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ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΡΩΛ ΚΔΙΩΛ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ  

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

 
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ -  ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.  : 

1. Αιέμαλδξνο Ξαππάο Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.    Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

2. Γεξάξδεο Γεψξγηνο  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο   Δθηειεζηηθφ Κέινο 

3. Ξαπαδάθεο Δπηχρηνο πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ  Δθηειεζηηθφ κέινο 

σο ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο θαη ν θ. Ξαπαδάθεο Δπηχρηνο πνπ εηδηθψο νξίζζεθε απφ ην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Αλψλπκεο Ρερληθήο Δκπνξνβηνκεραληθήο Λαπηηιηαθήο Δηαηξείαο 

«ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε : 
 

(α) νη Δηήζηεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - 

ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 01/01/2011 - 31/12/2011, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ 
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Ινγηζηηθά Ξξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία 

ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Ξαζεηηθνχ, ηελ Θαζαξή Θέζε θαη ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ θαη 
ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 

εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν θαη 
 

(β) ε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή 

ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. θαζψο θαη 
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ 
αληηκεησπίδνπλ. 

 

Διεπζίλα, 29 Καξηίνπ  2012 
 

Νη Βεβαηνχληεο 
 

Ν Ξξφεδξνο  ηνπ Γ.Π. 

 

 

 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο 

 

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο     Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

 

 

 
Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο      Δπηχρηνο Κ. Ξαπαδάθεο 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή 

 

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ 
 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 
 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ 

– ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε 

θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, 

φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε 

δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο. 

 

Δπζχλε ηνπ Διεγθηή 

 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα 

ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο 

θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Νη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο 

αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ  νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο.  Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, 

αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο 
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εηαηξείαο.  Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 

κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

Γλψκε 

 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 

εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ 

θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο 

ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ Θεκάησλ 

 

α) Πηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Θ.Λ 

2190/1920. 

 

β)  Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα 

πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

 

Αζήλα, 30 Καξηίνπ 2012 

 Ν Νξθσηφο  Διεγθηήο  Ινγηζηήο 

 

 

 

 

ΗΩΑΛΛΖΠ Ι. ΞΔΟΟΝΠ 

Αξ Κ ΠΝΔΙ 11951 

Ππλεξγαδφκελνη Νξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Κ ΠΝΔΙ 125 
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΞΟΝΠ ΡΖΛ 54ε ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ 

ΡΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΖΠ «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 1/1 – 31/12/2011 

 

Θπξίεο θαη Θχξηνη Κέηνρνη, 

 

Παο ππνβάιινπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη ηελ παξνχζα έθζεζε γηα 

ηελ ρξήζε απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31εο Γεθεκβξίνπ 2011. Ζ παξνχζα έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107, παξάγξαθνο 3, ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

Λ. 3556/2007, θαζψο θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ ηδίνπ Λφκνπ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

 

Δπηδφζεηο, Σξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη Δηήζηα Αλαζθφπεζε Ξεπξαγκέλσλ 
 

Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ  θαιχπηεη ε ππφ εμέηαζε ρξήζε ήηαλ κηα αθφκε δχζθνιε ρξνληά γηα ηνλ  ηνκέα 

ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ. Ν φγθνο ηεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο  γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Λνεκβξίνπ 2011 παξνπζίαζε κείσζε θαηά  26,6% ζε ζρέζε 

κε ην αληίζηνηρν ελδεθάκελν  ηνπ έηνπο 2010. Γεδνκέλνπ φηη γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Λνεκβξίνπ 

2010 παξαηεξήζεθε  επίζεο κείσζε θαηά 25,9% ζε ζρέζε κε ην 2009, γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ην 

ζχλνιν ησλ επαγγεικάησλ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ νηθνδνκή ,αληηκεηψπηζαλ ην ελ ιφγσ 

δηάζηεκα κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο θαη φηη άιιν ζπλεπάγεηαη απηφ. 

 

Πην  ηέινο ηνπ πξψηνπ εμάκελνπ ηνπ 2011  είρε δηακνξθσζεί κηα ζεηηθή εηθφλα ζην ζχλνιν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο  εηαηξείαο  κε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη  ηνπ κηθηνχ θέξδνπο  ηα νπνία 

απφζβελαλ ηηο δεκίεο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θαη δεκηνπξγνχζαλ ειπίδεο αλ φρη ζεηηθνχ πάλησο κηθξνχ 

ζρεηηθά αξλεηηθνχ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο  νη γεληθφηεξεο εμειίμεηο 

ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο  αιιά θαη ηδηαίηεξα νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηνλ θιάδν πνπ 

ραξαθηεξίζηεθαλ θπξίσο απφ ηελ κεγάιε πηψζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο , είραλ ζαλ ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηελ δηακφξθσζε δεκηνγφλνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο γηα ηελ ρξήζε. Πηα πιαίζηα ησλ 

θαηεπζχλζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο  ην Γηνηθεηηθφ  Ππκβνχιην  πξνρψξεζε ζηελ πεξαηηέξσ 

αλαδηνξγάλσζε ηκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο  , θαη ζε κέηξα γηα ηελ κείσζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο. Νη ελέξγεηεο απηέο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαηά 700 ρηι  

πεξίπνπ ή πνζνζηφ 12%.Ξαξά ηελ κείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ θαηά  δχν 

εθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ  ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά  έμνδα δελ κεηψζεθαλ  ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ 

πεξηζσξίσλ  ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο. 

 

 



ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

 8 

Ξσιήζεηο θαη Απνηειέζκαηα 

 

Νη Ξσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο έθζαζαλ ηα 25,5 εθ. ζε εηαηξηθφ επίπεδν θαη ηα 26,2 εθ ζε επίπεδν νκίινπ. Ρα 

Κηθηά Θέξδε δηακνξθψζεθαλ ζηα 4,7 εθ € θαη ε ρξήζε έθιεηζε κε δεκία πξν θφξσλ 1,53 εθ. € έλαληη 

δεκηάο 0,47 εθ. € ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεο. 

 

Σξήζε ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 2011 2010 2011 2010 

Ξσιήζεηο 26.209.432,42 30.542.392,57 25.555.695,32 29.772.740,23 

Κηθηφ Θέξδνο 5.276.660,05 6.362.301,71 4.671.748,76 5.872.732,05 

ΔΒΗΡDA 683.664,96 1.322.799,09 707.242,82 1.399.874,73 

 
Ρν πεξηζψξην  κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ ζεκείσζε κείσζε θαηά 1,45  πνζνζηηαίεο κνλάδεο   θαη 

δηακνξθψζεθε ζην 18,28% έλαληη 19,73% ηνπ 2010, γεγνλφο ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαηά 700 ρηι. πεξίπνπ  έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ θέξδνπο πξν θφξσλ 

ηφθσλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαηά 692 ρηι., ζπγθεθξηκέλα απφ 1.399  ρηι ην 2010 ζε  707ρηι ην 

2011 . 

 
Ρν ζχλνιν ησλ ηξαπεδηθψλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ  αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 25,18 εθ. έλαληη 27,17 εθ. 

ην 2010 .Ζ ζρέζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ κεηαβιήζεθε ειαθξά απφ 0,91  ην 

2010 ζε 0,99 ην 2011 θαη ε ζρέζε ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο απφ 0,92 ην 2010  ζε 

0,93 ην 2011. 

 
Πεκαληηθά Γεγνλφηα 

 

Ρν 2011 δεκηνπξγήζακε ηηο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξεία θαη ν φκηινο λα απνθηήζεη πξφζβαζε 

θαη ζηνλ ηνκέα ηεο  αγνξάο πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ  ηειηθφ ρξήζηε. Πηελ θαηεχζπλζε απηή εληάζζεηαη θαη 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία βξήθε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ 

ησλ κεηφρσλ γηα ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο  “ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ EL TOP ΑΒΔΔ»  . 

 

Ξξνβιεπφκελε Δμέιημε, Ξξννπηηθέο 
 

Ζ γεληθφηεξε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ε ζεκαληηθή θάκςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ θιάδν ηεο 

νηθνδνκήο  επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ ζην  νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία. Ξαξάιιεια φκσο 

δελ πξέπεη λα παξαβιέπεη  θαλείο  ην γεγνλφο φηη , ιφγσ ηεο εγεηηθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία καο 

ζηνλ θιάδν , δεκηνπξγνχληαη ππφ πξνυπνζέζεηο ζπλζήθεο γηα επέθηαζε ζε λέα πξντφληα θαη ηνκείο 

ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν πνπ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε   θαη  βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο .  
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Άπνςε καο είλαη  πσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ  αξλεηηθψλ  ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ 

αξθνχλ ηα ακπληηθά κέηξα θαη νη θηλήζεηο πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ ηεο Δηαηξείαο .Ρέηνηα κέηξα πήξακε 

ζαλ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ζα ζπλερίζνπκε λα αμηνπνηνχκε φπνηα πεξηζψξηα ππάξρνπλ. Ξαξάιιεια 

πξνρσξήζακε ζε ελέξγεηεο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο ζε λέα είδε θαη αληηθείκελα θαη  

βειηίσζε ησλ φξσλ  ζπλεξγαζίαο  καο κε ηνπο πξνκεζεπηέο . 

 
Δληζρχζακε ην ηκήκα εμππεξέηεζεο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο πειαηψλ θαη ηειηθψλ θαηαλαισηψλ  ζηελ 

ζπγαηξηθή καο DIPO  ΑΔ  ε νπνία εκπινχηηζε ην κίγκα ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηεη 

κεγαιχηεξν θάζκα θαηαλαισηψλ . 

 

Πηα πιαίζηα απηήο ηεο ινγηθήο αλαπηχμακε ηε ρξνληά πνπ πέξαζε ηελ ζπλεξγαζία καο κε πξνκεζεπηέο 

καο πνπ αζρνινχληαη κε πξντφληα μχινπ θαη  παξεκθεξή ηα νπνία  θαίλεηαη λα θεξδίδνπλ έδαθνο ζηε 

θαηαλάισζε θαη επί πιένλ  κπνξνχλ λα πεηχρνπλ κεγαιχηεξν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο ( επελδεδπκέλα 

βηνκεραληθά είδε ,πάγθνη εξγαζίαο θ.η.ι) θαη θηλνχκαζηε ζηελ θαηεχζπλζε λα επεθηείλνπκε θαη λα 

βειηηψζνπκε απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο.  

 
Δληζρχζακε  ηε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγηθήο καο κνλάδαο γηα λα κπνξεί λα θαιχςεη απαηηήζεηο θαη άιισλ 

θαηαλαισηψλ πέξαλ απφ απηφλ ην ηνκέα ηνπ παηψκαηνο θαη ηνπ παξθέηνπ.  

 

Νξγαλψζακε θαη εμνπιίζακε ηελ έθζεζε καο ζην 14ν ρηιηφκεηξν  ηεο Δζληθήο Νδνχ Αζελψλ Ιακίαο γηα λα 

κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηειηθψλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη λα πξνζειθχζνπκε εηδηθφηεηεο πνπ 

θηλνχληαη δνξπθνξηθά σο πξνο ηελ θαηνηθία θαη ηελ νηθνδνκή γεληθφηεξα (κεραληθνχο  ,αξρηηέθηνλεο  θ.ηι)  

  

Θα ζπλερίζνπκε λα εληζρχνπκε ηελ πξνζπάζεηα καο γηα εμαγσγέο . Νη  πσιήζεηο  καο  ζην εμσηεξηθφ ήηαλ 

590 ρηι. έλαληη  550ρηι. ην 2010 . Γηα ην ηξέρνλ  έηνο κε ηελ αμηνπνίεζε εθηφο ησλ άιισλ θαη ηεο  

εκπεηξίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνηο ELTOP , ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηνπ 

πνζνζηνχ κηθηνχ θέξδνπο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε απηέο. 

 
Ζ αλαδηνξγάλσζε ηεο ζπγαηξηθήο καο  DIPO AE θαη ε επέθηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζε εκπνξεχκαηα πνπ 

απεπζχλνληαη ζην ηειηθφ ρξήζηε ,ζεσξνχκε φηη ζα θέξεη ζηελ ίδηα ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη ζηελ εηαηξεία 

αχμεζε πγηνχο ηδίξνπ . 

 
Κε ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2012 εγθξίζεθε ε 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ εμαγνξά ηεο  ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ  ELTOP  ΑΒΔΔ .Ζ 

εηαηξεία ELTOP έρεη καθξφρξνλε εκπεηξία ζηελ παξαγσγή πνπ αθνξά  πάγθνπο θνπδίλαο/εξγαζίαο θαη 

πνξηάθηα θνπδίλαο. Έρεη θαηαθηήζεη , δίθαηα θαηά ηε γλψκε καο ηελ θήκε ηνπ πην αμηφπηζηνπ εγρψξηνπ 

παξαγσγνχ ζε απηά ηα είδε .Νη πσιήζεηο ηεο ην 2011 ήηαλ 4,5 εθ.€, θαη ζεσξνχκε φηη ζα απνηειέζεη 

βαζηθφ παξάγνληα αχμεζεο ησλ κεγεζψλ ηνπ νκίινπ. Ήδε έρεη κεηαθεξζεί θα εγθαηαζηαζεί ζην ηδηφθηεην 
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αθίλεην  ηεο εηαηξείαο ζηελ Διεπζίλα. Ξηζηεχνπκε φηη ζα πξνθχςνπλ ζεηηθέο ζπλέξγεηεο θαη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη γηα ηηο δχν εηαηξείεο απφ απηήλ ηελ ζπλεξγαζία. 

 

Ξξνθεηκέλνπ νη πξνζπάζεηεο ηεο εηαηξείαο πνπ πεξηγξάςακε λα έρνπλ ζεηηθφ ηειηθφ  απνηέιεζκα,  έρνπλ 

σο  πξνυπφζεζε ηελ βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ,ηελ βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ξεπζηφηεηαο θαη 

ηελ ζηαζεξνπνίεζε πξνο ην ζεηηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

ΓΖΙΩΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 

Δηζαγσγηθά 

Ζ παξνχζα Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζπληάρζεθε θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ. 3873/2010 θαη  ηεο παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3556/2007 θαη απνηειείηαη απφ ηηο εμήο ελφηεηεο:  

 

Α. Γήισζε Ππκκφξθσζεο κε Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Β. Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη Δπηηξνπέο  

Γ. Γεληθή Ππλέιεπζε θαη Γηθαηψκαηα ησλ Κεηφρσλ  

Γ. Θέκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο  

Δ. Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  

ΠΡ. Απνθιίζεηο απφ ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνινγήζεηο 

Ε. Έθζεζε ηνπ ΓΠ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3556/2007 

 

Α. Γήισζε Ππκκφξθσζεο κε Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Ωο αλψλπκε εηαηξία εηζεγκέλε ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ε Δηαηξία αθνινπζεί ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηδίσο ηνπο λ. 3016/2002, 3693/2008 θαη 3884/2010 θαζψο θαη ηνπο λ. 3556/2007, 

3340/2005, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  

Δπηπιένλ, ε Δηαηξία έρεη απνθαζίζεη λα εθαξκφδεη θαη’ αξρήλ θαη ηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Θψδηθα πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΔΒ (ν «Θψδηθαο») γηα ηηο κηθξέο εηαηξίεο, ν νπνίνο είλαη 

αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπν: http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED TELIK0 JAN2011.pdf 

 
Ζ Δηαηξία πέξαλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ Θψδηθα δελ έρεη πηνζεηήζεη άιιεο πξαθηηθέο.  

 

Νη εθαξκνδφκελεο αξρέο θαη πξαθηηθέο απφ ηελ Δηαηξία απνηππψλνληαη ζην Θαηαζηαηηθφ, ζηνλ Δζσηεξηθφ 

Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο, θαη, εθφζνλ θαηά πεξίπησζε θξίλεηαη ζθφπηκν ζε άιινπο θαλνληζκνχο ή πνιηηηθέο 

ηεο Δηαηξίαο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο.  

Ρν Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο: www.xylemboria.gr 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED%20TELIK0%20JAN2011.pdf
http://www.xylemboria.gr/
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Β. Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη Δπηηξνπέο  

 
Η. Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (Πχλζεζε – Θεηεία) 

 

Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ ηξία (3) έσο έληεθα (11) κέιε. Ρα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ε νπνία θαη θαζνξίδεη 

ζηα πιαίζηα ηνπ Θαηαζηαηηθνχ θαη ηεο εθαξκνδφκελεο λνκνζεζίαο, ηδίσο ηνπ λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη, ηνλ 

αθξηβή αξηζκφ ησλ κειψλ πνηα απφ απηά ζα είλαη Αλεμάξηεηα. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην νξίδεη ηα Δθηειεζηηθά 

θαη Κε Δθηειεζηηθά κέιε ηνπ.  

 

Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη γηα ηξηεηή ζεηεία ε νπνία δχλαηαη θαη’ εμαίξεζε λα 

παξαηαζεί κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ ζα ζπλέιζεη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ. Ζ 

επαλεθινγή ηνπο επηηξέπεηαη. 

 

Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνπ έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο Γηεπζχλνληεο Ππκβνχινπο θαζψο απφ ηα κέιε ηνπ ή θαη απφ ππαιιήινπο ηεο Δηαηξίαο Γεληθφ 

Γηεπζπληή θαη λα νξίδεη ηαπηφρξνλα ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ηνπο, ηπρφλ, αλαπιεξσηέο ηνπο.  

 

Πε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή απψιεηαο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο 

Δηαηξίαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηφο 

ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ θαη ηα 

ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία. 

 

Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ παξαηηεζεί, πεζάλεη ή απσιέζεη ηελ ηδηφηεηά 

ηνπ κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, εθφζνλ έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία ελαπνκείλαληα 

κέιε, δχλαηαη λα εθιέμεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, πέζαλαλ ή απψιεζαλ 

ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. 

 

ΗΗ. Ρξέρνλ ΓΠ θαη δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ 

 

Κε ηελ απφ 25.6.2009 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο εμειέγε ελλεακειέο 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Θαηφπηλ ηεο αληηθαηάζηαζεο ελφο κέινπο ηελ 22.4.2010 ε ηξέρνπζα ζχλζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ε αθφινπζε: 
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Νλ/κν Ηδηφηεηα 

Ξαππάο Αιέμαλδξνο Ξξφεδξνο Κε Δθηειεζηηθφ κέινο  

Γεξάξδε Πνθία Αληηπξφεδξνο Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Γεξάξδεο Γεψξγηνο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Καδνχξνο Γεκήηξηνο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Ξαπαδάθεο Δπηχρηνο Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Θενδσξίδεο Ληθφιανο Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Γεξάξδεο Ληθφιανο Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Δθξαίκνγινπ Γεκήηξηνο Αλεμάξηεην - Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Πηακπνπιήο Ληθφιανο Αλεμάξηεην - Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

 

Ρα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ηξέρνπζεο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο δεζκεχζεηο, είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο www.xylemboria.gr 

 

III. Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο θαη έρεη σο απνζηνιή ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξίαο θαη ηε δηαξθή επηδίσμε ηελ ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο 

ηεο αμίαο θαη ηελ πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο.  

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ελεξγεί ζπιινγηθά ζρεηηθά κε θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη 

εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο 

Γεληθήο Ππλέιεπζεο ζχκθσλα κε ην λφκν.  

 

Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αζθεί φια ηα θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηά ηνπ 

ελεξγψληαο ζπιινγηθά, δχλαηαη φκσο λα αλαζέηεη κε απφθαζε ηνπ ηελ αληηπξνζψπεπζε, ηα έξγα, 

θαζήθνληα ή δηθαηψκαηα ηνπ, πιελ φζσλ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα ελ φισ ή ελ κέξεη ή γηα θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε πξάμε ή πεξηνρή ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ή άιια πξφζσπα κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 

 

Ζ ηξέρνπζα εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο απνθαζίζηεθε θαηά ηελ απφ 22.4.2010 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη έρεη σο εμήο: 

Πηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Αιέμαλδξν Ξαππά ζηνλ Γ/ληα Πχκβνπιν Γεψξγην Γεξάξδε θαη 

ζηελ Αληηπξφεδξν Γεξάξδε Πνθία, ζηνλ θαζέλα ρσξηζηά αλαηίζεληαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

http://www.xylemboria.gr/
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απφ ην άξζξν 14 ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ν Ξξφεδξνο ή ν Γ/λσλ Πχκβνπινο ή ε Αληηπξφεδξνο, δεζκεχνπλ ηελ 

Δηαηξία γηα θάζε ζέκα κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπο θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία. 

Πηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν Καδνχξν Γεκήηξην ηνπ Κηραήι αλαηίζεληαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ην άξζξν 14 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, κε εμαίξεζε ηελ πψιεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ ζπκκεηνρψλ 

ηεο Δηαηξίαο, φπνπ απαηηείηαη ζπλππνγξαθή θαη κηαο αθφκε εμνπζηνδνηεκέλεο ππνγξαθήο. 

 

Ξξνβιέπνληαη θαη πεξαηηέξσ εμνπζίεο εθπξνζψπεζεο, φπσο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζην ππ’αξηζκ. 

2918/29.4.2010 ΦΔΘ ΡΑΔ&ΔΞΔ.  

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη φπνηε νη αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο ην απαηηνχλ ή ην επηβάιιεη ν λφκνο.  

 

Ν θαησηέξσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ ζπρλφηεηα παξάζηαζεο θάζε κέινπο ηνπ ΓΠ θαηά ην 2011.  

 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ ΞΝ 

ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΘΖΘΑΛ 

ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ 

ΘΖΡΔΗΑΠ ΡΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ 

ΞΝ ΞΑΟΔΠΡΖ 

ΑΡΝΞΟΝΠΩΞΩΠ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ 

ΞΝ ΞΑΟΔΠΡΖ 

ΓΗ 

ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΝ 

ΞΑΞΞΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 25 15  

ΓΔΟΑΟΓΖ ΠΝΦΗΑ 25 15  

ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 25 25  

ΚΑΓΝΟΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 25 25  

ΘΔΝΓΩΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 25 25  

ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΔΡΣΗΝΠ 25 25  

ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 25 25  

ΔΦΟΑΗΚΝΓΙΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 25 4  

ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 25 4  

 

ΗV. Δπηηξνπέο 
 

Ζ Δηαηξία έρεη ζπζηήζεη κφλν Δπηηξνπή Διέγρνπ απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

 
Δπηηξνπή Διέγρνπ 
 
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη απαξηίδεηαη απφ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κε 

εθηειεζηηθά θαη έλα αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρν αλεμάξηεην κε 

εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε επαξθή γλψζε ζε ζέκαηα 

ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο. 

 
Ζ ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινπζεί θαη’ αξρήλ ηε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εθηφο 



ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

 14 

εάλ ε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξηάδεη θαη’ ειάρηζηνλ ηέζζεξηο 

(4) θνξέο ην ρξφλν, ελψ είλαη δπλαηή ε ζχγθιεζή ηεο θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ή ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

 

Ν θαησηέξσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ ζπρλφηεηα ζπλεδξηάζεσλ θαη παξάζηαζεο θάζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε (2011).  

 

 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ ΞΝ 

ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΘΖΘΑΛ 

ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ 

ΘΖΡΔΗΑΠ ΡΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ 

ΞΝ ΞΑΟΔΠΡΖ 

ΑΡΝΞΟΝΠΩΞΩΠ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ 

ΞΝ ΞΑΟΔΠΡΖ 

ΓΗ 

ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΝ 

Πηακπνπιήο Ληθφιανο 4 4  

Δθξαίκνγινπ Γεκήηξηνο 4 4  

Θενδσξίδεο Ληθφιανο 4 4  

 
 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ, κέζσ ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη νη βαζηθέο ηεο 

αξκνδηφηεηεο, φπσο αλαθέξνληαη ζην λ. 3693/2008, είλαη νη αθφινπζεο: 

 
 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο  Δηαηξίαο, 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

 Ζ επηζθφπεζε θαη παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή 

ζηελ Δηαηξία άιισλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

 
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ νξίζηεθε κε ηελ απφ 25.6.2009 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη 

απνηειείηαη απφ ηνπο θ.θ. Θενδσξίδε Ληθφιαν (κε εθηειεζηηθφ κέινο), Πηακπνπιή Ληθφιαν (αλεμάξηεην κε 

εθηειεζηηθφ κέινο) θαη Δθξαίκνγινπ Γεκήηξην (αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο).  

 
Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ν θ. Πηακπνπιήο Ληθφιανο θαη ε ζεηεία ηεο, παξαθνινπζεί απηή ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, δειαδή είλαη ηξηεηήο θαη δχλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή 

Ππλέιεπζε πνπ ζα ζπλέιζεη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο. 
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Γ. Γεληθή Ππλέιεπζε & Γηθαηψκαηα ησλ Κεηφρσλ  

 

Η. Πχγθιεζε – Ππλεδξηάζεηο  - Αξκνδηφηεηεο 

Ρα ζέκαηα ηεο πξφζθιεζεο, ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα θαη δηεμαγσγήο ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ 

ηεο Δηαηξίαο ξπζκίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 

Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή φηαλ απηφο θσιχεηαη, ην κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ηνλ αληηθαζηζηά πξνεδξεχεη ζηε ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πξνζσξηλά, εθιέγεη 

έλα Γξακκαηέα κεηαμχ ησλ παξηζηακέλσλ κεηφρσλ κέρξηο φηνπ επηθπξσζεί απφ ηε ζπλέιεπζε ν θαηάινγνο 

ησλ δηθαηνπκέλσλ λα κεηέρνπλ ζηε ζπλέιεπζε κεηφρσλ. Δθιέγεηαη έπεηηα ην ηαθηηθφ Ξξνεδξείν απηήο 

απνηεινχκελν απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη έλα Γξακκαηέα κε κπζηηθή ςεθνθνξία, εθηφο εάλ νκνθψλσο ε 

ζπλέιεπζε πξνηηκήζεη ηελ εθινγή ηνπ Ξξνέδξνπ ρσξίο απηήλ. 

 

Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξίαο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γεληθά 

γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε. Πχκθσλα κε ηνλ θ.λ. 2190/1920 θαη ην Θαηαζηαηηθφ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε 

απνθαζίδεη θαη’ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα: 

α) ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ,  

β) ηελ εθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ειεγθηψλ, 

γ) ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξίαο, 

δ) ηε δηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδψλ, 

ε) ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο θαη 

ζη) ηνλ δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ. 

 
ΗΗ. Γηθαηψκαηα Κεηφρσλ& ηξφπνο άζθεζεο  

Ζ Δηαηξία έρεη εθδψζεη 34.176.280 θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη 2.566.836 πξνλνκηνχρεο 

άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Σ.Α. (θαηεγνξία κεζαίαο θαη 

κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο) θαη θαηαρσξεκέλεο ζε άπιε κνξθή ζηα αξρεία ηνπ Π.Α.Ρ. Γελ πθίζηαληαη εηδηθά 

δηθαηψκαηα ππέξ ζπγθεθξηκέλσλ κεηφρσλ.  

 
Ζ θηήζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη ησλ 

λνκίκσλ απνθάζεσλ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο. 

 

Θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαηψκαηα αλάινγα πξνο ην εμ απηήο αληηπξνζσπεπφκελν πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη αληίζηνηρα ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ 

θαηέρνπλ. Πε πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο ζε κεηνρή, ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπγθπξίσλ αζθνχληαη κφλν απφ θνηλφ 

εθπξφζσπν απηψλ. Νη ζπγθχξηνη επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θνηλή κεηνρή. 
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Θάζε κεηνρή ηεο Δηαηξίαο ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο, θαη εηδηθφηεξα: 

 Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε (ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηα εμήο επηκέξνπο δηθαηψκαηα: 

λνκηκνπνίεζεο, παξνπζίαο, ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο, ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζε ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, θαηαρψξεζεο ησλ απφςεσλ ζηα πξαθηηθά) θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, κε ηελ εμαίξεζε 

ησλ 2.566.836 πξνλνκηνχρσλ άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ. 

 Ρν δηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξα 

πξνβιεπνκέλσλ ζην Θαηαζηαηηθφ γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ.  

 Ρν δηθαίσκα ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ή, αληίζηνηρα, ηεο απφζβεζεο θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

κεηνρή, εθφζνλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 

Δηαηξίαο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

εηδηθφηεξα πξνβιεπνκέλσλ ζην Θαηαζηαηηθφ γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ. 

 Ρν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

κεηξεηά θαη έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, θαζψο θαη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε έθδνζε κεηαηξέςηκσλ 

νκνινγηψλ, εθφζνλ δελ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ε Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ εγθξίλεη ηελ αχμεζε. 

 Ρν δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. 

 Ρα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο κεηνςεθίαο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 

 

Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη άζθεζεο δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε 

ειεθηξνληθά κέζα ή δη’ αιιεινγξαθίαο, ελ αλακνλή ηεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λ. 3884/2010.  

 
ΗΗΗ. Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο 

 

Ξαξέρνληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Θ.Λ. 2190/1920: 

 
Κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ ην 1/20 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ δηθαηνχληαη λα 

πξνβνχλ ζηα αθφινπζα αηηήκαηα θαη ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα ηα ηθαλνπνηήζεη (ππφ ηηο νξηδφκελεο ζην λφκν 

πξνυπνζέζεηο): 

 

 Αίηεκα πξνο ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.  

 Αίηεκα πξνο ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ εγγξαθή πξφζζεηνπ ζέκαηνο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο 

ζπλειεχζεσο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί.  

 Αίηεκα πξνο ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο γηα ηελ αλαβνιή γηα κία κφλν θνξά ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.  

 Αίηεκα φπσο ηεζνχλ απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ηα 
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ζέκαηα πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

 Αίηεκα φπσο ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 

γίλεη κε νλνκαζηηθή θιήζε.  

 Αίηεκα ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία απηή εδξεχεη.  

 Αίηεκα πξνο ην Γ.Π. λα αλαθνηλψζεη ζε επηθείκελε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ 

ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο 

Δηαηξίαο θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο Δηαηξίαο 

κε απηνχο. 

 
Κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ ην 1/5 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ 

ζηα αθφινπζα αηηήκαηα θαη ε Δηαηξία ππνρξενχηαη λα ηα ηθαλνπνηήζεη (ππφ ηηο νξηδφκελεο ζην λφκν 

πξνυπνζέζεηο): 

 

 Αίηεζε παξνρήο απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ 

πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο ζηελ επηθείκελε Γεληθή Ππλέιεπζε. 

 Αίηεκα ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ 

ππνζέζεσλ θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε 

ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε.  

 
Κέηνρνη νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ηα δχν εθαηνζηά (2/100) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί 

λα δεηήζνπλ ηελ αθχξσζε απφθαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ε νπνία ειήθζε ρσξίο λα 

παξαζρεζνχλ νθεηιφκελεο πιεξνθνξίεο πνπ δεηήζεθαλ απφ κεηφρνπο θαη’ ελάζθεζε δηθαηψκαηνο 

κεηνςεθίαο ή θαηά θαηάρξεζε εμνπζίαο ηεο πιεηνςεθίαο.  

 
Κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δχλαληαη λα 

δεηήζνπλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ή ηνπο εθθαζαξηζηέο ηεο Δηαηξίαο λα αζθεζνχλ φιεο νη αμηψζεηο ηεο 

Δηαηξίαο θαηά ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ 

ππνζέζεσλ. 

 
Κέηνρνη νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα 

δεηήζνπλ απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηε ιχζε ηεο, εάλ πθίζηαηαη πξνο ηνχην ζπνπδαίνο ιφγνο, πνπ, θαηά 

ηξφπν πξνθαλή, θαζηζηά ηελ ζπλέρηζή ηεο αδχλαηε.  

 

Νπνηνζδήπνηε κέηνρνο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα παξέρεη ζε επηθείκελε Γεληθή 

Ππλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξίαο, ζην κέηξν πνπ απηέο 

είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο. 
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Γ. Θέκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ  

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

 
Πχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ ηεο Δηαηξίαο, ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο 

απαξηίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο αλσηέξσ θαη ην ηκήκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. 

Ρν Ρκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειεί αλεμάξηεηε νξγαλσηηθή κνλάδα ηεο Δηαηξίαο. Ν δηνξηζκφο ησλ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο αλαθέξεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο δηνξίζηεθε κε ηελ απφ 7.10.2010 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη είλαη ν θ. Θσλζηαληίλνο Θαξινχηζνο. 

 

Ξξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή είλαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο 

έηζη ψζηε λα αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεκείσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο, 

θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Πηφρνο είλαη 

λα εμαζθαιηζηεί ε ζχλλνκε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο, ε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ ηεο Γηνίθεζεο, ε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα έγθαηξεο 

αλάιεςεο δηνξζσηηθήο δξάζεο γηα ηελ πξφιεςε ή θαηαζηνιή ελεξγεηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα εθζέζνπλ ζε 

θίλδπλν ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο φια 

ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ άζθεζε θαηάιιεινπ θαη απνδνηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε 

βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο Δηαηξίαο. 

 
Γηαρείξηζε Θηλδχλσλ 
 

Σξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο  

Ν κηινο θαη ε Δηαηξεία εθηίζεληαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο, 

πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο απφ ηελ 

αδπλακία εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία αληηκεησπίδεη κε επηηπρία, ιφγσ ηεο δνκήο 

ηεο θαη ηεο ζπλεηήο πνιηηηθήο ηεο. 

 

Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο  

Ζ Δηαηξία ζπλαιιάζζεηαη θπξίσο ζε επξψ θαη δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο. 
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Ξηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ν κηινο θαη  ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ .Νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε 

πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ θαη θαηφπηλ ειέγρνπ εηζπξαμηκφηεηαο. Δίλαη ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν 

βαζκφο επηζθαιεηψλ απφ κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη 

επηζθάιεηεο ε Δηαηξία ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 

Ξεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο 

ζηελ εηαηξεία. 

 

Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ν θίλδπλνο απηφο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζψο ε Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλά φξηα 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο . κσο , κία πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα , ζα κπνξνχζε λα αλαηξέζεη ηηο ελ ιφγσ δπλαηφηεηεο καο, αλ θαη ππφ ην 

θσο ησλ λέσλ εμειίμεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηε ζπκθσλία ηνπ PSI, ν ελ ιφγσ θίλδπλνο κάιινλ έρεη 

κεηξηαζζεί. 

 

Θίλδπλνο κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Ν φκηινο θαη ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνιηηηθή 

δε ηνπ νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, είλαη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ 

επηηνθίνπ. Ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα είλαη πιένλ 

ζεκαληηθφο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ spreads θαη ηεο ζθηθηήο πηζησηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ. 

 

Δ. Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ: 
 

Νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθηειεζηηθψλ θαη κε εγθξίλνληαη απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή 

Ππλέιεπζε θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ πξάμεσλ θαη 

απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ, ε 

Γεληθή Ππλέιεπζε ιακβάλεη ππφςε ηεο ην ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη.   

 

Ξέξαλ απηνχ, σο πξνο ηα εθηειεζηηθά κέιε ΓΠ θ.θ. Καδνχξν Γεκήηξην, Ξαπαδάθε Δπηχρην θαη Γεξάξδε 

Ληθφιαν, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Δηαηξία θαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ε ακνηβή ηνπο δηακνξθψλεηαη 

βάζεη ησλ εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελσλ ζηηο αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο δελ πξνβιέπνπλ εθηφο ηνπ 

βαζηθνχ κηζζνχ θαη ηελ θαηαβνιή έθηαθηεο ακνηβήο (bonus).  
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ΠΡ. Απνθιίζεηο απφ ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνινγήζεηο  

 

Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη θαη’ αξρήλ ηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Θψδηθα. Γεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο 

ηεο, εθαξκφδεη κφλν ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο κηθξέο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ηνπ Θψδηθα.  

Δπίζεο, ε Δηαηξία απνθιίλεη θαη ζηα αθφινπζα ζεκεία απφ ηνλ Θψδηθα: 

Ξαξφηη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη εληφο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Θψδηθα, απηφο 

θαζνξίδεηαη θαη’ αξρήλ ειεχζεξα απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Πε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο 

κέινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

απνθαζίδεη εάλ ζα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο, αλάινγα κε ηελ ζέζε, ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ κέινπο 

θαη ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ (εηδηθή πξαθηηθή Α.ΗΗ (2.1)).  

Ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο αιιά θαη δεδνκέλεο ηεο επειημίαο πνπ επηζπκεί λα δηαηεξεί ε Δηαηξία ζηελ Γεληθή 

Ππλέιεπζε, δελ έρεη ζπζηαζεί επηηξνπή ακνηβψλ θαη αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε 

απνθαζίδεη ηελ εθινγή ησλ κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη αμηνινγεί ηελ αλεμαξηεζία ησλ ππνςεθίσλ 

γηα αλεμάξηεηα κέιε (εηδηθή πξαθηηθή A.I. (1.2), Α.ΗΗ (2.4) & Α. IV. (5.4)).  

Γεδνκέλνπ ηνπ επέιηθηνπ ζρήκαηνο θαη ηεο ηθαλνπνηεηηθήο δηαζεζηκφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη φπνηε απαηηείηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο, ρσξίο λα πηνζεηεί εθ ησλ πξνηέξσλ 

εκεξνιφγην ζπλεδξηάζεσλ θαη πξφγξακκα δξάζεο (εηδηθή πξαθηηθή Α.VI (6.1)). Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ε 

Δηαηξία δελ θξίλεη ζηε θάζε απηή ζθφπηκν ην δηνξηζκφ αλεμάξηεηνπ Αληηπξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

(εηδηθή πξαθηηθή Α.ΗΗΗ.(3.3)). 

 

Ρν έξγν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αμηνινγείηαη απεπζείαο απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαηά ηελ ζπδήηεζε γηα 

ηελ έγθξηζε ησλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη απαιιαγή απηνχ απφ επζχλε 

απνδεκίσζεο θαηά ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε εθάζηνπ έηνπο. Ξέξαλ απηνχ, ε Δηαηξία δελ έρεη πηνζεηήζεη 

άιιε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δεδνκέλνπ φηη ζεσξεί φηη ε Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη ην  πιένλ θαηάιιειν 

φξγαλν (εηδηθή πξαθηηθή Α.VI (6.5) & Α.VII (7.1, 7.2)).   

Νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απνθαζίδνληαη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ ελφηεηα 

(Κέξνο Γ).  

 

Z. Έθζεζε ηνπ ΓΠ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3556/2007 

 

Γηάξζξσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε δεθαέμη εθαηνκκχξηα εθαηφλ εμήληα έμη ρηιηάδεο ελληαθφζηα 

εβδνκήληα έλα  επξψ θαη ηέζζεξα ιεπηά ηνπ επξψ (16.166.971,04) δηαηξνχκελν ζε ηξηάληα έμη εθαηνκκχξηα 

επηαθφζηεο ζαξάληα ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφλ δεθαέμη (36.743.116) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 Δπξψ 

εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα εθαηφλ εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο δηαθφζηεο νγδφληα 
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(34.176.280) είλαη θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη 

ρηιηάδεο νθηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη κε 

κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο, αιιά έρνπζεο ηα θάησζη πξνλφκηα  : 

 πξνλνκηαθή απφιεςε α’ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

 πξνλνκηαθή απφδνζε ηνπ θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξίαο  

 θαηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε 

επάξθεηαο ηνχησλ πξνο  θαηαβνιή ηζφπνζνπ α’ κεξίζκαηνο 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά αμηψλ 

(θαηεγνξία κεζαίαο θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο) ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.  

 

Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο 

Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη εθ ηνπ 

Θαηαζηαηηθνχ ηεο πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο.  

Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Λ. 3556/2007 

Oη  θαησηέξσ κέηνρνη θαηείραλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5,00% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ 

Θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο : 

Κέηνρνο     Ξνζνζηφ Ππκκεηνρήο 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο    26,58 % 

Πνθία Γεξάξδε    24,39 % 

Ληθφιανο Θενδσξίδεο   13,54 % 

Γεψξγηνο Γεξάξδεο     5,58% 

Κεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ 

Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηφρσλ ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, δελ πθίζηαληαη κεηνρέο 

ηεο Δηαηξίαο  πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα. 

Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ 

Γελ πξνβιέπνληαη ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξηζκνί  ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο κεηνρέο ηεο. 

Ππκθσλίεο κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο 

πάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θθ. Αιέμαλδξν Ξαππά, Ληθφιαν Θενδσξίδε, Γεψξγην Γεξάξδε, Γεψξγην 

Θενδσξίδε, Κάξθν Φξαγθίζηα, Δπηχρην Ξαπαδάθε θαη ηελ θα. Πνθία Γεξάξδε, κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο κε 

πνζνζηά (θαηά ηελ 2.3.2010)  26,58%, 13,54%, 5,58%, 3,43%, 4,08%, 0,75% θαη 24,38% αληίζηνηρα, 

βάζεη ηεο νπνίαο κέζσ ζπληνληζκέλεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ εθάζηνηε θαηέρνπλ, 

δεζκεχνληαη λα πηνζεηνχλ δηαξθψο θνηλή πνιηηηθή σο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο (έηζη ψζηε ε πιεηνςεθία 

ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα απαξηίδεηαη απφ πξφζσπα θνηλήο απνδνρήο ηνπο).  

Θαλφλεο δηνξηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζεο κειψλ Γ.Π. θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Θ.Λ. 2190/1920 
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Νη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα 

πξνβιεπφκελα ζην Θ.Λ. 2190/1920. 

Αξκνδηφηεηα ηνπ Γ.Π. ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ  ή γηα ηελ αγνξά 

ηδίσλ  κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 

Γελ πθίζηαηαη  εηδηθή αξκνδηφηεηα  ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ελψ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ λα πξνβεί ζε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

Πεκαληηθέο  ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο 

ειέγρνπ θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο 

Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη  νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο 

ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο κεηά απφ δεκφζηα πξφηαζε. 

Θάζε ζπκθσλία πνπ ε Δηαηξία έρεη ζπλάςεη κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή κε ην 

πξνζσπηθφ ηεο, ε νπνία πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο 

βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο ηεο δεκφζηαο 

πξφηαζεο 

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, νη 

νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε  παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο 

βάζηκν ιφγν ή  ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 

 

Ππλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

Γηεηαηξηθέο Ξσιήζεηο 01/01/2011 – 31/12/2011 

Ξσιήηξηα Δηαηξεία 

Αγνξάζηξηα εηαηξεία 

DIPO A.E. 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ 

ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ 

ΑΡΔΛΔ 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ 

Α.Δ. 

Πχλνιν 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- 

ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ 

ΑΡΔΛΔ 2.149.636,70  382.766,69 2.532.403,39 

DIPO A.E.     

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ 

Α.Δ.  246.225,42  246.225,42 

 2.149.636,70 246.225,42 382.766,09 2.778.628,21 

 

πφινηπα Απαηηήζεσλ – πνρξεψζεσλ 31.12.2011 

πφινηπν Δηαηξείαο Απαηηήζεηο πνρξεψζεηο Πχλνια 

DIPO A.E. 1.820.192,91 3.006,34 1.817.186,57 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ.  29.410,27 (29.410,27) 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ Α.Δ. 282.921,40 14.655,63 268.265,77 

 2.103.114,31 47.072,24 2.056.042,07 
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Ππλαιιαγέο κε Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη Κέιε ηεο Γηνίθεζεο 

 Ν κηινο Ζ Δηαηξεία 

Ακνηβέο θαη κηζζνί Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο 529.280,94 483.861,39 

Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 0,00 

πνρξεψζεηο πξνο Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 0,00 

 

Διεπζίλα, 29 Καξηίνπ 2012 

 

Ν Ξξφεδξνο  ηνπ Γ.Π. 

 

 

 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο 
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ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 10 ΡΝ Λ. 3401/2005 

 
Νη Αλαθνηλψζεηο – Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ δεκνζίεπζε ε Δηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2011, ζηα 

πιαίζηα πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, δίλνληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο θαη είλαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο (www.xylemboria.gr) θαζψο θαη 

ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (www.ase.gr). 

 

16/3/2012 Αλαθνίλσζε Νηθνλνκηθνχ Ζκεξνινγίνπ 2012 

21/02/2012 Απνθάζεηο ηεο έμ'αλαβνιήο B' Δπαλαιεπηηθήο Ηδηαίηεξεο Γελ. Ππλέιεπζεο 21/02/2012 

24/01/2012 Απνθάζεηο B' Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γελ. Ππλέιεπζεο 24/01/2012 
24/01/2012 Απνθάζεηο B' Δπαλαιεπηηθήο Ηδηαίηεξεο Γελ. Ππλέιεπζεο 24/01/2012 

13/01/2012 Απνθάζεηο Α' Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γελ. Ππλέιεπζεο 13/01/2012 
13/01/2012 Απνθάζεηο Α' Δπαλαιεπηηθήο Ηδηαίηεξεο Γελ. Ππλέιεπζεο 13/01/2012 

30/12/2011 Απνθάζεηο Έθηαθηεο Γελ. Ππλέιεπζεο 30/12/2011 

30/12/2011 Απνθάζεηο Ηδηαίηεξεο Γελ. Ππλέιεπζεο 30/12/2011 
12/12/2011 Αιιαγή πφρξεσλ Ξξνζψπσλ 

09/12/2011 Πρφιηα ΓΠ επί ηεο Έθηαθηεο Γελ. Ππλέιεπζεο Θνηλψλ θαη Ξξνλνκηνχρσλ 30/12/2011 
09/12/2011 Πρέδην Ρξνπνπνίεζεο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ 

08/12/2011 Ξξφζθιεζε Έθηαθηεο Γελ. Ππλειεχζεσο 30/12/2011 
08/12/2011 Ξξφζθιεζε Ηδηαίηεξεο Γελ. Ππλειεχζεσο 30/12/2011 

08/12/2011 Πρφιηα θαη Έθζεζε ΓΠ επί ησλ ζεκάησλ ΖΓ Δθηάθησλ Γελ. Ππλειεχζεσλ 30/12/2011 

08/12/2011 Δμνπζηνδφηεζε ζπκκεηνρήο ζηε ΔΓΠ (θνηλψλ) 
08/12/2011 Δμνπζηνδφηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ ηδηαίηεξε ΓΠ (πξνλνκηνχρσλ) 

7/11/2011 Απνθάζεηο Γεχηεξεο Δπαλαιεπηηθήο Ηδηαίηεξεο Γελ. Ππλέιεπζεο 7/11/2011 
7/11/2011 Απνθάζεηο Γεχηεξεο Δπαλαιεπηηθήο Δθηαθηήο Γελ. Ππλέιεπζεο 7/11/2011 

25/10/2011 Δμνπζηνδφηεζε ζπκκεηνρήο ζηε 2ε επαλαιεπηηθή ΔΓΠ (θνηλψλ) 

25/102011 Δμνπζηνδφηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ 2ε επαλαιεπηηθή ηδηαίηεξε ΓΠ (πξνλνκηνχρσλ) 
25/10/2011 Απνθάζεηο Ξξψηεο Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γελ. Ππλέιεπζεο 25/10/2011 

25/10/2011 Απνθάζεηο Ξξψηεο Δπαλαιεπηηθήο Ηδηαίηεξεο Γελ. Ππλέιεπζεο 25/10/2011 
14/10/2011 Απνθάζεηο Έθηαθηεο Γελ. Ππλέιεπζεο 14/10/2011 

14/10/2011 Απνθάζεηο Ηδηαίηεξεο Γελ. Ππλέιεπζεο 14/10/2011 

22/09/2011 Ξξφζθιεζε Έθηαθηεο Γελ. Ππλειεχζεσο 14/10/2011 
22/09/2011 Ξξφζθιεζε Ηδηαίηεξεο Γελ. Ππλειεχζεσο 14/10/2011 

22/09/2011 Πρφιηα θαη Έθζεζε ΓΠ επί ησλ ζεκάησλ ΖΓ Δθηάθησλ Γελ. Ππλειεχζεσλ 14/10/2011 
22/09/2011 Δμνπζηνδφηεζε ζπκκεηνρήο ζηε ΔΓΠ (θνηλψλ) 

22/09/2011 Δμνπζηνδφηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ ηδηαίηεξε ΓΠ (πξνλνκηνχρσλ) 
30/08/2011 Αλαθνίλσζε Δπηρεηξεκαηηθήο Δμέιημεο 

15/07/2011 Απνθάζεηο Γεχηεξεο Δπαλαιεπηηθήο Ηδηαίηεξεο Γελ. Ππλέιεπζεο 15/7/2011 

15/07/2011 Απνθάζεηο Γεχηεξεο Δπαλαιεπηηθήο Ραθηηθήο Γελ. Ππλέιεπζεο 15/7/2011 
01/07/2011 Απνθάζεηο Ξξψηεο Δπαλαιεπηηθήο Ηδηαίηεξεο Γελ. Ππλέιεπζεο 1/7/2011 

01/07/2011 Απνθάζεηο Ξξψηεο Δπαλαιεπηηθήο Ραθηηθήο Γελ. Ππλέιεπζεο 1/7/2011 
22/06/2011 Απνθάζεηο Ραθηηθήο Γελ. Ππλέιεπζεο 17/6/2011 

17/06/2011 Απνθάζεηο Ραθηηθήο Γελ. Ππλέιεπζεο 17/6/2011 

17/06/2011 Απνθάζεηο Ηδηαίηεξεο Γελ. Ππλέιεπζεο 17/6/2011 
27/05/2011 Ξξφζθιεζε Ραθηηθήο Γελ. Ππλειεχζεσο 17/06/2011 

27/05/2011 Ξξφζθιεζε Ηδηαίηεξεο Γελ. Ππλειεχζεσο 17/06/2011 
27/05/2011 Πρφιηα ΓΠ επί ησλ ζεκάησλ ΖΓ Ραθηηθήο Γελ. Ππλειεχζεσο 17/06/2011 

27/05/2011 Πρφιηα ΓΠ επί ησλ ζεκάησλ ΖΓ Ηδηαίηεξεο Γελ. Ππλειεχζεσο 17/06/2011 
27/05/2011 Πρέδην Ρξνπνπνίεζεο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ 

27/05/2011 Δμνπζηνδφηεζε ζπκκεηνρήο ζηε ΡΓΠ (θνηλψλ) 

http://www.xylemboria.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.xylemboria.gr/anak120316OIKHM.htm
http://www.xylemboria.gr/anak120221IDGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak120124EKGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak120124IDGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak120113EKGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak120113IDGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak111230EKGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak111230IDGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak121211yppr.htm
http://www.xylemboria.gr/Σχόλια%20ΔΣ_9122011.pdf
http://www.xylemboria.gr/Προτεινόμενη%20Τροποποίηση%20Καταστατικού_9122011.pdf
http://www.xylemboria.gr/anak111230GS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak111230IDIAITERIS.htm
http://www.xylemboria.gr/sxolia111230GS.htm
http://www.xylemboria.gr/Πληρεξούσιο_Κοινών%20Μτχ_ELTOP_301211.pdf
http://www.xylemboria.gr/Πληρεξούσιο_Προνομιούχων%20Μτχ_ELTOP_301211.pdf
http://www.xylemboria.gr/anak111107IDGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak111107APGS.htm
http://www.xylemboria.gr/Πληρεξούσιο_Κοινών%20Μτχ_ELTOP_71111.pdf
http://www.xylemboria.gr/Πληρεξούσιο_Προνομιούχων%20Μτχ_ELTOP_71111.pdf
http://www.xylemboria.gr/anak111025EKGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak111025IDGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak111014EKGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak111014IDGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak111014GS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak111014IDIAITERIS.htm
http://www.xylemboria.gr/sxolia111014GS.htm
http://www.xylemboria.gr/Πληρεξούσιο_Κοινών%20Μτχ_ELTOP.pdf
http://www.xylemboria.gr/Πληρεξούσιο_Προνομιούχων%20Μτχ_ELTOP.pdf
http://www.xylemboria.gr/anakepex.htm
http://www.xylemboria.gr/anak110715idGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak110715APGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak110701idGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak110701APGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak110622APGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak110617APGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak110617APIDIAIGS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak110617GS.htm
http://www.xylemboria.gr/anak110617IDIAITERIS.htm
http://www.xylemboria.gr/sxolia110617GS.htm
http://www.xylemboria.gr/sxolia110617IDIAIS.htm
http://www.xylemboria.gr/Σχέδιο%20τροποποίησης%20του%20καταστικού.pdf
http://www.xylemboria.gr/Shareholder_s%20Proxy%20for%20GA%20(κοινές)_clean.pdf


ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

 25 

27/05/2011 Δμνπζηνδφηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ ηδηαίηεξε ΓΠ (πξνλνκηνχρσλ) 

01/02/2011 Αγνξά 7.958 κεηνρψλ απφ Α. Ξαππά 
31/01/2011 Αγνξά 2.500 κεηνρψλ απφ Α. Ξαππά 

 

 

 

Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη εθζέζεηο ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη νη εθζέζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ησλ ζπγαηξηθψλ Δηαηξεηψλ, ζα αλαξηεζνχλ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο 

(www.xylemboria.gr). 

 
 

 

http://www.xylemboria.gr/Shareholder_s%20Proxy%20for%20Special%20GA%20(προνομιούχες).pdf
http://www.xylemboria.gr/anak110201synAP.htm
http://www.xylemboria.gr/anak110131synAP.htm
http://www.xylemboria.gr/
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Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο  
(Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο)  

 
ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 

Σξήζεσο 2011 

 
 

 
 

 

 

Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ εγθξηζεί 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε   
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Η. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ 

(Ξνζά εθθξαζκέλα ζε  €) 
 

  ΝΚΗΙΝΠ  ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 Πεκ 31.12.2011  31.12.2010  31.12.2011  31.12.2010 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ         

Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ         
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 
ζηνηρεία 7.1 25.076.290,61  24.817.929,83  24.829.389,43  24.610.898,61 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.2 9.557,24  15.317,83  9.557,24  15.317,83 
Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο/Ππγγελείο 
επηρεηξήζεηο 7.3 633.653,53  815.600,48  1.381.234,77  1.376.991,80 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 7.15 817.926,82  822.338,14  803.102,62  810.850,74 

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  39.162,04  38.246,10  24.817,19  29.917,19 

  26.576.590,24  26.509.432,38  27.048.101,25  26.843.976,17 
         

Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία         

Απνζέκαηα 7.4 8.644.487,22  10.304.994,74  8.180.100,36  10.022.829,05 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 7.5 18.233.088,39  22.312.159,77  18.568.181,71  22.150.801,88 

Ινηπέο απαηηήζεηο 7.5 2.534.068,56  1.377.189,79  2.407.350,47  1.249.257,99 

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.6 569.910,51  252.078,16  280.714,79  67.985,47 

  29.981.554,68  34.246.422,46  29.436.347,33  33.490.874,39 

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ  56.558.144,92  60.755.854,84  56.484.448,58  60.334.850,56 

         

         

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ         

Κεηνρηθφ θεθάιαην 7.7 16.402.836,04  16.402.836,04  16.166.971,04  16.166.971,04 

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην & Ίδηεο κεηνρέο 7.8 5.927.374,18  5.927.374,18  5.927.374,18  5.927.374,18 

Απνζεκαηηθά 7.8 8.458.850,21  8.618.826,07  8.408.773,34  8.562.157,76 

Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν  -7.612.230,11  -5.731.977,31  -7.078.884,15  -5.450.259,56 
Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδνθηεηψλ 
κεηξηθήο  23.176.830,32  25.217.058,98  23.424.234,41  25.206.243,42 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  1.725,21  1.844,77  0,00  0,00 

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  23.178.555,53  25.218.903,75  23.424.234,41  25.206.243,42 
         

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ         

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο         

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα 7.9 6.312.710,00  5.087.930,00  6.312.710,00  5.087.930,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 7.15 2.699.616,70  2.685.781,23  2.699.616,70  2.684.127,33 
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 
ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 7.10 417.004,00  468.069,00  342.883,00  410.632,00 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 7.11 276.506,55  276.506,55  258.570,86  258.570,86 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 7.9 418.955,93  264.486,83  418.955,93  264.486,83 

Πχλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ  10.124.793,18  8.782.773,61  10.032.736,49  8.705.747,02 
         

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο         

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο 7.12 1.768.330,09  1.696.726,70  1.591.745,45  1.415.919,26 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 7.13 18.868.155,38  22.080.846,47  18.868.155,38  22.080.846,47 

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 7.14 199.286,37  313.991,11  192.461,33  295.155,03 

Ινηπέο  βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 7.12 2.419.024,37  2.662.613,20  2.375.115,52  2.630.939,36 

Πχλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ  23.254.796,21  26.754.177,48  23.027.477,68  26.422.860,12 

Πχλνιν πνρξεψζεσλ  33.379.589,39  35.536.951,09  33.060.214,17  35.128.607,14 
ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ 
ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ  56.558.144,92  60.755.854,84  56.484.448,58  60.334.850,56 
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ΗΗ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 

 

(Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

  ΝΚΗΙΝΠ  ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 Πεκ 31.12.2011  31.12.2010  31.12.2011  31.12.2010 

         

Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) 7.16 26.209.432,42  30.542.392,57  25.555.695,32  29.772.740,23 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 7.17 -20.932.772,37  -24.180.090,86  -20.883.946,56  -23.900.008,18 

Κηθηά Θέξδε  5.276.660,05  6.362.301,71  4.671.748,76  5.872.732,05 

Άιια Έζνδα 7.18 601.802,77  740.883,68  551.556,03  717.853,88 

Έμνδα Γηνηθήζεσο 7.20 -1.764.416,14  -1.997.334,18  -1.608.226,79  -1.836.073,51 

Έμνδα Γηαζέζεσο 7.21 -3.471.159,00  -4.163.426,05  -2.921.473,12  -3.711.680,56 

Άιια Έμνδα 7.19 -492.034,38  -147.420,33  -478.269,10  -151.999,27 
Θέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ θαη 
επελδπηηθψλ απνη/ησλ  150.853,30  795.004,83  215.335,78  890.832,59 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 7.22 143.521,10  345.537,62  142.856,50  342.868,45 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 7.22 -1.892.908,88  -1.709.186,18  -1.887.856,25  -1.706.173,52 

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 7.22 -183.566,95  -136.671,31  0,00  0,00 

Θέξδε/δεκηέο πξν θφξσλ  -1.782.101,43  -705.315,04  -1.529.663,97  -472.472,48 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 7.23 -58.246,79  44.552,05  -61.583,59  44.380,80 

Θέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο  -1.840.348,22  -660.762,99  -1.591.247,56  -428.091,68 

         

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα/έμνδα 7.24 -200.000,00  0,00  -190.761,45  4.165,99 

ΠΓΘΔΛΡΟΩΡΗΘΑ ΠΛΝΙΗΘΑ ΔΠΝΓΑ  -2.040.348,22  -660.762,99  -1.782.009,01  -423.925,69 

         

         

Ρα Θέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο 
θαηαλέκνληαη ζε          

Κεηφρνπο Δηαηξείαο  -1.840.252,80  -660.450,58  -1.591.247,56  -428.091,68 

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο  -95,42  -312,41  0,00  0,00 

         
Ρα Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα 
θαηαλέκνληαη ζε          

Κεηφρνπο Δηαηξείαο  -2.040.228,66  -660.450,58  -1.782.009,01  -423.925,69 

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο  -119,56  -312,41  0,00  0,00 

         
Βαζηθά Θέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά 
κεηνρή  7.25 -0,0538  -0,0193  -0,0466  -0,0125 

         
Θέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ, επελδπηηθψλ 
απνη/ησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ  683.664,96  1.322.799,09  707.242,82  1.399.874,73 
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ΗΗΗ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΝΚΗΙΝ 

 

(Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

 
Κεηνρηθφ 
Θεθάιαην πέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Ινηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθφ 
αληηζηάζκηζεο 

ηακ.ξνψλ 
Απνη/ηα εηο 

λένλ Πχλνιν 
Γηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο 

Πχλνιν 
Θαζαξήο 

Θέζεο 

πφινηπα 01.01.2010 16.402.836,04 5.927.374,18 7.312.047,79 1.306.778,28 0,00 -5.071.526,73 25.877.509,56 2.157,18 25.879.666,74 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -660.450,58 -660.450,58 -312,41 -660.762,99 

πφινηπα 31.12.2010 16.402.836,04 5.927.374,18 7.312.047,79 1.306.778,28 0,00 -5.731.977,31 25.217.058,98 1.844,77 25.218.903,75 

 

 

 

Κεηνρηθφ 

Θεθάιαην πέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Ινηπά 

απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθφ 
αληηζηάζκηζεο 

ηακ.ξνψλ 
Απνη/ηα εηο 

λένλ Πχλνιν 

Γηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο 

Πχλνιν 

Θαζαξήο 

Θέζεο 

πφινηπα 01.01.2011 16.402.836,04 5.927.374,18 7.312.047,79 1.306.778,28 0,00 -5.731.977,31 25.217.058,98 1.844,77 25.218.903,75 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά απφ θφξνπο   24,14 0,00 -160.000,00 -1.880.252,80 -2.040.228,66 -119,56 -2.040.348,22 

πφινηπα 31.12.2011 16.402.836,04 5.927.374,18 7.312.071,93 1.306.778,28 -160.000,00 -7.612.230,11 23.176.830,32 1.725,21 23.178.555,53 
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ΗΗΗ. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

 

 (Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

Κεηνρηθφ 

Θεθάιαην πέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Ινηπά 

απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθφ 

αληηζηάζκηζεο 

ηακ.ξνψλ 

Απνη/ηα εηο 

λένλ 

Πχλνιν Θαζαξήο 

Θέζεο 

πφινηπα 01.01.2010 16.166.971,04 5.927.374,18 7.305.456,35 1.256.701,41 0,00 -5.026.333,87 25.630.169,11 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -423.925,69 -423.925,69 

πφινηπα 31.12.2010 16.166.971,04 5.927.374,18 7.305.456,35 1.256.701,41 0,00 -5.450.259,56 25.206.243,42 

 

 

 

Κεηνρηθφ 

Θεθάιαην πέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Ινηπά 

απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθφ 

αληηζηάζκηζεο 

ηακ.ξνψλ 

Απνη/ηα εηο 

λένλ 

Πχλνιν Θαζαξήο 

Θέζεο 

πφινηπα 01.01.2011 16.166.971,04 5.927.374,18 7.305.456,35 1.256.701,41 0,00 -5.450.259,56 25.206.243,42 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 6.615,58 0,00 -160.000,00 -1.628.624,59 -1.782.009,01 

πφινηπα 31.12.2011 16.166.971,04 5.927.374,18 7.312.071,93 1.256.701,41 -160.000,00 -7.078.884,15 23.424.234,41 
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IV.KΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ  

(Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

(ΔΚΚΔΠΖ ΚΔΘΝΓΝΠ) 

 ΝΚΗΙΝΠ  ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010  1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο        

Θέξδε πξν θφξσλ  -1.782.101,43 -705.315,04  -1.529.663,97 -472.472,48 

Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:      

Απνζβέζεηο  532.811,66 527.794,26  491.907,04 509.042,14 

Ξξνβιέςεηο  -51.065,00 -91.589,99  -67.749,00 -89.424,39 

Ινηπέο κε ηακηαθέο ζπλαιιαγέο 41.599,62 15.063,88  0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 183.566,95 136.671,31  0,00 0,00 
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) 
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -144.350,89 -350.367,56  -142.856,50 -347.698,39 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.892.908,88 1.709.186,18  1.887.856,25 1.706.173,52 
Ξιένλ / Κείνλ : πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:      

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ  1.618.907,90 1.421.033,56  1.842.728,69 1.463.162,59 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  2.160.542,53 6.163.414,48  2.429.627,69 5.416.408,86 

(Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 571.072,37 -1.542.397,78  -90.329,68 -959.421,72 

Κείνλ:      

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -1.892.908,88 -1.709.186,18  -1.887.856,25 -1.706.173,52 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη -91.012,47 -133.665,54  -86.345,73 -119.665,14 
Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (α)  3.039.971,24 5.440.641,58  2.847.318,54 5.399.931,47 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο      
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη 
ινηπψλ επελδχζεσλ -41.620,00 0,00  -41.620,00 0,00 

Αγνξά ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -836.381,14 -274.744,26  -740.204,33 -161.471,40 
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ  
ζηνηρείσλ  51.799,08 9.120,02  43.836,54 9.120,02 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 143.521,10 345.537,62  142.856,50 342.868,45 

Κεξίζκαηα 0,00 0,00  0,00 0,00 
Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (β)  -682.680,96 79.913,38  -595.131,29 190.517,07 

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο      
Δηζπξάμεηο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ππέξ 
ην άξηην 0,00 0,00  0,00 0,00 

Γάλεηα αλαιεθζέληα / εμνθιεζέληα -1.987.911,09 -6.548.508,13  -1.987.911,09 -6.548.508,13 
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) -51.546,84 -66.505,65  -51.546,84 -66.505,65 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00  0,00 0,00 
Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (γ)  -2.039.457,93 -6.615.013,78  -2.039.457,93 -6.615.013,78 
Θαζαξή (κείσζε) / αχμεζε  ζηα ηακεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηφδνπ (α) + (β) + 
(γ) 317.832,35 -1.094.458,82  212.729,32 -1.024.565,24 
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο 
πεξηφδνπ  252.078,16 1.346.536,98  67.985,47 1.092.550,71 
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο 
πεξηφδνπ 569.910,51 252.078,16  280.714,79 67.985,47 
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1. 

 

ΞΙΖΟΝΦ

ΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΚΗΙΝ 

 
1.1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Δ.» ηδξχζεθε ην 1957 (ΦΔΘ 140/18.4.1957). Ρν 1974 

κεηνλνκάζηεθε ζε «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.  Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» 

κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» (ΦΔΘ 1716/12.08.1974). Κε ηελ απφ 09.11.2009 απφθαζε 

ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ε ελ ιφγσ εηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 

Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – 

ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.».Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

κε αξηζκφ 13709/06/Β/86/148. Έρεη έδξα ην Γήκν Διεπζίλαο θαη ε δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη : 

http:// www.xylemboria.gr. 

Ζ δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε πελήληα (50) έηε απφ ηε ζχζηαζή ηεο θαη παξαηάζεθε κε ηελ απφ 15.11.2004 

Β΄Δπαλαιεπηηθή Θαηαζηαηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε γηα επηπιένλ πελήληα (50) έηε δει. κέρξη ηηο 18.04.2057 

(ΦΔΘ 325/19.01.2005). 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχλνιφ ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία «Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο» ηνπ Σ.Α. 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο πάζεο θχζεσο μπιείαο επεμεξγαζκέλεο 

ή κε, δνκηθψλ πιηθψλ, πξντφλησλ μχινπ, επεμεξγαζία μπιείαο θαη παξαγσγή πάζεο θχζεσο πξντφλησλ μχινπ 

είηε γηα ίδην ινγαξηαζκφ είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

Πηνλ ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δηαλνκήο πάζεο 

θχζεσο πξντφλησλ θαη ε αληίζηνηρε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο, δηαλνκήο θαη δηαθίλεζεο 

απηψλ, γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

Κέρξη ζήκεξα ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν γηα ηελ απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη 

δηαθίλεζε μπιείαο θαη πξντφλησλ μχινπ ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. 

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 

Γεθεκβξίνπ 2011εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 29/03/2012. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπο : 

ΞΑΞΞΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  Ξξφεδξνο Κε εθηειεζηηθφ κέινο 

ΓΔΟΑΟΓΖ ΠΝΦΗΑ  Αληηπξφεδξνο Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

 

ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο - Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΚΑΓΝΟΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο - Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΘΔΝΓΩΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 
ηεο ρξήζεο απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 

http://www.xylemboria.gr/
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ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΔΡΣΗΝΠ  πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ - Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΔΦΟΑΗΚΝΓΙΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

 

1.2. Γνκή ηνπ Νκίινπ 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο. Ν κηινο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ-ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο εηαηξείεο : 

Δηαηξεία Έδξα 

Ξνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 

Κέζνδνο 

ελνπνίεζεο 

DIPO A.E. Διεπζίλα  99,64% Νιηθή 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. Ξεηξαηάο 99,94% Νιηθή 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ ΑΔ Ξάηξα 34% Θαζαξή Θέζε 

INTERWOOD (CYPRUS) LTD Θχπξνο 40% Θαζαξή Θέζε 

 

 
 

2.  ΝΗ ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΞΝ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΔΗ Ν ΝΚΗΙΝΠ ΘΑΗ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 2.1. Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο, θαη είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξψ.  

2.2 Δλνπνίεζε 

Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ 

ειεγρφκελσλ απφ απηή επηρεηξήζεσλ (ζπγαηξηθέο). Έιεγρνο ππάξρεη φηαλ ε εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

θαζνξίδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

νθέινπο. Ρα απνηειέζκαηα, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ, ελζσκαηψλνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

ζπγαηξηθψλ ζπληάζζνληαη κε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία. Νη δηεηαηξηθέο 

ζπλαιιαγέο, ηα δηεηαηξηθά ππφινηπα θαη ηα δηεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. Ζ 

ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εμαγνξά επηρεηξήζεσλ, αλ είλαη ζεηηθή αλαγλσξίδεηαη σο κε απνζβέζηκν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ππνθείκελν εηεζίσο ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ. Αλ είλαη αξλεηηθή, 

αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ. πεξαμία, είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ηηκήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε θαη εχινγεο αμίαο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ 

θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο απνθηψκελεο. 

Ππγγελείο επηρεηξήζεηο 
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Ξξφθεηηαη γηα εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθείηαη ζεκαληηθή επηξξνή σζηφζν δελ είλαη ζπγαηξηθέο. Νη ζπκκεηνρέο 

ζε ζπγγελείο εηαηξείεο απεηθνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, θαηά ηελ νπνία ε 

επέλδπζε αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη κεηαγελέζηεξα κε θάζε κεηαβνιή 

πνπ επέξρεηαη, κεηά απφ ηελ απφθηεζε, ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο. Ρν θέξδνο ή ε 

δεκία ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ην κεξίδηφ ηεο, ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο επελδπφκελεο 

επηρείξεζεο.  

 

2.3 Ξιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 

Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά 

θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ ηνκέσλ. 

Γεσγξαθηθφο ηνκέαο, είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά θαη 

ππεξεζίεο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο 

θαη απνδφζεηο απφ εθείλα ηνκέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Ν κηινο 

παξαθνινπζεί θαη παξνπζηάδεη ηνπο ηνκείο κε βάζε ηα πσινχκελα πξντφληα θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ, κε δεδνκέλν φηη δηελεξγνχληαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ζεσξνχληαη σο έλαο 

γεσγξαθηθφο ηνκέαο. 

2.4 Ππλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

α) Ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο  

Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο εθθξάδνληαη ζε επξψ, πνπ είλαη ην 

λφκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα).  

β) Ππλαιιαγέο θαη ππφινηπα 

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα  κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ 

πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, κε ηηο ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, αλαγλσξίδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα. 

2.5 Δλζψκαηα πάγηα 

Ρα γήπεδα θαη ηα θηίξηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ δηάζεζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ή 

γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζε εχινγεο αμίεο, κεησκέλεο κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο (πιελ ησλ γεπέδσλ) θαη ηηο δεκίεο απνκείσζεο. 

Ρα ππφινηπα πάγηα ζηνηρεία (κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα., ινηπφο εμνπιηζκφο) απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ, ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο, κείνλ ηεο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. 

Νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φισλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηελ 

πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηα Δ.Ι.Ξ. ζηα Γ.Ι.Ξ. ηελ 1/1/2005. 
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Νη απνζβέζεηο ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ (εθηφο απφ ηα γήπεδα) 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηαζεξή κέζνδν, ψζηε λα απνζβεζζνχλ κέζσ απνηειεζκάησλ, ην θφζηνο ή ε αμία 

απνηίκεζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηελ πεξίνδν ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

Γηα ηελ απφζβεζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζπληειεζηέο : 

 

Θηίξηα 5% 

Κεραλήκαηα 15% 

Κεηαθνξηθά κέζα 15-20% 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 30% 

Ινηπφο εμνπιηζκφο 15-20% 

 

Ρν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ή ηελ απφζπξζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 

θαζνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε θαη ηεο αληίζηνηρεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ θαη 

κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

Νη δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ελψ νη πξνζζήθεο θαη νη βειηηψζεηο πξνζαπμάλνπλ ην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο.   

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο  δελ ζα αλαθηεζεί.  Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία 

κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ αμία ρξήζεο πξνζδηνξίδεηαη κε πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ξνψλ κε ην 

θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 
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2.6 Άπια Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 

Ρα άπια ζηνηρεία αθνξνχλ θπξίσο ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα , ε αμία ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο 

αγνξάο ηνπο, πξνζαπμεκέλν κε ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο 

ιεηηνπξγίαο θαη κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο 

ηνπο. Πεκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ απφζβεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο 

κεζφδνπ απφζβεζεο. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ινγηζκηθνχ ζεσξείηαη κεδέλ. 

 

2.7 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ απνζβέλνληαη ππφθεηηαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ρα απνζβέζηκα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη θαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη 

ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο 

κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ 

απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ 

ξνψλ. Νη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’ απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ. 

2.8 Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ρν θφζηνο αγνξάο ησλ απνζεκάησλ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηηκή αγνξάο, ηνπο 

θφξνπο θαη έμνδα εηζαγσγήο θαη θφζηε κεηαθνξάο. Ρν θφζηνο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηα άκεζα 

αλαισζέληα πιηθά, ηα άκεζα εξγαηηθά θαζψο θαη ηα αλαινγνχληα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηδηνπαξαγψκελσλ πξντφλησλ (φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε). Ρν 

θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ εηήζηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ.  

2.9 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ 

νλνκαζηηθή αμία, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Νη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο 

απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ν φκηινο θαη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε 

λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο 

είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ 

ξνψλ. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 
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2.10. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. 

2.11 Κεηνρηθφ θεθάιαην  

Νη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη 

κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ ζπγθεληξψζεσο θεθαιαίνπ, ζε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή 

ηεο δηαθνξάο ππέξ ην άξηην. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε 

επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία θηήζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Ζ αμία θηήζεσο ησλ ηδίσλ 

κεηνρψλ, κεησκέλεο κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Θάζε θέξδνο ή δεκηά απφ 

πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

2.12 Απνζεκαηηθά 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο Λνκνζεζίαο,, ε δεκηνπξγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, κε 

ηελ θαη’ έηνο κεηαθνξά πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ησλ εηήζησλ κεηά απφ θφξνπο, θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθή 

κέρξη λα θηάζεη ην χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ ζην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ 

δηαλέκεηαη κφλν θαηά δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, κπνξεί φκσο λα ζπκςεθηζηεί κε ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο. 

Ρα απνζεκαηηθά θνξνινγηθψλ λφκσλ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο νη 

νπνίεο, είηε παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηάζεζεο ηεο θνξνινγίαο νξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ ζην ρξφλν ηεο 

δηαλνκήο ηνπο πξνο ηνπο κεηφρνπο, είηε παξέρνπλ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο σο θίλεηξα δηελέξγεηαο 

επελδχζεσλ. 

2.13 Γαλεηζκφο 

Γάλεηα Ρξαπεδψλ 

ιεο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλεο κε ηα ηπρφλ άκεζα 

θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε 

ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

2.14 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο  

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλεη ηξέρνληεο θαη αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.  

(α) Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπο ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο, πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηξέρνπζα ή ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Νη ηξέρνληεο θφξνη ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο, πνπ ηζρχνπλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε 

ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη.  

(β)  Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ 



ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

 38 

πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή  πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

θαηαρσξνχληαη, θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν 

θέξδνο, γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο, πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή απαίηεζε. 

2.15 Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθφ 

(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο  

Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα 

φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

(β) Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

Ν φκηινο δελ έρεη θαλέλα ζρέδην θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ηελ αθππεξέηεζε παξά 

κφλν ζρέδηα θαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξάο ζε θξαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία. Ρν πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ 

ππνινγίδεηαη κε αλαινγηζηηθή κειέηε απφ εγθεθξηκέλν αλαινγηζηή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη γίλνληαη 

νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζην πνζφ πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί. 

2.16 Ξξνβιέςεηο  

Νη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα 

γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο 

ππνρξεψζεσο. Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα εηζξνήο νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ή εθξνήο πφξσλ 

αληίζηνηρα. 

2.17 Αλαγλψξηζε εζφδσλ 

Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσινπκέλσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά 

απφ θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ρα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ κηιν δηαγξάθνληαη πιήξσο. 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Ξσιήζεηο αγαζψλ 

Νη πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ ν κηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη 

απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  

(β) Ξαξνρή ππεξεζηψλ 

Ρα έζνδα παξνρήο ππεξεζηψλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε κέζνδν ηκεκαηηθήο νινθιήξσζεο 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

(γ) Έζνδα απφ ηφθνπο 

Ρα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ.  

(δ) Έζνδα απφ δηθαηψκαηα 

Ρα έζνδα απφ δηθαηψκαηα ινγίδνληαη ζηε βάζε ηνπ δνπιεπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπζία ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ. 

(ε) Κεξίζκαηα 
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Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο, δειαδή φηαλ 

εγθξίλνληαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε πνπ είλαη ην θαηά λφκν αξκφδην φξγαλν λα ηα ρνξεγεί. 

2.18 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

2.19 Κηζζψζεηο 

Κηζζψζεηο, ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνπο 

εθκηζζσηέο θαη ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Νη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 

Ν φκηινο θαη ε εηαηξεία σο εθκηζζσηέο 

Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα, κε βάζε ηελ ζηαζεξή 

κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  Ρα πνζά πνπ νθείινληαη απφ κηζζσηέο βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη σο  απαηηήζεηο, κε πνζφλ ίζν κε ηελ θαζαξή επέλδπζε ζηε κίζζσζε.  Ρα ζρεηηθά 

έζνδα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηξφπν πνπ λα δίλεη κία ζηαζεξή, δηαρξνληθά, απφδνζε επί ηεο 

εθάζηνηε αλεμφθιεηεο θαζαξήο επέλδπζεο ηνπ νκίινπ. 

Ν φκηινο θαη ε εηαηξεία σο κηζζσηέο 

Ξιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε ηελ ζηαζεξή 

κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ, θαηαρσξνχληαη  σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ απνηηκψκελα, θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

κίζζσζεο, ζηελ εχινγε αμία ηνπο ή εθ’ φζνλ είλαη κηθξφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ πιεξσηέσλ 

κηζζσκάησλ. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηνλ εθκηζζσηή θαηαρσξείηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ σο ππνρξέσζε απφ 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Νη κηζζσηηθέο πιεξσκέο κεξίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαη ζε θαηαβνιή 

ππνρξέσζεο κε ηξφπν πνπ λα δίλεη ζηαζεξφ επηηφθην ζην εθάζηνηε ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. 

 
3. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ 

 
3.1. Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 

Ν φκηινο θαη ε εηαηξεία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο, 

πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ 

δηεθπεξαηψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη 

φηαλ απαηηείηαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξέρεη γξαπηέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν 

ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

(α) Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ν θίλδπλνο απηφο είλαη ζεκαληηθά κεησκέλνο, ιφγσ ηνπ φηη ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ (άλσ ηνπ 90%) γίλεηαη ζε επξψ. 
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(β) Ξηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ν κηινο θαη  ε Δηαηξεία δελ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ .Νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε 

πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ θαη θαηφπηλ ειέγρνπ εηζπξαμηκφηεηαο. Δίλαη ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν 

βαζκφο επηζθαιεηψλ απφ κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη 

επηζθάιεηεο ε Δηαηξία ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 

Ξεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο 

ζηελ εηαηξεία. 

 (γ) Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  

Ν θίλδπλνο απηφο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζψο ε Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλά φξηα 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο . κσο , κία πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα , ζα κπνξνχζε λα αλαηξέζεη ηηο ελ ιφγσ δπλαηφηεηεο καο, αλ θαη ππφ ην 

θσο ησλ λέσλ εμειίμεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηε ζπκθσλία ηνπ PSI, ν ελ ιφγσ θίλδπλνο κάιινλ έρεη 

κεηξηαζζεί. 

 (δ) Θίλδπλνο κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Ν φκηινο θαη ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνιηηηθή 

δε ηνπ νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, είλαη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ 

επηηνθίνπ. Ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα είλαη πιένλ 

ζεκαληηθφο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ spreads θαη ηεο ζθηθηήο πηζησηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ. 
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4. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 

 
α) Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο βάζεο, ψζηε λα ππάξρεη εκπηζηνζχλε εθ 

κέξνπο ησλ επελδπηψλ θαη ησλ πηζησηψλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε κειινληηθή ηεο αλάπηπμε. Ζ δηνίθεζε 

παξαθνινπζεί ηα Ίδηα θεθάιαηα ηα νπνία θαη εθιακβάλεη ζην ζχλνιφ ηνπο, ψζηε ε ζρέζε ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηα Μέλα θεθάιαηα, λα δηακνξθψλεηαη 40% Ίδηα Θεθάιαηα θαη 60% Μέλα Θεθάιαηα. Ξεξηζηαζηαθά θαη ζε 

πεξηφδνπο ρακειψλ ηηκψλ ηεο κεηνρήο θαη χπαξμεο πιενλαδφλησλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ, αγνξάδνληαη ίδηεο 

κεηνρέο, κε ζθνπφ ηελ πψιεζή ηνπο ζε πεξηφδνπο αλφδνπ ηεο ηηκήο, γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. 

β) Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, Θ.Λ. 2190/1920, επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζε 

ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο: 

i. Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή ηνπο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ κπνξεί λα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Λφκν. 

ii. Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία 

έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ 

κέηξνπ. 

iii. ηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε εηαηξεία κπνξεί λα ιπζεί κε 

δηθαζηηθή απφθαζε, κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

iv. Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ Ραθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο, ηνπ 

ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ. Ν ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ 

απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

v. Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ 

επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη ππνρξεσηηθή. Ρνχην δελ 

έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 

65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ην κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη 

ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί ησλ θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ 

Απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη 

δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Ρέινο, κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 

γ) Ζ εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε 

ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα. 
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5. ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΔΘΡΗΚΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΘΟΗΠΔΗΠ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

 
Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 

πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

Ν φκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Γελ 

ππάξρνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο 

πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 

κήλεο. 

 

6. ΛΔΑ ΞΟΝΡΞΑ ΘΑΗ ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΔΠ 

Λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα 

ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2011 

ΓΙΞ 24 (Αλαζεσξεκέλν 2009) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» 

(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 632/2010 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2010, L 186/20.07.2010) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα 

κέξε δεκνζίνπ (governments - related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. 

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.  Νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ  

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» 

(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΔ) αξηζ. 1293/2009 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 23εο Γεθεκβξίνπ 2009, L 347/24.12.2009) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα 

πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. Ππγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο 

γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο θαη πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη 

σο ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο, εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα 

πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία 

επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ δηφηη δελ έρνπλ ζπλαθζεί ηέηνηνπ 

είδνπο ζπλαιιαγέο. 

ΓΞΣΑ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο» 
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(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 574/2010 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2010, L 166/01.07.2010) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ζηηο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ πεξηνξηζκέλεο 

εμαηξέζεηο απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπγθξηηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 7 ζρεηηθά κε ηελ εχινγε αμία θαη ηνλ 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη 

ηνπ Νκίινπ θαζψο έρνπλ ήδε κεηαβεί ζηα ΓΞΣΑ. 

ΔΓΓΞΣΑ 14 (Ρξνπνπνηεκέλε) «Όξηα Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρψλ, Διάρηζην 

Απαηηνχκελν Πρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπο» 

(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 633/2010 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2010, L 186/20.07.2010) 

Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη εηδηθφηεξα φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ 

εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή 

νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ 

παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

ΔΓΓΞΣΑ 19 «Γηαγξαθή Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο» 

(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 662/2010 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 23εο Ηνπιίνπ 2010, L 193/24.07.2010) 

Ζ Γηεξκελεία αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ ζα πηνζεηήζεη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνλίζεη, ην ζχλνιν ή κέξνο, κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Ζ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

 

Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ 

ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) 

(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 149/2011 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 18εο Φεβξνπαξίνπ 2011, L 46/19.02.2011) 

Ρν ΠΓΙΞ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ εμέδσζε ηνλ Κάην ηνπ 2010 ηξνπνπνηήζεηο ζε 

7 πθηζηάκελα πξφηππα θαη δηεξκελείεο. Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

Νη ζεκαληηθφηεξεο απαηηήζεηο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ είλαη νη εμήο: 

ΓΞΣΑ 1 Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ 

Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο: (α) φηαλ αιιάδεη κία ινγηζηηθή πνιηηηθή ζηελ πεξίνδν πνπ 

θαιχπηεηαη απφ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ, (β) γηα ηε ρξήζε ηεο εχινγεο 

αμίαο κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο Γ.Ξ.Ι.A.  σο ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο θαη (γ)  γηα ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζψκαησλ θαη  άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο θαηά ηελ 

εκεξνκελία κεηάβαζεο απφ εηαηξείεο πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο (rate regulations operations) . 

ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ ΓΞΣΑ 3 (2008), (β) ηελ απνηίκεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 



ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

 44 

ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ 

αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ.  

ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  

ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε 

ζηηο ζεκεηψζεηο.  

ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΙΞ 21, ΓΙΞ 28 θαη ΓΙΞ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.  

ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»  

Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε 

κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε απνηηκήζεηο 

ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην 

πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.  

ΔΓΓΞΣΑ 13 «Ξξνγξάκκαηα Ξηζηφηεηαο Ξειαηψλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο απνηίκεζεο ηεο 

επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. 

 

Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2012 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία (ή θαη ηνλ Όκηιν)   

Ρα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά  είλαη ππνρξεσηηθά 

γηα  πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ  1 Ηαλνπαξίνπ 2012. Ζ  Δηαηξεία θαη ν κηινο δελ έρεη 

εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα πξφηππα απηά θαη εθηηκά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΓΞΣΑ 7  (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηνπηζησηηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  

(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1205/2011 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 22εο Λνεκβξίνπ 2011, L 305/23.11.2011) 

Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ην απνηέιεζκα ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο νληφηεηαο. 

Πθνπφο ηνπο είλαη λα πξνσζεζεί ε δηαθάλεηα ζηελ αλαθνξά ησλ ζπλαιιαγψλ ζρεηηθά κε ηηο κεηαβηβάζεηο, 

ηδίσο εθείλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηηηινπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ Δηαηξεία θαη ν 

κηινο δελ αλακέλνπλ φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 
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εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΞ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ρν ΠΓΙΞ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ 

ζα επεθηείλεη ην ΓΞΣΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε 

ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ Δηαηξεία θαη ν κηινο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ 

ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία θαη ν κηινο δελ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ην ΓΞΣΑ 9 

λσξίηεξα δηφηη απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί 

εάλ ζα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

ΓΞΣΞ 13 «Απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρν ΓΞΣΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο. Νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ 

δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια 

πξφηππα. Ρν ΓΞΣΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην 

νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη 

θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Ζ Δηαηξεία θαη ν κηινο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ην ΓΞΣΑ 13 λσξίηεξα δηφηη απηφ 

δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί 

λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

ΓΙΞ 1  (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε  Ηνπιίνπ 2012. 

Ζ θχξηα αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα 

νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Ινηπψλ Ππλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ, ψζηε λα 

θαίλεηαη αλ απηά είλαη δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε πεξίνδν . 

Ζ Δηαηξεία θαη ν κηινο ζα εθαξκφζνπλ απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαη 

δελ αλακέλνπλ λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΙΞ 12 (Ρξνπνπνίεζε) «Φφξνη εηζνδήκαηνο» 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012. 

Ρν ΓΙΞ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα απνηηκά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο. Κπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη ππνθεηκεληθφ λα 

εθηηκεζεί θαηά πφζν ε αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν απνηηκάηαη κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα». Ζ ηξνπνινγία 
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παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο. Ζ Δηαηξεία θαη ν κηινο δελ 

αλακέλνπλ φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ην ΠΓΙΞ ηξνπνπνίεζε ην ΓΙΞ 19 θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή πνπ επηηξέπεη ζε κηα 

εηαηξεία λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

(πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ) («κέζνδνο πεξηζσξίνπ»). Νη εηαηξείεο πιένλ ζα αλαθέξνπλ απηέο 

ηηο αιιαγέο φηαλ απηέο ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ έιιεηκκα ή 

πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Δπίζεο, απαηηεί απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ππεξεζίαο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Ζ Δηαηξεία θαη ν κηινο 

δελ αλακέλνπλ φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 19  ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 19 δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΓΓΞΣΑ 20 «Θφζηνο απνγχκλσζεο θαηά ην Πηάδην Ξαξαγσγήο ελφο Νξπρείνπ Δπηθαλείαο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ζ δηεξκελεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ην θφζηνο (striping cost) πνπ πξνθχπηεη  απφ ηε δξαζηεξηφηεηα 

απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε εμνξπθηηθέο εξγαζίεο επηθάλεηαο,  γηα λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζε 

κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Νκάδα πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζε 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην  ΠΓΙΞ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12  θαη 

ηξνπνπνίεζε ηα ΓΙΞ 27 θαη ΓΙΞ 28. Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα 

εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε. Ρα πξφηππα απηά θαη νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ κηιν. Ν κηινο 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπο  ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη 

ζεκαληηθφηεξεο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: 

ΓΙΞ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 

Ρν Ξξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΞΣΑ 10 .Ρα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΙΞ 27 

«Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 πεξηέρεη ηηο ινγηζηηθέο 

απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ρν Ξξφηππν απαηηεί ε 
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νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην 

θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα».  

ΓΙΞ 28 (ηξνπνπνηεκέλν) «Ππκκεηνρέο ζε Ππγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» 

Ρν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε 

Ππγγελείο επηρεηξήζεηο». Ν ζθνπφο απηνχ ηνπ Ξξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε 

ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο 

θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ ΓΞΣΑ 11. 

ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 

Ρν ΓΞΣΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ηηο 

απαηηήζεηο ελνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Ρν ΓΞΣΑ 10 

ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

γηα ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο. Ρν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ειέγρνπ, φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί.  

ΓΞΣΑ 11 «Απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο» 

Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Σξεκαηννηθνλνκηθή Ξαξνπζίαζε ησλ Ππκθεξφλησλ ζε Θνηλνπξαμίεο» 

θαη ηε Γηεξκελεία 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο - κε λνκηζκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ 

θνηλνπξαθηνχληεο». Ρν ΓΞΣΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ 

εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Νη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ 

πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο 

ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Νη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ 

ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ 

παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ρν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ 

ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. 

ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπκθεξφλησλ ζε άιιεο νληφηεηεο» 

Ρν ΓΞΣΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη 

κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Κία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην 

ΓΞΣΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΞΣΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΙΞ 27 ή 28. 
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7. ΞΟΝΠΘΔΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 
7.1 Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

(Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

Όκηινο 

 Γήπεδα νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα/ 
Ρερληθέο 

εγθαηαζηάζεη
ο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

Αθηλ. ππφ 
εθηέιεζε & 
πξνθ/ιεο Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο      
 

  

Θαηά ηελ 
31/12/2010 17.676.203,11 7.523.715,73 388.816,69 775.482,45 823.365,73 295.308,06 27.482.891,77 

Ξξνζζήθεο  2011 100.430,49 315.787,75 112.125,00 180.962,37 37.850,89 182.192,89 929.062,50 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέ
ο  201 0,00 0,00 -30.000,00 -75.891,31 -4.565,00 -107.064,11 -217.520,42 

Θαηά ηελ 
31/12/2011 17.776.633,60 7.839.503,48 470.941,69 880.553,51 856.651,62 370.436,84 28.194.433,85 

Ππζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο        

Θαηά ηελ 
31/12/2010 0,00 1.185.434,29 341.357,68 495.465,24 742.704,73 0,00 2.664.961,94 

Απνζβέζεηο  2011 0,00 304.944,25 54.699,27 103.938,64 55.593,91 0,00 519.276,07 

Απνζβέζεηο 
πσιεζέλησλ 2011 0,00 0,00 -1.500,00 -60.029,78 -4.564,99 0,00 -66.094,77 

Θαηά ηελ 
31/12/2011 0,00 1.490.378,54 294.556,95 539.374,10 793.833,65 0,00 3.118.143,24 

Αλ/ζηε αμία        

Θαηά ηελ 
31/12/2011 17.776.633,60 6.349.124,94 176.384,74 341.179,41 62.817,97 370.436,84 25.076.290,61 

Θαηά ηελ 
31/12/2010 17.676.203,11 6.338.281,44 147.459,01 280.017,21 80.661,00 295.308,06 24.817.929,83 

 

 

Όκηινο 

 Γήπεδα νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα/ 
Ρερληθέο 

εγθαηαζηάζεη
ο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

Αθηλ. ππφ 
εθηέιεζε & 
πξφθα/ιεο Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο      
 

  

Θαηά ηελ 
31/12/2009 17.676.203,11 7.413.420,22 372.504,39 791.254,29 810.179,88 197.051,29 27.260.613,18 

Ξξνζζήθεο  2010 0,00 110.295,51 17.812,30 23.693,83 13.185,85 98.256,77 263.244,26 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέ
ο  2010 0,00 0,00 -1.500,00 -39.465,67 0,00 0,00 -40.965,67 

Θαηά ηελ 
31/12/2010 17.676.203,11 7.523.715,73 388.816,69 775.482,45 823.365,73 295.308,06 27.482.891,77 

Ππζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο        

Θαηά ηελ 
31/12/2009 0,00 906.685,49 201.970,02 417.844,28 686.227,04 0,00 2.212.726,83 

Ραθηνπνίεζε απνζβ. 
Δλνπνίεζεο 0,00 0,00 0,00 12.999,99 0,00 0,00 12.999,99 

Απνζβέζεηο  2010 0,00 278.748,80 39.917,90 100.766,32 56.477,69 0,00 475.910,71 

Απνζβέζεηο 
πσιεζέλησλ 2010 0,00 0,00 -530,24 -36.145,35 0,00 0,00 -36.675,59 

Θαηά ηελ 
31/12/2010  1.185.434,29 241.357,68 495.465,24 742.704,73 0,00 2.664.961,94 

Αλ/ζηε αμία        

Θαηά ηελ 17.676.203,11 6.338.281,44 147.459,01 280.017,21 80.661,00 295.308,06 24.817.929,83 
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31/12/2010 

Θαηά ηελ 
31/12/2009 17.676.203,11 6.506.734,73 170.534,37 373.410,01 123.952,84 197.051,29 25.047.886,35 

 

 

 

Δηαηξεία 

 Γήπεδα νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα/ 
Ρερληθέο 

εγθαηαζηάζεη
ο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

Αθηλ. ππφ 
εθηέιεζε & 
πξνθ/ιεο Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο      
 

  

Θαηά ηελ 
31/12/2010 17.660.800,88 7.358.475,46 355.027,92 734.627,64 650.933,91 197.051,29 26.956.917,10 

Ξξνζζήθεο  2011 107.563,24 204.749,05 83.625,00 136.380,31 27.538,07 173.098.66 732.954,33 

Αλαπξνζαξκνγή 
2011 8.269,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.269,48 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέ
ο  201 0,00 0,00 -30.000,00 -75.891,31 -4.565,00 0,00 -110.456,31 

Θαηά ηελ 
31/12/2011 17.776.633,60 7.563.224,51 408.652,92 795.116,64 673.906,98 370.149,95 27.587.684,60 

Ππζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο        

Θαηά ηελ 
31/12/2010 0,00 1.108.518,37 208.860,62 457.419,79 571.219,71 0,00 2.346.018,49 

Απνζβέζεηο  2011 0,00 281.555,44 53.039,42 95.874,02 47.902,57 0,00 478.371,45 

Απνζβέζεηο 
πσιεζέλησλ 2011 0,00 0,00 -1.500,00 -60.029,78 -4.564,99 0,00 -66.094,77 

Θαηά ηελ 
31/12/2011 0,00 1.390.073,81 260.400,04 493.264,03 614.557,29 0,00 2.758.295,17 

Αλ/ζηε αμία        

Θαηά ηελ 
31/12/2011 17.776.633,60 6.173.150,70 148.252,88 301.852,61 59.349,69 370.149,95 24.829.389,43 

Θαηά ηελ 
31/12/2010 17.660.800,88 6.249.957,09 146.167,30 277.207,85 79.714,20 197.051,29 24.610.898,61 

 

 
 

Δηαηξεία 

 Γήπεδα νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα/ 
Ρερληθέο 

εγθαηαζηάζεη
ο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

Αθηλ. πφ 
εθηέιεζε & 
πξνθ/ιεο Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο       
 

 

Θαηά ηελ 
31/12/2009 17.660.800,88 7.262.031,64 338.715,62 750.399,48 638.912,46 197.051,29 26.847.911,37 

Ξξνζζήθεο  2010 0,00 96.443,82 17.812,30 23.693,83 12.021,45 0,00 149.971,40 

Δθπνηήζεηο/Κεηαθν
ξέο  2010 0,00 0,00 -1.500,00 -39.465,67 0,00 0,00 -40.965,67 

Θαηά ηελ 
31/12/2010 17.660.800,88 7.358.475,46 355.027,92 734.627,64 650.933,91 197.051,29 26.956.917,10 

Ππζζσξεπκέλε
ο απνζβέζεηο        

Θαηά ηελ 
31/12/2009 0,00 845.541,08 169.707,80 394.114,53 516.172,08 0,00 1.925.535,49 

Απνζβέζεηο  2010 0,00 262.977,29 39.683,06 99.450,61 55.047,63 0,00 457.158,59 

Απνζβέζεηο 
πσιεζέλησλ   2010 0,00 0,00 -530,24 -36.145,35 0,00 0,00 -36.675,59 

Θαηά ηελ 
31/12/2010 0,00 1.108.518,37 208.860,62 457.419,79 571.219,71 0,00 2.346.018,49 
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Αλ/ζηε αμία        

Θαηά ηελ 
31/12/2010 17.660.800,88 6.249.957,09 146.167,30 277.207,85 79.714,20 197.051,29 24.610.898,61 

Θαηά ηελ 
31/12/2009 17.660.800,88 6.416.490,56 169.007,82 356.284,95 122.740,38 197.051,29 24.922.375,88 

 

Πε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο χςνπο 3.750.000,00 επξψ γηα 

εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 

 

7.2 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
ΝΚΗΙΝΠ 

 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο     

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 210.880,08 199.380,08 210.880,08 199.380,08 

Ξξνζζήθεο  2011 7.775,00 11.500,00 7.775,00 11.500,00 

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 218.655,08 210.880,08 218.655,08 210.880,08 

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο     

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 195.562,25 143.678,70 195.562,25 143.678,70 

Απνζβέζεηο  2011 13.535,59 51.883,55 13.535,59 51.883,55 

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 209.097,84 195.562,25 209.097,84 195.562,25 

Αλαπφζβεζηε  αμία     

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 9.557,24 15.317,83 9.557,24 15.317,83 

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 15.317,83 55.701,38 15.317,83 55.701,38 

 
7.3. Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

Νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αλαιχνληαη σο θαησηέξσ: 

 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

I.ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ A.E. 0,00 0,00 166.479,82 166.479,82 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. 0,00 0,00 576.134,32 576.134,32 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝI Α.Δ.Β.Δ. 534.533,53 718.100,48 1.026.393,74 1.026.393,74 

INTERWOOD CYPRUS 0,00 0,00 44.000,00 4.000,00 

ΠΛΝΙΝ 534.533,53 718.100,48 1.813.007,88 1.773.007,88 

Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο 

ζπκκεηνρψλ  0,00 0,00 -530.893,11 -493.516,08 

ΠΛΝΙΝ ΘΓΑΡΟΗΘΔΠ ΘΑΗ 

ΠΓΓΔΛΔΗΠ 534.533,53 718.100,48 1.282.114,77 1.279.491,80 

ΠΛ.ΜΙ. Λ.ΞΗΔΟΗΑΠ 99.120,00 97.500,00 99.120,00 97.500,00 

ΠΛΝΙΝ  633.653,53 815.600,48 1.381.234,77 1.376.991,80 

 

 



ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

 51 

7.4 Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Όκηινο Δηαηξεία 

Απνζέκαηα 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Δκπνξεχκαηα 7.024.977,74 8.426.208,35 6.560.628,38 8.144.071,16 

Έηνηκα πξντφληα & εκηηειή 1.473.886,74 1.622.402,85 1.473.858,24 1.622.374,35 

Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο 220.405,63 331.175,43 220.405,63 331.175,43 

Πχλνιν 8.719.270,11 10.379.786,63 8.254.892,25 10.097.620,94 

Κείνλ : Ξξφβιεςε γηα απαμίσζε 

απνζεκάησλ (74.791,89) (74.791,89) (74.791,89) (74.791,89) 

Πχλνιν 8.644.478,22 10.304.994,74 8.180.100,36 10.022.829,05 

 

7.5 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη Ινηπέο απαηηήζεηο  

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη 

ινηπέο απαηηήζεηο Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Ξειάηεο 8.300.005,19 9.352.719,46 9.206.966,23 9.397.705,05 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 851.870,47 838.408,04 756.226,27 662.645,04 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 6.929.871,41 10.927.037,17 6.471.491,04 10.909.277,73 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 3.043.721,75 2.003.413,43 3.015.021,75 1.993.313,43 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 758.431,35 377.981,03 747.781,35 366.731,03 

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα 

επηζθαιείο πειάηεο (1.650.811,78) (1.187.399,36) (1.629.304,93) (1.178.870,40) 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 18.233.088,39 22.312.159,77 18.568.181,71 22.150.801,88 

Αγνξέο ππφ παξαιαβή 592.018,39 495.801,39 592.018,39 495.801,39 

Διι. Γεκφζην 132.791,79 116.162,31 84.269,07 85.536,22 

Ινηπνί Σξεψζηεο 405.409,18 426.743,40 398.493,99 418.458,71 

Ινγαξηαζκνί δηαρ/ζεσο 

πξνθ/ισλ & πηζηψζεσλ 85.931,62 73.207,21 84.896,62 72.607,21 

Ξξνθ/ιέο γηα αγνξέο απνζεκ. 1.149.393,73 105.816,53 1.149.317,89 105.816,53 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 52.513,69 52.855,72 44.456,39 46.295,60 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 116.010,16 106.603,23 53.898,15 24.742,33 

Ινηπέο απαηηήζεηο 2.534.068,56 1.377.189,79 2.407.350,47 1.249.257,99 

 

Νη ινγαξηαζκνί ησλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνπλ απνκεηψζεηο (πξνβιέςεηο) γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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 Όκηινο  Δηαηξεία  

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

πφινηπν πξνβιέςεσλ 

01/01/2011 1.187.399,36 1.046.032,32 1.178.870,40 1.034.196,89 

Ξξνβιέςεηο ρξήζεσο 

2011 638.297,16 153.202,47 625.319,27 144.673,51 

Έζνδα απφ 

αρξεο.πξνβιέςεηο 

ρξήζεσο 2011 0,00 (11.835,43) 0,00 0,00 

Γηαγξαθέο ρξήζεσο 2011 174.884,74 0,00 174.884,74 0,00 

πφινηπν πξνβιέςεσλ 

31/12/2011 1.650.811,78 1.187.399,36 1.629.304,93 1.178.870,40 

 

Ζ κέζε πεξίνδνο πίζησζεο πνπ παξαζρέζεθε ζηνπο πειάηεο απφ ηελ Δηαηξεία αλήιζε ζε 7 κήλεο. Ξηζησηηθά 

φξηα ππάξρνπλ γηα φινπο ηνπο πειάηεο κε βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηεο δηνίθεζεο, ηα νπνία εμεηάδνληαη 

ζε ζπλερή βάζε ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα εθάζηνηε δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

Ζ εηαηξεία έρεη ζεκαληηθή δηαζπνξά πσιήζεσλ θαη ζπλεπψο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ ηαπηίδεηαη πεξίπνπ κε ηε ινγηζηηθή ηνπο. 

Νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή 

έλδεημε φηη ε εηαηξεία δελ ζα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη βάζεη ησλ αξρηθψλ φξσλ ησλ 

ζπκβάζεσλ πψιεζεο. Δλδείμεηο κε εηζπξαμηκφηεηαο ζπληζηνχλ νη ζεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 

ησλ ρξεσζηψλ θαη ε θαζπζηέξεζε ηεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ, πέξαλ ηνπ νξίνπ πίζησζεο. Ρν πνζφ ηεο 

πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ ρξεκαηνξνψλ 

πνπ ζα εηζπξαρζνχλ. 

Ν φκηινο θαη ε εηαηξεία δελ εθηίζεληαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν δηφηη φιεο νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε επξψ. 

Νη θαζπζηεξεκέλεο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε 

απνκείσζεο αλέξρνληαη ζε 8.187,00 ρηι. επξψ. Νη απαηηήζεηο απηέο θαζπζηεξνχλ θαηά κέζνλ φξν 2 κήλεο 

θαη δελ απνκεηψζεθαλ δηφηη ε θαζπζηέξεζή ηνπο είλαη πεξηζηαζηαθή θαη ε πιήξεο είζπξαμή ηνπο θξίζεθε 

εχινγε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηηο απαηηήζεηο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εγγπήζεηο 

αλέξρνληαη ζε 6.397,00 ρηι. επξψ. 

Νη ιεθζείζεο εγγπήζεηο αλέξρνληαη ζε 1.790,00 ρηι.επξψ θαη αθνξνχλ θπξίσο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο.  

Ζ εηαηξεία έρεη εθρσξήζεη απαηηήζεηο πνζνχ 700,00 ρηι. ζε εηαηξείεο factoring.  

 

Ζ ειηθία ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο έρεη σο εμήο : 

 

 31.12.2011 31.12.2010 

0-90 εκέξεο 5.641.461,83 8.033.730,93 

90-120 εκέξεο 1.865.554,60 2.178.569,67 
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120 + εκέξεο 12.690.470,21 13.117.371,68 

 20.197.486,64 23.329.672,28 

 

 

7.6 Ρακεηαθά δηαζέζηκα  θαη ηζνδχλακα 

Ρα δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο : 
 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Ρακείν 26.670,17 20.328,03 20.307,52 14.581,63 

Θαηαζέζεηο φςεσο 543.240,34 231.750,13 260.407,27 53.403,84 

Πχλνιν 569.910,51 252.078,16 280.714,79 67.985,47 

 
7.7 Κεηνρηθφ θεθάιαην 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε δεθαέμη εθαηνκκχξηα εθαηφλ εμήληα έμη ρηιηάδεο ελληαθφζηα 

εβδνκήληα έλα  επξψ θαη ηέζζεξα ιεπηά ηνπ επξψ (16.166.971,04) δηαηξνχκελν ζε ηξηάληα έμη εθαηνκκχξηα 

επηαθφζηεο ζαξάληα ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφλ δεθαέμη (36.743.116) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,44 Δπξψ εθάζηε, εθ 

ησλ νπνίσλ ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα εθαηφλ εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο δηαθφζηεο νγδφληα (34.176.280) είλαη 

θνηλέο κεηά ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νθηαθφζηεο ηξηάληα 

έμη (2.566.836) είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο. Νη 

κεηνρέο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχλνιφ ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ. 

 
7.8 Απνζεκαηηθά Θεθάιαηα 

Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο  

 
 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 5.927.374,18 5.927.374,18 5.927.374,18 5.927.374,18 

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο 7.312.071,93 7.312.047,79 7.312.071,93 7.305.456,35 

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ 980.706,93 980.706,93 930.630,07 930.630,07 

Έθηαθην απνζεκαηηθφ 139.697,04 139.697,04 139.697,04 139.697,04 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 159.148,06 159.148,06 159.148,06 159.148,06 

Ινηπά απνζεκαηηθά 27.226,24 27.226,24 27.226,24 27.226,24 

Απνζεκαηηθφ αληηζηάζκηζεο 

ηακ.ξνψλ -160.000,00 0,00 -160.000,00 0,00 

Πχλνιν 14.386.224,38 14.546.200,25 14.336.147,52 14.489.531,94 
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7.9 Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Νκνινγηαθά δάλεηα 6.312.710,00 4.477.330,00 6.312.710,00 4.477.330,00 

Ρξάπεδεο ινγ. Κεζνπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ 0,00 610.600,00 0,00 610.600,00 

πνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 205.440,01 256.986,85 205.440,01 256.986,85 

Ξαξάγσγν αληηζηάζκηζεο ηακ. ξνψλ 200.000,00  200.000,00 0,00 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο  ππνρξ. 13.515,92 7.499,98 13.515,92 7.499,98 

ΠΠχχλλννιινν  6.731.665,93 5.352.416,83 6.731.665,93 5.352.416,83 

 

Απφ ηα νκνινγηαθά δάλεηα ηεο εηαηξείαο πνζφ επξψ 4.000.000,00 είλαη κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο . Νη 

ιήμεηο ηνπο είλαη απφ 1 έσο 5 έηε. 

Νη ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη εμαζθαιηζκέλεο κε ηα κηζζσκέλα ελζψκαηα πάγηα ηα νπνία 

πεξηέξρνληαη ζηνλ εθκηζζσηή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ κηζζσηή λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Νη ππνρξεψζεηο απφ ηα κειινληηθά κηζζψκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηφθσλ έρνπλ σο εμήο : 

Κέρξη έλα (1) έηνο 64.868,16 

Απφ δχν (2)  έηε κέρξη πέληε (5) έηε 237.849,92 

Κεηά απφ πέληε (5) έηε 0.00 

 

7.10 Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

  

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

πφινηπν ππνρξέσζεο ηελ 31.12.2010 468.069,00 559.658,99 410.632,00 500.056,39 

‘Έζνδα απφ πξνβιέςεηο (15.475,71) (43.282,91) (15.475,71) (38.409,55) 

Γαπάλε πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηα 

απνηειέζκαηα (35.589,29) (48.307,08) (52.273,29) (51.014,84) 

πφινηπν ππνρξέσζεο ηελ 31.12.2011 417.004,00 468.069,00 342.883,00 410.632,00 

 

Νη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο : 

 

 31/12/2011 

Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 4.91% 

Αχμεζε απνδνρψλ 2,50% 

Ξιεζσξηζκφο 2,50% 
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7.11 Ινηπέο πξνβιέςεηο  

Νη πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 
 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Ξξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 276.506,55 276.506,55 258.570,86 258.570,86 

 
 

Νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ πξνβαίλνπλ ζε ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Ζ 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Α.Δ. (απνξξνθψκελε) έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008, ε ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ 

ΑΡΔΛΔ (απνξξνθψζα) έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2006 θαη γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο έρεη 

ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε πνζνχ επξψ 258.570,86. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία Η. ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ Α.Δ. έρεη ειεγρζεί 

θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008 θαη γηα ηε ρξήζε 2009 έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε πνζνχ επξψ 

17.435,69.Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 

2009 θαη γηα ηε ρξήζε 2010  έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε πνζνχ επξψ 500,00. 

Γηα ηε ρξήζε 2011 ε εηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994. Ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε 

θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2011. (Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο).» 

 
7.12 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

Νη ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο πξνο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρ/ζκεο 

ππνρξεψζεηο  Όκηινο  Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο  1.762.475,29 1.464.911,90 1.585.890,65 1.322.567,72 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 5.854,80 231.814,80 5.854,80 93.351,54 

Πχλνιν 1.768.330,09 1.696.726,70 1.591.745,45 1.415.919,26 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 127.858,60 138.241,50 105.797,73 119.599,02 

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 232.960,86 223.206,96 226.426,02 213.527,30 

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 1.841.972,63 1.858.488,03 1.841.972,63 1.858.488,03 

Ξηζησηέο δηάθνξνη 60.114,65 302.051,54 59.766,74 301.158,80 

Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 156.117,63 140.625,17 141.152,40 138.166,21 

Πχλνιν 2.419.024,37 2.662.613,20 2.375.115,52 2.630.939,36 
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7.13 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 

Νη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ 

δάλεηα : 

 

  Όκηινο  Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο 

ππνρξεψζεηο 16.703.535,38 17.197.778,87 16.703.535,38 17.197.778,87 

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 2.164.620,00 4.883.067,60 2.164.620,00 4.883.067,60 

Πχλνιν 18.868.155,38 22.080.846,47 18.868.155,38 22.080.846,47 

 
Ρν εχξνο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θπκαίλεηαη απφ 2,79% έσο 9,450% θαη ε δηάξθεηα ησλ δαλείσλ απηψλ 

είλαη απφ 1 έσο 3 κήλεο. Ρν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο είλαη ρσξίο 

εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Νη εχινγεο αμίεο ησλ δαλείσλ ηαπηίδνληαη κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο. 

 

7.14 Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 
   Όκηινο  Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

ΦΞΑ 146.179,28 144.810,97 146.179,28 135.922,21 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ 

ΞΟΝΠ/ΘΝ 29.604,88 43.175,20 23.179,84 38.337,23 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ 

ΡΟΗΡΩΛ 5.164,54 4.598,82 4.764,54 4.198,82 

ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ 18.337,67 30.392,55 18.337,67 30.349,94 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ 

ΞΟΝΖΓ.ΣΟΖΠΔΩΛ 0,00 91.013,57 0,00 86.346,83 

Πχλνιν 199.286,37 313.991.11 192.461,33 295.155,03 

 

 
 

7.15 Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη πνρξεψζεηο 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. πνρξ. (2.699.616,70) (2.685.781,23) (2.699.616,70) (2.684.127,33) 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. Απαηη. 817.926,82 822.338,14 803.102,62 810.850,74 

 (1.881.689,88) (1.863.443,09) (1.896.514,08) (1.873.276,59) 

 

Πχκθσλα κε ηνλ Λ. 3697/2008 ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ 

ηελ 01/01/2010 έσο ηελ 31/12/2013 θαη παγηψλεηαη ζε 20% απφ ηελ 01/01/2014. Δπηπιένλ ζηε ρξήζε 2008 
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έγηλε θνξνινγηθή αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 

2065/1992 , απφ ηελ νπνία πξνέθπςε κείσζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο . Ιφγσ ησλ 

γεγνλφησλ απηψλ,ζηε ρξήζε 2008 έγηλε επαλαυπνινγηζκφο ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. 

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν είλαη ε εμήο : 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

πφινηπν αξρήο ρξήζεο (1.863.443,09) (1.908.675,14) (1.873.276,59) (1.917.657,39) 

Απεπζείαο ζηελ Θαζαξή 

Θέζε 40.000,00 0,00 38.346,10 0,00 

Σξέσζε ζηα απνηειέζκαηα (58.246,79) 45.232,05 (61.583,59) 44.380,80 

πφινηπν ηέινπο ρξήζεο (1.881.689,88) (1.863.443,09) (1.896.514,08) (1.873.276,59) 

 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο 

θνξνινγηθέο δηαθνξέο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 Όκηινο Δηαηξεία 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Δλζψκαηα πάγηα 2.699.616,70 2.685.781,23 2.699.616,70 2.684.127,33 

Πχλνιν 2.699.616,70 2.685.781,23 2.699.616,70 2.684.127,33 

 

 Όκηινο Δηαηξεία 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 40.689,89 56.052,57 40.689,89 56.052,57 

πνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζε 

εξγαδνκ. 80.887,03 88.004,87 66.062,83 76.517,47 

πνρξεψζεηο απφ ρξεκ. κηζζψζεηο 41.088,00 51.397,37 41.088,00 51.397,37 

πνηίκεζε ζπκκεηνρψλ 60.670,87 72.292,29 60.670,87 72.292,29 

Απνκείσζε απνζεκάησλ 14.958,38 14.958,38 14.958,38 14.958,38 

Απνκείσζε απαηηήζεσλ 154.239,38 154.239,38 154.239,38 154.239,38 

Αληηζηάζκηζε ηακ. ξνψλ 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 

Αλάθηεζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ 385.393,28 385.393,28 385.393,28 385.393,28 

Πχλνιν 817.926,82 822.338,14 803.102,62 810.850,74 
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7.16 Ξσιήζεηο 

Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 
 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΔΚΞΝΟ/ΡΩΛ 23.850.021,54 26.994.464,16 23.375.194,60 26.415.710,43 

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ  2.123.389,22 3.223.060,65 2.123.389,22 3.223.060,65 

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞ.ΑΞΝΘ. 36.294,51 111.452,63 36.294,51 111.452,63 

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 199.727,15 213.415,13 20.816,99 22.516,52 

Πχλνιν 26.209.432,42 30.542.392,57 25.555.695,32 29.772.740,23 

 
7.17 Θφζηνο πσιήζεσλ 

 
 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

ΞΩΙΖΠΔΩΛ 

ΔΚΞΝΟ/ΡΩΛ 19.161.512,97 21.667.224,36 19.150.179,91 21.424.006,96 

ΞΩΙΖΠΔΩΛ 

ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ 1.695.673,42 2.389.748,84 1.695.673,42 2.389.748,84 

ΞΩΙΖΠΔΩΛ 

ΙΝΗΞ.ΑΞΝΘ. 26.884,61 73.277,58 26.884,61 73.277,58 

ΞΩΙΖΠΔΩΛ 

ΞΖΟΔΠΗΩΛ 48.701,37 49.840,08 11.208,62 12.974,80 

Πχλνιν 20.932.772,37 24.180.090,86 20.883.946,56 23.900.008,18 

 
7.18 Άιια έζνδα  

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Δπηδνηήζεηο – Δπηρνξεγ. 35.685,13 6.289,49 2.845,00 0,00 

Έζνδα απφ πξνκήζεηεο 276,63 6.677,43 276,63 6.677,43 

Έζνδα απφ ελνίθηα 229.562,22 301.268,84 243.449,64 303.088,64 

Έζνδα απφ εηζπξαρζέληα 

έμνδα 335.959,74 426.647,92 304.665,71 408.087,81 

Έζνδα απφ απνζήθεπζε 319,05 0,00 319,05 0,00 

Πχλνιν 601.802,77 740.883,68 551.556,03 717.853,88 

 
 
7.19 Άιια έμνδα  

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα 

έμνδα 53.441,64 51.547,98 53.290,57 51.290,07 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα 

έζνδα -20.349,22 -38.626,29 -20.027,66 -38.105,76 

Έθηαθηεο δεκίεο 30.853,51 34.197,04 30.853,51 34.197,04 

Έθηαθηα θέξδε -26.000,09 -41.515,19 -25.170,30 -41.515,19 

Έμνδα πξνεγ. ρξήζεσλ 7.534,94 9.169,13 5.747,27 9.034,17 
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Έζνδα πξνεγ. ρξήζεσλ -191.743,56 -6.962,89 -191.743,56 -6.174,57 

Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο 638.297,16 153.202,47 625.319,27 144.673,51 

Έζνδα απφ πξνβιέςεηο  0,00 -13.591,92 0,00 -1.400,00 

Πχλνιν 492.034,38 147.420,33 478.269,10 151.999,27 

 
 
7.20 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 813.869,87 1.074.621,99 736.784,20 1.000.507,43 

Ακνηβέο ηξίησλ 256.805,20 272.333,00 237.656,20 254.309,16 

Ξαξνρέο ηξίησλ 251.984,00 220.395,37 237.766,15 192.873,10 

Φφξνη – ηέιε 136.738,19 129.837,44 131.499,91 124.389,61 

Γηάθνξα έμνδα 168.450,93 194.631,02 148.135,81 162.021,23 

Απνζβέζεηο παγίσλ 173.739,44 155.934,44 168.657,81 152.987,82 

Ξξνβιέςεηο απνδ. Ξξνζ. -37.171,49 -50.419,08 -52.273,29 -51.014,84 

Πχλνιν 1.764.416,14 1.997.334,18 1.608.226,79 1.836.073,51 

 
 
7.21 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 1.834.099,99 2.330.689,97 1.474.028,69 2.011.913,22 

Ακνηβέο ηξίησλ 33.439,69 34.845,03 33.439,69 34.845,03 

Ξαξνρέο ηξίησλ 320.381,66 378.640,47 236.204,03 309.410,19 

Φφξνη – ηέιε 209.676,03 182.220,14 195.087,16 169.604,06 

Γηάθνξα έμνδα 754.263,05 894.365,35 699.766,01 855.219,27 

Απνζβέζεηο παγίσλ 318.243,78 345.968,01 282.947,54 330.688,79 

Ξξνβιέςεηο απνδ. Ξξνζ. 1.054,80 -3.302,92 0,00 0,00 

Πχλνιν 3.471.159,00 4.163.426,05 2.921.473,12 3.711.680,56 

 
7.22 Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη 

ζπλαθή έμνδα 1.708.083,33 1.709.186,18 1.703.030,70 1.706.173,52 

Αληηζηάζκηζε ηακ.ξνψλ 184.825,55 0,00 184.825,55 0,00 

Ξηζησηηθνί ηφθνη -143.521,10 -345.537,62 -142.856,50 -342.868,45 

Απνηειέζκαηα απφ 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 183.566,95 136.671,31 0,00 0,00 

Πχλνιν 1.932.954,73 1.500.319,87 1.744.999,75 1.363.305,07 

 
7.23 Φφξνη-Έμνδα 

Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη 

σο εμήο: 
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 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Φφξνο εηζνδήκαηνο επί 

θεξδψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ 0,00 680,00 0,00 0,00 

Σξεζηκνπνηεζείζεο 

πξνβιέςεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 

πεξηφδνπ (έμνδν/έζνδν) 58.246,79 (45.232,05) 61.583,59 (44.380,80) 

Πχλνιν 58.246,79 (44.552,05) 61.583,59 (44.380,80) 

 
7.24 Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα/έμνδα 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Θέξδνο απνηίκεζεο ζπγαηξηθήο 0,00 0,00 (2.622,97) (4.165,99) 

Εεκία απνηίκεζεο ζπγγελνχο 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 

Αληηζηάζκηζε ηακ. Ονψλ 200.000,00 0,00 200.000,00 
0,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο (40.000,00) 0,00 (40.000,00) 
0,00 

Θέξδνο αλαπξνζαξκνγήο παγίνπ 

(αγνξά απφ ζπγαηξηθή) 0,00 0,00 (6.615,58) 
0,00 

Πχλνιν 200.000,00 0,00 190.761,45 (4.165,99) 

 
7.25 Δξγαδφκελνη ζηνλ φκηιν θαη ζηελ εηαηξεία  

 

 Όκηινο  Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010  31.12.2011 31.12.2010 

Άηνκα 79 101  63 71 

 

 
7.26 Θέξδε αλά κεηνρή 

 
Βαζηθά 

Ρα βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηξηθήο κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ 

ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο κεηνρέο) 

 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Θέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο (1.840.348,22) (660.762,99) (1.591.247,.56) (428.091,68) 

Πηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ 34.176.280 34.176.280 34.176.280 34.176.280 

Βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή (0,0538) (0,0193) (0,0466) (0,0125) 

 

 

7.27 Κεξίζκαηα  αλά κεηνρή 
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Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο  είλαη  αξλεηηθφ θαη επνκέλσο δελ δίδεηαη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο.  

 
7.28 Δλδερφκελα 

 
Ζ εθθξεκνχζα ζην ΠΡΔ δηθαζηηθή δηαθνξά ηεο εηαηξείαο κεηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνζνχ επξψ  

163.160,79 ζεσξείηαη φηη ζα έρεη επλντθή έθβαζε. Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζεκαληηθέο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία 

δηαθνξέο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. 

 
8. ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΡΑ ΡΝΚΔΑ 

 
Πηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ε εηαηξεία εμέηαζε ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 8 «Ιεηηνπξγηθνί 

ηνκείο», κε ηζρχ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 01.01.2009 θαη θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη απηέο δελ ζπληξέρνπλ. Ππγθεθξηκέλα δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο (β) θαη (γ) ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ Ξξνηχπνπ, ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη φηη ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα ζπζηαηηθφ ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ νπνίνπ ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ «Δπηθεθαιήο Ιήςεο 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Απνθάζεσλ» πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο  εηαηξείαο είλαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο , 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε απηφλ θαη λα εθηηκεζεί ε 

απνδνηηθφηεηά ηνπ θαη γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ρσξηζηέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. 

Ππλεπψο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη σο έλαο ηνκέαο. 

Ρν ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αθνξά ρνλδξηθέο πσιήζεηο εζσηεξηθνχ θαη δελ 

ππάξρεη επνρηθφηεηα ζηα είδε πνπ παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη ε εηαηξεία. 

Ζ αλάιπζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο θαηά θαηεγνξία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή νξίδεηαη απφ 

ηελ Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία ηεο Διιάδνο (ΠΡΑΘΝΓ 2003) έρεη σο εμήο: 

 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΘΩΓΗΘΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

515.3 ΣΝΛΓΟΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ 

ΜΙΔΗΑΠ 23.886.316,05 27.105.916,79 23.411.489,11 26.527.163,06 

203.0 ΘΑΡΑΠΘΔΖ 

ΜΙΝΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ 2.123.389,22 3.223.060,65 2.123.389,22 3.223.060,65 

201.0 ΞΟΗΝΛΗΠΚΑ ΞΙΑΛΗΠΚΑ  20816,99 22.516,52 20.816,99 22.516,52 

511.3 ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΝΗ 

ΜΙΔΗΑΠ 178.910,16 190.898,61 0,00 0,00 

ΠΛΝΙΝ 26.209.432,42 30.542.392,57 25.555.695,32 29.772.740,23 

 

9. ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ 

 
Νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο επίζεο θαη νη ακνηβέο θαη ζπλαιιαγέο ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 
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Ξνζά ζε επξψ Όκηινο Δηαηξεία 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

α) Έζνδα 382.766,69 718.782,43 2.532.403,39 1.849.527,11 

β) Έμνδα 246.225,42 418.002,10 246.225,42 418.002,10 

γ) Απαηηήζεηο 282.921,40 280.126,84 2.103.114,31 1.318.027,41 

δ) πνρξεψζεηο 14.655,63 36.857,84 47.072,24 90.832,65 

ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 529.280,94 520.993,88 483.861,39 463.378,69 

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε 

θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 

δ) πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Γελ ππάξρνπλ επηζθαιείο απαηηήζεηο ή πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

(ζπγαηξηθψλ) κεξψλ ηνπ νκίινπ. 

Νη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ βξαρππξφζεζκεο 

παξνρέο.  

 

10. ΑΚΝΗΒΖ ΔΙΔΓΘΡΩΛ 

Ρν πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν αλήιζε ζε πνζφ επξψ 

27.720,00. 

 

11. ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

 

Ζ εηαηξεία έρεη εγγπεζεί πξνο ηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ Θαηάζηεκα Ιεπθσζίαο ππέξ ηεο ζπγγελνχο ηεο 

INTERWOOD (CYPRUS ) LTD κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.000.000,00 επξψ. 

 
12. ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΠΛΡΑΜΖΠ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα, κεηαγελέζηεξα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011, ηα νπνία ζα έπξεπε ή λα 

θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

13. ΑΛΑΙΠΖ ΔΑΗΠΘΖΠΗΑΠ ΘΗΛΓΛΝ ΔΞΗΡΝΘΗΝ 

Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν. Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε επηηνθηαθφ θίλδπλν απφ 

δάλεηα κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ. Ζ αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο ππνζέηεη παξάιιειε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ 

θαηά +/- 100bps πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ζεσξείηαη εχινγε. 

 

Δηαηξεία 2010 Ινγηζηηθή Αμία +100ΚΒ -100ΚΒ 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 5.100.000,00 -51.000,00 51.000,00 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 22.100.000,00 -221.000,00 221.000,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο  65.280,00 -65.280,00 
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24% 

Θαζαξή επίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα  -206.720,00 206.720,00 

 

Δηαηξεία 2011 Ινγηζηηθή Αμία +100ΚΒ -100ΚΒ 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 6.300.000,00 -63.000,00 63.000,00 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 18.900.000,00 -189.000,00 189.000,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 

23%  57.960,00 -57.960,00 

Θαζαξή επίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα  -194.040,00 194.040,00 

 

Διεπζίλα, 29 Καξηίνπ 2012 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 
 

 
 

 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο 
 

 
Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο    Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

 
 

 

 
 

Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο     Δπηχρηνο Κ. Ξαπαδάθεο 
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Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ εηαηξείαο :

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ :

Δπνπηεχνπζα Αξρή :

Λαπηηιίαο, Γηεχζπλζε Α.Δ. θαη Ξίζηεσο

Πχλζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ: Ξαππάο Αιέμαλδξνο, Γεξάξδε Πνθία, Γεξάξδεο 

Γεψξγηνο, Καδνχξνο Γεκήηξηνο,Θενδσξίδεο Θχθινο εξγαζηψλ 26.209,43 30.542,39 25.555,70 29.772,74

Ληθφιανο, Ξαπαδάθεο Δπηχρηνο, Γεξάξδεο Κηθηά θέξδε/(δ εκηέο) 5.276,66 6.362,30 4.671,75 5.872,73

Ληθφιανο, Δθξαίκνγινπ Γεκήηξηνο, Πηακπνπιήο Θέξδε / (δ εκίεο) πξν θφξσλ, 

Ληθφιανο ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ 150,85 795,00 215,34 890,83

Ζκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Θέξδε/(Εεκίεο) πξν θφξσλ (1.782,10) (705,32) (1.529,66) (472,47)

Ππκβνχιην ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Θέξδε/(δ εκίεο) κεηά απφ θφξνπο (Α) (1.840,35) (660,77) (1.591,25) (428,09)

Λφκηκνο Διεγθηήο

Διεγθηηθή εηαηξεία     -Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (1.840,25) (660,45) (1.591,25) (428,09)

Ρχπνο Έθζεζεο Διέγρνπ     -Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (0,10) (0,32) 0,00 0,00

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) (200,00) 0,00 (190,76) 4,16

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Α)+(Β) (2.040,35) (660,77) (1.782,01) (423,93)

    -Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (2.040,23) (660,45) (1.782,01) (423,93)

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010     -Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (0,12) (0,32) 0,00 0,00

Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα  πάγηα ζηνηρεία 25.076,29 24.817,93 24.829,39 24.610,90 Θέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά 

Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9,56 15,32 9,56 15,32 (ζε €) -0,0538 -0,0193 -0,0466 -0,0125

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 633,65 815,60 1.381,23 1.376,99 Θέξδε / (δ εκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, 

Ινηπά κή θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 857,09 860,58 827,92 840,77 επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ 683,66 1.322,79 707,24 1.399,87

26.576,59 26.509,43 27.048,10 26.843,98

Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 8.644,49 10.304,99 8.180,10 10.022,83

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 18.233,09 22.312,16 18.568,18 22.150,80

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.103,98 1.629,27 2.688,06 1.317,24

29.981,56 34.246,42 29.436,34 33.490,87

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 56.558,15 60.755,85 56.484,44 60.334,85

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηφδνπ

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 16.402,84 16.402,84 16.166,97 16.166,97 (01/01/2011 & 01/01/2010 αληίζηνηρα) 25.218,90 25.879,67 25.206,24 25.630,17

Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 6.773,99 8.814,22 7.257,26 9.039,27 Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο  (2.040,35) (660,77) (1.782,01) (423,93)

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηψλ Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 0,00 0,00 0,00 0,00

κεηξηθήο                              (α) 23.176,83 25.217,06 23.424,23 25.206,24 Αγνξέο/Ξσιήζεηο Ηδίσλ Κεηνρψλ 0,00 0,00 0,00 0,00

Γηθαηψκαηα  κεηνςεθίαο    (β) 1,72 1,84 0,00 0,00 Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηφδνπ

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ       (γ)=(α)+(β) 23.178,55 25.218,90 23.424,23 25.206,24 (31/12/2011 & 31/12/2010 αληίζηνηρα) 23.178,55 25.218,90 23.424,23 25.206,24

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 6.312,71 5.087,93 6.312,71 5.087,93

Ξξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3.812,08 3.694,84 3.720,03 3.617,82

10.124,79 8.782,77 10.032,74 8.705,75

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 18.868,15 22.080,85 18.868,15 22.080,85

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 4.386,66 4.673,33 4.159,32 4.342,01

23.254,81 26.754,18 23.027,47 26.422,86 Έκκεζε Κέζνδνο

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ        (δ) 33.379,60 35.536,95 33.060,21 35.128,61

ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ 

ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ                  (γ)+(δ) 56.558,15 60.755,85 56.484,44 60.334,85 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Θέξδε/(Εεκίεο) πξν θφξσλ (1.782,10) (705,32) (1.529,66) (472,47)

Ξξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

1.  Νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε  Απνζβέζεηο 532,81 527,79 491,90 509,04

Ξξνβιέςεηο (51,06) (91,59) (67,75) (89,42)

2.  Ζ εθθξεκνχζα ζην ΠηΔ δηθαζηηθή δηαθνξά ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο κεηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ  Ινηπέο κε ηακηαθέο ζπλαιιαγέο 41,60 15,06 0,00 0,00

     πνζνχ 163.160,79 επξψ ζεσξείηαη φηη ζα έρεη επλνηθή έθβαζε. Γελ ππάξρνπλ άιιεο επίδηθεο Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 183,57 136,67 0,00 0,00

     ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ, νη νπνίεο έρνπλ ή ελδέρεηαη λα Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε  θαη δεκίεο) 

     έρνπλ  ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (144,35) (350,37) (142,86) (347,70)

3.  Ζ Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζε πξφβέςε θφξσλ γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο χςνπο επξψ Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.892,91 1.709,19 1.887,86 1.706,17

     επξψ 258.570,86 θαη ν κηινο ζε επξψ 276.506,55. Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 

4.  Ρν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ήηαλ  79 άηνκα ηνπ Νκίινπ θαη ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ

      63 άηνκα ηεο Δηαηξείαο, έλαληη  101 ηνπ Νκίινπ θαη 71 ηεο Δηαηξείαο ηεο αληίζηνηρεο ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο

      πξνεγνχκελεο ρξήζεο Κείσζε/(αχμεζε) απνζεκάησλ 1.618,91 1.421,03 1.842,73 1.463,12

5.   Νη ζπλαιιαγέο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο κε ηε κεηξηθή,ηε ζπγγελή εηαηξεία θαη ινηπά Κείσζε/(αχμεζε) απαηηήζεσλ 2.160,54 6.163,41 2.429,63 5.416,41

      ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Ι.Ξ. 24, έρνπλ σο εμήο (ζε ρηι. επξψ): (Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 571,07 (1.542,40) (90,33) (959,42)

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Κείνλ:

31/12/2011 31/12/2011 Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (1.892,91) (1.709,19) (1.887,86) (1.706,17)

       α)  Έζνδα 382,77 2.532,40 Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη (91,01) (133,66) (86,35) (119,66)

       β)  Έμνδα 246,23 246,23 Πχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ

       γ)  Απαηηήζεηο 282,92 2.103,11 ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  (α) 3.039,98 5.440,62 2.847,31 5.399,90

       δ)  πνρξεψζεηο 14,66 47,07 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

       ε)  Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ 529,28 483,86 Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλ/μηψλ θαη ινηπ.επελδ (41,62) 0,00 (41,62) 0,00

          Πηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (836,38) (274,74) (740,20) (161,47)

      ζη) Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 0,00 Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγ.ζηνηρ 51,80 9,12 43,84 9,12

      δ)  πνρξεψζεηο πξνο ηα Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 0,00 Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 143,52 345,54 142,86 342,87

6.    Ζ επσλπκία, ε ρψξα ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο, ε κέζνδνο ελζσκάησζεο πνπ εθαξκφζζεθε Πχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ

       θαζψο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο γηα θάζε κία απφ ηηο εηαηξείεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  (β) (682,68) 79,92 (595,12) 190,52

       πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 1.2 απηψλ. Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

       Γελ ππήξμε κεηαβνιή ηεο κεζφδνπ ελζσκάησζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ εηαηξεηψλ ζηελ ηξέρνπζα Γάλεηα αλαιεθζέληα/εμνθιεζέληα (1.987,91) (6.548,51) (1.987,92) (6.548,51)

      ρξήζε, απφ απηήλ ε νπνία εθακξφζζεθε ζηεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 

      31/12/2010. Γελ ππάξρνπλ εηαηξείεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε κηζζψζεηο (ρξεσιχζηα) (51,55) (66,51) (51,55) (66,51)

7.  Ρα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα αθνξνχλ ζε: Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00 0,00 0,00

Πχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο   (γ) (2.039,46) (6.615,02) (2.039,47) (6.615,02)

    Θέξδνο απνηίκεζεο ζπγαηξηθήο 0,00 0,00 (2,62) (4,16) Θαζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά

    Εεκία απνηίκεζεο ζπγγελνχο 40,00 0,00 40,00 0,00 δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηφδνπ  (α)+(β)+(γ) 317,84 (1.094,48) 212,72 (1.024,60)

    Αληηζηάζκηζε ηακ. Ονψλ 200,00 0,00 200,00 0,00 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

    Φφξνο εηζνδήκαηνο (40,00) 0,00 (40,00) 0,00  έλαξμεο πεξηφδνπ 252,08 1.346,56 67,98 1.092,58

    Θέξδνο αλαπξνζαξκνγήο παγίνπ (απφ ζπγαηξ.) 0,00 0,00 (6,62) 0,00 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

    Πχλνιν 200,00 0,00 190,76 (4,16)  ιήμεο πεξηφδνπ 569,92 252,08 280,70 67,98

8.   Πηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ δελ θαηέρνληαη κεηνρέο ηεο κεηξηθήο είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ  

      ηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο επηρεηξήζεηο.

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΞΑΞΞΑΠ

(Α.Γ.Ρ. ΑΔ 083279)

(Α.Γ. 8374/2000 Α΄ ΡΑΜΔΩΠ)

Ν ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ

   ΓΔΩΟΓΗΝΠ Λ. ΓΔΟΑΟΓΖΠ

       (Α.Γ.Ρ. Λ 105765)

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑΝ ΝΚΗΙΝΠ

1.4 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ 

      (Α.Γ.Ρ. Σ 564818)
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ΗΩΑΛΛΖΠ Ι.ΞΔΟΟΝΠ (ΑΚ ΠΝΔΙ 11951)

Κε ζχκθσλε γλψκε

29-Καξ-12

ΠΝΙ αενε (ΑΚ 125)

1.1 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ

πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. €

Ν ΝΚΗΙΝΠ

1.2 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. €http://www.xylemboria.gr
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Ρα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ  απφ ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζηνρεχνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.θαη ηνπ Νκίινπ ηεο. 

Ππληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε,πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδφηε, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηνπ εθδφηε, φπνπ αλαξηψληαη νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε 

έθζεζε ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή.

(Γεκνζηεπφκελα βάζεη ηνπ λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΙΞ)

πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη

Ν ΞΔΘΛΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ

ΔΡΣΗΝΠ Κ.ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ

Διεπζίλα, 29 Καξηίνπ 2012 

     7.11 ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
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