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Α. Γειώζεηο ησλ Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

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

Ρα θαησηέξσ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ 
Α.Δ.: 

1. Γεώξγηνο Γαιαλάθηο ηνπ Δκκαλνπήι, Ξξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, 

2. Ληθόιανο Γάλδνινο ηνπ Γεκεηξίνπ, Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο, 

3. Σιόε Ιαζθαξίδε ηνπ Αζαλαζίνπ, Δθηειεζηηθό Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Α)πό ηελ αλσηέξσ ηδηόηεηά καο, δειώλνπκε κε ηελ παξνύζα όηη, εμ' όζσλ γλσξίδνπκε νη ελδηάκεζεο 
εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ 
Α.Δ.», (εθεμήο ε «Δηαηξία» ή «ΙΑΚΤΑ Α.Δ.»), γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο ηελ 30ε 
Ηνπλίνπ 2011, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ινγηζηηθά πξόηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά 
ηξόπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα 
ρξήζεσο ηνπ εθδόηε θαζώο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 
εθιακβαλόκελσλ σο ζύλνιν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 
Λ. 3556/2007 θαη ησλ θαηά εμνπζηνδόηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

Β)Ζ εμακεληαία έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξόπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνύληαη, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3556/2007 θαη ησλ 
θαη’ εμνπζηνδόηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

Αζήλα, 29 Απγνύζηνπ 2011 

Νη βεβαηνύληεο,  

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 
ΠΚΒΝΙΗΝ 

Ν ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ ΡΝ ΚΔΙΝΠ Γ.Π. 

   
ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΑΙΑΛΑΘΗΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΓΑΛΓΝΙΝΠ ΣΙΝΖ ΙΑΠΘΑΟΗΓΖ 

Α.Γ.Ρ. Μ 282324 Α.Γ.Ρ. Σ 170751 Α.Γ.Ρ. Φ 090464 
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B. Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο 

Ξξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο «ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ Α.Δ.» 

Δηζαγσγή 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
ζέζεο ηεο ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ Α.Δ. (ε Δηαηξεία) θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο, ηεο 
30εο Ηνπλίνπ 2011 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ 
εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο εμάκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε απηήλ 

ηελ εκεξνκελία, θαζώο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο 
έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.3556/2007.  Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 
παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο, ζύκθσλα κε ηα 
Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε θαη εθαξκόδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Ινγηζηηθό Ξξόηππν 
«ΓΙΞ» 34). Γηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο κε βάζε ηελ επηζθόπεζή καο. 

Δύξνο Δπηζθόπεζεο 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθόπεζή καο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξόηππν Δπηζθόπεζεο 2410 «Δπηζθόπεζε 
ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο πνπ δηελεξγείηαη από ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο 
νληόηεηαο». Ζ επηζθόπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα 
δηεξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξόζσπα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη 

ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθώλ θαη άιισλ δηαδηθαζηώλ επηζθόπεζεο. Ρν εύξνο ηεο 
επηζθόπεζεο είλαη νπζησδώο κηθξόηεξν από απηό ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή 
Ξξόηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπώο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε όηη έρνπλ 
πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο όια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ ζε έλαλ 
έιεγρν. Θαηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνύζα δελ δηαηππώλνπκε γλώκε ειέγρνπ. 

Ππκπέξαζκα 

Κε βάζε ηελ επηζθόπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνύζε ζην 
ζπκπέξαζκα όηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, από 
θάζε νπζηώδε άπνςε, ζύκθσλα κε ην ΓΙΞ 34. 

Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

Ζ επηζθόπεζή καο δελ εληόπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ηεο 
πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 5 ηνπ Λ.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε ζπλεκκέλε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε. 

Αζήλα, 30 Απγνύζηνπ 2011 

Ν Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο 
 
 

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

ηεο εηαηξείαο 

«ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ Α.Δ.» 

Ζ παξνύζα Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο «Έθζεζε»), 
αθνξά ζηελ ρξνληθή πεξίνδν ηνπ Α΄ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2011 (1.1.2011-30.6.2011) θαη 
ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 3556/2007 (άξζξν 5, 

παξάγξαθνο 6) (ΦΔΘ 91Α/30.4.2007) θαη ηηο επ’ απηνύ εθδνζείζεο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 
Θεθαιαηαγνξάο (Απ. 1/434/2007 αξ. 3 θαη Απ. 7/448/11.10.2007 άξζξν 4). 

Ζ Έθζεζε, ζπλνδεύεη ηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο απηήο πεξηόδνπ (1/1/2011 – 
30/6/2011) θαη πεξηιακβάλεηαη απηνύζηα καδί κε ηηο ελ ιόγσ θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ηηο δειώζεηο ησλ 
κειώλ ηνπ Γ.Π. ζηελ εμακεληαία νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ αθνξά ζην πξώην εμάκελν ηεο ρξήζεσο 2011. 

Ζ παξνύζα έθζεζε εκπεξηέρεη θαηά ηξόπν ζύληνκν πιελ όκσο νπζηαζηηθό όιεο ηηο ζεκαληηθέο 
επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελόηεηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο, κε βάζε ην σο άλσ λνκνζεηηθό πιαίζην θαη 
απεηθνλίδεη θαηά ηξόπν αιεζή όιεο ηηο ζρεηηθέο αλαγθαίεο θαηά ην λόκν πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα 
εμαρζεί κηα νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα θαηά ηελ ελ ιόγσ 
ρξνληθή πεξίνδν ηεο εηαηξείαο «ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ Α.Δ.» (εθεμήο 
θαινύκελε γηα ιόγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξία» ή «ΙΑΚΤΑ Α.Δ.») θαζώο θαη ηνπ Νκίινπ. Πηνλ Όκηιν 
ηελ 30/6/2011 πεξηιακβάλνληαη νη αθόινπζεο εηαηξίεο:  

Ξνζά ζε ρηι. €  
 ΔΓΟΑ-
ΣΥΟΑ  

 ΆΚΔΠΝ % 
ΠΚ/ΣΖΠ  

 EMΚΔΠΝ % 
ΠΚ/ΣΖΠ   ΠΣΔΠΖ  

 ΚΔΘΝΓΝΠ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖΠ  

 ΡΝΚΔΑΠ 
ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ  

 ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ 

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ 
ΙΑΚΤΑ Α.Δ.   Διιάο   ΚΖΡΟΗΘΖ     ΚΖΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 
πεξεζίεο  

 ΚΔΓΑΙΖ 
ΒΟΔΡΑΛΛΗΑ 

Δ.Ξ.Δ   Διιάο  99,94%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Ξσιήζεηο ιηαληθήο  

 LUELLA 

ENTERPRISES 
LTD   Θύπξνο  100,00%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρώλ  

 HARVARD 

INVESTMENTS 
CORPORATION   Ιηβεξία  100,00%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρώλ  

 WORLD SPIRIT 
S.A.   Ξαλακάο  100,00%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρώλ  

 ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ 
ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ.   Διιάο  50,00%   

 ΑΞΝ 
ΘΝΗΛΝ 
ΔΙΔΓΣΝΠ  

 ΑΛΑΙΝΓΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 
πεξεζίεο  

 EKSCELSIOR 
BELGRADE 

SOCIALLY 
OWNED HOTEL 

& CATERING 
TOURIST 
ENTERPRISES   Πεξβία  70,00%    ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 
πεξεζίεο  

 BEOGRADSKO 
MESOVITO 

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

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  

 Μελνδνρεηαθέο 
πεξεζίεο  

 NORTH HAVEN 
LTD  

 Σνλγθ - 
Θνλγθ   -  100,00%  ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρώλ  

 MARKELIA 
ENTERPRISES 
COMPANY LTD   Θύπξνο   -  100,00%  ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 
ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   πεξεζίεο  

Νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηεο Δθζέζεσο θαη ην πεξηερόκελν απηώλ έρνπλ σο αθνινύζσο: 
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ΔΛΝΡΖΡΑ 1 Σξεκαηννηθνλνκηθέο Δμειίμεηο & Δπηδόζεηο Σξήζεο από 1/1/2011 έσο 
30/6/2011  

1.1  Πεκαληηθά Γεγνλόηα Ξεξηόδνπ από 1/1/2011 έσο 30/6/2011 

Ζ Μελνδνρεηαθή αγνξά βξέζεθε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2011 ζην επίθεληξν 
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία πιήηηεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή ύθεζε ζε 
ζπλδπαζκό κε ηα ρξόληα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ εθηόμεπζε ηνπ 
δεκόζηνπ ρξένπο νδήγεζαλ ζηε ιήςε κέηξσλ ηα νπνία είραλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ 
εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηε ζπξξίθλσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο.  

Ζ πνξεία ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Νκίινπ, όπσο απνηππώλεηαη ζηηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ 2011, θαηαδεηθλύεη ηελ νξηαθή κείσζε ηνπ όγθνπ πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε 
ηνπ 2010, ιόγσ ησλ ηδηαηηέξσο δπζκελώλ ζπλζεθώλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην δηεζλέο νηθνλνκηθό 
πεξηβάιινλ θαη έρνπλ πιήμεη παγθνζκίσο ηνλ ηνκέα ηόζν ηνπ ηνπξηζκνύ, όζν θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ 
ηαμηδηώλ θαη ζπλεδξίσλ. Δπίζεο ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ κεησκέλσλ πσιήζεσλ 
έπαημε θαη ε δπζκελήο –γηα ηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία- ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξώ-
δνιαξίνπ. Απελαληίαο, ε ζπλερήο πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνύ ησλ δαπαλώλ απέδσζε θαη απηό 
θαηαδεηθλύεηαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ εκθαλίδνπλ-παξά ηελ πηώζε ηνπ ηδίξνπ θαη ηελ 
αλειαζηηθόηεηα ησλ εμόδσλ- αύμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνύ θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 
πεξίνδν ηνπ 2010. 

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α’ Δμακήλνπ 2011, ην Μελνδνρείν «Κεγάιε Βξεηαλλία» ηαιαλίζηεθε από 
ηελ πνιύ ζπρλή δηεμαγσγή ζπγθεληξώζεσλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο πνπ είραλ ζα ζπλέπεηα ηελ δηαθνπή 

ηεο θπθινθνξίαο θαη επνκέλσο ηελ παξεκπόδηζε ησλ πειαηώλ λα εηζέιζνπλ ζην Μελνδνρείν θαη ζηα 
επηζηηηζηηθά θαη ινηπά ηκήκαηά ηνπ (εζηηαηόξηα, κπαξ, spa, θιπ.), θαζώο επίζεο θαη από ηνπο πνιύ 
ζπρλνύο βαλδαιηζκνύο πνπ ζεκεηώλνληαη ζην θηίξην θαη επηβαξύλνπλ ηελ εηαηξεία κε πςειά θόζηε 
επηζθεπώλ. Ζ αξλεηηθή δεκνζηόηεηα πνπ ιακβάλεη ε Αζήλα θαη θαη’ επέθηαζε ην Μελνδνρείν από ηελ 
πξνβνιή απηώλ ησλ γεγνλόησλ ζε κεγάια ηειενπηηθά θαη δηαδηθηπαθά κέζα, νδεγεί ζε ζπλερή 
ζπξξίθλσζε ησλ θξαηήζεσλ. 

Δπίζεο, ηδηαίηεξε κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ επί ζρεδόλ δίκελν θαηάιεςε ηεο Ξιαηείαο Ππληάγκαηνο 
από  κεξίδα «αγαλαθηηζκέλσλ» πνιηηώλ θαη ζηελ θαζεκεξηλή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο πέξημ ηνπ 
Μελνδνρείνπ «Κεγάιε Βξεηαλλία» πνπ θαηέζηεζε ζρεδόλ απαγνξεπηηθή ηελ πξόζβαζε ησλ πειαηώλ 
πνπ ζα επηζπκνύζαλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ. 

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη ιόγσ ησλ πξόζθαησλ ηαξαρώλ ηνπ Ηνπλίνπ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο 
πνπ είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα πξνθιεζνύλ αθπξώζεηο αθίμεσλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνύ κεγέζνπο , ε 

εηαηξεία δηεθδηθεί αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε ιόγσ δηαθπγόλησλ θεξδώλ, πνπ εθηηκά πσο ζα εηζπξαρζεί. 
Ζ απνηύπσζε ηνπ εζόδνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ πεξίνδν είζπξαμήο ηνπ.  

Πεκεηώλεηαη πσο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε,  
έρνπλ ζπληαζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

Ρέινο, ηελ 30/6/2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο εηαηξείαο ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ Α.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ λνκίκσο κέηνρνη εθπξνζσπνύληεο 
(14.701.943) ΘΝ κεηνρέο επί ζπλόινπ (21.364.000) KO κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο, ήηνη 68,82% πεξίπνπ. 
Αλαιπηηθά νη απνθάζεηο (νη νπνίεο αλαθέξεηαη όηη ιήθζεθαλ νκνθώλσο θαη πακςεθεί) επί ησλ 
ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο έρνπλ σο εμήο:  

 Δλέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΙΑΚΤΑ Α.Δ. (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) 
θαζώο θαη ηελ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο ρξήζεσο 2010 
(1.1.2010 - 31.12.2010), κεηά από αθξόαζε ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ησλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ επί 
ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010 (εηαηξηθώλ θαη 
ελνπνηεκέλσλ) 
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 Δλέθξηλε ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ 
από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηε ζύληαμε θαη ηνλ έιεγρν ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη πξαγκάησλ γηα 
ηε ρξήζε 2010,  

 Δμέιεμε γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηεζίσλ θαη πεξηνδηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο 
γηα ηε ρξήζε 2011, ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία GRANT THORNTON A.E. θαη ηνπο νξθσηνύο 
ειεγθηέο απηήο θo. Ξαύιν Πηειιάθε, κε ΑΚΠΝΔΙ 24941, σο ηαθηηθό, θαη ηνλ θ. Ιέν Ησάλλε κε 
ΑΚ ΠΝΔΙ 24881, σο αλαπιεξσκαηηθό θαη θαζόξηζε ηελ ακνηβή ηνπο, 

 Δλέθξηλε θαηαβνιή ακνηβώλ ύςνπο 50.000 Δπξώ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ γηα ην 
έηνο 2010 θαη πξνελέθξηλε πνζό 100.000 Δπξώ γηα ηελ ρξήζε 2011. 

 Δμειέγε λέα επηηξνπή ειέγρνπ πνπ ζα απνηειείηαη από ηνπο : Αζαλάζην Ξαπαδόπνπιν, Ρίρνκη 
Ρξίβνπλα, Κσξίο Κνληηάλν. 

 Δλεθξίζε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θαηαζηαηηθνύ (ζθνπόο ηεο εηαηξείαο). 

 Δλεκέξσζε ηνπο κεηόρνπο γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηεο.  



 

 

Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν 

από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

Όια ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο € εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 

 

Πειίδα 8 από 37 

 

 

1.2 Δμέιημε, Δπηδόζεηο & Θέζε ηεο Δηαηξίαο 

Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη ε δηακόξθσζε ζεκαληηθώλ θνλδπιίσλ ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
σο εμήο: 

Ν Θύθινο Δξγαζηώλ ην 2011 αλήιζε ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν ζην πνζό ησλ € 20.489 ρηι. έλαληη € 
20.685 ρηι. ην 2010, παξνπζηάδνληαο νξηαθή κείσζε ζε πνζνζηό 0,95% ιόγσ ησλ αλσηέξσ 
αλαθεξνκέλσλ ιόγσλ (§ 1.1). Ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο (Μελνδνρείν «Κεγάιε 

Βξεηαλλία» ) αλήιζε ζε € 12.729 ρηι. από € 12.785 ρηι. ην 2010, κεησκέλνο επίζεο νξηαθά θαηά 0,44% 
γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο. 

Ρα ελνπνηεκέλα Κηθηά Θέξδε αλήιζαλ ζην πνζό ησλ € 5.326 ρηι. από € 5.068 ρηι. ην 2010, 
ζεκεηώλνληαο αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 5,09%, ελώ ην πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο επίζεο απμήζεθε από 
24,50% ην 2010 ζε 26,00% ην 2011. Ρα κηθηά θέξδε ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο δηακνξθώζεθαλ ζε € 3.057 
ρηι. έλαληη € 2.420 ρηι. ην 2010, ζεκεηώλνληαο ζεκαληηθή αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 26,34%. Ρν πεξηζώξην 
κηθηνύ θέξδνπο ηεο Δηαηξίαο αλήιζε ζε 24,02% ην 2011 από 18,93% ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά. Ζ 
αύμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ελέξγεηεο πεξηνξηζκνύ ηνπ θόζηνπο κηζζνδνζίαο.  

Ρα Άιια Έζνδα εκθαλίδνληαη απμεκέλα ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε κεηξηθή εηαηξεία εηζέπξαμε θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηνπ Α’ Δμακήλνπ 2011 από αζθαιηζηηθή εηαηξεία, πνζό ρηι € 700 πεξίπνπ, σο απνδεκίσζε 
γηα ηα δηαθπγόληα θέξδε ηνπ μελνδνρείνπ ΚΔΓΑΙΖ ΒΟΔΡΑΛΛΗΑ ηεο πεξηόδνπ Καξηίνπ-Καίνπ 2010 
εμαηηίαο ησλ ηαξαρώλ πνπ έιαβαλ ρώξα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο.  

Ρα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηνπ Νκίινπ (πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 
απνζβέζεσλ-(EBITDA) αλήιζαλ ζην πνζό ησλ € 3.097 ρηι. έλαληη € 2.452 ρηι. ην 2010, 
παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή αύμεζε ζε πνζνζηό 26,30%. Αληίζηνηρα, ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηεο κεηξηθήο 
εηαηξίαο δηακνξθώζεθαλ ζε € 1.285ρηι. από € 326 ρηι. ην 2010, πνιύ ζεκαληηθά απμεκέλα θαηά 
292,73% ιόγσ θπξίσο ηεο αύμεζεο ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνύ θέξδνπο  θαη ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο 
πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

Ρν Σξεκαηννηθνλνκηθό Θόζηνο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο επεξεάζηεθε αξλεηηθά από ηελ αύμεζε 
ηνπ Euribor/Libor θαη ηνπ πεξηζσξίνπ ζε Νκνινγηαθό Γάλεην ηεο κεηξηθήο. 

Ρα Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά ζεηηθά από ηε κεηαβνιή ηεο 
ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο επξώ/δνιιαξίνπ ησλ δαλείσλ ζε δνιάξηα, πνπ ζε ελνπνηεκέλν θαη αηνκηθό 
επίπεδν επέδξαζαλ ζεηηθά θαηά ρηι € 661 θαη ρηι  € 1.060 αληίζηνηρα, ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνύκελε 

ρξήζε, πνπ ε αξλεηηθή επίδξαζε αλήιζε ζε ρηι € 2.688 ζε ελνπνηεκέλν θαη € 2.747 αηνκηθό επίπεδν 
αληίζηνηρα. 

Ρα Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ηνπ Νκίινπ αλήιζαλ ζε δεκηέο ρηι € 145, έλαληη δεκηώλ ρηι € 3.843 
ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ 1/1-30/6/2010,ιόγσ ησλ αλσηέξσ αλαθεξζέλησλ παξαγόλησλ (βειηίσζε 
ιεηηνπξγηθνύ απνηειέζκαηνο θαη ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηίκεζεο). Πηελ κεηξηθή εηαηξεία 
αλήιζαλ ζε θέξδε ρηι € 196, έλαληη δεκηώλ ρηι € 4.526 ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ 1/1-30/6/2010. 

Ν Φόξνο Δηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ πεξηιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκό αλαβαιιόκελεο 
θνξνινγίαο. Πε ελνπνηεκέλν επίπεδν, δελ ππνινγίζηεθε αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζηηο 
δεκηέο θάπνησλ εηαηξεηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. Δπίζεο, ε αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή 
απαίηεζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηελ αιιαγή θνξνινγίαο ησλ παγίσλ 
ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα λα εληζρπζνύλ ηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ηεο πεξηόδνπ θαηά € 223 
ρηι..πελζπκίδεηαη όηη θαηά ην Α’ Δμάκελν ηεο ρξήζεο 2010 ν θόξνο εηζνδήκαηνο είρε επηβαξπλζεί θαη 
κε πνζό  € 168 ρηι., πνπ αθνξά ηελ έθηαθηε εηζθνξά θόξνπ ηνπ Λ. 3845/2010 (Κέηξα γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνύ ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο από ηα θξάηε-κέιε ηεο Εώλεο Δπξώ θαη 
ηνπ Γηεζλνύο Λνκηζκαηηθνύ Ρακείνπ). 
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Ρα Θαζαξά Απνηειέζκαηα (θέξδε/δεκίεο) κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ηνπ 
Νκίινπ αλήιζαλ ζε δεκηέο ρηι € 1.114, έλαληη δεκηώλ ρηι € 2.716 ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ 1/1-
30/6/2010 ,ιόγσ ησλ αλσηέξσ αλαθεξζέλησλ παξαγόλησλ (βειηίσζε ιεηηνπξγηθνύ απνηειέζκαηνο, 
ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηίκεζεο θαη επηβάξπλζε αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο). Πηελ 
κεηξηθή εηαηξεία αλήιζαλ ζε θέξδε ρηι € 157, έλαληη δεκηώλ ρηι € 3.643 ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ 1/1-
30/6/2010. 

Νη Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο θαη νη Ινηπέο Απαηηήζεηο ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν, 
πεξηιακβάλνπλ θεθάιαην θαη ηόθνπο καθξνπξόζεζκεο απαίηεζεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο εηζπξαθηέαο 
ζηελ επόκελε ρξήζε. 

Νη επελδύζεηο ζε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ζε 
ελνπνηεκέλε βάζε αλήιζαλ ζε € 1.798  ρηι θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ζε € 245 ρηι.  

ΔΛΝΡΖΡΑ 2 Θίλδπλνη θαη Αβεβαηόηεηεο Γεπηέξνπ Δμακήλνπ 2011 

Ξαξάγνληεο Σξεκαηννηθνλνκηθνύ Θηλδύλνπ 

Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο όπσο κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, 
επηηόθηα, πηζησηηθό θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηόηεηαο θαη θίλδπλν εύινγεο αμίαο από κεηαβνιέο επηηνθίσλ. 
Ρν γεληθό πξόγξακκα δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ηνπ Νκίινπ εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκόηεηα ησλ 
ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ θαη επηδηώθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερόκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε 
ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απόδνζε ηνπ Νκίινπ 

Ζ δηαρείξηζε θηλδύλσλ δηεθπεξαηώλεηαη από ηελ θεληξηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, ε νπνία 
πξνζδηνξίδεη θαη εθηηκά ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ απηνύο ηνπο θηλδύλνπο. Ξξν ηεο δηελέξγεηαο ζρεηηθώλ ζπλαιιαγώλ ιακβάλεηαη έγθξηζε 
από ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνπο αληηζπκβαιιόκελνπο ηεο. 

Νη θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο γηα ην δεύηεξν εμάκελν 2011 ζπλνςίδνληαη αθνινύζσο: 

2.1.1. Ππλαιιαγκαηηθόο Θίλδπλνο 

Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζπλεπώο εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν 
πξνεξρόκελν θπξίσο από ην Γνιάξην ΖΞΑ. Απηόο ν θίλδπλνο πξνθύπηεη θπξίσο από ηα δάλεηα ζε 
δνιάξηα ($) θαη ηηο αθίμεηο Ακεξηθαλώλ πειαηώλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ πεξίπνπ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνύ 
αξηζκνύ ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ ησλ Μελνδνρείσλ ηνπ Νκίινπ θαη νη νπνίεο επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά από 
ηελ δηαηήξεζε ηεο πςειήο δηαθνξάο Ηζνηηκίαο Δπξώ/Γνιαξίνπ Ν Όκηινο πξνο ην παξόλ δελ έρεη 
πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εξγαιείσλ αληηζηάζκηζεο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνύ θηλδύλνπ. Ξαξόια ηαύηα 

ζην πιαίζην ηεο επαξθνύο αληηκεηώπηζεο ηνπ αλσηέξσ θηλδύλνπ βξίζθεηαη ζε δηαξθή επαθή κε ηνπο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνύο ηνπ ζπκβνύινπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίδεηαη ζπλερώο ε νξζόηεξε πνιηηηθή 
αληηζηάζκηζεο ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν δηαξθώο κεηαβάιιεηαη.  

2.1.2. Ξηζησηηθόο Θίλδπλνο & Θίλδπλνο Οεπζηόηεηαο  

Νη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 80% είλαη κέζσ Ξηζησηηθώλ Θαξηώλ, νη δε πσιήζεηο κε 
πίζησζε γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθό πηζησηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Ν θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, δηαηεξώληαο επαξθή δηαζέζηκα θαη ηξαπεδηθά 
πηζησηηθά όξηα.  

2.1.3. Θίλδπλνο Κεηαβνιώλ Δύινγεο Αμίαο Ιόγσ Κεηαβνιώλ ησλ Δπηηνθίσλ 

Ρα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Νκίινπ είλαη νπζησδώο αλεμάξηεηα από κεηαβνιέο ζηηο 
ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Ν Όκηινο δελ έρεη ζην ελεξγεηηθό ηνπ ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία κε 
εμαζθαιηζκέλε απόδνζε, ε πνιηηηθή δε ηνπ Νκίινπ, είλαη λα δηαηεξεί πεξίπνπ ην ζύλνιν ηνπ δαλεηζκνύ 
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ζε πξντόληα θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ. Πηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ ην ζύλνιν ηνπ δαλεηζκνύ 
ήηαλ ζε δάλεηα θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ.  

ΔΛΝΡΖΡΑ 3: Δθηηκώκελε Δμέιημε Γξαζηεξηνηήησλ Γεπηέξνπ Δμακήλνπ 2011 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ πνξεία ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε 
νπνία επεξεάδεη άκεζα όινπο ηνπο παξαγσγηθνύο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Κε εθαιηήξην ηε κέρξη ζήκεξα 
ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ Νκίινπ, ηόζν ζηε Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό, ε Γηνίθεζε εθηηκά 
όηη ε παξνύζα νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία επεξεάδεη άκεζα όινπο ηνπο παξαγσγηθνύο ηνκείο ηεο 
νηθνλνκίαο, επεξεάδεη πεξαηηέξσ δπζκελέζηαηα θαη ηελ μελνδνρεηαθή αγνξά, εληόο ηεο νπνίαο 
ιεηηνπξγεί θαη ν Όκηινο. Θαηά ζπλέπεηα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Νκίινπ, ζα ιεθζνύλ ππόςε νη 
ηδηαίηεξα επκεηάβιεηεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά θαη ε επηθπιαθηηθόηεηα πνπ εθδειώλνπλ νη ηξάπεδεο ζηε 
ρξεκαηνδόηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Θαηά ζπλέπεηα, ε Γηνίθεζε ζα επηθεληξσζεί ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο ζηόρσλ :  

1. Γηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθώλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο κε πεξηνξηζκό δαπαλώλ, αληηζηαζκίδνληαο 
έηζη ηελ κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Βαζηθό κέιεκα ηεο Γηνίθεζεο παξακέλεη όκσο , ε 
δηαηήξεζε ηεο πςειήο πνηόηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ αιιά θαη ησλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο. 

2. Έκθαζε ζηελ εύξπζκε θαη θεξδνθόξν ιεηηνπξγία ησλ μελνδνρείσλ πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία 
ζην Βειηγξάδη θαη ζηελ Οόδν. 

3. Νινθιήξσζε ησλ ζρεδηαδόκελσλ επελδύζεσλ ζηα αλσηέξσ μελνδνρεία. 

4. Ξεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Νκίινπ ζα εμεηαζηεί ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επηπηώζεηο ηεο δηεζλνύο 
θξίζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ σο άλσ ζηόρσλ θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηδηαίηεξα επκεηάβιεησλ 
ζπλζεθώλ ζηελ αγνξά θαζώο θαη ηελ ζθηρηή πνιηηηθή ρξεκαηνδόηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ από ηηο 
ηξάπεδεο θαη κε ζθνπό ηελ ηακεηαθή ελίζρπζε ηνπ Νκίινπ θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο 
πξνγξακκαηηζκέλεο αλάπηπμεο γηα ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ 2011 κέζσ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ε Γηνίθεζε ζα 
παξαθνινπζεί ζπλερώο ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ ζε κεληαία βάζε θαη ζα παξεκβαίλεη άκεζα 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε ξεπζηόηεηα. 

Ρέινο, ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ, ππό ην πξίζκα ηεο αβεβαηόηεηαο πνπ επηθξαηεί από ηελ πξόζθαηε 
δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ηελ δπζθνιία πξνζδηνξηζκνύ ηόζν ηνπ βάζνπο όζν θαη ηεο δηάξθεηαο 
ηελ παξνύζαο νηθνλνκηθήο ύθεζεο, θαζώο θαη ηεο αδπλακίαο ζρεκαηηζκνύ αμηόπηζησλ πξνβιέςεσλ γηα 

ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε θπξίσο ηνπ ζεξηλνύ εμακήλνπ, γλσζηνπνηεί όηη δελ ζα πξνβεί ζε δεκνζίεπζε 
εθηηκήζεσλ γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 
2011. 

ΔΛΝΡΖΡΑ 4: Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Κέξε 

Πηελ παξνύζα ελόηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο ζπλαιιαγέο κεηαμύ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ πξνζώπσλ όπσο απηά νξίδνληαη ζην Γηεζλέο Ινγηζηηθό Ξξόηππν 24 θαη 
εηδηθόηεξα ζηελ ελ ιόγσ Δλόηεηα πεξηιακβάλνληαη:  

(α) νη ζπλαιιαγέο κεηαμύ ηεο Δηαηξίαο θαη θάζε ζπλδεδεκέλνπ πξνζώπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά 
ην πξώην εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2011 θαη νη νπνίεο επεξέαζαλ νπζηαζηηθά ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδόζεηο ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν,  

(β) νη ηπρόλ κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ηεο Δηαηξίαο θαη θάζε ζπλδεδεκέλνπ πξνζώπνπ πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ ηειεπηαία εηήζηα έθζεζε νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο 
γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδόζεηο ηεο Δηαηξίαο θαηά ην πξώην εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο 
ρξήζεσο 2011. 
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Πεκεηώλνπκε όηη ε αλαθνξά ζηηο σο άλσ ζπλαιιαγέο ε νπνία αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα 
ζηνηρεία :  

(α) ην πνζό απηώλ ησλ ζπλαιιαγώλ γηα ην 1ν εμάκελν ηνπ 2011,  

(β) ην αλεμόθιεην ππόινηπν ηνπο ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ (30/6/2011),  

(γ) ηε θύζε ηεο ζρέζεσο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πξνζώπνπ κε ηνλ εθδόηε θαζώο θαη  

(δ) ηπρόλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλαιιαγέο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο 
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξίαο, κόλνλ όκσο εθόζνλ νη ζπλαιιαγέο απηέο είλαη νπζηώδεηο θαη δελ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί ππό ηνπο ζπλήζεηο όξνπο ηεο αγνξάο.  

Αλαιπηηθόηεξα, νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα λνκηθά θαη θπζηθά 
πξόζσπα, όπσο απηά νξίδνληαη από ην Γηεζλέο Ινγηζηηθό Ξξόηππν 24, γηα ην πξώην εμάκελν ηνπ 2011 
θαη 2010 αληίζηνηρα είραλ σο εμήο:  

 Ξνζά ζε ρηι. €   Ν ΝΚΗΙΝΠ   Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ  

 Ξσιήζεηο αγαζώλ - ππεξεζηώλ  01/01-30/6/2011 01/01-30/6/2010 01/01-30/6/2011 01/01 -30/6/2010 

 Κεηξηθή  1 - 3 22 

 Πύλνιν  1 - 3 22 

πόινηπα απαηηήζεσλ 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  267 300 701 614 

 Πύλνιν  267 300 701 614 

Κεηαμύ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ ππάξρνπλ απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο από δαλεηζκό ζπλνιηθήο 

αμίαο  € 12.847 ρηι. θαη αληίζηνηρα έζνδα / έμνδα ηόθσλ ύςνπο € 398 ρηι. θαη ζπλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο έζνδα / έμνδα / Απνζεκαηηθό Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, πνζνύ ρηι € 1.440, πνπ απαιείθνληαη θαηά 
ηελ ελνπνίεζε. 
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 Ξνζά ζε ρηι. € Όκηινο Δηαηξεία 

 
01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2010 01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2010 

Κηζζνί  & ακνηβέο 849 756 381 340 

Θόζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 108 80 30 36 

Bonus 96 66 49 66 

Πύλνιν 1.053 902 460 442 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.Π ή ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Νκίινπ θαη ηηο νηθνγέλεηέο 
ηνπο. Όιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππό ηνπο ζπλήζεηο 

όξνπο ηεο αγνξάο. 

Αζήλα, 29 Απγνύζηνπ 2011 

Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 

Γεώξγηνο Γαιαλάθηο 
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Γ. Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 
Ηνπλίνπ 2011 

 

Βεβαηώλεηαη όηη νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο πεξηόδνπ 1/1/2011 έσο 30/6/2011 είλαη 
εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο «ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ 
ΙΑΚΤΑ Α.Δ.» ηελ 29 Απγνύζηνπ 2011 θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε www.lampsa.gr, όπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ γηα ρξνληθό 
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεώο ηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηύπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεύνπλ ζην λα 
παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλώζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ 
νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ, 
ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.  

 

http://www.lampsa.gr/
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1. Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ 
έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

1.1. Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

    ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 Ξνζά ζε ρηι. €    Πεκ  30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ           

Κε θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ           

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 2.5  150.119 151.125 77.646 78.634 

Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 2.5  284 298 26 31 

πεξαμία   6.062 6.062 -  -  

Δπελδύζεηο ζε Θπγαηξηθέο  2.6 - -  44.165 45.950 

Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο    159 4.800 83 18 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο   1.907 1.986 2.006 2.044 

Πύλνιν   158.532 164.271 123.926 126.677 

Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 
Δλεξγεηηθνύ           

Απνζέκαηα   1.059 910 616 476 

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο    3.169 2.477 2.122 1.638 

Ινηπέο Απαηηήζεηο   6.025 2.237 1.033 1.803 

 Ινηπά Θπθινθνξηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ    630 588 407 430 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 1.4  5.501 5.277 2.489 1.830 

Πύλνιν   16.385 11.489 6.666 6.176 

Πύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Δλεξγεηηθνύ   174.917 175.761 130.592 132.854 

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ           

Ίδηα Θεθάιαηα 2.7,1.3          

Κεηνρηθό Θεθάιαην   23.928 23.928 23.928 23.928 

Γηαθνξά πέξ ην Άξηην   38.641 38.641 38.641 38.641 

Ραθηηθό Απνζεκαηηθό   882 882 878 878 

 Άιια Απνζεκαηηθά    4.887 4.731 4.731 4.731 

Θέξδε/ Εεκίεο εηο λένλ    18.259 19.395 3.577 3.420 

Απνζεκαηηθό Ππλαιιαγκαηηθώλ Γηαθνξώλ    (23) (136)     

Ίδηα Θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο   86.574 87.440 71.755 71.598 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο   4.395 4.305     

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ   90.968 91.745 71.755 71.598 

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο           

πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ 
εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 2.13  1.822 1.652 1.574 1.413 

Καθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο  2.9 64.951 67.667 48.038 50.627 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο    1.502 1.004 - - 

Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο   693 672 68 68 

Ινηπέο Ξξνβιέςεηο  2.13 721 621 700 600 

Πύλνιν   69.689 71.616 50.380 52.708 

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο           

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο   1.786 1.896 1.258 1.484 

Φόξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο   177 181 - 84 

 Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεώζεηο  2.9  2.105 925 - -  

 Βξαρππξόζεζκν ηκήκα νκνινγηαθώλ θαη 
ηξαπεδηθώλ δαλείσλ  2.9  4.748 5.395 4.188 4.275 

  Ινηπέο ππνρξεώζεηο     5.443 4.003 3.011 2.705 

Πύλνιν   14.259 12.399 8.457 8.548 

Πύλνιν πνρξεώζεσλ   83.948 84.015 58.837 61.256 

 Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη 

πνρξεώζεσλ    174.917 175.761 130.592 132.854 

Ρπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο 
απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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1.2. Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ Α’ Δμακήλνπ θαη Β’ Ρξηκήλνπ 2011 

  
ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 Ξνζά ζε ρηι. €    Πεκ  
 01.01-

30.06.2011  
 01.01-

30.06.2010  
 01.01-

30.06.2011  
01.01-

30.06.2010 
 1.4-

30.6.2011  
 1.4-

30.6.2010  
 1.4-

30.6.2011  
1.4-

30.6.2010 

 Ξσιήζεηο   2.4,2.11 20.489 20.685 12.729 12.785 12.744 12.151 8.009 7.416 

 Θόζηνο Ξσιεζέλησλ    (15.163) (15.618) (9.672) (10.365) (8.368) (8.529) (5.084) (5.425) 

 Κηθηό Θέξδνο   2.11 5.326 5.068 3.057 2.420 4.376 3.623 2.925 1.991 

 Έμνδα Γηάζεζεο    (1.421) (1.673) (1.022) (936) (817) (1.126) (627) (582) 

 Έμνδα Γηνίθεζεο    (3.991) (3.632) (2.482) (2.640) (2.179) (2.132) (1.364) (1.421) 

 Έμνδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο            -   -   

 Άιια Έζνδα    2.11 1.082 758 717 383 738 405 524 170 

 Άιια Έμνδα    (495) (720) (198) (178) (265) (100) (173) (76) 

 Θέξδε Δθκεηάιιεπζεο    501 (200) 73 (952) 1.853 669 1.286 83 

 Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο     (1.387) (1.162) (934) (830) (823) (587) (474) (427) 

 Σξεκαηννηθνλνκηθό έζνδν    153 207 0 3 89 95 0 3 

 Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα    661 (2.688) 1.060 (2.747) 211 (1.318) 329 (1.403) 

 Θέξδε/ (δεκηέο) από εθπνίεζε - θαηαζηξνθή 

παγίσλ     (73)   (4)   (73)   (4)   

 Κεξίδην από (δεκηέο)/θέξδε ζπγγελώλ εηαηξεηώλ          -   -   

 Θέξδε από εμαγνξά πνζνζηνύ ζπγαηξηθήο            -   -   

 Θέξδε / (Εεκηέο) πξν Φόξσλ    (145) (3.843) 196 (4.526) 1.256 (1.142) 1.137 (1.745) 

 Φόξνο Δηζνδήκαηνο   2.11 (968) 1.127 (38) 883 (1.193) 526 (249) 273 

 Θαζαξά Θέξδε/ (Εεκηέο) πεξηόδνπ   2.11 (1.114) (2.716) 157 (3.643) 63 (616) 888 (1.472) 

                    

 Ινηπά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα                    

 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από ηε κεηαηξνπή ησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εμσηεξηθνύ    114 869 -   126 75 -   

 Γηαθνξέο εύινγεο αμίαο ελζώκαησλ παγίσλ θαη 
ινηπώλ άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ    223   -   223       

 Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ    337 869 -   349 75 -   

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα 

Ξεξηόδνπ    (777) (1.847) 157 (3.643) 413 (541) 888 (1.472) 
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Θέξδε / (Εεκηέο) πεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε :                  

 Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο    (1.136) (2.828) 157 (3.643) 60 (705) 888 (1.472) 

 Κε ειέγρνπζεο  ζπκκεηνρέο    22 111     4 89     

    (1.114) (2.716) 157 (3.643) 63 (616) 888 (1.472) 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά  Δηζνδήκαηα 

Ξεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε:                    

 Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο    (799) (1.958) 157 (3.643) 409 (630) 888 (1.472) 

 Κε ειέγρνπζεο  ζπκκεηνρέο    22 111     4 89     

    (777) (1.847) 157 (3.643) 413 (541) 888 (1.472) 

 Θέξδε / (Εεκηέο) αλά Κεηνρή γηα θέξδε  
απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο  ηεο κεηξηθήο                    

 Βαζηθά ζε €    (0,0532) (0,1323) 0,0074  (0,1705) 0,0028  (0,0330) 0,0416  (0,0689) 

 

     ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ   ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ   ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ   ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

    

 01.01-

30.06.2011  

 01.01-

30.06.2010  

 01.01-

30.06.2011  

 01.01-

30.06.2010  

 01.04-

30.06.2011  

 01.04-

30.06.2010  

 01.04-

30.06.2011  

 01.04-

30.06.2010  

Θέξδε / (Εεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ   473 (228) 62 (963) 1.838 655 1.280 77 

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

θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ   3.097 2.452 1.285 326 3.148 2.017 1.892 725 

Ρπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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1.3.        Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

Όκηινο 

  Ν ΝΚΗΙΝΠ  

 Ξνζά ζε ρηι €   Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο  
  

 

 Κεηνρηθό 
θεθάιαην  

 πέξ ην 
Άξηην  

 Απνζεκαηηθό 
Ππλαιιαγκαηηθώλ 

Γηαθνξώλ  
κεηαηξνπήο  

 Ινηπά 
απνζεκαηηθά  

 Απνηειέζκαηα 
εηο λένλ   Πύλνιν  

 Κε 

ειέγρνπζεο 
ζπκκεηνρέο   Πύλνιν  

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

 Κεηαβνιέο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηόδνπ  

         Γηαλνκή απνηειέζκαηνο ρξήζεσο 2009  
   

46 (645) (599) 
   Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο  

   

46 (645) (599) 

 

(599) 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα πεξηόδνπ        (Πεκ 1.2) 
  

869 
 

(2.828) (1.959) 111 (1.848) 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ  2010  23.928 38.641 (41) 5.612 16.634 84.774 4.178 88.952 

          πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011  23.928 38.641 (137) 5.613 19.395 87.440 4.305 91.745 

 Κεηαβνιέο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηόδνπ  
         Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο  

         Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα πεξηόδνπ        (Πεκ 1.2) 
  

114 223 (1.136) (799) 22 (777) 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ  2011  23.928 38.641 (23) 5.836 18.259 86.641 4.328 90.968 

Ρπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

 



 

 

Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν 

από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

Όια ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο € εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 

 

Πειίδα 18 από 37 

 

 

Δηαηξεία 

H ΔΡΑΗΟΗΑ  

 Ξνζά ζε ρηι €   Κεηνρηθό θεθάιαην  
 πέξ ην 

Άξηην   Ινηπά απνζεκαηηθά   Απνηειέζκαηα εηο λένλ   Πύλνιν  

 πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010, ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ  23.928 38.641 5.562 6.694 74.825 

 Κεηαβνιέο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηόδνπ  
    

- 

 Γηαλνκή απνηειέζκαηνο ρξήζεσο 2009  

  

46 (645) (599) 

 Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο  - - 46 (645) (599) 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα πεξηόδνπ                               (Πεκ 1.2) - - - (3.643) (3.643) 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ  2010  23.928 38.641 5.608 2.406 70.583 

       πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011  23.928 38.641 5.609 3.420 71.598 

 Κεηαβνιέο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηόδνπ  
      Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο  - - - - - 

 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα πεξηόδνπ                               (Πεκ 1.2) - - - 157 157 

 πόινηπα ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ  2011  23.928 38.641 5.609 3.577 71.755 

Ρπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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1.4. Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ Ξεξηόδνπ (έκκεζε κέζνδνο) 

 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ξνζά ζε ρηι €  01/01-30/6/2011 
01/01-

30/6/2010 
01/01-

30/6/2011 
01/01-

30/6/2010 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
    Θέξδε πξν θόξσλ (145) (3.843) 196 (4.526) 

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 
    Απνζβέζεηο  2.653 2.709 1.235 1.301 

 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ (28) (28) (11) (11) 

Ξξνβιέςεηο / (Έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο 

πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ) 278 173 270 166 

Εεκηέο / (Θέξδε) από εθπνίεζε ελζώκαησλ παγίσλ 

& απνκεηώζεηο 73 (2) 4 - 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (581) 2.688 (980) 2.747 

Ξηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα (153) (207) (0) (3) 

Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.387 1.162 934 830 

Ιεηηνπξγηθό θέξδνο πξν κεηαβνιώλ 
θεθαιαίνπ θίλεζεο 3.484 2.652 1.646 504 

Ξιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

    Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ (149) 12 (140) (82) 

Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (230) (259) 155 677 

(Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 1.331 747 81 (263) 

Κείνλ: 

    Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα (1.364) (1.039) (911) (707) 

Θαηαβιεκέλνη θόξνη (180) (84) (84) - 

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 2.892 2.028 747 128 

     Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

    Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (1.751) (1.795) (263) (728) 

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ παγίσλ 19 2 0 

 Δπηζηξνθή θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ - 
 

1.785 8.575 

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο - (50) - (1.701) 

Ρόθνη εηζπξαρζέληεο 181 207 0 3 

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β) (1.551) (1.637) 1.522 6.149 

     Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
    Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 1.180 1.706 - 1.000 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (2.297) (7.382) (1.610) (6.822) 

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (1.117) (5.676) (1.610) (5.822) 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδύλακα (α) + (β) + (γ) 224 (5.285) 659 455 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 

πεξηόδνπ 5.277 10.603 1.830 1.185 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 

πεξηόδνπ 5.501 5.318 2.489 1.640 

Ρπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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2. Πεκεηώζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

2.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ν Όκηινο ΙΑΚΤΑ έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο όια ηα Γ.Ξ.Σ.Α. θαη ηηο δηεξκελείεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί από 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πνπ ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ζύληαμε ησλ εηαηξηθώλ θαη 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ θαιύπηνπλ ηε ρξήζε 2011. 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ είλαη ε «ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ ΙΑΚΤΑ A.Δ.» ε νπνία 
εδξεύεη ζηελ Αζήλα, Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α1, θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ 
ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο, κε αξηζκό Κ.Α.Δ 6015/06/Β/86/135 θαη 
ε δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζζεί ζε εθαηό (100) έηε, ηα νπνία άξρηζαλ από ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα 
ηεο Θπβεξλήζεσο ηνπ Βαζηιηθνύ Γηαηάγκαηνο πνπ ελέθξηλε ην θαηαζηαηηθό ηεο. Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί 
αλειιηπώο από ηελ ίδξπζή ηεο, επί ελελήληα δύν (92) ζπλαπηά έηε. 

Πθνπόο ηνπ Νκίινπ είλαη ε απόθηεζε, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε μελνδνρείσλ ζηελ Αζήλα θαη αιινύ, 

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

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

Νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε από ην Γηνηθεηηθό 
Ππκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 29 Απγνύζηνπ 2011. 

Ζ εηαηξεία ΙΑΚΤΑ θαη ε Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc, ππέγξαςαλ ζύκβαζε Γηαρείξηζεο 
θαη Ιεηηνπξγίαο ηνπ Μελνδνρείνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2001. Πύκθσλα κε ηελ ζύκβαζε ε Starwood, 
ζπκθώλεζε λα παξέρεη ππεξεζίεο Γηαρείξηζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ζην μελνδνρείν «Κεγάιε Βξεηαλλία». Ζ 
δηάξθεηα ηεο Πύκβαζεο Γηαρείξηζεο είλαη αξρηθά εηθνζηπεληαεηήο (25 εηώλ), κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα 
άιια 25 έηε. Θαη νη δύν εηαηξείεο έρνπλ πεξηνξηζκέλα δηθαηώκαηα σο πξνο ηελ θαηαγγειία ηεο 
ζύκβαζεο ρσξίο ιόγν. 

Δπίζεο, ζύκβαζε 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). 
Πεκεηώλεηαη όηη ε ΙΑΚΤΑ είλαη θάηνρνο ηνπ 50% ησλ κεηνρώλ ηεο Ρνπξηζηηθά Θέξεηξα Α.Δ. Πύκθσλα 
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 30/6/2011 θαιύπηνπλ 
ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο 
Ινγηζηηθό Ξξόηππν («ΓΙΞ») 34 «Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο».  

Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ελδηάκεζσλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε 
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 
2010. Νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εηήζηεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010 πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Νκίινπ κε 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.lampsa.gr. 

Νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηόδνπ 1/1–30/6/2011 έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηελ 

αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο (historical cost convention) όπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαη ηελ αξρή 
ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο (going concern). 

Γελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ηεξήζεθαλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
γηα ηελ ζύληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010. 

Ζ ζύληαμε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηε ρξήζε 
νξηζκέλσλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο από ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία 

http://www.lampsa.gr/
http://www.lampsa.gr/
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εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκώλ θαη ππνζέζεσλ πνπ 
επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε 
ελδερόκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα 
αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμόδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππό αλαθνξά. Ξαξά ην 
γεγνλόο όηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιύηεξε δπλαηή γλώζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε 
ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ από 
απηνύο ηνπο ππνινγηζκνύο. 

2.3. Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο  

Ν όκηινο έρεη πηνζεηήζεη όια ηα λέα πξόηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε 
ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Πηελ παξάγξαθν 2.3.1 
παξνπζηάδνληαη ηα πξόηππα ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. Πηελ παξάγξαθν 
2.3.2 παξνπζηάδνληαη ηα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί 
ζε ηζρύ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί, από ηελ Δ.Δ.  

2.3.1. Ρξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξόηππα  

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2010 

Θαηά ην 2010 ην ΠΓΙΞ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηώζεηο ζηα ΓΞΣΑ γηα ην 2010 –κηα ζεηξά 
πξνζαξκνγώλ ζε 7 Ξξόηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηώζεηο ζηα 
Ξξόηππα. Ρν πξόγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ ζηνρεύεη ζην λα πξαγκαηνπνηνύληαη 
απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΞΣΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ 
κεγαιύηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Νη πεξηζζόηεξεο βειηηώζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα εηήζηεο 
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2011. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2009 

Θαηά ην 2009 ην ΠΓΙΞ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηώζεηο ζηα ΓΞΣΑ γηα ην 2009 –κηα ζεηξά 
πξνζαξκνγώλ ζε 12 Ξξόηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηώζεηο ζηα 
Ξξόηππα. Ρν πξόγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ ζηνρεύεη ζην λα πξαγκαηνπνηνύληαη 
απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΞΣΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ 
κεγαιύηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ.  

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 2: «Ξαξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»  

Ρν ΠΓΙΞ πξνρώξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 2 αλαθνξηθά κε ηνλ ινγηζηηθό ρεηξηζκό ησλ 
ζπλαιιαγώλ πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ κεηαμύ εηαηξηώλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ θαη πσο 
απηέο αληηκεησπίδνληαη ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ. Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκόδεηαη γηα ηνλ Όκηιν. 

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

Ζ Ρξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκό ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην ΓΙΞ 32 κε ζθνπό ηελ 
ηαμηλόκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρώλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί 
σο «δηθαηώκαηα (rights)») σο ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ επίδξαζε ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 
ηελ ή κεηά ηελ 01/02/2010, ελώ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο 
ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ. Ζ παξνύζα 
ηξνπνπνίεζε έρεη εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

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

Ζ Ρξνπνπνίεζε έγηλε γηα λα άξεη ηνλ πεξηνξηζκό πνπ είρε κηα νληόηεηα ζην λα αλαγλσξίζεη έλα ζηνηρείν 
ηνπ ελεξγεηηθνύ πνπ πξνέθππηε από εζεινληηθέο πξνπιεξσκέο πνπ έθαλε πξνο έλα πξόγξακκα 
παξνρώλ πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεώζεηο ηνπ. Ζ δηεξκελεία δελ είρε 
επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Νκίινπ. 
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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 εθαξκόδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα πξώηε θνξά από ηελ 
ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνύληαη 
από ην ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο». Ζ δηεξκελεία δελ είρε επίδξαζε ζηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Νκίινπ. 

 ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππλδεδεκέλσλ Κεξώλ (αλαζεώξεζε)»  

Κε ηελ παξνύζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ θαη επηρεηξείηαη 
κείσζε ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγώλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ δεκνζίνπ. 
Ππγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο 
ιεπηνκέξεηεο όισλ ησλ ζπλαιιαγώλ κε ην δεκόζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, 
απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκό ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε όρη 
κόλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ 
δεζκεύζεσλ ηόζν ζηηο αηνκηθέο όζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ εθαξκνγή ηνπ 
αλαζεσξεκέλνπ πξνηύπνπ δελ έρεη νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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 ΔΓΓΞΣΑ 19: Δμόθιεζε Σξεκαηννηθνλνκηθώλ πνρξεώζεσλ κέζσ Ππκκεηνρηθώλ 
Ρίηισλ 

Ζ Γηεξκελεία 19 εμεηάδεη ην ζέκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηώπηζεο ησλ πεξηπηώζεσλ όηαλ νη όξνη κηαο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απνηεινύλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη σο απνηέιεζκα ε 
νληόηεηα εθδίδεη κεηνρηθνύο ηίηινπο ζηνλ πηζησηή γηα λα εμνθιήζεη ην ζύλνιν ή κέξνο ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Ρέηνηεο ζπλαιιαγέο αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο σο αληαιιαγέο 
«ρξεσζηηθώλ – ζπκκεηνρηθώλ ηίηισλ» ή ζπκθσλίεο αληαιιαγήο κεηνρώλ, θαη ε ζπρλόηεηα ηνπο 
απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

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 ΠΓΙΞ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ ΓΞΣΑ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 
δηεξκελεηώλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδόκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα 
νπνία κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί από 
ηελ ΔΔ.  

 ΓΞΣΑ 9: «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» 

Ρν ΠΓΙΞ ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην ΓΙΞ 39 « Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλώξηζε θαη 
απνηίκεζε» θαηά ην ηέινο ηνπ 2010, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα εηήζηεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο 
πνπ μεθηλνύλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ηελ πξώην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνύ ζρεδίνπ 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΙΞ 39. Ρα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 

1ν ζηάδην: Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε 

2ν ζηάδην: Κεζνδνινγία απνκείσζεο 

3ν ζηάδην: Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 

Δπηπιένλ έλα επηπιένλ ζρέδην πξαγκαηεύεηαη κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δηαθνπή αλαγλώξηζεο. 

Ρν ΓΞΣΑ 9 ζηνρεύεη ζηε κείσζε ηεο πνιππινθόηεηα ζηε ινγηζηηθή αληηκεηώπηζε ησλ 
ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ παξέρνληαο ιηγόηεξεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνύ θαη κηα αξρή κε βάζε πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλόκεζή ηνπο. Θαηά ην λέν πξόηππν, ε 
νηθνλνκηθή νληόηεηα ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ είηε ζην απνζβεζκέλν 
θόζηνο είηε ζηελ εύινγε αμία βάζεη: 

α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνύ, θαη 

β) ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζπκβαηώλ ηακεηαθώλ ξνώλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνύ (αλ δελ έρεη επηιέμεη λα νξίζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθό ζηνηρείν ελεξγεηηθνύ ζηελ εύινγε 
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ). 

Ζ ύπαξμε κνλό δπν θαηεγνξηώλ - απνζβεζκέλν θόζηνο θαη εύινγε αμία – ζεκαίλεη όηη ζα απαηηείηαη 
κόλν έλα κνληέιν απνκείσζεο ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνηύπνπ, κεηώλνληαο έηζη ηελ πνιππινθόηεηα. 

Ζ επίδξαζε από ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΣΞΑ 9 αμηνινγείηαη από ηελ επηρείξεζε θαζώο αλακέλεηαη λα 
ππάξρεη επίδξαζε ζηα Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα από ην επηρεηξεκαηηθό κνληέινπ πνπ ζα 
δηαιέμεη ε επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο. 

Ρν πξόηππν εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 θαη δελ 
έρεη εγθξηζεί από ηελ ΔΔ. 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξώηε Δθαξκνγή» - Θαηάξγεζε ηεο παύζεο 
αλαγλώξηζεο ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ. 
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Ζ Ρξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηελ ρξήζε ηεο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο κεηάβαζεο (01 Ηαλνπαξίνπ 
2004) θαη ηελ αληηθαζηζηά κε ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ. Ξαξάιιεια, θαηαξγεί 
ηηο απαηηήζεηο πεξί παύζεο αλαγλώξηζεο ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ είραλ ιάβεη ρώξα πξηλ ηελ 
πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία κεηάβαζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελώ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο 
ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.  

ΓΙΞ 12-(Ρξνπνπνίεζε) «Φόξνη Δηζνδήκαηνο». 

Ρν ΓΙΞ 12 απαηηεί κηα επηρείξεζε λα επηκεηξά ηελ αλαβαιιόκελε θνξνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα 
πάγην πεξηνπζηαθό ζηνηρείν αλάινγα κε ην εάλ ε επηρείξεζε αλακέλεη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 
λα πξαγκαηνπνηεζεί από ηε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ ή ηελ πώιεζε ηνπ. Πηηο πεξηπηώζεηο επελδπηηθώλ 
αθηλήησλ θαη όηαλ έλα πάγην απνηηκάηαη ζε εύινγεο αμίεο πνιιέο θνξέο ε εθηίκεζε ηνπ ηξόπνπ 
αλάθηεζεο ηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ είλαη δύζθνιε θαη ππνθεηκεληθή. Πύκθσλα κε ηε 
παξνύζα ηξνπνπνίεζε ε κειινληηθή αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηέηνησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
ηεθκαίξεηαη όηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο κειινληηθήο πώιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012 θαη ε 
εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί εάλ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο 
Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ παξνύζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «ΓΞΣΑ Ξξώηε Δθαξκνγή» - πεξπιεζσξηζηηθέο 
Νηθνλνκίεο. 

Ζ Ρξνπνπνίεζε παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ επαλεθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ κεηά από κηα πεξίνδν παύζεο, 
νθεηιόκελε ζην όηη ην λόκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Νηθνλνκηθήο Νληόηεηαο απνηεινύζε λόκηζκα κηαο 
ππεξπιεζσξηζηηθήο Νηθνλνκίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 
κεηά ηελ 01/07/2011, ελώ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο 
δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ παξνύζα ηξνπνπνίεζε 
δελ έρεη εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο — Ρξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά 
κε πξόζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε πεξηπηώζεηο κεηαθνξώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ 
θαιύηεξα ηηο κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ησλ νκάδσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πηζαλώλ επηπηώζεσλ ησλ ηπρόλ θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα 
παξακείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληόηεηα πνπ κεηαβηβάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Κε βάζε ηελ 
ηξνπνπνίεζε απαηηνύληαη πξόζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο εάλ έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηό ησλ 
ζπλαιιαγώλ κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ηέινο κηαο πεξηόδνπ αλαθνξάο. Ζ ηξνπνπνίεζε 
εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελώ ε πξνγελέζηεξε 
εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ παξνύζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. 

 ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο»  

Ρν παξόλ πξόηππν αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη 
ηε ΚΔΓ 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο κνλάδεο εηδηθνύ ζθνπνύ». Κε ην λέν πξόηππν αιιάδεη ν νξηζκόο 
ηεο έλλνηαο ηνπ ειέγρνπ πνπ είλαη θαη ν θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ην αλ ε νηθνλνκηθή νληόηεηα ζα 
πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην πιαίζην ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο 
εηαηξείαο. Ρν πξόηππν παξέρεη πξόζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ειέγρνπ, 
όπνπ απηό είλαη δύζθνιν λα εθηηκεζεί. Δπίζεο ν Όκηινο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά 
γλσζηνπνηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο εηαηξείεο πνπ ελνπνηνύληαη σο ζπγαηξηθέο αιιά θαη γηα ηηο κε 
ελνπνηνύκελεο εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο ππάξρεη κεηνρηθή ζρέζε. Ρν πξόηππν αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε 
αιιαγέο ζηηο δνκέο ζπκβαηηθώλ νκίισλ θαη νη επηπηώζεηο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα είλαη 
ζεκαληηθέο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελώ ε 
πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Νη επηπηώζεηο ηεο εθαξκνγήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο 
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ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ζα εμεηαζηνύλ όηαλ ην ηειηθό θείκελν απηήο 
εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΞΣΑ 11 «Από θνηλνύ Γξαζηεξηόηεηεο» 

Ρν λέν πξόηππν αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο». Κε βάζε ηηο λέεο αξρέο νη 
ζπκθσλίεο απηέο αληηκεησπίδνληαη πεξηζζόηεξν κε βάζε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 
απνξξένπλ από κηα ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλία, παξά, κε βάζε ηε λνκηθή κνξθή πνπ ηηο πεξηβάιεη. Κε ην 
λέν πξόηππν θαηαξγείηαη ε αλαινγηθή ελνπνίεζε γηα θνηλνπξαμίεο θαη θαηαξγείηαη θαη ε νξνινγία ηνπ 
ΓΙΞ 31 γηα «από θνηλνύ ειεγρόκελεο δξαζηεξηόηεηεο» ή «από θνηλνύ ειεγρόκελα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία». Νη πεξηζζόηεξεο θνηλνπξαμίεο ζα αθνξνύλ ζε "από θνηλνύ δξαζηεξηόηεηεο".  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελώ ε 
πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Νη επηπηώζεηο ηεο εθαξκνγήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο 
ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ζα αμηνινγεζνύλ όηαλ ην ηειηθό θείκελν απηήο 
εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» 

Ρν πξόηππν ζπλδπάδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ γηα ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο, ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο θαη κε ελνπνηνύκελεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο, ζην πιαίζην ελόο ζπλνιηθνύ πξόηππνπ 
γλσζηνπνίεζεο. Δπίζεο παξέρεη πεξηζζόηεξε δηαθάλεηα θαη ζα βνεζήζεη ηνπο επελδπηέο λα 
αμηνινγήζνπλ ην βαζκό ζηνλ νπνίν ε αλαθέξνπζα νληόηεηα έρεη ζπκκεηάζρεη ζηε δεκηνπξγία εηδηθώλ 
δνκώλ θαη θηλδύλσλ ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλε. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελώ ε 
πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Νη επηπηώζεηο ηεο εθαξκνγήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο 
ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ζα εμεηαζηνύλ όηαλ ην ηειηθό θείκελν απηήο 
εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» 

Κε ην λέν πξόηππν θαζηεξώλεηαη έλα εληαίν πιαίζην γηα όιεο ηηο επηκεηξήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
πνπ γίλνληαη ζηελ εύινγε αμία, όηαλ ε κέηξεζε απηή απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη από άιια ΓΞΣΑ θαζώο 
εηζάγεηαη έλαο μεθάζαξνο νξηζκόο ηεο εύινγεο αμίαο θαζώο θαη έλα πιαίζην κε βάζε ην νπνίν εμεηάδεηαη 
ε επηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο κε ζθνπό λα κεησζνύλ ηπρόλ αζπκβαηόηεηεο κεηαμύ ησλ ΓΞΣΑ. Ρν λέν 
πξόηππν πεξηγξάθεη ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηεο εύινγεο αμίαο πνπ είλαη απνδεθηνί θαη απηνί ζα 
εθαξκόδνληαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ θαη έπεηηα. Κε ην λέν πξόηππν δελ εηζάγνληαη λέεο 
απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απνηίκεζε ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηα ππνρξέσζε ζε εύινγε αμία, 
δελ αιιάδνπλ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ ή ππνρξεώζεσλ πνπ απνηηκώληαη ζε εύινγεο αμίαο θαη δελ 
αζρνιείηαη κε ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ αιιαγώλ ζηηο εύινγεο αμίεο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελώ ε 
πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε 
ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ παξνύζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί από ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 

Ρν πξόηππν απηό αλαθέξεηαη ζηηο επαθόινπζεο αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λένπ 
ΓΞΣΑ 10. Ρν ΓΙΞ 27 ζα αληηκεησπίδεη πιένλ απνθιεηζηηθά ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη 
απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο παξακέλνπλ νπζηαζηηθά ακεηάβιεηεο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελώ ε 
πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Νη επηπηώζεηο ηεο εθαξκνγήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο 
ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ζα εμεηαζηνύλ όηαλ ην ηειηθό θείκελν απηήο 
εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» 
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Ν ζθνπόο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ απηνύ πξνηύπνπ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πξέπεη 
λα εθαξκνζζνύλ ιόγσ ησλ αιιαγώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΞΣΑ 11. Ρν 
αλαζεσξεκέλν πξόηππν ζπλερίδεη λα θαζνξίδεη ηνπο κεραληζκνύο ινγηζηηθήο παξαθνινύζεζεο ηεο 
κεζόδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελώ ε 
πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Νη επηπηώζεηο ηεο εθαξκνγήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο 
ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ζα εμεηαζηνύλ όηαλ ην ηειηθό θείκελν απηήο 
εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

Κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηύπνπ εμαιείθεηαη ε επηινγή ηεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ 
θεξδώλ θαη δεκηώλ, κε ηελ κέζνδν «corridor». Δπίζεο κεηαβνιέο από επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ, 
ζα παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ. Δπηπιένλ ζα παξέρνληαη επηπιένλ 

γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ 
θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ θαη ηνπο θηλδύλνπο ζηνπο νπνίνπο νη θνξείο είλαη εθηεζεηκέλνη κέζσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ζηα ελ ιόγσ ζρέδηα. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 
κεηά ηελ 01/01/2013, ελώ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο 
δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηώδε επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ. Ζ παξνύζα 
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΙΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 απαηηεί νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα 
κε ηα ΓΞΣΑ λα ζπγθεληξώλνπλ ζηνηρεία εληόο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ πνπ ζα 
κπνξνύζαλ λα επαλαηαμηλνκεζνύλ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ κε ζθνπό λα 
ελαξκνληζηνύλ κε ηα US GAAP.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2012, ελώ ε 
πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη 
επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ. Ζ παξνύζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί από ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. 
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2.4. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Νη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ε ελνηθίαζε δσκαηίσλ, πσιήζεηο ηξνθίκσλ θαη 
πνηώλ θαη νη ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο (Έζνδα SPA-Health Club, Έζνδα Ρειεθσλείνπ, ινηπά). Ρα 
απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεώζεηο αλά ηνκέα, αλαιύνληαη γηα ηηο 
παξνπζηαδόκελεο πεξηόδνπο σο εμήο: 

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 30/06/2011 

 

ΔΛΝΗΘΗΑΠΖ 
ΓΥΚΑΡΗΥΛ  

 ΞΥΙΖΠΔΗΠ 

ΡΟΝΦΗΚΥΛ 
ΘΑΗ ΞΝΡΥΛ  

  ΙΝΗΞΔΠ 
ΓΟΑΠΡ/ΡΔΠ  

 ΚΖ 
ΘΑΡΑΛΔΚΝΚΔΛΑ  

 
ΠΛΝΙΝ  

Ξσιήζεηο           

 - ζε εμσηεξηθνύο πειάηεο 11.615 6.607 2.266 - 20.489 

 - ζε άιινπο ηνκείο     1   1 

Θαζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 11.615 6.607 2.268 - 20.490 

            

 Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα  87 49 17   153 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα  786 447 153   1.387 

 Απνζβέζεηο  1.942 598 113   2.653 

 Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ  (82) (47) (16)   (145) 

 Φόξνο εηζνδήκαηνο  (549) (312) (107)   (968) 

Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ (631) (359) (123)   (1.114) 

            

30/6/2011           

 Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  91.460 55.733 9.431   156.624 

 Ινηπά Κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία (Αλαβαιιόκελε Φνξνινγηθή 
Απαίηεζε)        1.907 1.907 

  Ινηπό ελεξγεηηθό   9.568 5.830 987   16.385 

  Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ   101.029 61.564 10.417 1.907 174.917 

  Πύλνιν πνρξεώζεσλ   49.021 29.872 5.055   83.948 

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 30/06/2010 

 
ΔΛΝΗΘΗΑΠΖ 
ΓΥΚΑΡΗΥΛ  

 ΞΥΙΖΠΔΗΠ 
ΡΟΝΦΗΚΥΛ 
ΘΑΗ ΞΝΡΥΛ  

  ΙΝΗΞΔΠ 
ΓΟΑΠΡ/ΡΔΠ  

 ΚΖ 
ΘΑΡΑΛΔΚΝΚΔΛΑ  

 
ΠΛΝΙΝ  

Ξσιήζεηο           

 - ζε εμσηεξηθνύο πειάηεο 12.052 7.142 1.490 2 20.685 

 - ζε άιινπο ηνκείο           

Θαζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 12.052 7.142 1.490 2 20.685 

            

 Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα  120 71 15   207 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα  677 401 84   1.161 

 Απνζβέζεηο  1.983 610 116   2.709 

 Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ  (2.239) (1.327) (277)   (3.842) 

 Φόξνο εηζνδήκαηνο  656 389 81   1.127 

Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ (1.582) (938) (196)   (2.716) 

            

31/12/2010           

 Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  94.766 57.748 9.772   162.285 

 Ινηπά Κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία (Αλαβαιιόκελε Φνξνινγηθή 

Απαίηεζε)        1.986 1.986 

  Ινηπό ελεξγεηηθό   6.709 4.088 692   11.489 

  Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ   101.475 61.836 10.463 1.986 175.761 

  Πύλνιν πνρξεώζεσλ   49.061 29.896 5.059   84.015 
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Γεσγξαθηθνί ηνκείο 

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

  1/1-30/6/2011 30/6/2011 
1/1-

30/6/2010 31/12/2010 

Ξνζά ζε ρηι € ΞΥΙΖΠΔΗΠ 

ΚΖ 

ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 
ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΞΥΙΖΠΔΗΠ 

ΚΖ ΘΘΙΝΦΝΟΝΛΡΑ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 

ΔΙΙΑΓΑ  13.855 103.581 13.641 104.368 

ΘΞΟΝΠ  - - - 4.707 

ΠΔΟΒΗΑ 6.634 53.043 7.045 53.210 

Πύλνιν 20.489 156.624 20.685 162.285 

2.5. Δλζώκαηα πάγηα & άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ γηα ηελ Δηαηξία νη θαζαξέο επελδύζεηο ζε ελζώκαηα θαη άπια 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλήιζαλ ζην πνζό ησλ € 245 ρηι. Πε επίπεδν Νκίινπ ην αληίζηνηρν πνζό αλήιζε 
ζε € 1.798 ρηι, πνπ αθνξά θπξίσο ηηο θαζαξέο επελδύζεηο ησλ ελνπνηνύκελσλ εηαηξηώλ γηα 
αλαθαηαζθεπή ησλ μελνδνρεηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Δπί ησλ Αθηλήησλ ηεο Κεηξηθήο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνύ ρηι € 92.050 γηα αλεμόθιεην 
ππόινηπν δαλείσλ πνζνύ ρηι € 52.226. Δπί ησλ αθηλήησλ ηνπ Νκίινπ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε 
πνζνύ ρηι € 111.250 γηα αλεμόθιεην ππόινηπν δαλείσλ πνζνύ ρηι € 65.986. 
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2.6. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο – Γνκή ηνπ Νκίινπ 

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

Ξνζά ζε ρηι. €  

 ΑΜΗΑ 
ΘΡΖΠΖΠ 

30/06/2011  

 ΑΜΗΑ 
ΘΡΖΠΖΠ 

31/12/2010  
 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  Θύπξνο   €  100,00%   
 

ΘΓΑΡΟΗΘΖ  
 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρώλ  

 HARVARD INVESTMENTS CORPORATION  2.952 3.398  Ιηβεξία   $  100,00%   
 

ΘΓΑΡΟΗΘΖ  
 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρώλ  

 WORLD SPIRIT S.A.  8.855 10.193  Ξαλακάο   $  100,00%   

 

ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρώλ  

 ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ.  6.909 6.909  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  Θύπξνο   €  100,00%   
 

ΘΓΑΡΟΗΘΖ  
 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρώλ  

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

ΘΓΑΡΟΗΘΖ  
 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ  
 Μελνδνρεηαθέο 

πεξεζίεο  

 NORTH HAVEN LTD  - - 

 Σνλγθ - 

Θνλγθ   $   -  100,00% 

 

ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   Δηαηξία Ππκκεηνρώλ  

 MARKELIA ENTERPRISES COMPANY LTD  -  -   Θύπξνο   €   -  100,00% 

 

ΘΓΑΡΟΗΘΖ  

 ΝΙΗΘΖ 

ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ   πεξεζίεο  

 ΠΛΝΙΝ  44.265 46.050               

 Ξξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο  (100) (100) 
     

  
  ΠΛΝΙΝ  44.165 45.950 
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Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο: 

 Νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο Harvard Investments Corporation θαη World Spirit LTD, κεηά από ζρεηηθέο 
απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ Ππλειεύζεώλ ηνπο, πξαγκαηνπνίεζαλ κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ ηνπο 
θεθαιαίνπ ζηαδηαθά κέρξη ηελ 30/6/2011, θαηά πνζό ρηι $ 606,5. θαη ρηι $ 1.819,5 αληίζηνηρα, 
θαηαβάιινληάο ην ζηε κεηξηθή εηαηξεία ΙΑΚΤΑ ΑΔ (ρηι € 1.784). 

 Ρνλ Ηνύλην 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πώιεζε ηνπ 100% ησλ κεηνρώλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 
ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD έλαληη 1.000€. Ζ αλσηέξσ ζπλαιιαγή, δελ επέθεξε θακία 
κεηαβνιή ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ, ζηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 
θαη ζηα Ίδηα Θεθάιαηα ησλ ηδηνθηεηώλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο. 

 Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ή άιιεο εηαηξείαο ζύκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α.  

2.7. Αλάιπζε Ηδίσλ Θεθαιαίσλ  

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

Ξνζά ζε ρηι €   Όκηινο   Δηαηξεία  

 ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ  30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010 

 Θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά 

απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο 
κεηξηθήο  

     Κεηνρηθό Θεθάιαην  23.928 23.928 23.928 23.928 

 πέξ ην άξηην  38.641 38.641 38.641 38.641 

 Απνζεκαηηθό Ππλαιιαγκαηηθώλ 
Γηαθνξώλ   (23) (136) 

 

  

 Ινηπά απνζεκαηηθά  5.768 5.612 5.609 5.609 

 Απνηειέζκαηα εηο λένλ  18.259 19.395 3.577 3.420 

 Πύλνιν  86.574 87.440 71.755 71.598 

 Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  4.395 4.305 -   

 Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο  90.968 91.745 71.755 71.598 

Θαηά ηελ 30/6/2011, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε € 23.927.680, δηαηξνύκελν ζε 
21.364.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 1,12 έθαζηε. Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη 
εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ, ζηελ θαηεγνξία ρακειήο δηαζπνξάο θαη εηδηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελώλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππεξθιάδν Ραμίδηα & Αλαςπρή, 

θιάδνο Μελνδνρεία. 

Γελ ππάξρνπλ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο πνπ θαηέρνληαη από 
ηελ ίδηα ή από ζπγαηξηθέο ηεο ή από θνηλνύ ειεγρόκελεο επηρεηξήζεηο. 

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

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

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

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο θίλεζεο πνπ παξνπζίαζε ε Θαζαξή Θέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, 
παξαηίζεηαη ζηελ § 1.3 «Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ». 

2.8. Φόξνο εηζνδήκαηνο  

Ν θόξνο εηζνδήκαηνο ηεο ελδηάκεζεο πεξηόδνπ γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 
ζηελ Διιάδα, έρεη ππνινγηζηεί θαη’ εθηίκεζε ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ κέζν ζπληειεζηή πνπ αλακέλεηαη λα 
ηζρύεη γηα όιε ηε ρξήζε 2011 ν νπνίνο είλαη 20%. 
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2.9. Γαλεηζκόο 

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

Ξνζά ζε ρηι. €    Ν Όκηινο   Ζ Δηαηξεία  

  30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010 

 Καθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο           

 Νκνινγηαθά δάλεηα  64.951 67.667 48.038 50.627 

 Πύλνιν καθξνπξόζεζκνπ δαλεηζκνύ   64.951 67.667 48.038 50.627 

              

 Βξαρππξόζεζκνο δαλεηζκόο           

 Βξαρππξόζεζκα δάλεηα ηξαπεδώλ   2.105 925 - - 

 Βξαρππξόζεζκν ηκήκα νκνινγηαθώλ θαη 
ηξαπεδηθώλ δαλείσλ  4.748 5.395 4.188 4.275 

 Πύλνιν βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ   6.853 6.320 4.188 4.275 

          

  Πύλνιν  71.804 73.987 52.226 54.902 

Πε πξνεγνύκελε ρξήζε, ε εηαηξεία ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ. εμαζθάιηζε θνηλό νκνινγηαθό δάλεην γηα 
ηελ επηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ζηνπο παιηνύο κεηόρνπο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
δαλείνπ παξέρεηαη σο αζθάιεηα, ππνζήθε επί ηνπ αθηλήηνπ ηεο εηαηξείαο, όπσο επίζεο πθίζηαηαη 
ελέρπξν επί ηνπ 100% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ. θαζώο 
θαη ελέρπξν/εθρώξεζε απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο πνπ απνξξένπλ από ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα πνπ 
έρεη ή ζα ζπλάςεη γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ Αθηλήηνπ.  

Δπί ησλ Αθηλήησλ ηεο Κεηξηθήο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνύ ρηι € 92.050 γηα αλεμόθιεην 
ππόινηπν δαλείσλ πνζνύ ρηι € 52.226. Δπί ησλ αθηλήησλ ηνπ Νκίινπ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε 
πνζνύ ρηι € 111.250 γηα αλεμόθιεην ππόινηπν δαλείσλ πνζνύ ρηι € 65.986. 

Κε απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο 30/10/2008, ε κεηξηθή εηαηξεία ηελ 21/11/2008 πξνέβε ζηελ 
έθδνζε θαη δηάζεζε κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο, θνηλνύ, έγραξηνπ, Νκνινγηαθνύ Γαλείνπ, πνζνύ ρηι € 
18.500 δηεηνύο δηάξθεηαο, ιήμεο 21/11/2010. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δαλείνπ πξνζθάησο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη παξαηάζεθε κέρξη ηελ 21/11/2013, κε ηξεηο (3) δόζεηο, πνζνύ εθάζηεο σο εμήο: ηεο 

πξώηεο πνζνύ ρηι € 1.000 θαηαβιεηέαο ηελ 21/11/2011, ηεο δεύηεξεο πνζνύ ρηι € 2.000 θαηαβιεηέαο 
ηελ 21/11/2012 θαη ηεο ηξίηεο πνζνύ ρηι € 15.500 θαηαβιεηέαο ηελ 21/11/2013. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ε εηαηξεία δελ έιαβε λέα δάλεηα, (όκηινο ρηι € 1.180), ελώ απνπιήξσζε 
δάλεηα ρηι 1.610 (όκηινο ρηι € 2.297).  

Ρα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηόθηα δαλεηζκνύ ηνπ Νκίινπ, ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 
είλαη: 

  30/6/2011 31/12/2010 

Ρξαπεδηθόο δαλεηζκόο 5,20% 2,66% 



 

 

Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν 

από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

Όια ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο € εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 

 

Πειίδα 32 από 37 

 

 

2.10. Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο 30 Ηνπλίνπ 2011 

Ζ Μελνδνρεηαθή αγνξά βξέζεθε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2011 ζην επίθεληξν 
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία πιήηηεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή ύθεζε ζε 
ζπλδπαζκό κε ηα ρξόληα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ εθηόμεπζε ηνπ 
δεκόζηνπ ρξένπο νδήγεζαλ ζηε ιήςε κέηξσλ ηα νπνία είραλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ 
εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηε ζπξξίθλσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο.  

Ζ πνξεία ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Νκίινπ, όπσο απνηππώλεηαη ζηηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ 2011, θαηαδεηθλύεη ηελ νξηαθή κείσζε ηνπ όγθνπ πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε 
ηνπ 2010, ιόγσ ησλ ηδηαηηέξσο δπζκελώλ ζπλζεθώλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην δηεζλέο νηθνλνκηθό 
πεξηβάιινλ θαη έρνπλ πιήμεη παγθνζκίσο ηνλ ηνκέα ηόζν ηνπ ηνπξηζκνύ, όζν θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ 
ηαμηδηώλ θαη ζπλεδξίσλ. Δπίζεο ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ κεησκέλσλ πσιήζεσλ 

έπαημε θαη ε δπζκελήο –γηα ηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία- ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επξώ-
δνιαξίνπ. Απελαληίαο, ε ζπλερήο πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνύ ησλ δαπαλώλ απέδσζε θαη απηό 
θαηαδεηθλύεηαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ εκθαλίδνπλ-παξά ηελ πηώζε ηνπ ηδίξνπ θαη ηελ 
αλειαζηηθόηεηα ησλ εμόδσλ- αύμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνύ θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 
πεξίνδν ηνπ 2010. 

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α’ Δμακήλνπ 2011, ην Μελνδνρείν «Κεγάιε Βξεηαλλία» ηαιαλίζηεθε από 
ηελ πνιύ ζπρλή δηεμαγσγή ζπγθεληξώζεσλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο πνπ είραλ ζα ζπλέπεηα ηελ δηαθνπή 
ηεο θπθινθνξίαο θαη επνκέλσο ηελ παξεκπόδηζε ησλ πειαηώλ λα εηζέιζνπλ ζην Μελνδνρείν θαη ζηα 
επηζηηηζηηθά θαη ινηπά ηκήκαηά ηνπ (εζηηαηόξηα, κπαξ, spa, θιπ.), θαζώο επίζεο θαη από ηνπο πνιύ 
ζπρλνύο βαλδαιηζκνύο πνπ ζεκεηώλνληαη ζην θηίξην θαη επηβαξύλνπλ ηελ εηαηξεία κε πςειά θόζηε 
επηζθεπώλ. Ζ αξλεηηθή δεκνζηόηεηα πνπ ιακβάλεη ε Αζήλα θαη θαη’ επέθηαζε ην Μελνδνρείν από ηελ 
πξνβνιή απηώλ ησλ γεγνλόησλ ζε κεγάια ηειενπηηθά θαη δηαδηθηπαθά κέζα, νδεγεί ζε ζπλερή 
ζπξξίθλσζε ησλ θξαηήζεσλ. 

Δπίζεο, ηδηαίηεξε κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ επί ζρεδόλ δίκελν θαηάιεςε ηεο Ξιαηείαο Ππληάγκαηνο 
από κεξίδα «αγαλαθηηζκέλσλ» πνιηηώλ θαη ζηελ θαζεκεξηλή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο πέξημ ηνπ 
Μελνδνρείνπ «Κεγάιε Βξεηαλλία» πνπ θαηέζηεζε ζρεδόλ απαγνξεπηηθή ηελ πξόζβαζε ησλ πειαηώλ 
πνπ ζα επηζπκνύζαλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ. 

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

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

Νη Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο θαη νη Ινηπέο Απαηηήζεηο ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν, 
πεξηιακβάλνπλ θεθάιαην θαη ηόθνπο καθξνπξόζεζκεο απαίηεζεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο εηζπξαθηέαο 
ζηελ επόκελε ρξήζε. 

Ν Θύθινο Δξγαζηώλ ην 2011 αλήιζε ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν ζην πνζό ησλ € 20.489 ρηι. έλαληη € 
20.685 ρηι. ην 2010, παξνπζηάδνληαο νξηαθή κείσζε ζε πνζνζηό 0,95%. Ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο 
κεηξηθήο εηαηξίαο (Μελνδνρείν «Κεγάιε Βξεηαλλία» ) αλήιζε ζε € 12.729 ρηι. από € 12.785 ρηι. ην 
2010, κεησκέλνο επίζεο νξηαθά θαηά 0,44%. 

Ρα ελνπνηεκέλα Κηθηά Θέξδε αλήιζαλ ζην πνζό ησλ € 5.326 ρηι. από € 5.068 ρηι. ην 2010, 
ζεκεηώλνληαο αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 5,09%, ελώ ην πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο επίζεο απμήζεθε από 
24,50% ην 2010 ζε 26,00% ην 2011. Ρα κηθηά θέξδε ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο δηακνξθώζεθαλ ζε € 3.057 
ρηι. έλαληη € 2.420 ρηι. ην 2010, ζεκεηώλνληαο ζεκαληηθή αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 26,34%. Ρν πεξηζώξην 
κηθηνύ θέξδνπο ηεο Δηαηξίαο αλήιζε ζε 24,02% ην 2011 από 18,93% ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά. Ζ 
αύμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ελέξγεηεο πεξηνξηζκνύ ηνπ θόζηνπο κηζζνδνζίαο.  
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Ρα Άιια Έζνδα εκθαλίδνληαη απμεκέλα ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε κεηξηθή εηαηξεία εηζέπξαμε θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηνπ Α’ Δμακήλνπ 2011 από αζθαιηζηηθή εηαηξεία, πνζό ρηι € 700 πεξίπνπ, σο απνδεκίσζε 
γηα ηα δηαθπγόληα θέξδε ηνπ μελνδνρείνπ ΚΔΓΑΙΖ ΒΟΔΡΑΛΛΗΑ ηεο πεξηόδνπ Καξηίνπ-Καίνπ 2010 
εμαηηίαο ησλ ηαξαρώλ πνπ έιαβαλ ρώξα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο.  

Ρα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηνπ Νκίινπ (πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 
απνζβέζεσλ-(EBITDA) αλήιζαλ ζην πνζό ησλ € 3.097 ρηι. έλαληη € 2.452 ρηι. ην 2010, 
παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή αύμεζε ζε πνζνζηό 26,30%. Αληίζηνηρα, ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηεο κεηξηθήο 
εηαηξίαο δηακνξθώζεθαλ ζε € 1.285ρηι. από € 326 ρηι. ην 2010, πνιύ ζεκαληηθά απμεκέλα θαηά 
292,73% ιόγσ θπξίσο ηεο αύμεζεο ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνύ θέξδνπο  θαη ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο 
πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

Ρν Σξεκαηννηθνλνκηθό Θόζηνο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο επεξεάζηεθε αξλεηηθά από ηελ αύμεζε 
ηνπ Euribor/Libor θαη ηνπ πεξηζσξίνπ ζε Νκνινγηαθό Γάλεην ηεο κεηξηθήο. 

Ρα Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά ζεηηθά από ηε κεηαβνιή ηεο 
ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο επξώ/δνιιαξίνπ ησλ δαλείσλ ζε δνιάξηα, πνπ ζε ελνπνηεκέλν θαη αηνκηθό 
επίπεδν επέδξαζαλ ζεηηθά θαηά ρηι € 661 θαη ρηι  € 1.060 αληίζηνηρα, ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνύκελε 
ρξήζε, πνπ ε αξλεηηθή επίδξαζε αλήιζε ζε ρηι € 2.688 ζε ελνπνηεκέλν θαη € 2.747 αηνκηθό επίπεδν 
αληίζηνηρα. 

Ρα Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ηνπ Νκίινπ αλήιζαλ ζε δεκηέο ρηι € 145, έλαληη δεκηώλ ρηι € 3.843 
ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ 1/1-30/6/2010,ιόγσ ησλ αλσηέξσ αλαθεξζέλησλ παξαγόλησλ (βειηίσζε 
ιεηηνπξγηθνύ απνηειέζκαηνο θαη ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηίκεζεο). Πηελ κεηξηθή εηαηξεία 
αλήιζαλ ζε θέξδε ρηι € 196, έλαληη δεκηώλ ρηι € 4.526 ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ 1/1-30/6/2010. 

Ν Φόξνο Δηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ πεξηιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκό αλαβαιιόκελεο 
θνξνινγίαο. Πε ελνπνηεκέλν επίπεδν, δελ ππνινγίζηεθε αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζηηο 
δεκηέο θάπνησλ εηαηξεηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. Δπίζεο, ε αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή 
απαίηεζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηελ αιιαγή θνξνινγίαο ησλ παγίσλ 
ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα λα εληζρπζνύλ ηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ηεο πεξηόδνπ θαηά € 223 
ρηι..πελζπκίδεηαη όηη θαηά ην Α’ Δμάκελν ηεο ρξήζεο 2010 ν θόξνο εηζνδήκαηνο είρε επηβαξπλζεί θαη 
κε πνζό  € 168 ρηι., πνπ αθνξά ηελ έθηαθηε εηζθνξά θόξνπ ηνπ Λ. 3845/2010 (Κέηξα γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνύ ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο από ηα θξάηε-κέιε ηεο Εώλεο Δπξώ θαη 
ηνπ Γηεζλνύο Λνκηζκαηηθνύ Ρακείνπ). 

Ρα Θαζαξά Απνηειέζκαηα (θέξδε/δεκίεο) κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ηνπ 
Νκίινπ αλήιζαλ ζε δεκηέο ρηι € 1.114, έλαληη δεκηώλ ρηι € 2.716 ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ 1/1-
30/6/2010 ,ιόγσ ησλ αλσηέξσ αλαθεξζέλησλ παξαγόλησλ (βειηίσζε ιεηηνπξγηθνύ απνηειέζκαηνο, 
ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηίκεζεο θαη επηβάξπλζε αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο). Πηελ 
κεηξηθή εηαηξεία αλήιζαλ ζε θέξδε ρηι € 157, έλαληη δεκηώλ ρηι € 3.643 ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ 1/1-
30/6/2010. 

2.12. Θέξδε / (Εεκηέο) αλά κεηνρή 

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

Αθνινύζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ θεξδώλ/ (δεκηώλ) αλά κεηνρή: 

 

 OMIΙOΠ   ETAIΟEIA  

 Ξνζά ζε ρηι. €  
01/01-

30/6/2011 
01/01-

30/6/2010 
01/01-

30/6/2011 
01/01-

30/6/2010 

 Θέξδε πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο  (1.136) (2.828) 157 (3.643) 

 Πηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ  21.364.000  21.364.000  21.364.000  21.364.000  

 Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ζε €)  (0,0532) (0,1323) 0,0074  (0,1705) 
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 OMIΙOΠ   ETAIΟEIA  

 Ξνζά ζε ρηι. €  
04/01-

30/6/2011 
04/01-

30/6/2010 
04/01-

30/6/2011 
04/01-

30/6/2010 

 Θέξδε πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο  60 (705) 888 (1.472) 

 Πηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ  21.364.000  21.364.000  21.364.000  21.364.000  

 Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ζε €)  0,0028  (0,0330) 0,0416  (0,0689) 

2.13. Αλάιπζε πξνβιέςεσλ 

   Ν ΝΚΗΙΝΠ  

  

 Εεκίεο 

από 
κεηνρέο  

 Ινηπέο 
πξνβιέςεηο  

 Γηαθνξώλ 

θνξνινγηθνύ 
ειέγρνπ  

 Άιια 

(λνκηθέο 
αμηώζεηο)  

 
Πύλνιν  

 

Ξξνβιέςεηο 
πειαηώλ  

 31.12.2009  45 161 450 - 656 135 

 Ξξόζζεηεο πξνβιέςεηο  -     21 21 89 

 Σξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο  (36) (18) -  - (54)  - 

 Αρξεζηκνπνίεηα πνζά πνπ αλαζηξάθεθαλ  - (2) -  - (2)  - 

 31.12.2010  9 141 450 21 621 224 

 Ξξόζζεηεο πξνβιέςεηο        100 100 8 

 30.06.2011  9 141 450 121 721 232 

2.14. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Νη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο αθνξνύλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε: 

 Ξνζά ζε ρηι. €   Ν ΝΚΗΙΝΠ   Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ  

 Ξσιήζεηο αγαζώλ - ππεξεζηώλ  01/01-30/6/2011 01/01-30/6/2010 01/01-30/6/2011 01/01 -30/6/2010 

 Κεηξηθή  1 - 3 22 

 Πύλνιν  1 - 3 22 

πόινηπα απαηηήζεσλ 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010 

 Άιια ζπλδεδεκέλα κέξε  267 300 701 614 

 Πύλνιν  267 300 701 614 

Από ηηο αλσηέξσ ζπλαιιαγέο, νη ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο έρνπλ απαιεηθζεί 
από ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ.  

Κεηαμύ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ ππάξρνπλ απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο από δαλεηζκό ζπλνιηθήο 

αμίαο  € 12.847 ρηι. θαη αληίζηνηρα έζνδα / έμνδα ηόθσλ ύςνπο € 398 ρηι. θαη ζπλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο έζνδα / έμνδα / Απνζεκαηηθό Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, πνζνύ ρηι € 1.440, πνπ απαιείθνληαη θαηά 
ηελ ελνπνίεζε. 

 Ξνζά ζε ρηι. € Όκηινο Δηαηξεία 

 
01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2010 01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2010 

Κηζζνί  & ακνηβέο 849 756 381 340 

Θόζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 108 80 30 36 

Bonus 96 66 49 66 

Πύλνιν 1.053 902 460 442 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.Π ή ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Νκίινπ θαη ηηο νηθνγέλεηέο 
ηνπο θαη δελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο/ππνρξεώζεηο από/πξνο ηα ζπλδεδεκέλα απηά κέξε. 

2.15. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ. Γηα δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 
πνπ αλακέλεηαη λα επηδηθαζηνύλ εηο βάξνο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί πξνβιέςεηο 
πνζνύ € 100ρηι. θαη € 121 ρηι. αληίζηνηρα εθ ησλ νπνίσλ πνζό € 100 ρηι επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα 
ηεο  ηξέρνπζαο πεξηόδνπ. 

Πύκθσλα κε ηε ζύκβαζε πώιεζεο ηεο ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ., ε πσιήηξηα εηαηξεία έρεη 
ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνπο αγνξαζηέο (ΙΑΚΤΑ 50%), σο απνδεκίσζε, νπνηνδήπνηε πνζό εθ ηεο 
αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο (ζπλνιηθνύ πνζνύ ηελ εκ/λία ηεο αγνξάο ρηι € 2.849), ην νπνίν 
δε ζα έρεη ή δε ζα κπνξεί εθ ηνπ λόκνπ λα ζπκςεθηζηεί κέρξη ηελ 31/5/2013, κε θνξνινγηθέο 
ππνρξεώζεηο ηεο ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ., πνπ ζα αλαθύςεη ιόγσ θεξδώλ πνπ ελδερνκέλσο ζα έρεη 
πξαγκαηνπνηήζεη ε εηαηξεία κέρξη ηελ 31/12/2012. Ζ σο άλσ θνξνινγηθή απαίηεζε, αθνξά ζε δηθαίσκα 
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επ αόξηζηνλ αθνξνιόγεηεο έθπησζεο ηνπ λ. 1892/1990. Ρν θαηαβιεκέλν πνζό, ππό ηελ κνξθή 
απνδεκίσζεο ζα είλαη έληνθν κε εηήζην επηηόθην ππνινγηδόκελν αλάινγα κε ην επηηόθην ηνπ 
καθξνπξόζεζκνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ πνπ έρεη ζπλάςεη ε ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ. ΄ 

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη ιόγσ ησλ πξόζθαησλ ηαξαρώλ ηνπ Ηνπλίνπ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο 
πνπ είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα πξνθιεζνύλ αθπξώζεηο αθίμεσλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνύ κεγέζνπο , ε 
εηαηξεία δηεθδηθεί αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε ιόγσ δηαθπγόλησλ θεξδώλ, πνπ εθηηκά πσο ζα εηζπξαρζεί. 
Ζ απνηύπσζε ηνπ εζόδνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ πεξίνδν είζπξαμήο ηνπ.  

Ν Όκηινο εθκηζζώλεη θάπνηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα βάζεη κε αθπξώζηκεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο. 
Όιεο νη κηζζώζεηο πεξηιακβάλνπλ θάπνηνλ όξν. έρνπλ δηάθνξνπο όξνπο, όξνπο θιηκάθσζεο θαη 
δηθαηώκαηα. Αθνινύζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ ζπκβαηηθώλ ελνηθίσλ πνπ ζα εηζπξαρζνύλ ηα 
πξνζερή έηε: 

  ΝΚΗΙΝΠ / ΔΡΑΗΟΔΗΑ  

 Ξνζά ζε ρηι. €  30/6/2011 31/12/2010 

 Ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο πνπ ζα εηζπξαρζνύλ ζε 1 
έηνο  352 352 

 πνζύλνιν 1: Βξαρππξόζεζκεο 
ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο  352 352 

      

 Ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο πνπ ζα εηζπξαρζνύλ ζε 2 
κε 5 έηε  1.182 1.332 

 πνζύλνιν 2  1.182 1.332 

      

 Ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο πνπ ζα εηζπξαρζνύλ κεηά 
από 5 έηε  13 25 

 πνζύλνιν 3  13 25 

      

 πνζύλνιν 4 (=2+3): Καθξνπξόζεζκεο 
ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο  1.194 1.357 

      

 ΠΛΝΙΝ (=1+4)  1.546 1.709 

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

Δηαηξεία   Αλέιεγθηεο Σξήζεηο  

 ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΥΛ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΥΛ "ΙΑΚΤΑ" Α.Δ.   2007 - 2010  

 ΚΔΓΑΙΖ ΒΟΔΡΑΛΛΗΑ Δ.Ξ.Δ  2010 

 LUELLA ENTERPRISES LTD   2007 - 2010  

 HARVARD INVESTMENTS CORPORATION   2007 - 2010  

 WORLD SPIRIT S.A.   2007 - 2010  

 ΡΝΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΔΡΟΑ Α.Δ.  2010 

 EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES   2007 - 2010  

 ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD  2010 

 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE   2005 - 2010  

 NORTH HAVEN LTD   2000 - 2010  

 MARKELIA LTD  2010 

Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξηώλ ηνπ Νκίινπ, ππάξρεη ην ελδερόκελν επηβνιήο 
πξόζζεησλ θόξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξόλν πνπ ζα εμεηαζζνύλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ από 
ηηο αξκόδηεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηηο αλέιεγθηεο απηέο ρξήζεηο, ε Δηαηξία θαη ν Όκηινο δηελήξγεζαλ 
επαξθείο πξνβιέςεηο γηα ελδερόκελνπο θόξνπο (§ 2.13). 
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2.16. Δγγπήζεηο 

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

 
ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

Ξνζά ζε ρηι. € 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010 

 Ξαξαρσξεκέλεο πξνζεκεηώζεηο ζε νηθόπεδα θαη 
θηίξηα γηα ρνξήγεζε δαλείσλ  111.250 111.250 92.050 92.050 

 Ινηπέο Δγγπεηηθέο επηζηνιέο εμαζθάιηζεο 
ππνρξεώζεσλ  815 740 75 135 

 ΠΛΝΙΝ  112.065 111.990 92.125 92.185 

2.17. Κεξίζκαηα 

Ιόγσ ησλ δεκηώλ πνπ πξνέθπςαλ ζηε ρξήζε 2010, ε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ ηεο 

30/6/2011 απνθάζηζε ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο παξά ηελ ύπαξμε ζσξεπκέλσλ θεξδώλ εηο λέν πνπ 
δύλαηαη λα δηαλεκεζνύλ.  

2.18. Αξηζκόο & ακνηβέο πξνζσπηθνύ 

   ΝΚΗΙΝΠ  ΔΡΑΗΟΗΑ 

  30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010 

κηζζσηνί 859 875 449 463 

εκεξνκίζζηνη 40 40 17 12 

ΠΛΝΙΑ 899 915 466 475 

 

 Ξνζά ζε ρηι. € Όκηινο Δηαηξεία 

 
01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2010 01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2010 

     Κηζζνί  & ακνηβέο 6.993 7.364 4.837 5.061 

Θόζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 1.306 1.851 1.002 1.439 

Ξαξεπόκελεο παξνρέο πξνζσπηθνύ 439 327 316 289 

Απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ 
(πξνβιέςεηο θαη θαηαβνιέο) 217 147 196 129 

Πύλνιν 8.955 9.689 6.351 6.918 

2.19. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ ηεο ελδηάκεζεο πεξηόδνπ 

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

Αζήλα, 29 Απγνύζηνπ 2011 

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

 

 

ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΑΙΑΛΑΘΗΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΓΑΛΓΝΙΝΠ ΘΥΠΡΑΠ ΘΟΗΑΘΝΠ 
Α.Γ.Ρ. Μ 282324 Α.Γ.Ρ. Σ 170751 ΑΓΡ ΑΕ512473 

Α’ ΡΆΜΖ 0010932 
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Δ.  Πηνηρεία θαη Ξιεξνθνξίεο πεξηόδνπ 

 


