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1. Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ 
έσο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010 

1.1. Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

  

 

ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 Ξνζά ζε ρηι. €  Πεκ 30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

        

Κε θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 
 

        

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 2.5 152.196 153.628 79.296 80.261 

Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 
 

209 249 34 26 

πεξαμία 

 

6.062 6.062 - -  

Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο 2.6 - - 47.535 54.689 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο  
 

4.562 4.217 18 51 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
 

2.058 1.611 1.820 1.377 

Πύλνιν 
 

165.089 165.767 128.703 136.404 

Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 
 

        

Απνζέκαηα 
 

950 1.079 508 500 

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο  
 

3.960 2.588 1.955 2.083 

Ινηπέο Απαηηήζεηο 
 

2.097 2.627 1.688 2.857 

 Ινηπά Θπθινθνξηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ  
 

887 686 648 531 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 1.4 5.090 10.603 1.567 1.185 

Πύλνιν 
 

12.985 17.583 6.366 7.157 

Πύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 
 

178.073 183.350 135.069 143.561 

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 
 

        

Ίδηα Θεθάιαηα 1.3, 2.7         

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 

 

23.928 23.928 23.928 23.928 

Γηαθνξά πέξ ην Άξηην 
 

38.641 38.641 38.641 38.641 

Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ 

 

882 835 878 832 

 Άιια Απνζεκαηηθά  
 

4.731 4.731 4.731 4.731 

Θέξδε/ Εεκίεο εηο λένλ  

 

19.803 20.107 4.321 6.694 

Απνζεκαηηθφ Ππλαιιαγκαηηθψλ Γηαθνξψλ  
 

(385) (910)     

Ίδηα Θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

κεηξηθήο 
 

87.600 87.332 72.499 74.825 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 

 

4.230 4.067     

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 
 

91.830 91.399 72.499 74.825 

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 

        

πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 
ηελ ππεξεζία 

 

1.756 1.491 1.510 1.261 

Καθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 2.9 66.908 56.007 51.293 40.139 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  

 

751 1.046 - - 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 
 

761 991 148 353 

Ινηπέο Ξξνβιέςεηο 

 

475 653 453 630 

Πχλνιν 
 

70.651 60.188 53.404 42.382 

Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο 

 

        

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
 

1.768 1.720 1.076 1.190 

Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο 2.8 124 570 119 462 

 Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο  2.9 3.431 925 1.000 0 

 Βξαρππξφζεζκν ηκήκα νκνινγηαθψλ θαη ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ  2.9 4.665 22.788 3.545 21.668 

 Ινηπέο ππνρξεψζεηο  
 

5.604 5.759 3.426 3.034 

Πχλνιν 
 

15.592 31.762 9.166 26.354 

Πύλνιν πνρξεώζεσλ 
 

86.243 91.951 62.570 68.736 

 Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ  
 

178.073 183.350 135.069 143.561 

Ρπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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1.2. Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ Δλληακήλνπ θαη Γ’ Ρξηκήλνπ 2010 

  

 

 ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ   ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ   ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ   ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

 Ξνζά ζε ρηι. €  Πεκ 
 1/1-

30/9/2010  
 1/1-

30/9/2009  
 1/1-

30/9/2010  
 1/1-

30/9/2009  
 1/7-

30/9/2010  
 1/7-

30/9/2009  
 1/7-

30/9/2010  
 1/7-

30/9/2009  

 Ξσιήζεηο  2.4, 2.10, 2.12 33.676 34.575 20.174 21.856 12.991 13.036 7.389 8.334 

 Θφζηνο Ξσιεζέλησλ  2.12 (24.059) (23.499) (15.371) (14.990) (8.442) (8.016) (5.006) (5.251) 

 Κηθηό Θέξδνο  2.4, 2.10, 2.12 9.617 11.076 4.803 6.865 4.549 5.020 2.383 3.083 

 Έμνδα Γηάζεζεο  

 

(2.360) (2.037) (1.498) (1.411) (687) (534) (562) (542) 

 Έμνδα Γηνίθεζεο  
 

(6.066) (5.807) (3.878) (3.775) (2.434) (1.987) (1.238) (1.227) 

 Άιια Έζνδα  2.4, 2.10, 2.12 1.615 2.130 1.073 1.337 857 316 689 218 

 Άιια Έμνδα  
 

(804) (508) (474) (439) (84) (201) (295) (352) 

 Θέξδε Δθκεηάιιεπζεο  

 

2.002 4.853 25 2.578 2.201 2.615 977 1.181 

 Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο  2.4, 2.10, 2.12 (1.569) (2.457) (1.161) (1.930) (408) (808) (330) (547) 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  

 

251 189 3 81 44 189 0 81 

 Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα  2.4, 2.12 (665) 550 (881) 891 2.023 680 1.866 1.021 

 Θέξδε / (Εεκηέο) πξν Φόξσλ  

 

19 3.135 (2.013) 1.619 3.862 2.675 2.513 1.736 

 Φφξνο Δηζνδήκαηνο  
 

484 (345) 285 (456) (642) (499) (598) (481) 

 Θαζαξά Θέξδε πεξηόδνπ  

 

503 2.789 (1.728) 1.163 3.219 2.176 1.915 1.255 

 Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα  
 

                

 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ  
 

525 (120) - - (344) (19) - - 

 Φφξνη εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ  

 

- - - - - - - - 

 Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά θφξσλ  
 

525 (120) - - (344) (19) - - 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα 

Ξεξηόδνπ  
 

1.029 2.670 (1.728) 1.163 2.876 2.157 1.915 1.255 

Θέξδε πεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε :  
 

                

 Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο  

 

340 2.631 (1.728) 1.163 3.168 2.136 1.915 1.255 

 Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  
 

163 158     51 40     

  

 

503 2.789 (1.728) 1.163 3.219 2.176 1.915 1.255 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα 
Ξεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε:  

 

                

 Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο  
 

866 2.614 (1.728) 1.163 2.824 2.117 1.915 1.255 

 Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  

 

163 55 - - 51 40 -   

  
 

1.029 2.670 (1.728) 1.163 2.876 2.157 1.915 1.255 

 Θέξδε αλά Κεηνρή γηα θέξδε 

απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 
κεηξηθήο  

 
                

 Βαζηθά ζε €  2.13 0,0159 0,1232 -0,0809 0,0544 0,1483 0,1000 0,0896 0,0587 

Ρπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο /Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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1.3. Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

 Ν ΝΚΗΙΝΠ 

 
Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο 

 Κε ειέγρνπζεο 

ζπκκεηνρέο   Πύλνιν  Ξνζά ζε ρηι € 

 Κεηνρηθό 

θεθάιαην  

 πέξ 
ην 

Άξηην  

 Απνζεκαηηθό 

Ππλαιιαγκαηηθώλ 
Γηαθνξώλ 

κεηαηξνπήο  

 Ινηπά 

απνζεκαηηθά  

 
Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ   Πύλνιν  

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

 Κεηαβνιέο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηφδνπ  
         Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο  - - 

 

- - - - - 

 Γηαλνκή απνηειέζκαηνο ρξήζεσο 2008  
  

462 
 

(1.650) (1.188) 
 

(1.188) 

 Πχλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηδηνθηήηεο  

  

462 

 

(1.650) (1.188) 

 

(1.188) 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα πεξηφδνπ  
  

(120) 
 

2.734 2.614 55 2.670 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ 2009  23.928 38.641 416 5.104 19.979 88.068 3.981 92.049 

          πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010  23.928 38.641 (910) 5.566 20.107 87.332 4.067 91.399 

 Κεηαβνιέο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηφδνπ  
       

- 

 Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο  

       

- 

 Γηαλνκή απνηειέζκαηνο ρξήζεσο 2009  
   

46 (645) (598) 
 

(598) 

 Πχλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηδηνθηήηεο  - - - 46 (645) (598) - (598) 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα πεξηφδνπ  
  

525 
 

340 866 163 1.029 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ 2010  23.928 38.641 (385) 5.613 19.803 87.600 4.230 91.830 

H ΔΡΑΗΟΗΑ  

 Ξνζά ζε ρηι €   Κεηνρηθό θεθάιαην  
 πέξ ην 

Άξηην   Ινηπά απνζεκαηηθά  
 Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ   Πύλνιν  

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

 Κεηαβνιέο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηφδνπ  
    

- 

 Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο  - - - - - 

 Γηαλνκή απνηειέζκαηνο ρξήζεσο 2008  
  

462 (1.650) (1.188) 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα πεξηφδνπ  - - - 1.163 1.163 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ 2009  23.928 38.641 5.562 7.196 75.328 

       πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010  23.928 38.641 5.562 6.694 74.825 

 Κεηαβνιέο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηφδνπ  
      Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο  

      Γηαλνκή απνηειέζκαηνο ρξήζεσο 2009  - - 46 (645) (598) 

 Πχλνιν ζπλαιιαγψλ κε ηδηνθηήηεο  - - 46 (645) (598) 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα πεξηφδνπ  
   

(1.728) (1.728) 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ 2010  23.928 38.641 5.609 4.321 72.499 

Ρπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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1.4. Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ Ξεξηόδνπ (έκκεζε κέζνδνο) 

 
 Ν ΝΚΗΙΝΠ   Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ  

 Ξνζά ζε ρηι €  
01/01 - 

30/9/2010 
01/01-

30/9/2009 
01/01 - 

30/9/2010 
01/01-

30/9/2009 

 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

     Θέξδε πξν θφξσλ  19 3.135 (2.013) 1.619 

 Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:  

     Απνζβέζεηο  3.978 4.076 1.931 2.370 

 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ  (43) (32) (17) (32) 

 Ξξνβιέςεηο / (Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο 
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ)  264 94 249 91 

 Εεκηέο / (Θέξδε) απφ πψιεζε παγίσλ  (2) - - - 

 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  665 (638) 881 (891) 

 Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα  (251) (189) (3) (81) 

 Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  1.569 2.230 1.161 1.930 

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

δξαζηεξηφηεηεο:  
     Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ  129 (35) (8) 50 

 Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  (1.551) (283) 243 (69) 

 (Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)  357 (2.015) (234) 25 

 Κείνλ:  
     Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα  (1.523) (2.230) (1.115) (1.930) 

 Θαηαβιεκέλνη θφξνη  (84) (642) - (642) 

 Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (α)  3.528 3.470 1.075 2.439 

      Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  
     Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ  (2.754) (2.496) (1.140) (264) 

 Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ  23 - 21 - 

 Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ  - - 9.905 - 

 Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ  - 824 - 152 

 Γάλεηα ρνξεγεζέληα  - (3.898) - - 

 Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο/Ξνζά πξννξηδφκελα γηα 
Α.Κ.Θ. ελνπνηνχκελσλ εηαηξεηψλ  (40) 

 
(1.781) (1.002) 

 Ρφθνη εηζπξαρζέληεο  251 31 3 81 

 Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (β)  (2.521) (5.539) 7.008 (1.034) 

      Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  
     Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα  3.302 968 1.000 - 

 Δμνθιήζεηο δαλείσλ  (9.224) (3.753) (8.104) (3.753) 

 Κεξίζκαηα πιεξσζέληα  (597) (761) (597) (761) 

 Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (γ)  (6.519) (3.546) (7.702) (4.513) 

 Θαζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

(α) + (β) + (γ)  (5.513) (5.615) 382 (3.108) 

 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ  10.603 15.147 1.185 4.942 

 Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ  
 

32 
   Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ  5.090 9.564 1.567 1.834 

Ρπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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2. Πεκεηώζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

2.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ν Όκηινο ΙΑΚΤΑ έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο φια ηα Γ.Ξ.Σ.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 ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30/9/2010. 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ είλαη ε «ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ A.Δ.» ε νπνία 
εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α1, θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ 
ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, κε αξηζκφ Κ.Α.Δ 6015/06/Β/86/135 θαη 
ε δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζζεί ζε εθαηφ (100) έηε, ηα νπνία άξρηζαλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα 
ηεο Θπβεξλήζεσο ηνπ Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ ελέθξηλε ην θαηαζηαηηθφ ηεο. Ν Όκηινο ιεηηνπξγεί 
αλειιηπψο απφ ηελ ίδξπζή ηεο, επί ελελήληα έλα (91) ζπλαπηά έηε. 

Πθνπφο ηνπ Νκίινπ είλαη ε απφθηεζε, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε μελνδνρείσλ ζηελ Αζήλα θαη αιινχ, 

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

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

Νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
ηεο Δηαηξείαο ηελ 26 Λνεκβξίνπ 2010. 

Ζ εηαηξεία ΙΑΚΤΑ θαη ε Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc, ππέγξαςαλ ζχκβαζε Γηαρείξηζεο 
θαη Ιεηηνπξγίαο ηνπ Μελνδνρείνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2001. Πχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε ε Starwood, 
ζπκθψλεζε λα παξέρεη ππεξεζίεο Γηαρείξηζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ζην μελνδνρείν «Κεγάιε Βξεηαλλία». Ζ 
δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο Γηαρείξηζεο είλαη αξρηθά εηθνζηπεληαεηήο (25 εηψλ), κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα 
άιια 25 έηε. Θαη 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 
Ρνπξηζηηθά Θέξεηξα Α.Δ., ηδηνθηήηξηα εηαηξεία ηνπ Μελνδνρείνπ Imperial Rhodes. Ζ ζπκθσλία αθνξά 
ηελ αλάιεςε ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Μελνδνρείνπ (operating services agreement). 
Πεκεηψλεηαη φηη ε Ιάκςα είλαη θάηνρνο ηνπ 50% ησλ κεηνρψλ ηεο Ρνπξηζηηθά Θέξεηξα Α.Δ. Πχκθσλα 
κε ηελ ζπκθσλία ην μελνδνρείν κεηνλνκάζηεθε ζε «Sheraton Rhodes Resort». 

2.2. Βάζε εηνηκαζίαο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

Νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο κε εκεξνκελία 30/9/2010 θαιχπηνπλ 
ηνπο ελλέα κήλεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010 θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε 
ην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν («ΓΙΞ») 34 «Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο».  

Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ελδηάκεζσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε 
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 
2009. Νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009 πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Νκίινπ κε 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.lampsa.gr. 

Νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1/2010 – 30/9/2010 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα 

κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο (historical cost convention) φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαη ηελ αξρή 
ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern). 

Γελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ηεξήζεθαλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
γηα ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009. 

Ζ ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηε ρξήζε 
νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία 

http://www.lampsa.gr/
http://www.lampsa.gr/
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εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ 
επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε 
ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα 
αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Ξαξά ην 
γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε 
ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ 
απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. 

2.3. Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο  

Ν Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε 
ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Πηελ παξάγξαθν 2.3.1 
παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2010 θαζψο θαη ηα πξφηππα ηα νπνία είλαη κελ ππνρξεσηηθά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010, 
σζηφζν δελ είλαη εθαξκφζηκα ζηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο. Πηελ παξάγξαθν 2.3.2 παξνπζηάδνληαη ηα 
πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ 

αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. 

2.3.1. Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξόηππα 
έλαξμεο ηζρύνο 2010) 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2009 

Θαηά ην 2009 ην ΓΠΙΞ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ γηα ην 2009 –κηα ζεηξά 
πξνζαξκνγψλ ζε 12 Ξξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα 
Ξξφηππα. Ρν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΠΙΞ ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΞΣΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ 
κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ.  

Δπηπιένλ ηα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ην 2010 αιιά 
δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 ηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΞΣΑ 3: «Ππλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ηνπ 
αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 27: «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθόο 
ρεηξηζκόο γηα επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο» 

Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ 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. Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 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 κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ. 

Ρν αλαζεσξεκέλα πξφηππα αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζπλελψζεσλ 
επηρεηξήζεσλ κειινληηθψλ πεξηφδσλ, ελψ ε επίδξαζε απηή ζα εθηηκεζεί φηαλ απηέο νη ζπλελψζεηο 
πξαγκαηνπνηεζνχλ.  

 ΓΙΞ 39: «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Ρξνπνπνίεζε 
ηνπ ΓΙΞ 39 γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο  

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

 Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
Νκίινπ. 
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 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 2: «Ξαξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»  

Ρν ΓΠΙΞ πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 2 αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο επέλδπζεο ηνπ 
θεθαιαίνπ ζχληαμεο θαη ηεο αθχξσζεο ηνπ. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 2 δε ζα 
έρνπλ επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Νκίινπ.  

 ΔΓΓΞΣΑ 15: Ππκθσλίεο Θαηαζθεπήο Αθηλήησλ  

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

 Αλ νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 11 ή ηνπ 
ΓΙΞ 18. 

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

Ζ παξνχζα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ινγηζηηθή αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ 
κε απηά εμφδσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ είηε απεπζείαο είηε 
κέζσ ππεξγνιάβσλ. 

Νη ζπκθσλίεο πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 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. 

 ΔΓΓΞΣΑ 16: Αληηζηαζκίζεηο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα 
ηνπ Δμσηεξηθνύ 

Νη επελδχζεηο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα θαηέρνληαη άκεζα απφ κία 
κεηξηθή επηρείξεζε ή έκκεζα απφ θάπνηα ζπγαηξηθή ηεο. Πθνπφο ηεο 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 ΓΙΞ 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. 

 ΔΓΓΞΣΑ 17: Γηαλνκέο κε ηακεηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζηνπο Ηδηνθηήηεο 

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

Πθνπφο ηεο 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 
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.  

 ΔΓΓΞΣΑ 18: Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ από Ξειάηεο 

Ζ Γηεξκελεία 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. Πθνπφο ηεο 
ΔΓΓΞΣΑ 18 απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΞΣΑ 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. 
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Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο ηεο ηα νπνία ζα πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε 
ηνπ πειάηε κε ην δίθηπν ή 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.  

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξώηε Δθαξκνγή» - Δπηπξόζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα 
Δηαηξίεο πνπ Δθαξκόδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα Ξξώηε Φνξά 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαίξεζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ 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 Νκίινπ. 

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

Δπηπιένλ, ε ΓΠΙΞ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ ΓΞΣΑ, 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. 

 ΓΞΣΑ 9: «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» 

Ρν ΓΠΙΞ ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην ΓΙΞ 39 « Σξεκαηννηθνλνκηθά 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. Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ηελ πξψην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΙΞ 39. Ρα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 

 1ν ζηάδην: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 

 2ν ζηάδην: Κεζνδνινγία απνκείσζεο 

 3ν ζηάδην: Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 

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

Ρν ΓΞΣΑ 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. Θαηά 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 ΓΣΞΑ 9 αμηνινγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαζψο αλακέλεηαη λα 
ππάξρεη επίδξαζε ζηα Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ ζα 
δηαιέμεη ε επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

Ρν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 θαη δελ 
έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. 
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 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξώηε Δθαξκνγή» - Ξεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο 
από ηε Ππγθξηηηθή Ξιεξνθόξεζε γηα ηηο Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 7 γηα Δηαηξίεο 
πνπ Δθαξκόδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα Ξξώηε Φνξά  

Ζ Ρξνπνπνίεζε παξέρεη εμαηξέζεηο ζε εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 
ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη 
απφ ην ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο». Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηνλ Όκηιν. 

 ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππλδεδεκέλσλ Κεξώλ (αλαζεώξεζε)»  

Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη επηρεηξείηαη 
κείσζε ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ δεκνζίνπ. 
Ππγθεθξηκέλα, 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 έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε 
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 ΔΓΓΞΣΑ 14 (Ρξνπνπνίεζε)- «Ξξνπιεξσκέο ειάρηζησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ»  

Ζ Ρξνπνπνίεζε 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 θαη έρεη 
εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. Ζ δηεξκελεία δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηνλ Όκηιν. 

 ΔΓΓΞΣΑ 19: «Δμόθιεζε Σξεκαηννηθνλνκηθώλ πνρξεώζεσλ κέζσ Ππκκεηνρηθώλ 
Ρίηισλ» 

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. Ρέηνηεο ζπλαιιαγέο αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο σο αληαιιαγέο 
«ρξεσζηηθψλ – ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ» ή ζπκθσλίεο αληαιιαγήο κεηνρψλ θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο 
απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. Ζ Γηεξκελεία δελ 
έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 ΓΙΞ 32-(Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» - Ραμηλόκεζε 
Δθδόζεσλ Γηθαησκάησλ ζε Κεηνρέο. 

Ζ Ρξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην ΓΙΞ 32 κε ζθνπφ ηελ 
ηαμηλφκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί 
σο «δηθαηψκαηα (rights)») σο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/02/2010 θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί εάλ 
ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε 
έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΞΣΑ 7 -(Ρξνπνπνίεζε): « Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Θαηά ηνλ Νθηψβξε ηνπ 2010 ην ΓΠΙΞ πξνέβε ζηε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 7 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: 
Γλσζηνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνχληαη πιεξέζηεξεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 
ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζε ζπλαιιαγέο κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ απηέο κπνξεί λα έρνπλ γηα ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ κεηαβηβάζεη ηα ζηνηρεία ηνπ 
ελεξγεηηθνχ. Νη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 
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ππάξρνπλ δπζαλάινγεο ζπλαιιαγέο ζε εκεξνκελίεο πξνο ην ηέινο ηεο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ζ 
ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011. 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2010 

Θαηά ην 2010 ην ΓΠΙΞ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ γηα ην 2010 –κηα ζεηξά 
πξνζαξκνγψλ ζε 7 Ξξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα 
Ξξφηππα. Ρν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΠΙΞ ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΞΣΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ 
κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Νη πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1/1/2011, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη. Νη 
εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. 

Ζ εηαηξία δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Ξξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. 

Κε βάζε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ Νκίινπ θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε 
δελ αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο εηαηξίαο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Ξξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ 
εθαξκφζηκα.  
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2.4. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Νη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ε ελνηθίαζε δσκαηίσλ, πσιήζεηο ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ θαη νη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο (Έζνδα SPA-Health Club, Έζνδα Ρειεθσλείνπ, ινηπά). Ρα 
απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο αλά ηνκέα, αλαιχνληαη γηα ηηο 
παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπο σο εμήο: 

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 30/09/2010 
 ΔΛΝΗΘΗΑΠΖ 
ΓΥΚΑΡΗΥΛ  

 ΞΥΙΖΠΔΗΠ 
ΡΟΝΦΗΚΥΛ 

ΘΑΗ 
ΞΝΡΥΛ  

 ΙΝΗΞΔΠ 
ΓΟΑΠΡ/ΡΔΠ  

 ΚΖ 
ΘΑΡΑΛΔΚΝΚΔΛΑ  

 
ΠΛΝΙΝ  

Ξσιήζεηο           

 - ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο 20.446 11.033 2.046 151 33.676 

 - ζε άιινπο ηνκείο        25  25 

Θαζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 20.446 11.033 2.046 176 33.701 

            

 Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα  152 82 15   251 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα  960 514 95   1.569 

 Απνζβέζεηο  2.912 896 170   3.978 

 Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ  11 6 1   19 

 Φφξνο εηζνδήκαηνο  296 159 29   484 

Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ 308 165 31   503 

            

30/9/2010           

 Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  95.201 58.013 9.816   163.030 

 Ινηπά Κε Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία (Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή 
Απαίηεζε)        2.058 2.058 

 Ινηπφ ελεξγεηηθφ  7.436 4.531 767   12.735 

 Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ  102.638 62.544 10.583 2.058 177.823 

 Πχλνιν πνρξεψζεσλ  50.216 30.600 5.178   85.993 

 

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 30/09/2009 

 
ΔΛΝΗΘΗΑΠΖ 
ΓΥΚΑΡΗΥΛ  

 ΞΥΙΖΠΔΗΠ 

ΡΟΝΦΗΚΥΛ 
ΘΑΗ 

ΞΝΡΥΛ  
 ΙΝΗΞΔΠ 

ΓΟΑΠΡ/ΡΔΠ  
 ΚΖ 

ΘΑΡΑΛΔΚΝΚΔΛΑ   ΠΛΝΙΝ  

Ξσιήζεηο           

 - ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο 20.870 11.794 1.912   34.575 

 - ζε άιινπο ηνκείο       23   23 

Θαζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 20.870 11.794 1.912 23  34.598 

            

 Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα  114 64 10   189 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα  1.483 838 136   2.457 

 Απνζβέζεηο  2.984 918 174   4.076 

 Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ  1.892 1.069 173   3.135 

 Φφξνο εηζνδήκαηνο  (209) (118) (19)   (345) 

Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ 1.684 951 154   2.789 

            

31/12/2009           

 Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  95.859 58.413 9.884   164.156 

 Ινηπά Κε Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία (Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή 

Απαίηεζε)        1.611 1.611 

 Ινηπφ ελεξγεηηθφ  10.268 6.257 1.059   17.583 

 Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ  106.126 64.670 10.943 1.611 183.350 

 Πχλνιν πνρξεψζεσλ  53.694 32.720 5.537   91.950 
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Γεσγξαθηθνί ηνκείο 

Ζ έδξα ηνπ Νκίινπ είλαη ε Διιάδα. Γεσγξαθηθά ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζε Διιάδα, Θχπξν 
θαη Πεξβία, ελψ έρεη ζπκκεηνρέο θαη ζε άιιεο ρψξεο (§ 2.6). 

  1/1-30/9/2010 30/9/2010 1/1-30/9/2009 31/12/2009 

Ξνζά ζε ρηι € ΞΥΙΖΠΔΗΠ 

ΚΖ 
ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΞΥΙΖΠΔΗΠ 

ΚΖ 
ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 

ΔΙΙΑΓΑ  23.314 99.167 23.979 104.570 

ΣΥΟΔΠ ΔΘΡΝΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ 10.363 63.863 10.596 57.975 

Πύλνιν 33.676 163.030 34.575 162.545 

2.5. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ Δηαηξία νη θαζαξέο επελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άπια 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 762 ρηι. Πε επίπεδν Νκίινπ ην αληίζηνηρν πνζφ αλήιζε 
ζε € 2.507 ρηι, πνπ αθνξά θπξίσο ηηο θαζαξέο επελδχζεηο ησλ ελνπνηνχκελσλ εηαηξηψλ γηα 
αλαθαηαζθεπή ησλ μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  
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2.6. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο – Γνκή ηνπ Νκίινπ 

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

Ξνζά ζε ρηι. €  

 ΑΜΗΑ 
ΘΡΖΠΖΠ 

30/9/2010  

 ΑΜΗΑ 
ΘΡΖΠΖΠ 

31/12/2009  
 ΔΓΟΑ-
ΣΥΟΑ  

 Λόκηζκα 
ιεηηνπξγίαο  

 ΆΚΔΠΝ % 
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

 EMΚΔΠΝ % 
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ   ΠΣΔΠΖ  

 ΚΔΘΝΓΝΠ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖΠ  

 ΡΝΚΔΑΠ 
ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ  

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

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  
 Μελνδνρεηαθέο 

πεξεζίεο  

 ΚΔΓΑΙΖ ΒΟΔΡΑΛΛΗΑ Δ.Ξ.Δ  100 100  Διιάο   €  99,94%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  
 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Ξσιήζεηο ιηαληθήο  

 LUELLA ENTERPRISES LTD  18.109 18.109  Θχπξνο   €  100,00%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  
 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

 HARVARD INVESTMENTS CORPORATION  3.769 6.245  Ιηβεξία   $  100,00%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  
 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

 WORLD SPIRIT S.A.  11.307 18.736  Ξαλακάο   $  100,00%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

 ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ.  6.909 4.158  Διιάο   €  50,00%   

 ΑΞΝ ΘΝΗΛΝ 

ΔΙΔΓΣΝΠ  

 ΑΛΑΙΝΓΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 

πεξεζίεο  

 EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & 

CATERING TOURIST ENTERPRISES  7.340 7.340  Πεξβία   €  70,00%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 

πεξεζίεο  

 ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD  1 1  Θχπξνο   €  100,00%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

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

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 

πεξεζίεο  

 NORTH HAVEN LTD  - - 
 Σνλγθ - 
Θνλγθ   $   -  100,00%  ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

 BELVEN ASSOCIATES  -  -   Κπαράκεο   $   -  100,00%  ΘΓΑΡΟΗΘΖ  
 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρψλ  

 MARKELIA ENTERPRISES COMPANY LTD  -  -   Θχπξνο   €   -  100,00%  ΘΓΑΡΟΗΘΖ  
 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   πεξεζίεο  

 ΠΛΝΙΝ  47.535 54.689               
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Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο: 

 Ζ κεηξηθή εηαηξεία αχμεζε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ ΑΔ, θαηά πνζφ ρηι € 
1.201, θαηαβάιινληαο ζπλνιηθά ρηι € 1.781, εθ ησλ νπνίσλ ρηι € 580, αθνξά πνζά πξννξηζκέλα 
γηα αχμεζε θεθαιαίνπ. 

 Ρελ 28/01/2010, ηα Γ.Π. ησλ εηαηξεηψλ Harvard Investments Corporation θαη World Spirit LTD 
απνθάζηζαλ, ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο BELVEN ASSOCIATES, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ κε 
πνζνζηφ 25% θαη 75% 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. Νη εηαηξείεο Harvard Investments Corporation θαη World Spirit LTD, κεηά 
απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεψλ ηνπο, πξαγκαηνπνίεζαλ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ 
ηνπο θεθαιαίνπ ζηαδηαθά κέρξη ηελ 30/9/2010, θαηά πνζφ ρηι $ 3.348 θαη ρηι $ 10.043 αληίζηνηρα, 
θαηαβάιινληάο ην ζηε κεηξηθή εηαηξεία ΙΑΚΤΑ ΑΔ. Κε κέξνο ηνπ παξαπάλσ πνζνχ, ε κεηξηθή 
εηαηξεία, απνπιήξσζε ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2010, κέξνο ηνπ δνιιαξηαθνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ 
ηεο Eurobank χςνπο ρηι $ 8.539.  

 Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ή άιιεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. Ζ 
εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο BELVEN δελ είρε θακία επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα, ή/θαη ζηα 
απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. 

2.7. Αλάιπζε Ηδίσλ Θεθαιαίσλ  

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

Ξνζά ζε ρηι €   Όκηινο   Δηαηξεία  

 ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ  30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009 

 Θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά 
απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηξηθήο  
     Κεηνρηθφ Θεθάιαην  23.928 23.928 23.928 23.928 

 πέξ ην άξηην  38.641 38.641 38.641 38.641 

 Ίδηεο κεηνρέο  

 

  

 

  

 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  (385) (910) 
 

  

 Ινηπά απνζεκαηηθά  5.612 5.566 5.609 5.562 

 Απνηειέζκαηα εηο λένλ  19.803 20.107 4.321 6.694 

 Πχλνιν  87.600 87.332 72.499 74.825 

 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  4.230 4.067 - - 

 Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο  91.830 91.399 72.499 74.825 

Θαηά ηελ 30/9/2010 θαη 31/12/2009, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε € 23.927.680, 
δηαηξνχκελν ζε 21.364.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 1,12 έθαζηε. Νη κεηνρέο 
ηεο Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, ζηελ θαηεγνξία ρακειήο δηαζπνξάο θαη 
εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη 
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππεξθιάδν Ραμίδηα & Αλαςπρή, θιάδνο Μελνδνρεία. 

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. 

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

Απφ ηα αλσηέξσ, ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη ππνρξεσηηθά εθ ηνπ λφκνπ απφ ηα θέξδε 
εθάζηεο ρξήζεο θαη παξακέλεη ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο πξνο ζπκςεθηζκφ ηπρφλ δεκηψλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ζην κέιινλ ελψ έρεη θνξνινγεζεί κέζα ζε θάζε ρξήζε ζηελ νπνία ζρεκαηίζηεθε θαη θαηά 
ζπλέπεηα είλαη ειεχζεξν θφξνπ. 

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

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο θίλεζεο πνπ παξνπζίαζε ε Θαζαξή Θέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο απφ 
ηελ 1/1/2010 κέρξη ηελ 30/9/2010 θαη απφ ηελ 1/1/2009 κέρξη ηελ 30/9/2009 παξαηίζεηαη ζηελ § 1.3 
«Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ». 



 

 

Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο  ηεο 

πεξηφδνπ απφ 1/1/2010 έσο 30/9/2010 

Όια ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο € εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 

 

Πειίδα 18 απφ 24 

 

2.8. Φόξνο εηζνδήκαηνο  

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηελ Διιάδα, έρεη ππνινγηζηεί θαη’ εθηίκεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ κέζν ζπληειεζηή πνπ αλακέλεηαη λα 
ηζρχεη γηα φιε ηε ρξήζε 2010 ν νπνίνο είλαη 24%. 

2.9. Γαλεηζκόο-Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο 

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

Ξνζά ζε ρηι. €   Ν Όκηινο   Ζ Δηαηξεία  

  30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009 

 Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο          

 Νκνινγηαθά δάλεηα  66.908 56.007 51.293 40.139 

 Πχλνιν καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ  66.908 56.007 51.293 40.139 

 Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο          

 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ  3.431 925 1.000 - 

 Βξαρππξφζεζκν ηκήκα νκνινγηαθψλ θαη 

ηξαπεδηθψλ δαλείσλ  4.665 22.788 3.545 21.668 

 Πχλνιν βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ  8.096 23.713 4.545 21.668 

 Πύλνιν  75.005 79.720 55.839 61.807 

Πε πξνεγνχκελε ρξήζε, ε εηαηξεία ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ. εμαζθάιηζε θνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην γηα 
ηελ επηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ζηνπο παιηνχο κεηφρνπο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
δαλείνπ παξέρεηαη σο αζθάιεηα, ππνζήθε επί ηνπ αθηλήηνπ ηεο εηαηξείαο, φπσο επίζεο πθίζηαηαη 
ελέρπξν επί ηνπ 100% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ 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 Κεηξηθήο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνχ ρηι € 92.050 γηα αλεμφθιεην 
ππφινηπν δαλείσλ πνζνχ ρηι € 55.839. Δπί ησλ αθηλήησλ ηνπ Νκίινπ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε 
πνζνχ ρηι € 111.250 γηα αλεμφθιεην ππφινηπν δαλείσλ πνζνχ ρηι € 75.005.  

Κε απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 30/10/2008, ε κεηξηθή εηαηξεία ηελ 21/11/2008 πξνέβε ζηελ 
έθδνζε θαη δηάζεζε κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο, θνηλνχ, έγραξηνπ, Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ, πνζνχ ρηι € 
18.500 δηεηνχο δηάξθεηαο, ιήμεο 21/11/2010. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δαλείνπ πξνζθάησο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη παξαηάζεθε κέρξη ηελ 21/11/2013, κε ηξεηο (3) δφζεηο, πνζνχ εθάζηεο σο εμήο: ηεο 
πξψηεο πνζνχ επξψ 1.000.000 θαηαβιεηέαο ηελ 21/11/2011, ηεο δεχηεξεο πνζνχ επξψ 2.000.000 
θαηαβιεηέαο ηελ 21/11/2012 θαη ηεο ηξίηεο πνζνχ επξψ 15.500.000 θαηαβιεηέαο ηελ 21/11/2013. 

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη θαη ζηελ ζεκείσζε 2.6, ε κεηξηθή εηαηξεία, ζην Δλλεάκελν ηνπ 2010 
πξνεμφθιεζε κέξνο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζε δνιάξηα, πνζνχ ρηι$ 8.539, πνπ εηζέπξαμε απφ 
επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ε εηαηξεία έιαβε λέα δάλεηα, πνζνχ ρηι € 1.000 (φκηινο ρηι € 3.302) , 
ελψ απνπιήξσζε δάλεηα ρηι € 8.104 (φκηινο ρηι € 9.224).  
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2.10. Αλαθαηάηαμε δεκνζηεπκέλσλ θαηαζηάζεσλ 

Δπηζεκαίλεηαη πσο ηα ελνπνηεκέλα ελδηάκεζα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ 1/1-
30/9/2009 θαη 1/1-30/6/2009, αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα ζθνπνχο πιεξέζηεξεο πιεξνθφξεζεο. Νη αιιαγέο 
έρνπλ σο εμήο: 

ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ 1/1-30/9/2009 1/7-30/9/2009 1/1-30/6/2009 

 

Γεκνζηε

πκέλα 

Αλαηαμηλν

κεκέλα 

Αλαηαμηλ

νκήζεηο 

Γεκνζηε

πκέλα 

Αλαηαμηλν

κεκέλα 

Αλαηαμηλ

νκήζεηο 

Γεκνζηε

πκέλα 

Αλαηαμηλν

κεκέλα 

Αλαηαμηλ

νκήζεηο 

Ξσιήζεηο 34.575 34.575 

 

13.036 13.036 - 21.539 21.539 

 Θφζηνο Ξσιεζέλησλ (24.349) (23.499) 850 (9.261) (8.016) 1.245 (15.088) (15.483) (395) 

Κηθηφ Θέξδνο 10.226 11.076 850 3.775 5.020 1.245 6.451 6.056 (395) 

Έμνδα Γηάζεζεο (2.037) (2.037) 

 

(234) (534) (300) (1.803) (1.503) 300 

Έμνδα Γηνίθεζεο (4.957) (5.807) (850) (1.692) (1.987) (295) (3.265) (3.820) (555) 

Έμνδα Έξεπλαο θαη 

Αλάπηπμεο - - 
 

- - - - - 
 Άιια Έζνδα  2.130 2.130 

 
316 316 - 1.813 1.813 

 Άιια Έμνδα (508) (508) 
 

449 (201) (650) (957) (307) 650 

Θέξδε Δθκεηάιιεπζεο 4.853 4.853 - 2.615 2.615 - 2.238 2.238 - 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ 

θφζηνο (2.457) (2.457) 
 

(808) (808) - (1.649) (1.649) 
 Σξεκαηννηθνλνκηθά 

έζνδα 189 189 
 

189 189 - - - 
 Ινηπά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα 550 550 
 

680 680 - (130) (130) 
 Θέξδε / (Εεκηέο) πξν 

Φφξσλ 3.135 3.135 - 2.675 2.675 - 459 459 - 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο (345) (345) 
 

(499) (499) - 154 154 
 Θαζαξά Θέξδε 

πεξηόδνπ 2.789 2.789 - 2.176 2.176 - 613 613 - 

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

2.11. Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010 

Ζ πνξεία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ, φπσο απνηππψλεηαη ζηηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ 2010, θαηαδεηθλχεη ηελ κείσζε ησλ κεγεζψλ ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ 2009, ιφγσ 
ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη έρνπλ πιήμεη 
παγθνζκίσο ηνλ ηνκέα ηφζν ηνπ ηνπξηζκνχ, φζν θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηαμηδηψλ θαη ζπλεδξίσλ. 
Δπίζεο ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ κεησκέλσλ απνηειεζκάησλ έπαημε θαη ε 
δπζκελήο –γηα ηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία- ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξψ-δνιαξίνπ. 

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α’ Δμακήλνπ 2010, ην Μελνδνρείν «Κεγάιε Βξεηαλλία» ηαιαλίζηεθε απφ 
ηελ πνιχ ζπρλή δηεμαγσγή ζπγθεληξψζεσλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο πνπ είραλ ζα ζπλέπεηα ηελ δηαθνπή 
ηεο θπθινθνξίαο θαη επνκέλσο ηελ παξεκπφδηζε ησλ πειαηψλ λα εηζέιζνπλ ζην Μελνδνρείν θαη ζηα 
επηζηηηζηηθά θαη ινηπά ηκήκαηά ηνπ (εζηηαηφξηα, κπαξ, spa, θιπ.), θαζψο επίζεο θαη απφ ηνπο πνιχ 
ζπρλνχο βαλδαιηζκνχο πνπ ζεκεηψλνληαη ζην θηίξην θαη επηβαξχλνπλ ηελ εηαηξεία κε πςειά θφζηε 
επηζθεπψλ.  

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

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

Ν Θύθινο Δξγαζηώλ ην 2010 αλήιζε ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν ζην πνζφ ησλ € 33.676 ρηι. έλαληη € 
34.575 ρηι. ην 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε ζε πνζνζηφ 2,6% ιφγσ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ 
ιφγσλ. Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο (Μελνδνρείν «Κεγάιε Βξεηαλλία» ) αλήιζε ζε € 
20.174 ρηι. απφ € 21.856 ρηι. ην 2009, κεησκέλνο θαηά 7,7% γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο.  

Βαζηθή παξάκεηξνο ζηελ δηακφξθσζε ησλ κεησκέλσλ απνηειεζκάησλ έπαημε θαη ην γεγνλφο φηη ηα 
νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Μελνδνρείνπ "Κεγάιε Βξεηαλλία" επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά, ιφγσ ησλ 
θαζεκεξηλψλ δπζάξεζησλ θαη ζπρλά βίαησλ επεηζνδίσλ θαη πνξεηψλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο .  
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Αηζηφδνμε ήηαλ θαηά ην πξψην ελλεάκελν ηνπ 2010 ε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ "Hyatt Regency 
Belgrade", ηεξνπκέλσλ ησλ αξλεηηθψλ δηεζλψλ ζπγθπξηψλ, φπσο επίζεο δηαπηζηψζεθε νπζηαζηηθή 
βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεηθηψλ θαη ηνπ δεχηεξνπ μελνδνρείνπ ηνπ Νκίινπ ζην Βειηγξάδη "Hotel 
Excelsior" κεηά ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ αλαθαίληζεο εληφο ηνπ 2009. Ρν μελνδνρείν Sheraton 
Rhodes Resort (ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ), ζεκείσζε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ θαηά 
ρηι € 2.200 (59%). 

Ρα ελνπνηεκέλα Κηθηά Θέξδε αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 9.617 ρηι. απφ € 11.076 ρηι. ην 2009, 
ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 13,17%, ελψ ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο κεηψζεθε απφ 32,03% 
ην 2009 ζε 28,56% ην 2010. Ρα κηθηά θέξδε ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο δηακνξθψζεθαλ ζε € 4.803 ρηι. 
έλαληη € 6.865 ρηι. ην 2009, ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 30,04%. Ρν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο 
ηεο Δηαηξίαο αλήιζε ζε 23,81% ην 2010 απφ 31,41% ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Ζ κείσζε απηή 
νθείιεηαη θπξίσο ιφγσ ηεο αλειαζηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ πνπ ην ζπλζέηνπλ (απνζβέζεηο, ακνηβέο 
πξνζσπηθνχ θιπ.). Ζ αχμεζε ηνπ Θφζηνπο πσιεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ, 
κείσζαλ ην κηθηφ θέξδνο. 

Ρα Άιια Έζνδα επεξεάζηεθαλ απφ ην γεγνλφο φηη ε κεηξηθή εηαηξεία εηζέπξαμε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
Α’ Δμακήλνπ 2009 απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία, πνζφ ρηι € 698 πεξίπνπ, σο απνδεκίσζε γηα ηα 
δηαθπγφληα θέξδε ηνπ μελνδνρείνπ ΚΔΓΑΙΖ ΒΟΔΡΑΛΛΗΑ ηεο πεξηφδνπ 8-31 Γεθεκβξίνπ 2008 εμαηηίαο 
ησλ ηαξαρψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Δπηπιένλ ζπγαηξηθή εηαηξεία, ιφγσ πξφσξεο 
εμφθιεζεο ππνρξέσζήο ηεο, θαηέβαιε ηειηθά 330 ρηι € ιηγφηεξν απφ ηελ πξνυπνινγηζκέλε ππνρξέσζε 
ζην Α’ ελλεάκελν ηνπ 2009. Ιφγσ ησλ πξφζθαησλ ηαξαρψλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ησλ κελψλ 
Καξηίνπ θαη Καΐνπ πνπ είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα πξνθιεζνχλ αθπξψζεηο αθίμεσλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ 
κεγέζνπο, ε κεηξηθή εηαηξεία εηζέπξαμε ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε ιφγσ 
δηαθπγφλησλ θεξδψλ πνζνχ ρηι € 375. 

Ρα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηνπ Νκίινπ (πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 
απνζβέζεσλ-(EBITDA) αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 5.895 ρηι. έλαληη € 8.897 ρηι. ην 2009, 
παξνπζηάδνληαο κείσζε ζε πνζνζηφ 33,74%. Αληίζηνηρα, ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο 
δηακνξθψζεθαλ ζε € 1.923 ρηι. απφ € 4.915 ρηι. ην 2009, κεησκέλα θαηά 60,89%, ιφγσ θπξίσο ηεο 
κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ αλειαζηηθψλ δαπαλψλ ησλ Μελνδνρείσλ θαη ηεο αζθαιηζηηθήο 
απνδεκίσζεο πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

Ρν Σξεκαηννηθνλνκηθό Θόζηνο ηεο εηαηξείαο επεξεάζηεθε ζεηηθά απφ ηε κείσζε ησλ Libor-Euribor 
ησλ Νκνινγηαθψλ Γαλείσλ. 

Ρα Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηε κεηαβνιή ηεο 
ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο $/€ ησλ δαλείσλ ζε $, πνπ ζε ελνπνηεκέλν θαη αηνκηθφ επίπεδν επέδξαζαλ 
αξλεηηθά θαηά ρηι € 665 θαη ρηι € 881 αληίζηνηρα, ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, πνπ ε 
επίδξαζε ήηαλ ζεηηθή θαη αλήιζε ζε ρηι € 550 ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν θαη ζε ρηι € 891 ζε αηνκηθφ 
επίπεδν. 

Ρα Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ηνπ Νκίινπ αλήιζαλ ζε θέξδε ρηι € 19, έλαληη ρηι € 3.135 ηεο 
ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2009, ιφγσ ησλ αλσηέξσ αλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ. Ζ εηαηξεία ζηελ 
ηξέρνπζα πεξίνδν εκθάληζε δεκηέο ρηι € 1.728, έλαληη θεξδψλ ρηι € 1.163 ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε 
πεξίνδν. 

Ν Φόξνο Δηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ, θαηά ην Α’ Δλλεάκελν ηεο ρξήζεο 2010 έρνπλ 
επηβαξπλζεί θαη κε πνζφ € 168 ρηι., πνπ αθνξά ηελ έθηαθηε εηζθνξά θφξνπ ηνπ Λ. 3845/2010 (Κέηξα 
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Εψλεο 
Δπξψ θαη ηνπ Γηεζλνχο Λνκηζκαηηθνχ Ρακείνπ). Ν ελνπνηεκέλνο θαη αηνκηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο 

παξνπζηάδεηαη ζεηηθφο , θαζψο ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά, πσο νη δεκηέο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ 
νκίινπ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, είλαη αλαζηξέςηκεο θαη ππνιφγηζε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 
απαίηεζε. 

Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο: φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 
εθηηκά, πσο νη δεκηέο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, είλαη αλαζηξέςηκεο θαη 
ππνιφγηζε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 
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Ρα Θαζαξά θέξδε (κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο) ηνπ Νκίινπ αλήιζαλ ζε 
θέξδε ρηι € 503, έλαληη ρηι € 2.789 ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2009. Ρα αληίζηνηρα πνζά γηα 
ηελ εηαηξεία, αλήιζαλ ζε δεκηέο ρηι € 1.728 θαη θέξδε ρηι € 1.163. 

2.13. Θέξδε / (Εεκηέο) αλά κεηνρή 

Ρα βαζηθά θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ βάζεη ησλ θεξδψλ / (δεκηψλ) κεηά απφ θφξνπο 
θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, επί ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ 
ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ θεξδψλ/ (δεκηψλ) αλά κεηνρή: 

 

 OMIΙOΠ   ETAIΟEIA  

 

01/01-
30/9/2010 

01/01-
30/9/2009 01/01-30/9/2010 

01/01-
30/9/2009 

 Θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο 
κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο (ρηι €) 340 2.631 (1.728) 1.163 

 Πηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ  21.364.000  21.364.000  21.364.000  21.364.000  

 Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ζε 

€)    0,0159 €    0,1232 €  - 0,0809 €    0,0544 €  

 

 
OMIΙOΠ ETAIΟEIA 

Ξνζά ζε ρηι. € 

01/07-

30/9/2010 

01/07-

30/9/2009 

01/07-

30/9/2010 

01/07-

30/9/2009 

 Θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο  3.168 2.136 1.915 1.255 

 Πηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ  21.364.000  21.364.000  21.364.000  21.364.000  

 Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ζε €)    0,1483 €    0,1000 €    0,0896 €    0,0587 €  

2.14. Αλάιπζε πξνβιέςεσλ 

Ζ Δηαηξία έσο ηελ 30/9/2010 έρεη ζρεκαηίζεη ζσξεπηηθή πξφβιεςε χςνπο € 450 ρηι. πνπ αθνξά 
αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. Δπηπιένλ ε Δηαηξία έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε απνδεκίσζεο 
πξνζσπηθνχ χςνπο € 1.510 ρηι. θαη ινηπέο πξνβιέςεηο χςνπο € 3 ρηι. Ρα αλσηέξσ πνζά γηα ηνλ Όκηιν 
αλέξρνληαη ζε € 450 ρηι., ρηι € 1.756 θαη € 25 ρηι. αληηζηνίρσο.  

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

Νη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε: 

 Ξνζά ζε ρηι. €   Ν ΝΚΗΙΝΠ   Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ  

 Ξσιήζεηο αγαζώλ - ππεξεζηώλ  
01/01 - 

30/9/2010 
01/01 - 

30/9/2009 
01/01 - 

30/9/2010 
01/01 - 

30/9/2009 

 Κεηξηθή  - - 25 23 

 Θπγαηξηθέο  - -   - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - -   - 

 Πχλνιν  - - 25 23 

 Αγνξέο αγαζώλ - ππεξεζηώλ  
01/01 - 

30/9/2010 
01/01 - 

30/9/2009 
01/01 - 

30/9/2010 
01/01 - 

30/9/2009 

 Κεηξηθή  - -   - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - - - 

 Απαηηήζεηο  30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009 

 Κεηξηθή  - -   - 

 Θπγαηξηθέο  - - 51 - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  290 - 580 - 

 Πχλνιν  290 - 631 - 

 πνρξεώζεηο  30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - - - 

 Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο  30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009 

 Κεηξηθή  - -     

 Θπγαηξηθέο  - -   1.847 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - 4.152   - 

 Πχλνιν  - 4.152 - 1.847 

 Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο  30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009 

 Κεηξηθή  - - - - 

 Θπγαηξηθέο  - - - - 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  - - - - 

 Πχλνιν  - - - - 

 Ππλαιιαγέο κε Γ/θά Πηειέρε & 
Κέιε Γ.Π.  

01/01 - 
30/9/2010 

01/01 - 
30/9/2009 

01/01 - 
30/9/2010 

01/01 - 
30/9/2009 

 Ακνηβέο  1.097 905 409 302 

Απφ ηηο αλσηέξσ ζπλαιιαγέο, νη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο έρνπλ απαιεηθζεί 
απφ ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ.  

Κεηαμχ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ππάξρνπλ απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο απφ δαλεηζκφ ζπλνιηθήο 
αμίαο € 16.578 ρηι. θαη αληίζηνηρα έζνδα / έμνδα ηφθσλ χςνπο € 940 ρηι. θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
έζνδα / έμνδα / Απνζεκαηηθφ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, πνζνχ ρηι € 1.499, πνπ απαιείθνληαη θαηά ηελ 
ελνπνίεζε. 

 
Όκηινο Δηαηξεία 

 
1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 

 Αμοιβέσ Δ/κών Στελεχών & μελών Δ.Σ.  854 905 250 302 
 Κόςτοσ κοινωνικήσ αςφάλιςησ  84 84 - - 
 Bonus  76 87 76 87 
 Λοιπέσ παροχέσ  82 86 82 86 
 Σύνολο  1.097 1.162 409 475 

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

ηνπο θαη δελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο/ππνρξεψζεηο απφ/πξνο ηα ζπλδεδεκέλα απηά κέξε. 
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2.16. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 

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

Πχκθσλα κε ηε ζχκβαζε πψιεζεο ηεο ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ., ε πσιήηξηα εηαηξεία έρεη 
ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνπο αγνξαζηέο (ΙΑΚΤΑ 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 ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ 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. Ρν 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 ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ. Ζ 
ππνρξέσζε απηή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε θαηάξγεζεο δπλαηφηεηαο 
ζπκςεθηζκνχ ηεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο κε θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ.  

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

Δηαηξεία  

 Αλέιεγθηεο 

Σξήζεηο  

 ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ "ΙΑΚΤΑ" Α.Δ.   2007 - 2009  

 ΚΔΓΑΙΖ ΒΟΔΡΑΛΛΗΑ Δ.Ξ.Δ   2004 - 2009  

 LUELLA ENTERPRISES LTD   2007 - 2009  

 HARVARD INVESTMENTS CORPORATION   2007 - 2009  

 WORLD SPIRIT S.A.   2007 - 2009  

 ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ 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  

 MARKELIA LTD  2009 

Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Νκίινπ, ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο 

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

2.17. Δγγπήζεηο 

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

 

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

Ξνζά ζε ρηι. € 30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009 

 Ξαξαρσξεκέλεο πξνζεκεηψζεηο ζε νηθφπεδα θαη 

θηίξηα γηα ρνξήγεζε δαλείσλ  111.250 111.250 92.050 92.050 

 Ινηπέο Δγγπεηηθέο επηζηνιέο εμαζθάιηζεο 

ππνρξεψζεσλ  935 981 195 241 

 ΠΛΝΙΝ  112.185 112.231 92.245 92.291 

2.18. Κεξίζκαηα 

Ρε δηαλνκή κεξίζκαηνο χςνπο 0,0280 επξψ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2009 ελέθξηλε ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 
κεηφρσλ ηεο ΙΑΚΤΑ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 30/9/2010. Ζ εκεξνκελία ηειεπηαίαο 
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα κεξίζκαηνο νξίζηεθε ε 4ε Ηνπιίνπ 2010, εκεξνκελία 
απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο ε 5ε Ηνπιίνπ 2010, εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ κεξίζκαηνο ε 7ε 
Ηνπιίνπ 2010 (record date) θαη εκεξνκελία έλαξμεο πιεξσκήο ησλ κεξηζκάησλ ε 13ε Ηνπιίνπ 2010. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3697/2008 (άξζξν 18, παξ. 7 - ΦΔΘ Α Α194), ην πξνο 
δηαλνκή κέξηζκα ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 10%. Ππλεπεία απηνχ, ην θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ 
κεξίζκαηνο ζηνπο Κεηφρνπο αλήιζε ζε €0,0252 επξψ αλά κεηνρή. 



 

 

Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο  ηεο 

πεξηφδνπ απφ 1/1/2010 έσο 30/9/2010 

Όια ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο € εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 
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2.19. Αξηζκόο & ακνηβέο πξνζσπηθνύ 

Ν αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηελ 30/9/2010 ζε επίπεδν Νκίινπ αλέξρεηαη ζε 924 άηνκα θαη 
ζε επίπεδν εηαηξείαο ζε 461 ελψ θαηά ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν αλεξρφηαλ ζε 859 θαη 427 αληίζηνηρα. 

 
ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 
30/9/2010 30/9/2009 30/9/2010 30/9/2009 

Κηζζσηνί 861 822 458 420 

Ζκεξνκίζζηνη 63 37 3 7 

ΠΛΝΙΑ 924 859 461 427 

 

 
Όκηινο Δηαηξεία 

Ξνζά ζε ρηι. € 
1/1-

30/9/2010 
1/1-

30/9/2009 
1/1-

30/9/2010 
1/1-

30/9/2009 

 Κηζζνί   10.646 9.666 7.416 6.672 

 Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο  2.676 2.421 2.097 1.887 

 Ξαξεπφκελεο παξνρέο πξνζσπηθνχ  613 824 431 638 

 Απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ (πξνβιέςεηο θαη 

θαηαβνιέο)  194 152 158 143 

 Πύλνιν  13.940 13.063 10.102 9.339 

2.20. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ ηεο ελδηάκεζεο πεξηόδνπ 

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

Αζήλα, 26 Λνεκβξίνπ 2010 

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