαδή ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηελ 
παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 2008. Παξφια απηά ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2008 πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δε δηαθέξνπλ νπζησδψο απφ απηά πνπ είραλ 
δεκνζηεπζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2008.  

Ζ πηνζέηεζε ηνπ λένπ Πξνηχπνπ δελ έρεη επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Όκηινο αλαγλσξίδεη ηνπο 
ιεηηνπξγηθνχο ηεο ηνκείο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο θαη ν Όκηινο πιένλ παξνπζηάδεη ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ εθάζηνηε ηνκέα κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη θαη ρξεζηκνπνηεί ε Γηνίθεζε γηα 
ζθνπνχο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο.  

Χο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ 
εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Χο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ 
νπνία πσινχληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη 
απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. Γεσγξαθηθά ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζε Διιάδα, Κχπξν θαη 
εξβία, ελψ έρεη ζπκκεηνρέο θαη ζε άιιεο ρψξεο (βι. § 4 «Γνκή ηνπ Οκίινπ»). 

Οη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ε ελνηθίαζε 
δσκαηίσλ, πσιήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη νη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο (Έζνδα SPA-Health Club, 
Έζνδα Σειεθσλείνπ, ινηπά). 

Αλ ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ εμσηεξηθέο πεγέο, πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί απφ ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο, 
ζπληζηνχλ ιηγφηεξν απφ ην 75 % ησλ εζφδσλ ηνπ νκίινπ, ηφηε πξνζδηνξίδνληαη θαη άιινη ηνκείο σο 
ηνκείο πξνο παξνπζίαζε, κέρξηο φηνπ ζπκπεξηιεθζεί ηνπιάρηζηνλ 75 % ησλ εζφδσλ ηνπ νκίινπ ζηνπο 
πξνο αλαθνξά ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. 

Λεηηνπξγηθνί ηνκείο νη νπνίνη δελ έρνπλ επηηχρεη θαλέλα απφ ηα πνζνηηθά φξηα πνπ νξίδνληαη απφ ην 
ΓΠΥΑ 8, δελ ζεσξνχληαη ηνκείο πξνο παξνπζίαζε θαη δελ γλσζηνπνηνχληαη ρσξηζηά εθφζνλ ε δηνίθεζε 
ζεσξεί φηη ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ μερσξηζηφ ηνκέα δελ είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο γηα ηνπο ζθνπνχο Αλαθνξάο θαηά ηνκέα ζχκθσλα κε ην 
ΓΠΥΑ 8 είλαη νη ίδηνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Γελ έρνπλ ππάξμεη αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν φζνλ αθνξά ηηο κεζφδνπο 
απνηίκεζεο  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο ηνπ ηνκέα. Γελ 
ππήξμαλ αζχκκεηξεο θαηαλνκέο ζηνπο πξνο παξνπζίαζε ηνκείο. Αζχκκεηξε θαηαλνκή είλαη γηα 
παξάδεηγκα εάλ κηα εηαηξεία θαηαλείκεη ην έμνδν απφζβεζεο ζε έλαλ γεσγξαθηθφ ηνκέα ρσξίο λα ηνπ 
θαηαλείκεη ηα ζρεηηθά απνζβέζηκα ζηνηρεία. 

3.5. Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη δαπαλώλ 

Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη, φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ 
νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη απηά ηα νθέιε κπνξεί λα επηκεηξεζνχλ κε αμηνπηζηία. 

Σν έζνδν επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη είλαη θαζαξφ απφ θφξν 
πξνζηηζέκελεο αμίαο, επηζηξνθέο, θάζε είδνπο εθπηψζεηο θαη αθνχ πεξηνξηζηνχλ νη πσιήζεηο εληφο ηνπ 
Οκίινπ. 

Σν πνζφ ηνπ εζφδνπ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα φηαλ φιεο νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πψιεζε έρνπλ επηιπζεί. 

Πώιεζε αγαζώλ 

Σν έζνδν απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ αλαγλσξίδεηαη φηαλ νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο 
θπξηφηεηαο ησλ αγαζψλ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ αγνξαζηή, ζπλήζσο κε ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ. 

Παξνρή ππεξεζηώλ 

Σν έζνδν απφ ζπκβάζεηο κε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο 
ζπλαιιαγήο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. χκθσλα κε ηε κέζνδν πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο, 
ην έζνδν γεληθά αλαγλσξίδεηαη βάζεη ηεο δξαζηεξηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο επίδνζεο κέρξη 
ζήκεξα ζε πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ. 
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Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο πνπ αθνξά παξνρή ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί βάζηκα, 
ην έζνδν αλαγλσξίδεηαη κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη αλαγλσξηζκέλεο δαπάλεο είλαη αλαθηήζηκεο. 

Σν πνζφ ηεο ηηκήο πψιεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπκθσλία γηα ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ 
κεηαγελέζηεξα, εγγξάθεηαη ζε κεηαβαηηθφ ινγαξηαζκφ θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα έζνδα ηεο πεξηφδνπ ζηελ 
νπνία παξέρνληαη νη ππεξεζίεο. Απηφ ην έζνδν (deferred income) πεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη «ινηπέο 
ππνρξεψζεηο». 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ίζσο κεηαβιεζνχλ νη αξρηθέο εθηηκήζεηο ησλ εζφδσλ, νη δαπάλεο ή ν βαζκφο 
νινθιήξσζεο αλαζεσξνχληαη. Απηέο νη αλαζεσξήζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απμήζεηο ή κεηψζεηο 
ησλ εθηηκψκελσλ εζφδσλ ή δαπαλψλ θαη εκθαλίδνληαη ζηα έζνδα ηεο πεξηφδνπ ζηηο νπνίεο νη 
πεξηπηψζεηο νη νπνίεο θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαζεψξεζε γλσζηνπνηνχληαη απφ ηε δηνίθεζε. 

Έζνδα από ηόθνπο 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ην νπνίν 
είλαη ην επηηφθην ην νπνίν πξνεμνθιεί κε αθξίβεηα κειινληηθέο θαηαβνιέο ηνηο κεηξεηνίο ή εηζπξάμεηο γηα 
ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο δσήο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ή, φηαλ απαηηείηαη, γηα ζπληνκφηεξν 
δηάζηεκα, ζηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηηο 
ππνρξέσζεο. 

Όηαλ κία απαίηεζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε αμίαο, ν φκηινο κεηψλεη ηε ινγηζηηθή αμία ζην πνζφ πνπ 
αλακέλεηαη λα αλαθηεζεί, ην νπνίν είλαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο 
ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθιεκέλεο κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ κέζνπ. θαη ζπλερίδεη ηελ πεξηνδηθή 
αλαζηξνθή ηεο πξνεμφθιεζεο σο έζνδν απφ ηφθνπο. Έζνδα απφ ηφθνπο ζε δάλεηα ηα νπνία έρνπλ 
ππνζηεί απνκείσζε αλαγλσξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην.  

Έζνδα από δηθαηώκαηα 

Σα έζνδα απφ δηθαηψκαηα αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ/εμφδσλ, 
αλάινγα κε ηελ νπζία ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Έζνδα από κεξίζκαηα 

Σα έζνδα απφ ηα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο απφ 
ηνπο κεηφρνπο. 

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαηά ηε ρξήζε ηεο 
ππεξεζίαο ή ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ. Γαπάλεο γηα εγγπήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαη ρξεψλνληαη 
ζε βάξνο ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο φηαλ ην αληίζηνηρν έζνδν αλαγλσξηζηεί. 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 13: Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ  

Σα πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πειαηψλ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο θίλεηξα λα αγνξάδνπλ πξντφληα ή 
ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο. Δάλ ν πειάηεο αγνξάζεη πξντφληα ή ππεξεζίεο, ηφηε ε επηρείξεζε ηνπ 
ρνξεγεί award credits «πφληνπο» ηα νπνία ν πειάηεο κπνξεί λα εμαγνξάζεη ζην κέιινλ πξνο απφθηεζε 
δσξεάλ ή ζε κεησκέλε ηηκή πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά δχλαληαη λα εθαξκφδνληαη 
απφ ηελ επηρείξεζε ηελ ίδηα ή απφ ηξίην κέξνο. Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 13 κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα 
award credits πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ πνπ κία επηρείξεζε κπνξεί λα ρνξεγεί ζηνπο 
πειάηεο ηεο σο κέξνο κίαο ζπλαιιαγήο πψιεζεο. Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 13 εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά γηα 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008. Ζ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο 
απαηηείηαη ελψ ε λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο 
επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. Ζ εθαξκνγή 
ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ. 

3.6. Κόζηνο δαλεηζκνύ 

Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ ηξέρνπζα αμία ηνπο, φπνπ θαη πεξηιακβάλνληαη 
ηα ηξαπεδηθά έμνδα θαη πξνκήζεηεο.  

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζεσξεί φηη ηα επηηφθηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε ζρέζε κε ηα ζπλαθζέληα δάλεηα 
ηζνδπλακνχλ κε ηα ηξέρνληα εχινγα επηηφθηα ηεο αγνξάο θαη, ζπλεπψο, δελ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο. 

Όπνηα δηαθνξά πξνθχςεη κεηαμχ ησλ εηζπξάμεσλ (θαζαξψλ απφ έμνδα ζπλαιιαγψλ) θαη ηεο αμίαο 
εμφθιεζεο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ.  
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Ο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Όκηινο 
έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ αλαγλσξίδεηαη ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία 
πξαγκαηνπνηείηαη. 

Ο Όκηινο επίζεο πηνζεηεί ην αλαζεσξεκέλν Γ.Λ.Π. 23 « Κφζηνο Γαλεηζκνχ». Σν αλαζεσξεκέλν Γ.Λ.Π. 
23 θαηαξγεί ηελ επηινγή ηεο άκεζεο αλαγλψξηζεο ζαλ έμνδν ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ αθνξά ζε 
απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ 
παγίνπ είλαη φηη απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα έιζεη ζε θαηάζηαζε γηα 
ρξήζε ή πψιεζε. Μία επηρείξεζε, παξφια απηά, απαηηείηαη λα θεθαιαηνπνηεί ηέηνηα θφζηε δαλεηζκνχ 
ζαλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ παγίνπ. 

Σν αλαζεσξεκέλν Πξφηππν δελ απαηηεί ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη 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 έιζνπλ ζε θαηάζηαζε γηα ρξήζε ή πψιεζε. 

Ζ κέρξη ηψξα εθαξκνδφκελε πνιηηηθή αθνξνχζε ζηελ άκεζε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 
κε ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ. Ζ αιιαγή ζηνλ ηξφπν ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο 
αλαγλψξηζεο ησλ εμφδσλ απηψλ επεξεάδεη θαηά βάζε ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ εμφδνπ 
φπσο θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ εμφδνπ απηνχ (ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο έλαληη απνζβέζεσλ). 
Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ δελ είρε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο. 

3.7. Τπεξαμία  

Ζ ππεξαμία ε νπνία απνθηάηαη ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ αξρηθά επηκεηξείηαη ζην θφζηνο, φληαο ην 
ππεξβάιινλ θφζηνο ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ πάλσ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ απνθηψληνο ζηελ 
θαζαξή εχινγε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηηο 
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ε ππεξαμία επηκεηξείηαη ζην θφζηνο κείνλ 
νπνηνδήπνηε ζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο. Ο απνθηψλ εμεηάδεη ηελ ππεξαμία γηα απνκείσζε ηεο 
αμίαο ζε εηήζηα βάζε ή θαη πην ζπρλά εάλ ηα γεγνλφηα ή νη κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ππνδεηθλχνπλ φηη 
ζα κπνξνχζε λα απνκεησζεί ε αμία. 

Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμέηαζε ηεο απνκείσζεο ηεο αμίαο πεξηγξάθνληαη ζηελ § 3.10.3 «Έιεγρνο 
κείσζεο ηεο ππεξαμίαο, αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ». 

3.8. Λνηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δξαζηεξηόηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

Έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο ηνπ. Σν θφζηνο ελφο άπινπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν απνθηήζεθε ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, απνηειεί ε εχινγε αμία 
ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απηνχ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο ηνπ. 

Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξνχληαη ζην θφζηνο ηνπο κείνλ ηηο 
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηνπ θαη νπνηαδήπνηε δεκία απνκείσζεο πνπ έρεη ηπρφλ πξνθχςεη. 

Οη απνθηεζείζεο άδεηεο πνπ αθνξνχλ ζε ινγηζκηθφ θεθαιαηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο δαπάλεο γηα ηελ 
απφθηεζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ. 

Οη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη ζηα έμνδα 
ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Ζ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη είηε πεξηνξηζκέλε είηε απεξηφξηζηε αλάινγα κε 
ηελ θχζε ηνπο. 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή απνζβέλνληαη θαηά ηελ σθέιηκε δσή ηνπο 
θαη ε απφζβεζε αξρίδεη φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα 
απνηειέζκαηα ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ.  

Ζ πεξίνδνο θαη ε κέζνδνο απφζβεζεο αλαζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. Δάλ ε 
πξνζδνθψκελε σθέιηκε δσή ή ν πξνζδνθψκελνο ξπζκφο αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ 
σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρνπλ κεηαβιεζεί, ε πεξίνδνο απφζβεζεο ή ε 
κέζνδνο κεηαβάιινληαη αληίζηνηρα. Σέηνηεο κεηαβνιέο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο κεηαβνιέο ζε 
ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο. 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη αιιά ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ 
ζε εηήζηα βάζε γηα ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαη γηα λα θαζνξηζζεί θαηά πφζν ππνζηεξίδεηαη ε 
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αμηνιφγεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ αφξηζηε σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Δάλ 
δελ ππνζηεξίδεηαη, ε κεηαβνιή ζηελ αμηνιφγεζε ηεο σθέιηκεο δσήο απφ αφξηζηε ζε πεξηνξηζκέλε 
αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά ζαλ κηα κεηαβνιή ζε κηα ινγηζηηθή εθηίκεζε κε βάζε ην ΓΛΠ 8. Σα θέξδε ή νη 
δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε ελφο άπινπ ζηνηρείνπ πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ 
ηνπ πνζνχ πψιεζεο θαη ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα 
ηεο ρξήζεο ζην θνλδχιη «Λνηπά έζνδα» ή «Λνηπά έμνδα». 

3.8.1. Απνθηώκελν ινγηζκηθό 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ην απνθηψκελν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 
παξαγσγή ή ζηε δηνίθεζε. 

Οη δαπάλεο νη νπνίεο θεθαιαηνπνηνχληαη απνζβέλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηηο 
εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσέο ηνπο (ηξία κε πέληε ρξφληα). Δπηπιένλ θαη ην απνθηψκελν ινγηζκηθφ 
ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο.  

3.8.1. Γαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

Οη δαπάλεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο πεξηφδνπ. 

Οη δαπάλεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε θάζε αλάπηπμεο ηνπ λένπ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο 
απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ινγηζκηθνχ γηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ αλαγλσξίδνληαη 
σο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 κπνξεί λα απνδεηρηεί ε ηερληθή βησζηκφηεηα ηνπ ππφ αλάπηπμε πξντφληνο γηα εζσηεξηθή ρξήζε 
ή πψιεζε 

 ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα δεκηνπξγήζεη πηζαλά κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ 
εζσηεξηθή ρξήζε ή ηελ πψιεζε  

 ππάξρνπλ δηαζέζηκνη επαξθείο ηερληθνί, νηθνλνκηθνί θαη άιινπο πφξνη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 
αλάπηπμεο ηνπ, θαη 

 ε αμία ην άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. 

Σν άκεζα θαηαινγηδφκελν ζηελ αλάπηπμε θφζηνο, πεξηιακβάλεη ην θφζηνο παξνρψλ πξνο ηνπο 
εξγαδνκέλνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ καδί κε έλα πνζφ άκεζνπ θαηαινγηδφκελνπ θφζηνπο. Σν 
θφζηνο ηεο εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδεηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ αλάπηπμεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν 
απνκείσζεο ηεο αμίαο. Ζ απφζβεζε αξρίδεη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηελ 
πεξίνδν ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ πσιήζεσλ απφ ην ζρεηηθφ έξγν κε ηε ζηαζεξή κέζνδν. Όιεο νη 
ππφινηπεο δαπάλεο αλάπηπμεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

3.9. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Σα θηίξηα, ν ηερληθφο εμνπιηζκφο, ηα έπηπια εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπο ή ζην θφζηνο 
θηήζεο κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηεζδήπνηε ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. ην 
θφζηνο πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην θφζηνο αληαιιαθηηθψλ κεξηθψλ ηκεκάησλ ησλ ελζψκαησλ 
αθηλεηνπνηήζεσλ ηα νπνία απαηηνχλ αληηθαηάζηαζε θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα, εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα 
αλαγλψξηζεο. Σα έξγα ηέρλεο πνπ έρεη ν φκηινο, δελ απνζβέλνληαη. 

Σα θφζηε ηεο θαζεκεξηλήο ζπληήξεζεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα 
απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Αλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ έρνπλ ππνζηεί κηα ππνηίκεζε ή κηα δεκηά 
απνκείσζεο απηή πξαγκαηνπνηείηαη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.  

Σν θέξδνο ή ε δεκηά απφ ηε δηάζεζε ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ ζα πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ 
ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο, αλ ππάξρεη, θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ θαη 
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  

Οη απνζβέζεηο έρνπλ ππνινγηζηεί κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γηα ηα έξγα ηέρλεο πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία, δελ ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο. 
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Σα θηίξηα ηα νπνία έρνπλ απνθηεζεί κε ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απνζβέλνληαη θαζ‟ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο (θαζνξηδφκελε ζε ζρέζε κε ζπγθξίζηκα κε ηδηφθηεηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία), εάλ είλαη βξαρχηεξε. 

Οη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

Κηίξηα & εγθαηαζηάζεηο Κηεξίσλ 2% - 5% 
Μεραλήκαηα & Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 15% 
Μεηαθνξηθά Μέζα 15% 
Έπηπια 15% 
Μεραλέο γξαθείνπ /ηειεθσληθέο ζπζθεπέο 20% 
Δθηππσηέο / Hardware 24% 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο, νη σθέιηκεο δσέο θαη νη κέζνδνη απφζβεζεο επαλεμεηάδνληαη θαη 
πξνζαξκφδνληαη εάλ είλαη απαξαίηεην ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. 

3.10. Μηζζώζεηο  

Ζ εθηίκεζε γηα ην εάλ κία ζπκθσλία πεξηέρεη ζηνηρείν κίζζσζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 
ζπκθσλίαο, ιακβάλνληαο ππ φςηλ φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο. Μεηά ηελ 
έλαξμε ηεο ζπκθσλίαο πξαγκαηνπνηείηαη επαλαμηνιφγεζε ηεο, γηα ην εάλ πεξηέρεη ζηνηρείν κίζζσζεο, 
φηαλ ζπκβαίλεη θάπνην απφ ηα παξαθάησ: 

α. Τπάξρεη κεηαβνιή ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο θη αλ ε κεηαβνιή απιά αλαλεψλεη ή παξαηείλεη 
ηε ζπκθσλία 

β. Αζθείηαη δηθαίσκα αλαλέσζεο ή ζπκθσλείηαη κηα παξάηαζε, εθηφο θη αλ φξνο ηεο αλαλέσζεο ή ηεο 
παξάηαζεο αξρηθά είρε πεξηιεθζεί ζηε κηζζσηηθή πεξίνδν  

γ. Τπάξρεη κηα κεηαβνιή ζην θαηά πφζν ε εθπιήξσζε εμαξηάηαη απφ έλα θαζνξηζκέλν πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν 

δ. Τπάξρεη ζεκαληηθή αιιαγή ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

Δάλ κηα ζπκθσλία επαλαμηνινγείηαη, ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα κηζζψζεηο εθαξκφδεηαη απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ ε κεηαβνιή ζηηο ζπλζήθεο ζπλεπάγνληαη επαλαμηνιφγεζε γηα ηα (α), (γ) ή (δ), θαη απφ 
ηελ εκεξνκελία ηεο αλαλέσζεο ή ηεο παξάηαζεο γηα ηελ πεξίπησζε (β). 

3.10.1. Ο όκηινο σο κηζζσηήο 

Ζ ηδηνθηεζία ελφο κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηαβηβάδεηαη ζην κηζζσηή εάλ κεηαβηβάδνληαη 
ζε απηφλ νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κηζζσκέλν πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν αλεμάξηεην κε ηνλ λνκηθφ ηχπν ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ην πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ή εάλ είλαη ρακειφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ 
θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επηπιένλ θαηαβνιψλ εάλ ππάξρνπλ, πνπ 
θαιχπηνληαη απφ ην κηζζσηή. Έλα αληίζηνηρν πνζφ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε απφ ηε 
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αλεμαξηήησο εάλ κεξηθέο απφ ηηο θαηαβνιέο κηζζσκάησλ είλαη θαηαβάιινληαη 
πξνθαηαβνιηθά θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο. 

Ζ κεηαγελέζηεξε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία έρνπλ απνθηεζεί κε 
ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, π.ρ. ε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο απφζβεζεο θαη ν 
πξνζδηνξηζκφο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, είλαη ίδηα κε απηή πνπ εθαξκφδεηαη ζε ζπγθξίζηκα απνθηψκελα, 
εθηφο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηνηρεο 
ππνρξέσζεο αθνξά ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο, κε βάζε ηηο ειάρηζηεο θαηαβνιέο ησλ κηζζσκάησλ κείνλ 
ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
έμνδα. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θαηαλέκνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ, θαη 
αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην επί ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ ηεο ππνρξέσζεο. 

Όιεο νη ππφινηπεο κηζζψζεηο αληηκεησπίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη θαηαβνιέο ζηηο ζπκβάζεηο 
ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα κε ηε επζεία κέζνδν (ζπζρεηηζκφο 
εζφδνπ ρξήζεο θαη εμφδνπ). Οη ζρεηηδφκελεο δαπάλεο, φπσο ε ζπληήξεζε θαη ε αζθάιηζε, 
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 
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3.10.2. Ο όκηινο σο εθκηζζσηήο 

Οη κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ν Όκηινο δε κεηαβηβάδεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο σθέιεηεο ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηαηάζζνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Αξρηθά άκεζα θφζηε πνπ βαξχλνπλ 
ηνπο εθκηζζσηέο ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζπκθσλία κηαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο πξνζηίζεληαη ζηε 
ινγηζηηθά αμία ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη αλαγλσξίδνληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
κίζζσζεο σο έζνδα κίζζσζεο. 

3.10.3. Έιεγρνο κείσζεο ηεο ππεξαμίαο, αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ελζώκαησλ 
αθηλεηνπνηήζεσλ  

Ζ ππεξαμία ηνπ Οκίινπ, νη αζψκαηεο θαη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο 
απνκείσζεο. Γηα ιφγνπο αμηνιφγεζεο ηεο απνκείσζεο, νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη 
ζην ρακειφηεξν επίπεδν ζην νπνίν κηθξφηεξε νκαδνπνηνχληαη ζηε κηθξφηεξε αλαγλσξίζηκε νκάδα 
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δεκηνπξγεί ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ηε ρξήζε ηνπ (Μνλάδεο Γεκηνπξγίαο 
Σακεηαθψλ Ρνψλ). Χο απνηέιεζκα, νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εμεηάδνληαη απηφλνκα γηα ηπρφλ 
απνκείσζε ελψ θάπνηα άιια εμεηάδνληαη σο Μνλάδεο Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ. 

Ζ πξνθχπηνπζα ππεξαμία επηκεξίδεηαη ζε θάζε Μνλάδα Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ (Μ.Γ.Σ.Ρ.) πνπ 
αλακέλεηαη λα σθειεζεί απφ ηηο ζπλέξγεηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ. Οη Μ.Γ.Σ.Ρ. αληηπξνζσπεχνπλ 
ην ρακειφηεξν επίπεδν εληφο ηνπ Οκίινπ, ζην νπνίν παξαθνινπζείηαη ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
δηνίθεζεο. 

Οη δεκηέο απφ κείσζε ηεο αμίαο κίαο Μ.Γ.Σ.Ρ. ζηελ νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ππεξαμία, αξρηθά κεηψλνπλ 
ζηελ ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο. Κάζε απνκέλνπζα δεκηά απνκείσζεο, κεξίδεηαη αλαινγηθά ζηα ινηπά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Μ.Γ.Σ.Ρ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Όκηινο πσιήζεη κία δξαζηεξηφηεηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζε κία Μ.Γ.Σ.Ρ. ζηελ νπνία 
έρεη πξνεγνπκέλσο θαηαλεκεζεί ππεξαμία, ηφηε ε ππεξαμία ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 
θέξδνπο ή ηεο δεκηάο απφ ηελ δηάζεζε θαη θαηαλέκεηαη αλαινγηθά ζηελ πσινχκελε δξαζηεξηφηεηα. Τπφ 
ην πξίζκα απηφ, ε ππεξαμία πνπ δηαηίζεηαη κεηξάηαη κε βάζε ηηο ζρεηηθέο αμίεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 
δηαηέζεθε θαη ηνπ παξαθξαηεζέληνο ηκήκαηνο ηεο Μ.Γ.Σ.Ρ. Δλαιιαθηηθά φηαλ ν Όκηινο κπνξεί λα 
εθηηκήζεη αμηφπηζηα θαη λα απνδείμεη φηη θάπνηα άιιε κέζνδνο αληηθαηνπηξίδεη θαηά θαιχηεξν ηξφπν ηελ 
ππεξαμία πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ δηαηέζεθε, ηφηε αθνινπζείηαη ε κέζνδνο απηή. 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη Μ.Γ.Σ.Ρ. πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ κέξνο ηεο ππεξαμίαο, νη ινηπέο 
αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθφκε δελ 
είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε εμεηάδνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε ην ειάρηζην ζε εηήζηα βάζε. Σα ππφινηπα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη Μ.Γ.Σ.Ρ. εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ 
ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Ζ δεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ζην 
πνζφ θαηά ην νπνίν, ε ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ Μ.Γ.Σ.Ρ ππεξβαίλεη ηελ 
αλαθηήζηκε αμία. Αλαθηήζηκε αμία ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή Μ.Γ.Σ.Ρ., απνηειεί ην πςειφηεξν 
πνζφ κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο (πξνθχπηεη κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
πξνεμνθιεκέλσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ή ηεο Μ.Γ.Σ.Ρ.). 

Με εμαίξεζε ηελ ππεξαμία, φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηαγελέζηεξα επαλεθηηκνχληαη ζε πεξηπηψζεηο 
πνπ ε δεκηά απνκείσζεο πνπ είρε αξρηθψο αλαγλσξηζηεί κπνξεί λα κελ πθίζηαηαη.` 

3.11. Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνπλ δάλεηα θαη απαηηήζεηο. 

Ζ εθηίκεζε ηεο απνκείσζεο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ είηε φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά ηεθκήξηα φηη θάπνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ή 
νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπο είηε φρη.  

3.11.1. Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε 
ζηαζεξέο θαη πξνζδηνξηζηέο θαηαβνιέο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά. 
Γεκηνπξγνχληαη φηαλ ν Όκηινο παξέρεη ρξήκαηα, πξντφληα ή ππεξεζίεο απεπζείαο ζε έλαλ νθεηιέηε 
ρσξίο πξφζεζε εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν 
θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ θάζε πξφβιεςε γηα απνκείσζε. Κάζε 
κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα δάλεηα θαη νη 
απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη ή πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαζψο θαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο 
απφζβεζεο.  
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Γηα νξηζκέλεο απαηηήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο αλά κεκνλσκέλε 
απαίηεζε (γηα παξάδεηγκα γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε είζπξαμε ηεο 
απαίηεζεο έρεη ραξαθηεξηζζεί εθπξφζεζκε θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζε 
πεξηπηψζεηο φπνπ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα απνκείσζε ηνπο. Οη ινηπέο 
απαηηήζεηο νκαδνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο ζην ζχλνιν ηνπο. Οη νκάδεο έρνπλ 
ζαλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή, ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ησλ 
αληηζπκβαιιφκελσλ θαη, εάλ ππάξρνπλ, άιια θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ηνπο 
ραξαθηεξίδνπλ.  

Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο απηψλ 
πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ πάξνδν 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Απηά ραξαθηεξίδνληαη ζαλ κε 
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ηνλ ηζνινγηζκφ ηαμηλνκνχληαη ζαλ εκπνξηθέο θαη άιιεο 
απαηηήζεηο θαη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
Οκίινπ. 

3.12. Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα πεξηιακβάλνπλ πξψηεο χιεο, πιηθά, θαη αγαζά πνπ αγνξάζηεθαλ.  

Σν θφζηνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα θζάζνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ 
παξνχζα ζέζε θαη θαηάζηαζε, νη νπνίεο είλαη άκεζα απνδνηέεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη 
έλα κέξνο γεληθψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή, ην νπνίν απνξξνθάηαη κε βάζε ηελ 
θαλνληθή δπλακηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Καηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, ηα απνζέκαηα απεηθνλίδνληαη ζηελ θαη είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ 
θφζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο.  

Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε ξνή ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, κείνλ ην εθηηκψκελν θφζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε πψιεζε. 

Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο.  

3.13. Λνγηζηηθή Φόξνπ Δηζνδήκαηνο 

3.13.1. Σξέρνπζα Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ζ ηξέρνπζα θνξνινγηθή απαίηεζε/ππνρξέσζε πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο απφ 
ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ ηξέρνπζα ή πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο αλαθνξάο πνπ δελ 
έρνπλ θαηαβιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  

Τπνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ 
εθαξκφδνληαη ζηελ δεκνζηνλνκηθή ρξήζε ηελ νπνία αθνξνχλ, βάζεη ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ γηα ηελ 
ρξήζε. Όιεο νη κεηαβνιέο ζηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ 
θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.  

3.13.2. Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηελ κέζνδν ππνρξέσζεο πνπ εζηηάδεη ζηηο 
πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Απηή πεξηιακβάλεη ηελ ζχγθξηζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο βάζεηο. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα 
αληηζηαζκηζηνχλ έλαληη ηεο κειινληηθήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο 
δηαθνξέο. Δπηπιένλ ζχκθσλα θαη κε ην ΓΛΠ 12, δελ αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζε ζρέζε 
κε ηελ ππεξαμία.  

Γελ αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εάλ ε αλαζηξνθή απηψλ ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κπνξεί λα ειεγρζεί απφ 
ηελ εηαηξεία ελψ αλακέλεηαη φηη ε πξνζσξηλή δηαθνξά δελ ζα αλαζηξαθεί ην κέιινλ. Δπηπξνζζέησο, νη 
θνξνινγηθέο δεκηέο πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε επφκελεο πεξηφδνπο θαζψο θαη θνξνινγηθέο 
πηζηψζεηο ζηνλ Όκηιν αλαγλσξίδνληαη σο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο.  
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Κακία αλαβαιιφκελε θνξνινγία δελ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε κίαο απαίηεζεο ή 
ππνρξέσζεο ζε κία ζπλαιιαγή πνπ δελ απνηειεί ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο 
ζπλαιιαγήο, δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκηά. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο 
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ε 
απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή 
νπζησδψο ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Οη πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο 
αλαγλσξίδνληαη ζαλ θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Μφλν κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιή ζηελ αμία ηεο απαίηεζεο ή 
ππνρξέσζεο πνπ ρξεψλεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα 
θεθάιαηα.  

Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη κία πξνεγνπκέλσο κε αλαγλσξηζκέλε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε θαηά 
ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο ζα επηηξέςεη ηελ αλάθηεζε ηεο 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο. 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη 
θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο ζα είλαη δηαζέζηκν γηα λα 
επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο 
απαίηεζεο.  

3.14. Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζηηο ηξάπεδεο θαη ζην ηακείν 
θαζψο θαη βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο, φπσο αμίεο ηεο ρξεκαηαγνξάο θαη 
ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο κε εκεξνκελία ιήμεο ζε ηξεηο κήλεο ή ιηγφηεξν. Οη αμίεο ηεο ρξεκαηαγνξάο είλαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ ησλ ελνπνηεκέλσλ Καηαζηάζεσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ, ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά 
ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ 
αλσηέξσ, ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη ηα εθθξεκή ππφινηπα ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξαλαιήςεσλ (bank 
overdrafts). 

3.15. Ίδηα Κεθάιαηα 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί. Οη θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

Ζ αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαηά 
ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Κάζε θφζηνο ζπλαιιαγήο ζρεηηδφκελν κε ηελ έθδνζε ησλ 
κεηνρψλ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ φθεινο θφξνπ εηζνδήκαηνο πξνθχςεη αθαηξείηαη απφ ηελ 
αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηήζεη ηνπο ίδηνπο ηεο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ηα κέζα απηά (νη «ίδηεο 
κεηνρέο») αθαηξνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα. Αλ απηέο νη κεηνρέο κεηαγελέζηεξα επαλεθδίδνληαη, ην 
ηίκεκα πνπ ιακβάλεηαη (θαζαξφ απφ ηα ζρεηηθά θφζηε ηεο ζπλαιιαγήο θαη ην ζρεηηθφ φθεινο ηνπ θφξνπ 
εηζνδήκαηνο) πεξηιακβάλεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα πνπ απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο. Καηά ηελ αγνξά, 
πψιεζε, έθδνζε, ή αθχξσζε ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ αλαγλσξίδεηαη 
θαλέλα θέξδνο ή δεκία ζηα απνηειέζκαηα. 

Σν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πεξηιακβάλεη θέξδε θαη δεκηέο εμαηηίαο ηεο αλαπξνζαξκνγήο 
ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Οη 
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηελ κεηαηξνπή πεξηιακβάλνληαη ζην απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο. Σα 
παξαθξαηεζέληα θέξδε πεξηιακβάλνπλ ηα ηξέρνληα απνηειέζκαηα θαη απηά πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ 
φπσο γλσζηνπνηνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

3.16. Παξνρέο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαη Βξαρπρξόληεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

3.16.1. Παξνρέο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο 

Έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα πνπ δελ εκπίπηεη ζε 
πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Σππηθά, ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαζνξίδνπλ 
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έλα πνζφ παξνρψλ πνπ ν εξγαδφκελνο ζα ιάβεη κε ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ, ζπλήζσο εμαξηψκελν απφ 
παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη ε απνδεκίσζε.  

Ζ ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 
παξνρψλ ζπληαμηνδφηεζεο, είλαη ε ηξέρνπζα αμία ηεο θαζνξηζκέλεο ππνρξέσζεο παξνρψλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ ησλ κε αλαγλσξηζζέλησλ αλαινγηθψλ θεξδψλ ή δεκηψλ θαη δαπαλψλ 
πξνεγνχκελεο ππεξεζίαο. Ζ ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ 
αλεμάξηεηνπο αλαινγηζηέο βάζεη ηεο Μεθόδοσ ηης Προβεβλημένης Πιζηωηικής Μονάδος. Ζ ηξέρνπζα 

αμία ησλ θαζνξηζκέλσλ ππνρξεψζεσλ παξνρψλ θαζνξίδεηαη κέζσ ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ 
πξνζδνθψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εθξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο επηηφθηα πςειήο απφδνζεο 
εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, πνπ απεηθνλίδνληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν νη παξνρέο ζα θαηαβιεζνχλ θαη έρνπλ 
φξνπο ιήμεο αλάινγα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο ζπληαμηνδφηεζεο. 

Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ εκπεηξηθέο αλαπξνζαξκνγέο θαη κεηαβνιέο 
ζε αλαινγηθέο ππνζέζεηο θαηά ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ππεξέβεζαλ ην κεγαιχηεξν απφ ην 
10% ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ην 10% ησλ ππνρξεψζεσλ 
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηνλ αλακελφκελν κέζν 
φξν ηεο ππνιεηπφκελεο εξγαζηαθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην πξφγξακκα. 

Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο εάλ νη κεηαβνιέο ζηα 
ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα είλαη πξναηξεηηθέο γηα ηελ παξακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ππεξεζία γηα 
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (εκεξνκελία θαηνρχξσζεο). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην θφζηνο 
πξνυπεξεζίαο απνζβέλεηαη ζε ζηαζεξή βάζε κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηνρχξσζεο ησλ παξνρψλ. 

Έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζην νπνίν ν Όκηινο 
θαηαβάιιεη θαζνξηζκέλεο εηζθνξέο ζε έλαλ αλεμάξηεην δηαρεηξηζηηθφ θνξέα ζε ππνρξεσηηθή, ζπκβαηηθή 
ή πξναηξεηηθή βάζε. Ζ επηρείξεζε δελ ζα έρεη θακία λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε λα πιεξψζεη 
πεξαηηέξσ εηζθνξέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο δελ θαηέρεη επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα 
πιεξψζεη φιεο ηηο παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, γηα παξερφκελε ππεξεζία ηξέρνπζαο ή 
πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Οη πξνπιεξσκέλεο εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζαλ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ 
ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη δπλαηή κία επηζηξνθή ρξεκάησλ ή κία κείσζε ζε κειινληηθέο πιεξσκέο  

3.16.2. Παξνρέο εμόδνπ από ηελ Τπεξεζία 

Οη παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία θαηαβάιινληαη φηαλ ε απαζρφιεζε ηεξκαηίδεηαη απφ ηνλ Όκηιν 
πξηλ ηελ ζπλήζε εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο, ή φηαλ θάπνηνο εξγαδφκελνο απνδέρεηαη ηελ νηθεηνζειή 
απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία ζε αληάιιαγκα απηψλ ησλ παξνρψλ. 

Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη απηέο ηηο παξνρέο εμφδνπ φηαλ απνδεδεηγκέλα δεζκεχεηαη είηε λα ηεξκαηίζεη ηελ 
απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο ηππηθφ ζρέδην ρσξίο πηζαλφηεηα 
απνρψξεζεο είηε παξέρνληαο παξνρέο εμφδνπ ζαλ απνηέιεζκα πξνζθνξάο πξνθεηκέλνπ λα 
πξνσζεζεί ε νηθεηνζειήο απνρψξεζε. Όηαλ νη παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία θαζίζηαληαη 
απνδνηέεο πέξαλ απφ 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα 
αμία ηνπο. 

3.17. Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνπλ ηξαπεδηθά δάλεηα θαη ινγαξηαζκνχο 
ππεξαλαιήςεσο (overdraft), εκπνξηθέο θαη άιινπ είδνπο ππνρξεψζεηο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ (εθηφο ησλ δαλείσλ) απεηθνλίδνληαη ζηνλ 
Ηζνινγηζκφ, ζην θνλδχιη “Μαθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο” θαζψο θαη ζην θνλδχιη 
“Λνηπέο εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο”. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζε κία ζπκβαηηθή 
ζπκθσλία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ν Όκηινο απαιιάζζεηαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ή απηή αθπξψλεηαη ή ιήγεη. 

Οη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζην θνλδχιη ησλ “Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ” ζηελ Καηάζηαζε 
Απνηειεζκάησλ. 

Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο απνηηκψληαη ζηελ αξρηθή αμία κείνλ ην πνζφ ηνπ 
θεθαιαίνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμνθιήζεσλ.  

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθψο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη αθνινχζσο 
απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κείνλ ηηο θαηαβνιέο δηαθαλνληζκνχ. 
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Σα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη “Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο” , φηαλ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
Μεηφρσλ. 

Σα θέξδε θαη νη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ νη ππνρξεψζεηο 
δηαγξάθνληαη θαζψο θαη κέζσ ηεο δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ.  

Όηαλ κία ππάξρνπζα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αληαιιάζζεηαη κε κηα άιιε ππνρξέσζε 
δηαθνξεηηθήο κνξθήο κε ηνλ ίδην δαλεηζηή αιιά νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή νη φξνη κίαο 
πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο ηξνπνπνηνχληαη ζεκαληηθά, φπσο κία αληαιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, απηή 
αληηκεησπίδεηαη ζαλ εμφθιεζε ηεο αξρηθήο ππνρξέσζεο θαη αλαγλψξηζε κίαο λέαο ππνρξέσζεο. Κάζε 
δηαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο αμίεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

3.17.1. Γάλεηα 

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα παξέρνπλ καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Οκίινπ. Όια ηα 
δάλεηα αξρηθψο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο, πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ 
ιακβάλεηαη εθηφο ηνπ θφζηνπο έθδνζεο ζρεηηθά κε ηνλ δαλεηζκφ.  

Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα δάλεηα απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο θαη θάζε δηαθνξά 
αλάκεζα ζηα έζνδα θαη ηελ εμφθιεζε αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Σν απνζβεζκέλν θφζηνο ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε θάζε θφζηνο έθδνζεο θαη θάζε έθπησζε ή 
ππέξ ην άξηην πνζφ ζηνλ δηαθαλνληζκφ.  

Σν νκνινγηαθφ δάλεην αληηπξνζσπεχεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ Οκίινπ γηα κειινληηθέο πιεξσκέο ηνπ 
θνππνληνχ θαη ηελ θαηαβνιή εμφθιεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Αλ ην νκνινγηαθφ δάλεην είλαη κεηαηξέςηκν, ην 
ζηνηρείν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ δαλείνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ αμία ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ έρνπλ νη 
νκνινγηνχρνη λα κεηαηξέςνπλ ζε θνηλέο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο θαη παξνπζηάδεηαη ζηα ηδία θεθαιαία (κεηά 
ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ). 

3.18. Λνηπέο Πξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελα Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ κία παξνχζα δέζκεπζε είλαη πηζαλφ φηη ζα νδεγήζεη ζε εθξνή 
νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηνλ Όκηιν ελψ απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη αμηφπηζηα. Ο ρξφλνο 
πξαγκαηνπνίεζεο ή ην πνζφ ηεο εθξνήο κπνξεί λα είλαη αβέβαηα.  

Μία παξνχζα δέζκεπζε πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζία κίαο λνκηθήο ή ηεθκαηξφκελεο ππνρξέσζεο πνπ 
έρεη πξνθχςεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, γηα παξάδεηγκα εγγπήζεηο πξντφλησλ, λνκηθέο αληηδηθίεο 
ή επαρζή ζπκβφιαηα.  

Οη πξνβιέςεηο αλαδηάξζξσζεο αλαγλσξίδνληαη κφλν εάλ έλα ιεπηνκεξέο ηππηθφ πξφγξακκα έρεη 
αλαπηπρζεί θαη εθηειεζηεί, ή ε Γηνίθεζε έρεη ηνπιάρηζηνλ αλαθνηλψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζ‟ απηνχο πνπ πξφθεηηαη λα επεξεαζηνχλ απφ απηφ. Πξνβιέςεηο δελ αλαγλσξίδνληαη γηα 
κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκηέο.  

Όηαλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ κηαο πξφβιεςεο αλακέλεηαη 
λα απνδεκησζεί απφ θάπνην άιιν κέξνο, ε απνδεκίσζε ζα αλαγλσξίδεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ, είλαη 
θαη‟ νπζία βέβαην φηη ε απνδεκίσζε ζα εηζπξαρζεί, αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δηαθαλνλίζεη ηελ 
ππνρξέσζε θαη απηή αληηκεησπηζηεί σο έλα ηδηαίηεξν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σν πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη 
γηα ηελ απνδεκίσζε δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο. 

Σν έμνδν ζρεηηθά κε κία πξφβιεςε παξνπζηάδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, θαζαξφ απφ ην πνζφ πνπ 
αλαγλσξίζηεθε γηα ηελ απνδεκίσζε.  

Μηα πξφβιεςε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηα έμνδα γηα ηα νπνία είρε αξρηθψο ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε. Οη 
πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 
απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαιχηεξε εθηίκεζε.  

Οη πξνβιέςεηο απνηηκψληαη ζην πξνζδνθψκελν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε παξνχζα 
δέζκεπζε, βαζηδφκελνη ζηα πην αμηφπηζηα ηεθκήξηα πνπ είλαη δηαζέζηκα θαηά ηελ εκεξνκελία 
Ηζνινγηζκνχ, πεξηιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα δέζκεπζε.  
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Όηαλ ε επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε 
παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ αλακέλνληαη λα απαηηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζεί ε 
ππνρξέσζε. 

Σν πξν-θφξνπ επηηφθην πξνεμφθιεζεο αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε 
δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο ζπλαθείο κε ηελ ππνρξέσζε θηλδχλνπο. Σν επηηφθην δελ 
αληαλαθιά θηλδχλνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη κειινληηθέο εθηηκήζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ έρνπλ πξνζαξκνζηεί. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο πξνεμφθιεζεο, ε ινγηζηηθή αμία κηαο πξφβιεςεο απμάλεη ζε θάζε 
πεξίνδν έηζη ψζηε λα αληαλαθιά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηή ε αχμεζε αλαγλσξίδεηαη σο θφζηνο 
δαλεηζκνχ ζηα απνηειέζκαηα. Όηαλ ππάξρεη έλαο αξηζκφο νκνίσλ δεζκεχζεσλ, ε πηζαλφηεηα φηη κία 
εθξνή ζα απαηηεζεί γηα δηαθαλνληζκφ, θαζνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηεγνξία ησλ δεζκεχζεσλ, 
σο έλα ζχλνιν. Μία πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκε θαη αλ ε πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εθξνήο γηα 
έλα ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία δεζκεχζεσλ είλαη κηθξή. 

Αλ δελ είλαη εθεμήο πηζαλφ φηη κία εθξνή πφξσλ, πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε, ζα απαηηεζεί 
γηα λα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε, ε πξφβιεςε ζα αλαζηξέθεηαη. 

ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δπλαηή εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζαλ απνηέιεζκα παξνπζψλ 
δεζκεχζεσλ ζεσξείηαη κε πηζαλή, ή ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, δελ 
αλαγλσξίδεηαη θακία ππνρξέσζε ζηνλ ελνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ, εθηφο εάλ ζεσξείηαη ζηα πιαίζηα ηεο 
ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ. 

Απηέο νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο 
ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. Αθνινχζσο απνηηκψληαη 
ζην πςειφηεξν πνζφ κίαο ζπγθξίζηκεο πξφβιεςεο φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ θαη ζην πνζφ πνπ είρε 
αξρηθψο αλαγλσξηζηεί, κείνλ θάζε απφζβεζε. 

Πηζαλέο εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ Όκηιν πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα θξηηήξηα ελφο 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο. 

4. Γνκή ηνπ νκίινπ 

Ζ δνκή ηνπ νκίινπ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

Δηαηξεία  
Νόκ 
Λεηη.  Έδξα  

 Ηζνδύλακν 
% 

πκκεηνρήο  

 Μέζνδνο 
Δλνπνίεζε

ο   πκ/ρή  

 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ "ΛΑΜΦΑ" Α.Δ.  €  ΔΛΛΑΓΑ  Μεηξηθή     

 ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΑΝΝΗΑ Δ.Π.Δ  €  ΔΛΛΑΓΑ  99,94%  Οιηθή   Άκεζε  

 LUELLA ENTERPRISES LTD  €  ΚΤΠΡΟ  100,00%  Οιηθή   Άκεζε  

 NORTH HAVEN LTD  $  HONG KONG  100,00%  Οιηθή  
 

Έκκεζε  

 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE  €  ΔΡΒΗΑ  93,90%  Οιηθή  
 

Έκκεζε  

 HARVARD INVESTMENTS CORPORATION  $  ΛΗΒΔΡΗΑ  100,00%  Οιηθή   Άκεζε  

EXCELSIOR BELGRADE SOCIATE OWNED & 
CATERING TOURIST ENTERPRISES €  ΔΡΒΗΑ  70,00%  Οιηθή   Άκεζε  

 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ Α.Δ.  €  ΔΛΛΑΓΑ  50,00%  Αλαινγηθή   Άκεζε  

 ARMINI ENTERPRISES COMPANY LTD  €  ΚΤΠΡΟ  100,00%  Οιηθή   Άκεζε  

 WORLD SPIRIT S.A.  $  ΠΑΝΑΜΑ  100,00%  Οιηθή   Άκεζε  

 MARKELIA ENTERPRISES COMPANY LTD  €  ΚΤΠΡΟ  100,00%  Οιηθή  
 

Έκκεζε  

 BELVEN ASSOCIATES  $  ΜΠΑΥΑΜΔ  100,00%  Οιηθή  
 

Έκκεζε  
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5. εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

5.1. Οηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Οη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ε ελνηθίαζε 
δσκαηίσλ, πσιήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη νη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο (Έζνδα SPA-Health Club, 
Έζνδα Σειεθσλείνπ, ινηπά). Σα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη 
ππνρξεψζεηο αλά ηνκέα, αλαιχνληαη γηα ην 2009 θαη ην 2008 σο εμήο: 

Αποηελέζμαηα ηομέα 1/1-31/12/2009 

 
ΔΝΟΙΚΙΑΗ 
ΓΩΜΑΣΙΩΝ  

 ΠΩΛΗΔΙ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ 

ΠΟΣΩΝ  
 ΛΟΙΠΔ 

ΓΡΑΣ/ΣΔ  
 ΜΗ 

ΚΑΣΑΝΔΜΟΜΔΝΑ  
 

ΤΝΟΛΟ  

Πωλήζειρ           

 - ζε εμσηεξηθνύο πειάηεο 27.576 16.386 3.060   47.021 

 - ζε άιινπο ηνκείο           

Καθαπέρ πωλήζειρ ηομέα 27.576 16.386 3.060   47.021 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα  187 111 21   319 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα  1.879 1.116 208   3.203 

 Απνζβέζεηο  4.120 1.268 240   5.628 

 Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ  1.976 1.234 782   3.992 

 Φφξνο εηζνδήκαηνο  (489) (306) (194)   (989) 

Αποηελέζμαηα μεηά θόπων 1.487 929 588   3.004 

31/12/2009           

 Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  95.859 58.413 9.884   164.156 
 Λνηπά Με Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία (Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή Απαίηεζε)        1.611 1.611 

 Λνηπφ ελεξγεηηθφ  10.268 6.257 1.059   17.583 

 ύλνιν Δλεξγεηηθνύ  106.126 64.670 10.943 1.611 183.350 

 ύλνιν Τπνρξεώζεσλ  53.694 32.720 5.537   91.950 

 

Απνηειέζκαηα ηνκέα 1/1-31/12/2008 
 ΔΝΟΗΚΗΑΖ 
ΓΧΜΑΣΗΧΝ  

 ΠΧΛΖΔΗ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ 
ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ  

 ΛΟΗΠΔ 
ΓΡΑΣ/ΣΔ  

 ΜΖ 
ΚΑΣΑΝΔΜΟΜΔΝΑ   ΤΝΟΛΟ  

Πσιήζεηο           

 - ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο 35.256 21.484 3.635   60.375 

 - ζε άιινπο ηνκείο           
Καζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 35.256 21.484 3.635   60.375 

            

 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα  140 85 14   240 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα  2.585 1.575 267   4.427 

 Απνζβέζεηο  3.957 1.218 231   5.406 
 Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ  6.172 3.761 636   10.569 

 Φφξνο εηζνδήκαηνο  913 556 94   1.563 
Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ 7.084 4.317 730   12.132 

            
31/12/2008           

 Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  94.482 57.575 9.742   161.799 

 Λνηπά Με Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή Απαίηεζε)      3.152 3.152 

 Λνηπφ ελεξγεηηθφ  13.336 8.127 1.375   22.838 
 ύλνιν Δλεξγεηηθνύ  107.819 65.701 11.117 3.152 187.789 

 ύλνιν Τπνρξεώζεσλ  56.773 34.596 5.854   97.223 

Γεσγξαθηθνί ηνκείο 

Ζ έδξα ηνπ Οκίινπ είλαη ε Διιάδα. Γεσγξαθηθά ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζε Διιάδα, Κχπξν 
θαη εξβία, ελψ έρεη ζπκκεηνρέο θαη ζε άιιεο ρψξεο (βι. § 4 «Γνκή ηνπ Οκίινπ»). 

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

Ποζά ζε σιλ € ΠΩΛΗΔΙ 

ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ 
ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΠΩΛΗΔΙ 

ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ 
ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 

ΔΙΙΑΓΑ  31.924 106.181 42.014 107.355 

ΘΤΠΡΟ  - 4.152 17 - 

ΔΡΒΗΑ 15.097 53.824 18.344 54.444 

ύνολο 47.021 164.156 60.375 161.799 
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5.2. Αλάιπζε ησλ ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Σα νηθφπεδα, ηα θηίξηα θαη ηα κεραλήκαηα απνηηκήζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΠ (1/1/2004) ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 
θαη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο. 

Δπί ησλ Αθηλήησλ ηεο Μεηξηθήο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνχ ρηι € 92.050 γηα αλεμφθιεην ππφινηπν δαλείσλ πνζνχ ρηι € 61.807. Δπί ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ 
πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνχ ρηι € 111.250 γηα αλεμφθιεην ππφινηπν δαλείσλ πνζνχ ρηι € 79.720. Δπίζεο πθίζηαηαη ελέρπξν επί ηνπ 100% ηνπ θαηαβιεκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ Α.Δ. γηα εμαζθάιηζε νκνινγηαθνχ ηεο δαλείνπ. 

Οη κηθηέο αμίεο θηήζεο θαη απνζβέζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο έρνπλ σο εμήο: 

Όκηινο  

Ποζά ζε σιλ. €  

Δδαθικέρ Δκηάζειρ και 

κηίπια 

Μησανολογικόρ 
Δξοπλιζμόρ & 

Μεηαθοπικά Μέζα 

Έπιπλα και 
λοιπόρ 

εξοπλιζμόρ 

Ακινηηοποιήζειρ ςπό 

εκηέλεζη ύνολο 

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 1/01/2008 123.974 2.567 4.618 5 131.163 

 Κηθηή Ινγηζηηθή αμία  179.486 9.696 20.408 783 210.374 

 πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε  (32.381) (7.303) (15.234) - (54.919) 

 Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 1/1/2009  147.105 2.393 5.174 783 155.455 

 Μικηή Λογιζηική αξία  182.297 9.831 21.100 880 214.108 

 ςζζωπεςμένερ αποζβέζειρ και απομείωζη  (36.136) (8.163) (16.181) - (60.480) 

 Καθαπή Λογιζηική Αξία 31/12/2009  146.161 1.668 4.919 880 153.628 

Δηαηξεία 

Ποζά ζε σιλ. €  
Δδαθικέρ Δκηάζειρ και 

κηίπια 

Μησανολογικόρ 
Δξοπλιζμόρ & 

Μεηαθοπικά Μέζα 

Έπιπλα και 
λοιπόρ 

εξοπλιζμόρ 
Ακινηηοποιήζειρ ςπό 

εκηέλεζη ύνολο 

 Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 1/01/2008  80.285 1.688 2.356 5 84.333 

 Κηθηή Ινγηζηηθή αμία  96.281 4.855 9.110 5 110.250 

 πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε  (16.796) (3.832) (6.802) - (27.429) 

 Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 01/01/2009  79.485 1.023 2.308 5 82.821 

 Μικηή Λογιζηική αξία  96.480 4.945 9.331 15 110.770 

 ςζζωπεςμένερ αποζβέζειρ και απομείωζη  (18.755) (4.491) (7.262) - (30.509) 

 Καθαπή Λογιζηική Αξία 31/12/2009  77.724 453 2.068 15 80.261 
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Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε θίλεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ:  

Πνζά ζε ρηι. €  
Δδαθηθέο Δθηάζεηο θαη 

θηίξηα 

Μεραλνινγηθόο 
Δμνπιηζκόο & 

Μεηαθνξηθά Μέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
Αθηλεηνπνηήζεηο ππό 

εθηέιεζε ύλνιν 

 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 1/1/2008  123.974 2.567 4.618 5 131.163 

 Πξνζζήθεο  2.486 551 960 1.425 5.422 

 Πσιήζεηο Παγίσλ  - (42) (85) (0) (128) 

 Αλαηαμηλνκήζεηο  - - - (704) (704) 

 Κφζηνο Κηήζεο ελζψκαησλ παγίσλ απνθηψκελσλ εηαηξεηψλ (ή εχινγε αμία απηψλ)  24.143 238 475 53 24.910 

 Γαπάλε απφζβεζεο  (3.498) (929) (902) - (5.330) 

 Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ παγίσλ  - 9 35 - 44 
 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 31/12/2008  147.105 2.393 5.100 779 155.377 

            

 Πξνζζήθεο  2.731 135 845 261 3.971 

 Πσιήζεηο Παγίσλ  - - (7) - (7) 

 Αλαηαμηλνκήζεηο  79 - (74) (160) (156) 

 Γαπάλε απφζβεζεο  (3.753) (860) (951) - (5.564) 

 Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ παγίσλ   - - 6 - 6 
 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 31/12/2009  146.161 1.668 4.919 880 153.628 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο γηα ηελ Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν, νη θαζαξέο επελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ ρηι € 604 θαη ρηι € 
4.023 αληίζηνηρα. 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε θίλεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο:  

Πνζά ζε ρηι. €  
Δδαθηθέο Δθηάζεηο θαη 

θηίξηα 

Μεραλνινγηθόο 
Δμνπιηζκόο & Μεηαθνξηθά 

Μέζα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
Αθηλεηνπνηήζεηο ππό 

εθηέιεζε ύλνιν 

 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 1/1/2008  80.285 1.688 2.356 5 84.333 

 Πξνζζήθεο  1.029 53 397 704 1.478 

 Αλαηαμηλνκήζεηο  - - - (704) (704) 

 Γαπάλε απφζβεζεο  (1.907) (717) (443) - (3.068) 

 Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ παγίσλ   - - 1 - 1 
 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 31/12/2008  79.406 1.023 2.308 5 82.743 

            

 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 1/1/2009  79.406 1.023 2.308 5 82.743 

 Απνθηήζεηο µέζσ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ  199 90 294 15 597 

 Αλαηαμηλνκήζεηο  79 - (74) (5) - 

 Γαπάλε απφζβεζεο  (1.960) (660) (459) - (3.079) 
 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 31/12/2009  77.724 453 2.068 15 80.261 
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5.3. Αλάιπζε άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ Όκηιν αλαιχνληαη σο εμήο :  

Πνζά ζε ρηι. €  

Άδεηεο ρξήζεο - 
Λνγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα 
Ζ/Τ Λνηπά ύλνιν 

 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2008  138 142 280 

 Πξνζζήθεο  62 16 78 

 Πνζφ απφζβεζεο  (45) (30) (74) 
 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2008  155 128 283 

 Πξνζζήθεο  22 8 30 

 Πνζφ απφζβεζεο  (31) (33) (64) 

 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2009  146 104 249 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε θίλεζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο:  

Πνζά ζε ρηι. €  

Λνγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα 

Ζ/Τ 
Έμνδα 

αλάπηπμεο ύλνιν 

 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2008  28 - 28 

 Πξνζζήθεο  12 - 12 

 Πνζφ απφζβεζεο  (12) - (12) 
 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2008  28 - 28 

 Απνθηήζεηο µέζσ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ  7 - 7 

 Πνζφ απφζβεζεο  (9) - (9) 
 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2009  26 - 26 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ειεχζεξα βαξψλ. 

5.4. Τπεξαμία 

Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο αλαιχεηαη σο εμήο:  

Πνζά ζε ρηι. €  

BEOGRADSKO 

MESOVITO 

PREDUZECE 

EXCELSIOR 

BELGRADE 

SOCIATE 

OWNED 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΆ 

ΘΔΡΔΣΡΑ ΑΔ 

ύλνιν 

Τπεξαμίαο 

 Μηθηό πνζό από κεηαθνξά ηελ 1/1/2008 3.483 

  

3.483 

 σξεπκέλεο Εεκίεο απνκείσζεο  

   

- 

 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 1/1/2008 3.483 - - 3.483 

 Πξφζζεηε ππεξαμία αλαγλσξηζκέλε ζηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ 1/1-31/12/2008 

 

2.247 332 2.579 

 Μηθηφ πνζφ ζε κεηαθνξά ηελ 31/12/2008 3.483 2.247 332 6.062 

 σξεπκέλεο Εεκίεο απνκείσζεο  - - - - 

 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 31/12/2008 3.483 2.247 332 6.062 

 Μηθηφ πνζφ ζε κεηαθνξά ηελ 31/12/2009 3.483 2.247 332 6.062 

 σξεπκέλεο Εεκίεο απνκείσζεο  - - - - 

 Καζαξή Λνγηζηηθή Αμία 31/12/2009 3.483 2.247 332 6.062 

Έιεγρνο απνκείσζεο ππεξαμίαο  

Γηα ζθνπνχο ειέγρνπ απνκείσζεο, ε ππεξαμία επηκεξίδεηαη ζηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ 
ηνπ νκίινπ (Μ.Γ.Σ.Ρ.) πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε ρψξα ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 
ηνκέα. Σν ζχλνιν ηεο ππεξαμίαο έρεη θαηαλεκεζεί ζηηο μελνδνρεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε εξβία 
(ζπγαηξηθή BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE θαη EXCELSIOR BELGRADE SOCIATE 
OWNED) θαη ηε Ρφδν (απφ θνηλνχ έιεγρν ΣΟΤΡΗΣΗΚΆ ΘΔΡΔΣΡΑ ΑΔ). Σν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ 
ζπγαηξηθψλ πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηελ αμία ρξήζεο ηνπο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη νη πξν θφξσλ πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο ξνέο βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηε 
δηνίθεζε πξνυπνινγηζκψλ θαη πξνβιέςεσλ.  

Αλάιπζε ηεο ζσξεπκέλεο ππεξαμίαο ζηε ρξήζε αλαιχεηαη ζηε ζεκείσζε 5.5 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο 
έθζεζεο ηεο ρξήζεο 2008. 
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5.5. Αλάιπζε επελδύζεσλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο  

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

Πνζά ζε ρηι. €  
 ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ 

31/12/2009  
 ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ 

31/12/2008  
 ΔΓΡΑ-
ΥΧΡΑ  

 Νόκηζκα 
ιεηηνπξγίαο  

 ΆΜΔΟ % 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

 EMΜΔΟ % 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ   ΥΔΖ  

 ΜΔΘΟΓΟ 
ΔΝΟΠΟΗΖΖ  

 ΣΟΜΔΑ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

 ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ 
ΛΑΜΦΑ Α.Δ.  - -  Διιάο   €   ΜΖΣΡΗΚΖ     ΜΖΣΡΗΚΖ  

 ΟΛΗΚΖ 
ΔΝΟΠΟΗΖΖ  

 Ξελνδνρεηαθέο 
Τπεξεζίεο  

 ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΑΝΝΗΑ Δ.Π.Δ  100 100  Διιάο   €  99,94%    ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ  
 ΟΛΗΚΖ 

ΔΝΟΠΟΗΖΖ   Πσιήζεηο ιηαληθήο  

 LUELLA ENTERPRISES LTD  18.109 18.109  Κχπξνο   €  100,00%    ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ  
 ΟΛΗΚΖ 

ΔΝΟΠΟΗΖΖ  
 Δηαηξία 

πκκεηνρψλ  

 HARVARD INVESTMENTS 
CORPORATION  6.245 6.245  Ληβεξία   $  100,00%    ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ  

 ΟΛΗΚΖ 
ΔΝΟΠΟΗΖΖ  

 Δηαηξία 
πκκεηνρψλ  

 WORLD SPIRIT S.A.  18.736 18.736  Παλακάο   $  100,00%    ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ  
 ΟΛΗΚΖ 

ΔΝΟΠΟΗΖΖ  
 Δηαηξία 

πκκεηνρψλ  

 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ Α.Δ.  4.158 3.157  Διιάο   €  50,00%   
 ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟ  
 ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ 
ΔΝΟΠΟΗΖΖ  

 Ξελνδνρεηαθέο 
Τπεξεζίεο  

 EKSCELSIOR BELGRADE 
SOCIALLY OWNED HOTEL & 
CATERING TOURIST 
ENTERPRISES  7.340 7.340  εξβία   €  70,00%    ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ  

 ΟΛΗΚΖ 
ΔΝΟΠΟΗΖΖ  

 Ξελνδνρεηαθέο 
Τπεξεζίεο  

 ARMINI ENTRPRISES 
COMPANY LTD  1 1  Κχπξνο   €  100,00%    ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ  

 ΟΛΗΚΖ 
ΔΝΟΠΟΗΖΖ  

 Δηαηξία 
πκκεηνρψλ  

 BEOGRADSKO MESOVITO 
PREDUZECEE A.D.  - -  εξβία   €   -  93,90%  ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ  

 ΟΛΗΚΖ 
ΔΝΟΠΟΗΖΖ  

 Ξελνδνρεηαθέο 
Τπεξεζίεο  

 NORTH HAVEN LTD  - - 
 Υνλγθ - 
Κνλγθ   $   -  100,00%  ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ  

 ΟΛΗΚΖ 
ΔΝΟΠΟΗΖΖ  

 Δηαηξία 
πκκεηνρψλ  

 BELVEN ASSOCIATES  -  -   Μπαράκεο   $   -  100,00%  ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ  
 ΟΛΗΚΖ 

ΔΝΟΠΟΗΖΖ  
 Δηαηξία 

πκκεηνρψλ  

 MARKELIA ENTERPRISES 
COMPANY LTD  -  -   Κχπξνο   €   -  100,00%  ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ  

 ΟΛΗΚΖ 
ΔΝΟΠΟΗΖΖ   Τπεξεζίεο  

 ΤΝΟΛΟ  54.689 53.688               
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2009: 

 Ζ κεηξηθή εηαηξεία ζπκκεηείρε, κε 50% ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ 
ΘΔΡΔΣΡΑ ΑΔ, θαηαβάιινληαο πνζφ ρηι € 1.001. Δπίζεο θαηέβαιε ζε απηήλ πνζφ ρηι € 1.550, 
έλαληη αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζα νινθιεξσζεί εληφο ηεο ρξήζεο 2010. 

 H ζπγαηξηθή εηαηξεία Belven Associates ηελ 13ε Απξηιίνπ 2009, εμαγφξαζε ην 100% ησλ κεηνρψλ 
ηεο εηαηξείαο Markelia Enterprices LTD πνπ έρεη έδξα ηελ Κχπξν, ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ρηι € 1, δηαηξνχκελν ζε 1.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 επξψ αλά 
κεηνρή. Χο εθ ηνχηνπ ε λεναπνθηεζείζα ζπγαηξηθή ελνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ ηξέρνπζα 
ρξήζε. 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 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 Beogradsko Mesovito 
Preduzecee ζηελ εηαηξεία Markelia Enterprices LTD. Οη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο δελ είραλ επίδξαζε 
ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ.  

Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο αλαιχνληαη παξαθάησ: 

Πνζά ζε ρηι. €   31.12.2009   31.12.2008  

 Τπφινηπν έλαξμεο  53.688 36.101 

 Απνθηήζεηο    14.644 

 Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ  1.001 2.943 
 Τπόινηπν ιήμεο  54.689 53.688 

Οη εηαηξείεο ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ Α.Δ., θαη EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL 
& CATERING TOURIST ENTERPRISES, απνθηήζεθαλ θαη ελνπνηήζεθαλ ζηε ρξήζε 2008. 
Πεξηζζφηεξα αλαθέξνληαη ζηελ § 5.5 «Αλάιπζε επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο» ηεο εηήζηαο 
νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηεο 31/12/2008.  

Σελ 28/01/2010, ηα Γ.. ησλ εηαηξεηψλ Harvard Investments Corporation θαη World Spirit LTD 
απνθάζηζαλ, ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο BELVEN ASSOCIATES, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ κε 
πνζνζηφ 75% θαη 25% αληίζηνηρα. Ζ εθθαζάξηζε νινθιεξψζεθε ηελ 12/02/2010 θαη ηα πεξηνπζηαθά ηεο 
ζηνηρεία εηζθέξζεθαλ ζηηο σο άλσ εηαηξείεο, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 
εθθαζαξηζκέλε. ηηο 16/02/2010, 17/02/2010, 24/02/2010 θαη 05/03/2010 , νη εηαηξείεο Harvard 
Investments Corporation θαη World Spirit LTD, κεηά απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεψλ 
ηνπο, πξαγκαηνπνίεζαλ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ θαηά πνζφ ρηι $ 2.644 θαη ρηι $ 7.931 
αληίζηνηρα, θαηαβάιινληάο ην ζηε κεηξηθή εηαηξεία ΛΑΜΦΑ ΑΔ. Με ην παξαπάλσ πνζφ ε κεηξηθή 
εηαηξεία, απνπιήξσζε ζην Α‟ ηξίκελν ηνπ 2010, κέξνο ηνπ δνιιαξηαθνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηεο 
Eurobank χςνπο ρηι $ 7.061.  

Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ή εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.  
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5.6. Αλάιπζε ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη θαησηέξσ: 

 
Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Πνζά ζε ρηι € 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Δγγπήζεηο 65 77 51 51 

Έληνθα Γάλεηα ζε $ ζε ηξίηνπο  4.152 - 
  ύλνιν 4.217 77 51 51 

5.7. Αλάιπζε ησλ απνζεκάησλ 

Σα απνζέκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

   ΟΜΗΛΟ   ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

 Πνζά ζε ρηι. €   31.12.2009   31.12.2008   31.12.2009   31.12.2008  

 Δκπνξεχκαηα  502 467 308 280 

 Ά χιεο  429 632 192 219 

 Αληαιιαθηηθά  147   -   
 Καζαξή Λνγηζηηθή αμία  1.079 1.099 500 499 

Ο Όκηινο δελ έρεη ελερπξηαζκέλα απνζέκαηα.  

5.8.  Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαη Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

 Οη απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

   ΟΜΙΛΟ   ΔΣΑΙΡΔΙΑ  

 Ποζά ζε σιλ. €  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο από ηξίηνπο  2.419 3.248 1.915 2.472 

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο  304 452 192 252 

 Κείνλ: πξόβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο  (135) (162) (24) - 

 Δμποπικέρ απαιηήζειρ – καθαπέρ  2.588 3.537 2.083 2.724 

 Πξνθαηαβνιέο  1.045 1.672 1.005 1.640 

 Υξεώζηεο δηάθνξνη  1.211 602 1.795 300 

 Φ.Π.Α.  313   -   

 Δπίδηθνη ρξεώζηεο  58 11 58 11 

 Λοιπέρ Απαιηήζειρ  2.627 2.284 2.857 1.951 

 Πξνπιεξσκέλα Έμνδα  564 607 459 496 

 Γεδνπιεπκέλα έζνδα  122 164 72 92 

 Λοιπά κςκλοθοπούνηα ζηοισεία 

ενεπγηηικού  686 771 531 588 

 ύνολο άλλων απαιηήζεων   3.313 3.055 3.388 2.539 

 ύνολο εμποπικών και λοιπών απαιηήζεων  5.901 6.592 5.471 5.263 

Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. Ζ εχινγε αμία 
απηψλ ησλ βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα 
θαζψο ε ινγηζηηθή αμία ζεσξείηαη πσο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

Δπηπιένλ, νξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε βξίζθνληαη ζε 
θαζπζηέξεζε. Ζ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

   ΟΜΗΛΟ   ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

 Πνζά ζε ρηι. €  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

 Ληγφηεξν απφ 3 κήλεο  292 691 282 437 

 Μεηαμχ 3 θαη 6 κελψλ  238 938 75 204 

 Μεηαμχ 6κελψλ θαη 1 έηνπο  25 212 25 10 

 Μεγαιχηεξε ηνπ 1 έηνπο  177 7 55 - 
 ύλνιν  733 1.847 437 650 
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5.9. Αλάιπζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

   ΟΜΗΛΟ   ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

 Πνζά ζε ρηι. €  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

 Σακείν  94 152 72 82 

 Καηαζέζεηο φςεσο  10.509 14.995 1.114 4.860 
 ύλνιν  10.603 15.147 1.185 4.942 

Απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο έρνπλ πξνθχςεη ηφθνη (έζνδα) 
πνζνχ ρηι € 319 θαη ρηι € 90 αληίζηνηρα (2008: 240 θαη ρηι € 78 αληίζηνηρα).  

5.10. Αλάιπζε θαζαξήο ζέζεο 

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

   Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

 Πνζά ζε ρηι €  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

 Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο  

 Μεηνρηθφ Κεθάιαην  23.928 23.928 23.928 23.928 

 Τπέξ ην άξηην  38.641 38.641 38.641 38.641 

 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  (910) 73     

 Λνηπά απνζεκαηηθά  5.566 5.104 5.562 5.100 

 Απνηειέζκαηα εηο λένλ  20.107 18.895 6.694 7.683 
 ύλνιν  87.332 86.641 74.825 75.352 

 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  4.067 3.926 - - 
 ύλνιν θαζαξήο ζέζεο  91.399 90.567 74.825 75.352 

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.  

Σα «Λνηπά Απνζεκαηηθά» ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχεηαη σο εμήο: 

Ο ΟΜΗΛΟ 

Πνζά ζε ρηι € 
Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό 
Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά 

Αθνξνιόγεηα 
απνζεκαηηθά εηδηθώλ 

δηαηάμεσλ λόκσλ 
Άιια 

απνζεκαηηθά ύλνιν 

 Τπόινηπν ηελ 1/1/2008  509 24 3.744 127 4.404 

 Μεηαβνιέο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο  173 380 147   700 
 Τπόινηπν ηελ 
31/12/2008  682 404 3.891 127 5.104 

 Μεηαβνιέο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο  154 - 308   462 

 Τπόινηπν ηελ 
31/12/2009  836 404 4.199 127 5.566 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Πνζά ζε ρηι € 
Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό 
Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά 

Αθνξνιόγεηα 
απνζεκαηηθά εηδηθώλ 

δηαηάμεσλ λόκσλ 
Άιια 

απνζεκαηηθά ύλνιν 

 Τπόινηπν ηελ 1/1/2008  505 24 3.745 127 4.401 

 Μεηαβνιέο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο  173 380 147   700 

 Τπόινηπν ηελ 
31/12/2008  678 404 3.892 127 5.101 

 Μεηαβνιέο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο  154   308   462 
 Τπόινηπν ηελ 
31/12/2009  832 404 4.200 127 5.562 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο θίλεζεο πνπ παξνπζίαζε ε Καζαξή Θέζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, 
παξαηίζεηαη ζηελ «Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ» ηεο παξνχζαο έθζεζεο. 



    
Πνζά ζε ρηι €, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά  

 

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

ειίδα 57 από 78 

5.10.1. Μεηνρηθό θεθάιαην 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε € 23.927.680, 
δηαηξνχκελν ζε 21.364.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 1,12 έθαζηε. Οη κεηνρέο 
ηεο Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, ζηελ θαηεγνξία ρακειήο δηαζπνξάο 
θαη εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη 
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππεξθιάδν Σαμίδηα & Αλαςπρή, θιάδνο Ξελνδνρεία. 

Γελ ππάξρνπλ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο πνπ θαηέρνληαη απφ 
ηελ ίδηα ή απφ ζπγαηξηθέο ηεο ή απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο. 

Οη κέηνρνη ηεο ΛΑΜΦΑ ΑΔ, θαηά ηελ Α‟ επαλαιεπηηθή εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 20/7/2009, ελέθξηλαλ ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο χςνπο 0,0556 € αλά κεηνρή 
απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2008. Σν πξναλαθεξζέλ κέξηζκα ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 10% 
(0,00556 € αλά κεηνρή), θαη ζπλεπψο νη κέηνρνη έιαβαλ θαζαξφ πνζφ 0,05004 € αλά κεηνρή. Ζ 
θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 Απγνχζηνπ 2009. 

ρεηηθά κε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο ηεο ρξήζεο 2009, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, ιακβάλνληαο ππφςε 
κεηαμχ άιισλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο Δηαηξίαο, ηηο πξννπηηθέο θαη ηα επελδπηηθά πιάλα πξνηείλεη ηε 
δηαλνκή κεξίζκαηνο ίζνπ κε € 0,028 αλά κεηνρή. εκεηψλεηαη φηη απφ ην αλσηέξσ πνζφ, βάζεη ηεο 
ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, παξαθξαηείηαη θφξνο 10% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ (άξζξν 18 ηνπ λ. 
3697/2008). 

Σα θαζαξά θέξδε ηεο ΛΑΜΦΑ Α.Δ. γηα ηε ρξήζε 2009, πνζνχ ρηι € 661, πξνηείλεηαη λα δηαλεκεζνχλ σο 
εμήο:  

Πνζά ζε ρηι €    
 Καζαξά θέξδε ρξήζεο  661 

 Μείνλ: Πξνηεηλφκελν Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ  (33) 
 Κέξδε πξνο δηαλνκή ζηνπο κεηόρνπο  628 

 Πξνηεηλφκελν κέξηζκα  598 

 Κέξδε εηο λέν  30 
 Μέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €)  0,0280  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξνηεηλφκελε δηαλνκή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο γεληθήο 
ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.  

5.11. Αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρεη δηελεξγήζεη ε Δηαηξία θαη ν Όκηινο: 

  

 Εεκίεο 
από 

κεηνρέο  
 Λνηπέο 

πξνβιέςεηο  

 Γηαθνξώλ 
θνξνινγηθνύ 

ειέγρνπ  

 Άιια 
(λνκηθέο 
αμηώζεηο)   ύλνιν  

 1.1.2008  45 449 62 - 556 

 Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο  - 134 308 - 443 

 Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο  - (449) - - (449) 
 31.12.2008  45 134 370 - 550 

 Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο  - 47 80 - 127 

 Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο  - (51) - - (51) 

 31.12.2009  45 130 450 - 625 

 Βξαρππξφζεζκεο    130 - - 130 

 Μαθξνπξφζεζκέο  45   450 - 495 
 ύλνιν  45 130 450 - 625 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πνζφ ησλ ρηι € 24, αθνξά πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη έρεη 
κεηαθεξζεί αθαηξεηηθά ησλ απαηηήζεσλ, ελψ ε αλαζηξνθή ησλ ρηι € 51, αθνξά επηζθαιείο ρξεψζηεο. 

   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

  

 Εεκίεο 
από 

κεηνρέο  
 Λνηπέο 

πξνβιέςεηο  

 Γηαθνξώλ 
θνξνινγηθνύ 

ειέγρνπ  

 Άιια 
(λνκηθέο 
αμηώζεηο)   ύλνιν  

 1.1.2008  45 449 62 - 556 

 Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο  - 134 308 - 443 

 Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο  - (449) - - (449) 
 31.12.2008  45 134 370 - 550 

 Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο  - 24 80 - 104 

 31.12.2009  45 159 450 - 654 

 Βξαρππξφζεζκεο  - 159 450 - 609 

 Μαθξνπξφζεζκέο  45 - - - 45 
 ύλνιν  45 159 450 - 654 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην πνζφ ησλ ρηι € 24, αθνξά πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη έρεη 
κεηαθεξζεί αθαηξεηηθά ησλ απαηηήζεσλ. 

5.12. Αλάιπζε ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ θαη Πξνθαηαβνιώλ 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο: 

   ΟΜΗΛΟ   ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

 Πνζά ζε ρηι. €  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

 Πξνκεζεπηέο  1.720 1.601 1.190 936 

 

   Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

 Πνζά ζε ρηι. €  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

 Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ  608 1.107 554 1.076 

 Κνηλσληθή αζθάιηζε θαη άιινη θφξνη  1.062 770 1.004 689 

 ΦΠΑ θαη ινηπνί θφξνη  370 612 259 612 

 Έμνδα ρξήζεο δεδνπιεπκέλα  988 755 638 644 

 Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ  149 - - - 

 Μεξίζκαηα  29 28 29 28 

 Δπηρνξεγήζεηο  23   23   

 Πνζά πξννξηδφκελα γηα ΑΜΚ ελνπνηνχκελεο εηαηξείαο κε ηε κέζνδν 
ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο  1.201       

 Άιιεο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  1.328 2.590 527 973 
 ύλνιν  5.759 5.862 3.034 4.022 

 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ δελ παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά θαζψο, 
εμαηηίαο ηεο βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο ηνπο, ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο, πνπ 
αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, απνηεινχλ κία ινγηθή πξνζέγγηζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. 

5.13. Σξέρνπζεο θαη Λνηπέο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο παξαηίζεληαη 
αθνινχζσο:  

 Πνζά ζε ρηι. €  Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

 Σξέρνπζεο θνξ/θέο Τπνρξεψζεηο          

 Φφξνο εηζνδήκαηνο  570 1.100 462 1.100 
 ύλνιν  570 1.100 462 1.100 

          

 Λνηπέο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο          

 ΦΠΑ  - 195 - 194 

 ΦΜΤ  - 102 - 101 

 Φφξνη-ηέιε ακνηβψλ ηξίησλ  - 10 - 10 

 Λνηπνί θφξνη  70 391 - 321 
 ύλνιν 70 698 - 626 

          

 Γεληθό ύλνιν  640 1.797 462 1.725 
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5.14. Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεώζεηο 

Ο ζπκςεθηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιακβάλεη ρψξα φηαλ 
ππάξρεη, απφ πιεπξάο εηαηξείαο, εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα γηα θάηη ηέηνην θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη 
θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ, κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ ζηηο ρψξεο φπνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ. Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ εθηηκάηαη φηη ζα 
αλαθηεζνχλ ή ζα δηαθαλνληζηνχλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, ν θνξνινγηθφο 
ζπληειεζηήο ηεο ρξήζεο 2009, αλέξρεηαη ζε 25%. Απφ ην 2010 έσο θαη ην 2014 κεηψλεηαη εηήζηα θαηά 
κία πνζνζηηαία κνλάδα θαη ζα αλέιζεη ηειηθά ζε 20% 

Οη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο ηεο ρξήζεο 2009 ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ 
έρνπλ σο εμήο: 

Υώξα πληειεζηήο Φνξνινγίαο 

ΔΡΒΗΑ 10% 

ΚΤΠΡΟ 10% 

HONG KONG 16,50% 

ΠΑΝΑΜΑ  30%-42% 

ΛΗΒΔΡΗΑ κέρξη 35% 

ΜΠΑΥΑΜΔ 0% 
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Ζ αλάιπζε θαη νη  θηλήζεηο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ νκίινπ έρνπλ σο θάησζη:  

 
Ο ΟΜΗΛΟ 

Πνζά ζε ρηι. € 

31/12/2009 31/12/2008 

 Αλαβαιιόκελε 
θνξνινγηθή απαίηεζε  

 Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή 
ππνρξέσζε  

 Αλαβαιιόκελε 
θνξνινγηθή απαίηεζε  

 Αλαβαιιόκελε 
θνξνινγηθή ππνρξέσζε  

 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  2.475 (1.747) 2.454 (1.973) 

 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  - (2) 0 (9) 

 Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  - (7)     

 Απνζεκαηηθά (κεηαθεξφκελα απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα)  - (79)   (82) 

 Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  265 - 306   

 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο  - (97)     

 Φνξνινγηθέο δεκηέο πξνο ζπκςεθηζκφ  34 - 391   

 Πξνβιέςεηο  - (3)   (227) 

 Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή Τπνρξέσζε απφ πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνηίκεζε)  - (274)     
 ύλνιν  2.774 (2.210) 3.152 (2.291) 

 πκςεθηζκφο  (1.164) 1.164     
 Καζαξή αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε / (ππνρξέσζε)  1.611 (1.046) 3.152 (2.291) 

 

Ο ΟΜΗΛΟ  

 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (ππνρξεώζεηο)  1.1.2009 
Αλαγλσξηζκέλεο ζε ινηπά 

πλνιηθά Δηζνδήκαηα 
Αλαγλσξηζκέλεο ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο ρξήζεο 31.12.2009 

 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  481 26 220 727 

 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  (9)   7 (2) 

 Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  -   (7) (7) 

 Απνζεκαηηθά (κεηαθεξφκελα απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα)  (82)   3 (79) 

 Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  306   (41) 265 

 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο  -   (97) (97) 

 Φνξνινγηθέο δεκηέο πξνο ζπκςεθηζκφ  391   (357) 34 

 Πξνβιέςεηο  (227)   223 (3) 

 Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή Τπνρξέσζε απφ πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
(απνηίκεζε)  -   (274) (274) 
  861 26 (323) 564 

 Αλαγλσξηζκέλεο σο:          

 Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε  3.152     1.611 

 Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε  (2.291)     (1.046) 
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Ο ΟΜΙΛΟ 

Αναβαλλόμενερ θοπολογικέρ απαιηήζειρ (ςποσπεώζειρ) 1.1.2008 

Αναγνωπιζμένερ 
ζηα Ίδια 

Κεθάλαια 

Αναγνωπιζμένερ ζε 

ζςνενώζειρ επισειπήζεων 

Αναγνωπιζμένερ ζηα 
αποηελέζμαηα ηηρ 

σπήζηρ 31.12.2008 

 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  (950)   (998) 2.429 481 

 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  (1)     (8) (9) 

 Άιια κε θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ  1     (1) - 

 Απνζέκαηα  111     (111) - 

 Απνζεκαηηθά (κεηαθεξόκελα απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα)  (256)     174 (82) 

 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία  229     77 306 

 Φνξνινγηθέο δεκηέο πξνο ζπκςεθηζκό  -     391 391 

 Πξνβιέςεηο        (227) (227) 

 Αλαβαιιόκελε Φνξνινγηθή Τπνρξέσζε από πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνηίκεζε)  (616)     616 - 

  (1.482) - (998) 3.341 861 

 Αλαγλσξηζκέλεο σο:            

 Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε  341       3.152 

 Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε  (1.822)       (2.291) 

 

Ζ αλάιπζε θαη νη  θηλήζεηο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο έρνπλ:  

  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 Πνζά ζε ρηι. €  

31/12/2009 31/12/2008 

Αλαβαιιόκελε 
θνξνινγηθή απαίηεζε 

Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή 
ππνρξέσζε 

Αλαβαιιόκελε 
θνξνινγηθή απαίηεζε 

Αλαβαιιόκελε 
θνξνινγηθή ππνρξέσζε 

 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  2.193 (619) 2.193 (641) 

 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    (2) 0 (2) 

 πκκεηνρέο    (7)     

 Απνζεκαηηθά (κεηαθεξφκελα απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα)    (79)   (82) 

 Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  265   306   

 Οκνινγηαθά δάλεηα    (97)     

 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο    (3)     

 Πξνβιέςεηο    (274)   (227) 
 ύλνιν  2.458 (1.081) 2.500 (951) 

 πκςεθηζκφο  (1.081)       
 Καζαξή αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε / (ππνρξέσζε)  1.377 - 2.500 (951) 
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H ETAIΡEIA  

 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (ππνρξεώζεηο)  1.1.2009 
Αλαγλσξηζκέλεο ζε ινηπά 

πλνιηθά Δηζνδήκαηα 
Αλαγλσξηζκέλεο ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο ρξήζεο 31.12.2009 

 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  1.553   22 1.575 

 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  (2)   (0) (2) 

 Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  -   (7) (7) 

 Απνζεκαηηθά (κεηαθεξφκελα απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα)  (82)   3 (79) 

 Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  306   (41) 265 

 Οκνινγηαθά δάλεηα -   (97) (97) 

 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  -   (3) (3) 

 Πξνβιέςεηο  (227)   (47) (274) 
 ύλνια 1.548 - (171) 1.377 

 Αλαγλσξηζκέλεο σο:          

 Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε  2.500     1.377 

 Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε  (951)     - 

 

H ETAIΡEIA  

Αναβαλλόμενερ θοπολογικέρ απαιηήζειρ (ςποσπεώζειρ) 1.1.2008 

Αναγνωπιζμένερ 

ζηα Ίδια 
Κεθάλαια 

Αναγνωπιζμένερ ζε 
ζςνενώζειρ επισειπήζεων 

Αναγνωπιζμένερ 

ζηα αποηελέζμαηα 
ηηρ σπήζηρ 31.12.2008 

 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  (807)     2.360 1.553 

 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  (1)     (1) (2) 

 Άιια κε θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ  1     (1) - 

 Απνζέκαηα  111     (111) - 

 Απνζεκαηηθά (κεηαθεξόκελα απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα)  (256)     174 (82) 

 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία  229     77 306 

 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο  -     - - 

 Πξνβιέςεηο  -     (227) (227) 

 Αλαβαιιόκελε Φνξνινγηθή Τπνρξέσζε από πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνηίκεζε)  (616)     616 - 

  (1.339) - - 2.887 1.548 

 Αλαγλσξηζκέλεο σο:            

 Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε  341       2.500 

 Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε  (1.679)       (951) 
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5.15. Αλάιπζε ησλ δαλείσλ  

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

Πνζά ζε ρηι. €   Ο Όκηινο   Ζ Δηαηξεία  

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

 Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο          

 Οκνινγηαθά δάλεηα  55.019 78.479 40.139 62.495 

 Μαθξνπξφζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα  988       

 χλνιν καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ  56.007 78.479 40.139 62.495 

 Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο          

 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ  925 273 - - 

 Βξαρππξφζεζκν ηκήκα νκνινγηαθψλ  22.788 3.216 21.668 3.216 

 ύλνιν βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ  23.713 3.489 21.668 3.216 

 ύλνιν  79.720 81.969 61.807 65.711 

ε πξνεγνχκελε ρξήζε, ε εηαηξεία ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ Α.Δ. εμαζθάιηζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ 
δαλείνπ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ζηνπο παιηνχο κεηφρνπο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ δαλείνπ παξέρεηαη σο αζθάιεηα, ππνζήθε επί ηνπ αθηλήηνπ ηεο εηαηξείαο πνζνχ ρηι € 
38.400 ρηι., φπσο επίζεο πθίζηαηαη ελέρπξν επί ηνπ 100% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ Α.Δ. θαζψο θαη ελέρπξν/εθρψξεζε απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο πνπ απνξξένπλ 
απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ έρεη ή ζα ζπλάςεη γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ Αθηλήηνπ.  

Δπί ησλ Αθηλήησλ ηεο Μεηξηθήο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνχ ρηι € 92.050 γηα αλεμφθιεην 
ππφινηπν δαλείσλ πνζνχ ρηι € 61.807. Δπί ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε 
πνζνχ ρηι € 111.250 γηα αλεμφθιεην ππφινηπν δαλείσλ πνζνχ ρηι € 79.720.  

Με απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 30/10/2008, ε κεηξηθή εηαηξεία ηελ 21/11/2008 πξνέβε ζηε 
έθδνζε θαη δηάζεζε κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο, θνηλνχ, έγραξηνπ, Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, πνζνχ ρηι € 
18.500. Γηα ην δάλεην απηφ, έρεη ρνξεγεζεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο επί ηνπ αθηλήηνπ ηεο εηαηξείαο, 
πνζνχ ρηι € 20.350. Ζ δηάξθεηα ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ είλαη δηεηήο θαη ε νινζρεξήο εμφθιεζή ηνπ, ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ννέκβξην ηεο ρξήζεο 2010. Δπηπιένλ, θεθάιαην ησλ ινηπψλ νκνινγηαθψλ 
δαλείσλ, πνζνχ ρηι € 3.168, θαζίζηαηαη πιεξσηέν εληφο ηεο ρξήζεο 2010. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, 
είλαη ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο / ζπκθσλίαο κε ηε δαλείζηξηα ηξάπεδα γηα ηελ αλαλέσζε / 

αλαρξεκαηνδφηεζε, ζε καθξνπξφζεζκε βάζε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ (ρηι € 18.500) θαη εθηηκά 
πσο απηή ε αλαρξεκαηνδφηεζε ζα πινπνηεζεί. 

Δπίζεο ε ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ ΑΔ, εκθαλίδεη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηζζφηεξεο θαηά ρηι 
€ 3.164, απφ ην ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ιφγσ θπξίσο ηνπ 
καθξνπξφζεζκνπ κέξνπο ηνπ νκνινγηαθνχ ηεο δαλείνπ πνζνχ ρηι € 2.240 θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ 
δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ πνζνχ ρηι € 1.356. Ζ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ ΑΔ, ελνπνηείηαη κε 
αλαινγηθή ελνπνίεζε.  

Σα αλσηέξσ γεγνλφηα, επηβαξχλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο θαη 
ηηο θαζηζηνχλ κεγαιχηεξεο απφ ηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά πνζφ ρηι 
€ 14.179 θαη € ρηι 19.197 αληίζηνηρα. 

εκεηψλεηαη πσο γηα θακία απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο εηαηξείεο δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 ηνπ θλ 2190/1920 θαη νη νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο 
έρνπλ ζπληαζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη θαη ζηελ ζεκείσζε 5.5, ε κεηξηθή εηαηξεία, ζην Α‟ ηξίκελν ηνπ 2010 
εμφθιεζε κέξνο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζε δνιάξηα, πνζνχ ρηι$ 7.061, πνπ εηζέπξαμε απφ 
επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ν φκηινο έιαβε λέα δάλεηα, πνζνχ ρηι € 2.307, ελψ απνπιήξσζε δάλεηα 
ρηι € 3.894.  

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία Belven Associates κε εκεξνκελία 22 Ηνπλίνπ 2009 εθρψξεζε δαλεηαθή απαίηεζε 
πνζνχ ρηι $ 25.457 πνπ είρε απφ ηελ εηαηξεία Beogradsko Mesovito Preduzecee ζηελ εηαηξεία Markelia 
Enterprices LTD. Δπηπξφζζεηα, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία Belven Associates θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 
έρεη πξνβεί ζε δαλεηνδφηεζε ηξίηεο εθηφο Οκίινπ εηαηξείαο, ζπλνιηθνχ πνζνχ ρηι. $ 5.720. 

Σα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ, ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 
είλαη: 
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  2009 2008 

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 3,50% 5,50% 

5.16. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Οη «Λνηπέο 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 θαζψο επίζεο θαη ιεθζείζεο επηρνξεγήζεηο γηα πάγηα ζηνηρεία.  

   Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

 Πνζά ζε ρηι. €  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

 Δπηρνξεγήζεηο  729   91   

 ΗΚΑ  262   262   

 Άιιεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  - 855 -   
 ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  991 855 353 - 

Οη «Άιιεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, αθνξνχζαλ ππνρξεψζεηο ηεο 
ζπγαηξηθήο BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE πξνο ηελ ΖΤΑΣΣ γηα management fees.  

5.17. Αλάιπζε ησλ παξνρώλ ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο: χκθσλα κε ηελ Διιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία 

νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο, ην χςνο 
ηεο νπνίαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ κηζζφ, ηα έηε ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν ηεο απνρψξεζεο (απφιπζε 
ή ζπληαμηνδφηεζε) ηνπ εξγαδνκέλνπ. Τπάιιεινη πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη αηηηνινγεκέλα δελ 
δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ πιεξσηέα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηζνχηαη κε ην 40% 
ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα ήηαλ πιεξσηέα ζε πεξίπησζε αλαίηηαο απφιπζεο. ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε 
ηηο ηνπηθή πξαθηηθή, απηά ηα πξνγξάκκαηα δελ ρξεκαηνδνηνχληαη.  

Ζ Δηαηξία ρξεψλεη ζηα απνηειέζκαηα γηα δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε πεξίνδν κε αληίζηνηρε 
αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο 
ζπληαμηνδνηνχκελνπο θάζε πεξίνδν ρξεψλνληαη έλαληη απηήο ηεο ππνρξέσζεο. Ζ θίλεζε ηεο θαζαξήο 
ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο έρεη σο εμήο: 

Πνζά ζε ρηι. € Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 πζζσξεπκέλε Πξόβιεςε θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008  925 916 

 Απνθηήζεηο ζπγαηξηθψλ  133 
  Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ Δξγνδφηε  (216) (213) 

 χλνιν δαπάλεο πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα  445 386 
 πζζσξεπκέλε Πξόβιεςε θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008  1.287 1.090 

 Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ Δξγνδφηε  (197) (178) 

 χλνιν δαπάλεο πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα  401 350 
 πζζσξεπκέλε Πξόβιεςε θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009  1.491 1.261 

Ζ Δηαηξία αλέζεζε ζε αλαγλσξηζκέλνπο αλεμάξηεηνπο κειεηεηέο-αλαινγηζηέο, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 
εθηίκεζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο λα θαηαβάιεη 
απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Οη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ 2009 έρνπλ σο θάησζη: 

  2009 2008 

 Πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα  5,06% 5,67% 

 Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ  3,50% 3,50% 

 Μειινληηθέο απμήζεηο ηηκψλ  2,50% 2,50% 

 Αλακελφκελε απνκέλνπζα εξγαηηθή δσή  17,91 17,97 



    
Πνζά ζε ρηι €, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά  
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Σα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη : 

   Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

  2009 2008 2009 2008 

 Πνζά ζε ρηι. €  
 πληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ  
 πληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ  
 πληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ  
 πληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ  

 Παξνχζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνπ είλαη 
πιήξσο ή ελ κέξεη ρξεκαηνδνηνχκελεο  2.162 1.939 1.958 1.700 

 Καζαξά αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεµηέο πνπ δελ είλαη αλαγλσξηζκέλα ζηνλ 
ηζνινγηζκφ  61 123 33 164 

 Κφζηνο πξνυπεξεζίαο πνπ δελ είλαη αθφµε αλαγλσξηζκέλν ζηνλ 
ηζνινγηζκφ  (731) (775) (731) (775) 
 Καζαξή ππνρξέσζε γηα ζπληάμεηο ζηνλ ηζνινγηζκό  1.491 1.287 1.261 1.090 

Σα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ είλαη: 

 
 Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

 Πνζά ζε ρηι. €  2009 2008 2009 2008 

  
 πληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ  
 πληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ  
 πληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ  
 πληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 
θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ  

 Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο  197 227 176 204  

 Κφζηνο ηφθσλ πάλσ ζηελ ππνρξέσζε παξνρψλ  103 88 93 80  

 Κφζηνο πεξηθνπψλ/ δηαθαλνληζκψλ/ ηεξκαηηζκνχ ππεξεζίαο  60 83 44 56  

 Αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο  47 45 45 45  

 Αλαινγηζηηθά θέξδε/δεµηέο αλαγλσξηζκέλα κέζα ζην έηνο  1 0 
   Άιιν έμνδν / (έζνδν)  (8) 1 (8) 

  Έμνδν αλαγλσξηζκέλν ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ 
απνηειεζκάησλ  401 445 350 385  

 

5.18. Βξαρππξόζεζκν ηκήκα ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ. 

Σν θνλδχιη χςνπο ρηι. € 1.709 αθνξνχζε βξαρππξφζεζκα ηκήκα πιεξσηέν ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ εηαηξεία ΖΤΑΣΣ πνπ είρε αλαιάβεη ην management 
ηνπ νκψλπκνπ μελνδνρείνπ ζην Βειηγξάδη θαη εμνθιήζεθαλ ζην 2009 (ζπγαηξηθή εηαηξεία BMP). 



    
Πνζά ζε ρηι €, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά  
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5.19. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ απνηειεζκάησλ 

Οη 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 
Οκίινπ φζν θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε. 

εκεηψλεηαη 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 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ 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. 

 Κύκλορ Επγαζιών 

ηνλ θάησζη πίλαθα δίλεηαη αλάιπζε ησλ εζφδσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλά θχξηα θαηεγνξία: 

   Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

   31.12.2009   31.12.2008   31.12.2009   31.12.2008    

 Έζνδα Γσκαηίσλ  27.576 35.256 16.239 21.307   

 Πσιήζεηο Σξνθίκσλ & Πνηψλ  16.386 21.484 11.873 14.253   

 Έζνδα SPA-Health Club  1.284 1.531 788 901   

 Έζνδα Σειεθσλείνπ  158 270 85 137   

 Λνηπά Έζνδα  1.618 1.834 778 710   
 ΤΝΟΛΟ  47.021 60.375 29.762 37.307   

 Έξοδα ανά καηηγοπία 

Σν Μηθηό Κέξδνο ηεο ρξήζεο 2009 γηα ηνλ Όκηιν αλήιζε ζε: 

 
 ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ   ΔΣΑΗΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Πνζά ζε ρηι. €   1/1-31/12/2009   1/1-31/12/2008   1/1-31/12/2009   1/1-31/12/2008  

Μηθηφ Κέξδνο  15.414 24.141 8.469 14.333 

Σν πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο έρεη σο εμήο: 

   ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ   ΔΣΑΗΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

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

 Πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο  32,78% 39,98% 28,46% 38,42% 

Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ αλά θαηεγνξία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο, έρνπλ σο αθνινχζσο: 

   Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ  

 1/1-31/12/2009  
 Κόζηνο 

πσιεζέλησλ  
 Έμνδα 

δηνίθεζεο  
 Έμνδα 

δηάζεζεο  
 Κόζηνο 

πσιεζέλησλ  
 Έμνδα 

δηνίθεζεο  
 Έμνδα 

δηάζεζεο  

 Αλαιψζεηο απνζεκάησλ  6.458 24 38 3.734 - - 

 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ  14.448 3.311 701 10.136 2.501 560 

 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ  633 3.472 1.090 631 1.832 896 

 Παξνρέο ηξίησλ  2.884 360 67 2.520 85 32 

 Φφξνη - ηέιε  174 142 58 157 58 7 

 Γηάθνξα έμνδα  1.809 839 885 1.395 442 453 

 Απνζβέζεηο  5.628 - - 3.088 - - 

 Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο  - 1 2 - - - 

 Ηδηφρξεζε απνζεκάησλ  (427) - - (367) - - 
 ύλνια 31.607 8.149 2.841 21.293 4.919 1.948 

 

   Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ  

 1/1-31/12/2008  
 Κόζηνο 

πσιεζέλησλ  
 Έμνδα 

δηνίθεζεο  
 Έμνδα 

δηάζεζεο  
 Κόζηνο 

πσιεζέλησλ  
 Έμνδα 

δηνίθεζεο  
 Έμνδα 

δηάζεζεο  

 Αλαιψζεηο απνζεκάησλ  7.722 22 35 4.364 - - 

 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ  16.130 3.151 821 10.851 2.683 706 

 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ  1.070 2.777 1.112 865 2.160 955 

 Παξνρέο ηξίησλ  3.056 299 88 2.717 60 29 

 Φφξνη - ηέιε  280 85 51 221 24 8 

 Γηάθνξα έμνδα  3.015 1.072 987 1.238 598 443 

 Απνζβέζεηο  5.406 - - 3.073 - - 

 Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο  12 8 0 - - - 

 Ηδηφρξεζε απνζεκάησλ  (457) - - (354) - - 
  ύλνια 36.234 7.414 3.094 22.974 5.524 2.140 



    
Πνζά ζε ρηι €, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά  
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 Σα Λνηπά Έζνδα θαη Έμνδα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχεηαη σο εμήο: 

  Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

Λνηπά Έζνδα  
1/1-

31/12/2009 
1/1-

31/12/2008 
1/1-

31/12/2009 
1/1-

31/12/2008 

Έζνδα απφ Δπηδνηήζεηο-Δπηρνξεγήζεηο 64 18 30 18 

Άιια έζνδα Παξεπφκελσλ αζρνιηψλ 48 202 48 193 

Έζνδα απφ Δλνίθηα 1.078 1.132 404 384 

Πξνκήζεηεο -Μεζηηείεο 19 41 19 39 

Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 57 11 38 7 

Έζνδα απφ ρξεζηκνπνηνχκελεο πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 218   178   

Σηκνινγνχκελεο δαπάλεο 249   249   

Λνηπά έζνδα 121 417 98 302 

ύλνιν 1.853 1.820 1.064 943 

Με επαλαιακβαλφκελα έζνδα         

Αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο γηα δηαθπγφληα θέξδε πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 710   710   

Λνηπά έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 15 2 15 2 

ύλνιν 725 2 725 2 

ύλνιν Έζνδα  2.578 1.822 1.789 945 

 

  Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

  
1/1-

31/12/2009 
1/1-

31/12/2008 
1/1-

31/12/2009 
1/1-

31/12/2008 

Λνηπά Έμνδα          

Εεκηέο απφ αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσλ απαηηήζεηο 49 19 49 19 

Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο Κηλδχλνπο 211 3 24 3 

Πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 30   4 - 

Φφξνη πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ & ETAK 50 1.027 50 1.006 

 Λνηπνί θφξνη 400 - 250 - 

Λνηπά Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 46 60 43 20 
ύλνιν 786 1.108 420 1.048 

Με επαλαιακβαλφκελεο δαπάλεο     -   

Λνηπά έμνδα 253 3.128 2 73 
ύλνιν Λνηπώλ Δμόδσλ  1.039 4.236 423 1.121 

 

5.20. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο – θαζαξό 

Ζ αλάιπζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο είρε σο αθνινχζσο: 

   Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

 Έζνδα ηόθσλ από:  1/1-31/12/2009   1/1-31/12/2008   1/1-31/12/2009   1/1-31/12/2008  

- Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 91 80 90 78 

- Έζνδα ζπκκεηνρψλ - - - - 

- Σφθνη πειαηψλ 68       

 

- Γαλείσλ ζε ηξίηνπο 
 

159 160 - - 
 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα  319 240 90 78 

 

   Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

 

 Έμνδα ηόθσλ από:  
 

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

 - πληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ 
παξνρψλ  103 88 93 80 

 - Γάλεηα ηξαπεδψλ  2.799 3.721 2.228 3.021 

 - Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο  - - - - 

 - Λνηπά Σξαπεδηθά Έμνδα & πξνκήζεηεο  156 45 23 27 

 - Πξνκήζεηεο Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ  2 53 2 53 

 - Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  143 519 - - 
 Υξεκαηννηθνλνκηθό Κόζηνο  3.203 4.427 2.346 3.182 

 

  Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Έζνδα απφ κεξίζκαηα -   - 15 

Κέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 1.438 113 742 104 

Εεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (524) (1.401) (81) (1.401) 
ύλνιν 914 (1.288) 661 (1.282) 

Σα «Κέξδε απφ εμαγνξά πνζνζηνχ ζπγαηξηθήο» νθείινληαη ζε αξλεηηθή ππεξαμία, απφ αγνξά επηπιένλ 
πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία BMP, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 



    
Πνζά ζε ρηι €, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά  
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5.21. πκθσλία ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

Σν πνζφ ηνπ θφξνπ ζηα θέξδε πξν θφξσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ 
πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ 
εθαξκφδεηαη ζηα θέξδε ησλ ελνπνηεκέλσλ εηαηξεηψλ. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ αλακελφκελνπ θνξνινγηθνχ 
εμφδνπ, βαζηδφκελνπ ζηνλ πξαγκαηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηνπ Οκίινπ, θαη ηνπ θνξνινγηθνχ εμφδνπ 
πνπ πξαγκαηηθά αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, έρεη σο εμήο: 

   Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

 Πνζά ζε ρηι €  1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

 Σξέρνλ έμνδν θφξνπ   428  1.469  304  1.281 

 πκπιεξσκαηηθφο θφξνο   158     158    

 Αλαβαιιφκελνο Φφξνο Απνηειεζκάησλ   323  (3.341)  171  (2.886) 

 Πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ   80  308  80  308 

  ύλνια  989  (1.563)  713  (1.297) 

 

Ο ΟΜΗΛΟ  1/1-31/12/2009 
1/1-

31/12/2008 

 Κέξδε Πξν Φόξσλ  3.992 10.569 

 Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο  25% 25% 

 Αλακελφκελν θνξνινγηθφ έμνδν κε ηνλ ζεζπηζκέλν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή  998 2.642 

 Πξνζαξκνγή γηα δηαθνξέο απφ θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο  6 (58) 

 Δπίδξαζε δηαθνξεηηθψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζε άιιεο ρψξεο  (818) (703) 

 Δπίδξαζε αξλεηηθήο ππεξαμίαο    (1.201) 

 Πξνζαξκνγή γηα έζνδα απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο      

 - άιια έζνδα απαιιαζζφκελα θνξνινγίαο    (4) 

 Πξνζαξκνγή γηα ηα κε αθαηξνχκελα έμνδα      

 - άιια κε αθαηξνχκελα έμνδα  237 264 

 Άιινη θφξνη  158 340 

 Αλαγλσξηζζείζα Εεκία ηξερνπζψλ θαη παξειζνπζψλ ρξήζεσλ  (189) (77) 

 Με αλαγλσξηζζείζα θνξνινγηθή απαίηεζε απφ δεκηέο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο  517   

 Δπίδξαζε απφ αλαπξνζαξκνγή Ν. 2065/1992 (25%)    (3.075) 

 Πξφβιεςε θφξνπ επφκελσλ ρξήζεσλ  80 308 

 Πξαγκαηνπνηεζέλ θνξνινγηθό έμνδν ,θαζαξό  989 (1.563) 

 ηαζκηζκέλνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο  24,76% -14,79% 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  1/1-31/12/2009 
1/1-

31/12/2008 

 Κέξδε Πξν Φόξσλ  1.373 2.107 

 Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο  25% 25% 

 Αλακελφκελν θνξνινγηθφ έμνδν κε ηνλ ζεζπηζκέλν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή  343 527 

 Πξνζαξκνγή γηα δηαθνξέο απφ θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο  6 86 

 Πξνζαξκνγή γηα έζνδα απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο      

 - άιια έζνδα απαιιαζζφκελα θνξνινγίαο    (4) 

 Πξνζαξκνγή γηα ηα κε αθαηξνχκελα έμνδα      

 - άιια κε αθαηξνχκελα έμνδα  126 264 

 Άιινη θφξνη  158 340 

 Αλαγλσξηζζείζα Εεκία παξειζνπζψλ ρξήζεσλ    (77) 

 Δπίδξαζε απφ αλαπξνζαξκνγή Ν. 2065/1992 (25%)    (2.741) 

 Πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο  80 308 

 Πξαγκαηνπνηεζέλ θνξνινγηθό έμνδν ,θαζαξό  713 (1.297) 

 ηαζκηζκέλνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο  51,89% -61,52% 

Ο ζηαζκηζκέλνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο γηα ηελ εηαηξεία αλέξρεηαη ζε 52% 
πεξίπνπ, θπξίσο ιφγσ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ, ησλ κε αλαγλσξηδφκελσλ θνξνινγηθά δαπαλψλ 
θαζψο θαη ηεο πξφβιεςεο γηα ελδερφκελνπο θφξνπο. ηνλ φκηιν, ε επίδξαζε απφ δηαθνξεηηθνχο 
ζπληειεζηέο ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζψο θαη ε κε αλαγλψξηζε ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο γηα δεκηέο παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, πνπ ζηελ ηξέρνπζα 
αλαζηξέθνληαη κεξηθψο, πεξηφξηζε ηνλ ζηαζκηζκέλν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ζε 25% πεξίπνπ.  

Ο ζηαζκηζκέλνο εθαξκνζηένο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γηα ηε 
πξνεγνχκελε ρξήζε επεξεάζηεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ηεο 
αλαπξνζαξκνγήο ησλ νηθνπέδσλ θαζψο θαη απφ ηνλ ηδηαίηεξα απμεκέλνπ ΔΣΑΚ.  



    
Πνζά ζε ρηι €, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά  
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5.22. Κέπδη / (Ζημιέρ) ανά μεηοχή 

Σα 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 ζε θπθινθνξία θνηλψλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ θεξδψλ/ δεκηψλ αλά κεηνρή: 

   Όκηινο   Δηαηξεία  

 Πνζά ζε ρηι. € 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 
1/1-

31/12/2009 
1/1-

31/12/2008 

 Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο  2.759 10.736 661 3.404 

 ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ  21.364 21.364 21.364 21.364 

 Βαζηθά θέξδε / δεκηέο αλά κεηνρή (ζε €)  0,1292 € 0,5025 € 0,0309 € 0,1593 € 

5.23. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Κακία απφ ηηο ζπλαιιαγέο δελ εκπεξηέρεη εηδηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο θαη θακία εγγχεζε δελ δφζεθε ή 
ιήθζεθε. 

 Πνζά ζε ρηι. €   Ο ΟΜΗΛΟ   Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ  

 Πσιήζεηο ππεξεζηώλ  1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

 Μεηξηθή  - - 61 85 

 Θπγαηξηθέο  - -     

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 
 ύλνιν  - - 61 85 

Αγνξέο ππεξεζηώλ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

 Μεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - -     

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 
 ύλνιν  - - - - 

Τπόινηπα Απαηηήζεσλ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

 Μεηξηθή  - -   51 

 Θπγαηξηθέο  - - 1.847 5 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  4.152 - - - 

 ύλνιν  4.152 - 1.847 56 

Τπόινηπα Τπνρξεώζεσλ  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

 Μεηξηθή  - -   5 

 Θπγαηξηθέο  - -   51 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 
 ύλνιν  - - - 56 

Τπόινηπα εγγπήζεσλ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

 Μεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 
 ύλνιν  - - - - 

 H ηαθηνπνίεζε ησλ ππνινίπσλ γίλεηαη κε κεηξεηά. Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009, ε 
Δηαηξία δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα επηζθάιεηεο ε νπνία λα ζρεηίδεηαη κε πνζά πνπ νθείινληαη 
απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο. 

Απφ ηηο αλσηέξσ ζπλαιιαγέο, νη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο έρνπλ απαιεηθζεί 
απφ ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ. Μεηαμχ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ 
ππάξρνπλ απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο απφ δαλεηζκφ ζπλνιηθήο αμίαο € 15.905 ρηι. θαη αληίζηνηρα έζνδα / 
έμνδα ηφθσλ χςνπο € 1.163 ρηι. θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο έζνδα / έμνδα πνζνχ ρηι € 233, πνπ 
απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. 

Οη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο ήηαλ νη εμήο: 

  Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 Πνζά ζε ρηι. € 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 

Μηζζνί - Ακνηβέο 1.357 1.664 489 556 

Κφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 128 157 125 141 
ύλνιν 1.485 1.821 614 697 

εκεηψλεηαη, φηη δελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ. ή ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ θαη 
ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 
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5.24. Παξνρέο πξνζσπηθνύ 

Οη παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ έρνπλ σο εμήο: 

 Πνζά ζε ρηι. € Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

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

Μηζζνί - Bonus ππαιιήισλ 13.923 14.998 9.652 10.257 

Κφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 3.349 3.618 2.659 2.788 

Λνηπέο παξνρέο πξνζσπηθνχ 787 1.042 536 809 

Πξνβιεπφκελεο θαη 
θαηαβιεκέλεο απνδεκηψζεηο 
πξνζσπηθνχ  401 445 350 386 
ύλνιν 18.460 20.102 13.197 14.240 

Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εκεξνκίζζηνπο θαη κηζζσηνχο έρεη σο εμήο: 

  Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

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

Κηζζσηνί 479 764 414 432 

Ζκεξνκίζζηνη 231 40 22 12 

ύνολο 710 804 436 444 

5.25. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο-ππνρξεώζεηο 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ δελ 
έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζρεηηθέο πξνβιέςεηο. 

χκθσλα κε ηε ζχκβαζε πψιεζεο ηεο ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ Α.Δ., ε πσιήηξηα εηαηξεία έρεη 
ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνπο αγνξαζηέο (ΛΑΜΦΑ 50%), σο απνδεκίσζε, νπνηνδήπνηε πνζφ εθ 
ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο (ζπλνιηθνχ πνζνχ ηελ εκ/λία ηεο αγνξάο ρηι € 2.849), ην 
νπνίν δε ζα έρεη ή δε ζα κπνξεί εθ ηνπ λφκνπ λα ζπκςεθηζηεί κέρξη ηελ 31/5/2013, κε θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηεο ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ Α.Δ., πνπ ζα αλαθχςεη ιφγσ θεξδψλ πνπ ελδερνκέλσο ζα 
έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε εηαηξεία κέρξη ηελ 31/12/2012. Ζ σο άλσ θνξνινγηθή απαίηεζε, αθνξά ζε 
δηθαίσκα επ αφξηζηνλ αθνξνιφγεηεο έθπησζεο ηνπ λ. 1892/1990. Σν θαηαβιεζεζφκελν πνζφ, ππφ ηελ 
κνξθή απνδεκίσζεο ζα είλαη έληνθν κε εηήζην επηηφθην ππνινγηδφκελν αλάινγα κε ην επηηφθην ηνπ 
καθξνπξφζεζκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ρηι € 32.000 πνπ έρεη ζπλάςεη ε ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ Α.Δ. 
Ζ ππνρξέσζε απηή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε θαηάξγεζεο δπλαηφηεηαο 
ζπκςεθηζκνχ ηεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο κε θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ 
Α.Δ.  

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ σο εμήο: 

Δηαηξεία   Αλέιεγθηεο Υξήζεηο  

 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ "ΛΑΜΦΑ" Α.Δ.   2007 - 2009  

 ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΑΝΝΗΑ Δ.Π.Δ   2004 - 2009  

 LUELLA ENTERPRISES LTD   2007 - 2009  

 HARVARD INVESTMENTS CORPORATION   2007 - 2009  

 WORLD SPIRIT S.A.   2007 - 2009  

 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΘΔΡΔΣΡΑ Α.Δ.   2006 - 2009  

 EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES   2007 - 2009  

 ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD  2009 

 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE   2005 - 2009  

 NORTH HAVEN LTD   2000 - 2009  

 BELVEN ASSOCIATES   2005 - 2009  

 MARKELIA LTD  2009 

 Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, 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 (βι.§ 5.11). 

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD ηδξχζεθε ην 2008 ζηελ Κχπξν θαη δηαλχεη 
ηελ πξψηε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε. 
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Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΜΑRKELIA LTD κε έδξα ηελ Κχπξν, πνπ απνθηήζεθε ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, 
ηδξχζεθε ην 2008 θαη δηαλχεη ηελ πξψηε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε. 

5.26. Δγγπήζεηο 

Ο 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: 

 
ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

 Παραχωρημζνεσ προςημειώςεισ ςε οικόπεδα 
και κτίρια για χορήγηςη δανείων  111.250 92.050 92.050 92.050 

 Εγγυητικζσ επιςτολζσ εξαςφάλιςησ 
υποχρεώςεων  7.981 72 241 53 

 ΤΝΟΛΟ  119.231 92.122 92.291 92.103 

 



    
Πνζά ζε ρηι €, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά  

 

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

ειίδα 72 από 78 

 

6. θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

Ο φκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο 
(δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα επηηφθηα, νη ηηκέο ηεο αγνξάο θηι), πηζησηηθφο θίλδπλνο 
θαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο.  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ νκίινπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, δηθαηψκαηα 
ππεξαλάιεςεο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο ρξεψζηεο θαη πηζησηέο, δάλεηα πξνο ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο 
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κεξίζκαηα πιεξσηέα θαη ππνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο. 

Απφ ηε ρξήζε 2008 ν φκηινο εθαξκφδεη πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ. Σν 
πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ νκίινπ ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ. Ο 
φκηινο ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην άκεζν κέιινλ, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα λα 
αληηζηαζκίζεη ηελ έθζεζή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ. 

Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ φκηιν, είλαη ε παξαθάησ: 

 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νκίινπ, 

 ζρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ 
γηα ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη  

 εθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο 
δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

6.1. πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ο φκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζπλεπψο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε θίλδπλν 
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ην δνιάξην ησλ ΖΠΑ. Απηφ ην είδνο θηλδχλνπ 
θπξίσο πξνθχπηεη απφ δάλεηα θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα φπσο επίζεο θαη απφ 
θαζαξέο επελδχζεηο ζε νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο φκηινο θαηέρεη επελδχζεηο ζε 
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν 
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ (θπξίσο κε ην Ακεξηθάληθν δνιάξην USD). Ο θίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθψλ 
ηζνηηκηψλ απηνχ ηνπ είδνπο πξνθχπηεη απφ ηελ ηζνηηκία ησλ παξαπάλσ λνκηζκάησλ έλαληη ηνπ επξψ θαη 
αληηζηαζκίδεηαη κεξηθψο απφ αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο (π.ρ. δάλεηα) ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, 
κεηαηξεπφκελεο ζε Δπξψ κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Πνζά ζε ρηι €  2009 2008 

Ολνκαζηηθά πνζά US$ US$ 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.642 7.611 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο - - 

Βξαρπρξόληα έθζεζε 6.642 7.611 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο (19.607) (21.711) 

Μαθξνρξόληα έθζεζε (19.607) (21.711) 

ύλνιν (12.965) (14.100) 

 Οη παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
ππνρξεψζεηο θαη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Δπξψ / Γνιαξίνπ.  

Τπνζέηνπκε φηη πξαγκαηνπνηείηαη κία αιιαγή ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 
Δπξψ/Γνιαξίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 3,46% (2008: 0,22%), Σo πνζνζηφ απηφ βαζίζζεθε ζηε κέζε 
κεηαβιεηφηεηα ζηελ αγνξά ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ γηα δηάζηεκα 12 κελψλ γηα ην 2008 θαη 2,5 
κελψλ γηα ην έηνο 2009. Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο βαζίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ζε μέλν 
λφκηζκα πνπ θαηέρεη ν Όκηινο γηα θάζε πεξίνδν αλαθνξάο. 

ε πεξίπησζε φπνπ ην € αλέβεη ζε ζρέζε κε ηo παξαπάλσ λφκηζκα, κε ην σο άλσ αλαθεξφκελν 
πνζνζηά, ηφηε ζην απνηέιεζκα πξν θφξσλ ηεο ρξήζεο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζα έρνπκε ηελ εμήο 
επίπησζε: 
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2009 2008 

Πνζά ζε ρηι € US$ US$ 

Απνηέιεζκα ρξήζεο πξν θφξσλ 442 31 

Καζαξή Θέζε 224 23 

ε πεξίπησζε φπνπ ην € πέζεη ζε ζρέζε κε ην παξαπάλσ λφκηζκα κε ην σο άλσ αλαθεξφκελν 
πνζνζηφ, ηφηε ζην απνηέιεζκα πξν θφξσλ ηεο ρξήζεο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζα έρνπκε ηελ εμήο 
επίπησζε: 

 

2009 2008 

Πνζά ζε ρηι € US$ US$ 

Απνηέιεζκα ρξήζεο πξν θφξσλ (474) (31) 

Καζαξή Θέζε (240) (23) 

 Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνηθίιιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλάινγα κε ηνλ 
φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα. Δλ ηνχηνηο ε αλσηέξσ αλάιπζε ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθή 
ηεο έθζεζεο ηνπ νκίινπ ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 

6.2. Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ  

Οη καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο αθνξνχλ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κε κεηαβιεηφ 
πνζνζηφ επηηνθίνπ (θπξίσο Euribor θαη Libor).  

Ζ πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ ζηνλ θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ 
φζνλ αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε. Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009, ε Δηαηξεία είλαη 
εθηεζεηκέλε ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηεο, ν νπνίνο 
ππφθεηληαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +0,5% ή –0,5% (2008: +/-0,5%). Οη 
αιιαγέο ζηα επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κία ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο 
ηεο αγνξάο. 

 
2009 2008 

Πνζά ζε ρηι. € +0,5% -0,5% +0,5% -0,5% 

Απνηέιεζκα ρξήζεο πξν θφξσλ (441) 441 (489) 489 

Καζαξή Θέζε (335) 335 (366) 366 

6.3.  Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ  

H έθζεζε ηνπ Οκίινπ φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κέζα) ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 

Πνζά ζε ρηι. € Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Καηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα  10.603 15.147  1.185 4.942  

 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  5.215 5.821  4.940 4.675  

 ύλνιν  15.818 20.968  6.125 9.617  

 Ο Όκηινο ειέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ, είηε ρσξηζηά είηε θαηά νκάδα θαη ελζσκαηψλεη ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο ζηα control ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ. Όπνπ είλαη δηαζέζηκεο κε ινγηθφ θφζηνο, 
ρξεζηκνπνηνχληαη εμσηεξηθέο εθζέζεηο ή αλαιχζεηο ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο. Ζ πνιηηηθή ηνπ νκίινπ είλαη 
λα ζπλεξγάδεηαη κφλν κε αμηφπηζηνπο πειάηεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πσιήζεσλ δηελεξγείηαη 
ιηαληθψο. 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ζεσξεί φηη φια ηα αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία 
δελ έρνπλ απνκεησζεί ζε πξνεγνχκελεο εκεξνκελίεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 
πςειήο πηζησηηθήο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νθεηινκέλσλ.  

Καλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ δελ έρεη αζθαιηζηεί κε ππνζήθε ή 
άιιε κνξθή πηζησηηθήο αζθάιηζεο. 

Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ν Όκηινο δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. 
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα απαηηήζεηο ξεπζηνπνηήζηκεο θαζψο θαη γηα άιια βξαρππξφζεζκα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλνο.  
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6.4. Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο 

Ο Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ 
καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο 
δψλεο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Οη 
αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο πξνζδηνξίδνληαη κεληαία. 

Ο φκηινο δηαηεξεί κεηξεηά γηα λα θαιχςεη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα πεξηφδνπο έσο 30 εκεξψλ.  

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο πνπ ζα δηαθαλνληζηνχλ ζε ηακεηαθή βάζε 
έρνπλ σο εμήο: 

ΟΜΗΛΟ 31/12/2009 

Πνζά ζε ρηι. € Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο 

 
εληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε αξγόηεξν από 5 έηε 

Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο - 925 988 - 

Οκνινγηαθφ Γάλεην 2.144 20.644 17.152 37.867 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο - - 262 - 

Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο 1.720 273 - - 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3.373 1.147 - - 

ύλνιν 7.237 22.989 18.402 37.867 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 31/12/2009 

Πνζά ζε ρηι. € Βξαρππξόζεζκεο Μαθξνπξόζεζκεο 

 
εληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε αξγόηεξν από 5 έηε 

Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο         

Οκνινγηαθφ Γάλεην 1.584 20.084 12.672 27.467 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο     262   

Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο 1.190 -     

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 2.240 678     
ύλνιν 5.015 20.762 12.934 27.467 

Οη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο 
ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ηζνινγηζκνχ.  
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7. Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

Οη ζηφρνη ηνπ Οκίινπ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο: 

 λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ (going-concern) 
θαη 

 λα εμαζθαιίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο ηηκνινγψληαο πξντφληα αλαινγηθά 
κε ην επίπεδν θηλδχλνπ. 

Ο Όκηινο παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πιένλ ηα δάλεηα 
κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, κείνλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο απηά 
απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ. Σν θεθάιαην γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2008 αλαιχεηαη σο εμήο:  

  Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Πνζά ζε ρηι € 2009 2008 2009 2008 

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 91.399 90.567 74.825 75.352 

Πιένλ: Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο         

Μείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα (10.603) (15.147) (1.185) (4.942) 
Κεθάιαην 80.797 75.420 73.640 70.410 

          

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 91.399 90.567 74.825 75.352 

Πιένλ: Γάλεηα 79.720 81.969 61.807 65.711 
ύλνιν θεθαιαίσλ 171.119 172.535 136.631 141.063 

          
Κεθάιαην πξνο ύλνιν θεθαιαίσλ  5/10  4/10  5/10  5/10 

ηφρνο ηνπ Οκίινπ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαηεξήζεη ηνλ δείθηε θεθάιαην πξνο 
ζχλνιν θεθαιαίσλ ζηα ίδηα επίπεδα.  

Ο Όκηινο νξίδεη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, π.ρ. ίδηα 
θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Ο Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη 
θάλεη ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ 
ησλ ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιάδνπλ. Με ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο 
θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ν φκηινο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ, λα 
επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ή λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ. 

Ζ εηαηξεία έρεη ηηκήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο 
νξζνινγηθφηεηαο ηεο θεθαιαηαθήο δνκήο.  
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8. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ 

Σελ 28/01/2010, ηα Γ.. ησλ εηαηξεηψλ Harvard Investments Corporation θαη World Spirit LTD 
απνθάζηζαλ, ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο BELVEN ASSOCIATES, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ κε 
πνζνζηφ 75% θαη 25% αληίζηνηρα. Ζ εθθαζάξηζε νινθιεξψζεθε ηελ 12/02/2010 θαη ηα πεξηνπζηαθά ηεο 
ζηνηρεία εηζθέξζεθαλ ζηηο σο άλσ εηαηξείεο, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 
εθθαζαξηζκέλε. ηηο 16/02/2010, 17/02/2010, 24/02/2010 θαη 05/03/2010 , νη εηαηξείεο Harvard 
Investments Corporation θαη World Spirit LTD, κεηά απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεψλ 
ηνπο, πξαγκαηνπνίεζαλ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ θαηά πνζφ ρηι $ 2.643,82 θαη ρηι 
$ 7.931,47 αληίζηνηρα, θαηαβάιινληάο ην ζηε κεηξηθή εηαηξεία ΛΑΜΦΑ ΑΔ. Με ην παξαπάλσ πνζφ ε 
κεηξηθή εηαηξεία, ζην Α‟ ηξίκελν ηνπ 2010, απνπιήξσζε κέξνο ηνπ δνιιαξηαθνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ 
ηεο Eurobank χςνπο ρηι $ 7.061. 

Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο 2009 έσο 
ζήκεξα. 

 

Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2010 

 

 

Ο Πξφεδξνο Γ.. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Ο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 
 
 
 

  

ΓΗΧΡΓΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΓΑΝΓΟΛΟ ΚΧΣΑ ΚΤΡΗΑΚΟ 
Α.Γ.Σ. Ξ 282324 Α.Γ.Σ. Υ 170751 ΑΓΣ ΑΕ512473 

Αδ. Λνγ. Α‟ Σάμεο0010932 
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Δ. ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο  
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Σ. Πιεξνθνξίεο άξζξνπ 10 Ν. 3401/2005 πνπ δεκνζηεύηεθαλ από ηελ εηαηξία θαηά ηελ ρξήζε 
2009 

Οη παξαθάησ Αλαθνηλψζεηο/Γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ ζηαιεί ζην Ζκεξήζην Γειηίν Σηκψλ θαη βξίζθνληαη 
αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υ.Α. Όπσο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο καο 
www.lampsa.gr. 

1/4/2009  Αλαθνίλσζε πεξί ζρνιηαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2008  

7/4/2009  Πξφζθιεζε ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε  

8/5/2009  Απνθάζεηο Γεληθήο πλέιεπζεο  

3/6/2009  Πξφζθιεζε ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε  

30/6/2009  Απνθάζεηο Γεληθήο πλέιεπζεο  

1/7/2009  Πξφζθιεζε ζε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε  

20/7/2009  Απνθάζεηο Γεληθήο πλέιεπζεο  

20/7/2009  Γλσζηνπνίεζε απνθνπήο δηθαηψκαηνο κεξίζκαηνο / πιεξσκήο κεξίζκαηνο  

5/8/2009  Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3556/2007  

31/8/2009  Αλαθνίλσζε ζρνιηαζκνχ νηθνλνκηθψλ/ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ  

18/9/2009  Πξφζθιεζε ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε  

13/10/2009  Απνθάζεηο Γεληθήο πλέιεπζεο  

19/10/2009  Γλσζηνπνίεζε αιιαγήο ζχλζεζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

26/11/2009  Πξφζθιεζε ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε  

17/12/2009  Απνθάζεηο Γεληθήο πλέιεπζεο  

18/12/2009  Αλαθνίλσζε γηα επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο ζηελ εηαηξία  

 

Z. Γηαδηθηπαθόο ηόπνο αλάξηεζεο ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή θαη ε 
Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 

έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο www.lampsa.gr. 

Oη αλσηέξσ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ (5) πέληε εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπο. 

 

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

