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ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2γ ηνπ Ν. 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 βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε : 

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

ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 01/01/2013 - 30/06/2013, 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, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 5 ηoπ λ.3556/2007. 

(β) ε Δμακεληαία 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 βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3556/2007. 

 

Διεπζίλα, 28 Απγνχζηνπ 2013 

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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ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ- ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.» ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 1/1 – 30/6/2013. 

 

Ζ παξνχζα έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

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

ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

Πθνπφο ηεο έθζεζεο είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ: 

- Γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα, ηελ πνξεία ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν, θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ έιαβαλ ρψξα. 

- Γηα ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1νπ  Δμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο εμακεληαίεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

- Γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία θαηά ην 2ν Δμάκελν 

ηεο ππφ εμέηαζε ρξήζεο. 

- Γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξψλ. 

Α. Απνινγηζκόο 1νπ Δμακήλνπ- Δμέιημε Γξαζηεξηνηήησλ-Δπηδόζεηο- Μεηαβνιέο 

 

Θαηά ην 1ν Δμάκελν ηνπ 2013, νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ ζην πνζφλ ησλ 10,794  ρηι επξψ 

έλαληη 12,142  ρηι επξψ  ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν  ηνπ 2012. Ξαξνπζίαζαλ δειαδή πηψζε θαηά 11,1%. Νη 

πσιήζεηο ζε επίπεδν Νκίινπ αλήιζαλ ζην πνζφλ ησλ  12,228 ρηι επξψ  έλαληη 12,508 ρηι επξψ, 

παξνπζηάδνληαο  πηψζε  θαηά 2,24%  έλαληη ηεο αληηζηνίρνπ πεξηφδνπ ηνπ 2012. 

Ρν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ζε επίπεδν εηαηξείαο ζεκείσζε κηθξή άλνδν θαη δηακνξθψζεθε ζε 18,22% 

έλαληη 17,95% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζην 2012. Πε επίπεδν Νκίινπ ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο παξνπζίαζε 

κηθξή άλνδν  θαη δηακνξθψζεθε ζε 21,24% έλαληη 20,55% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζην 2012. 

Ρν ζχλνιν ησλ  ιεηηνπξγηθψλ  εμφδσλ  (Γηνηθήζεσο-Γηαζέζεσο),  ηεο Δηαηξείαο, κεηψζεθε θαηά 208 ρηι επξψ 

πεξίπνπ ή πνζνζηφ 11%, ζηελ πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, ελψ ηνπ Νκίινπ 

παξνπζηάδνληαη πεξίπνπ ζηαζεξά. Πε αληίζεζε κε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά καο έμνδα 

παξνπζηάδνπλ αχμεζε 5,3% ζε εηαηξηθφ επίπεδν θαη 9,6% ζε επίπεδν Νκίινπ. Ζ αχμεζε νθείιεηαη θπξίσο  

ζηελ αλνδηθή εμέιημε  ηνπ θφζηνπο ρξήκαηνο αιιά θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ  

ηεο Δηαηξείαο  θαη ηνπ νκίινπ.   

Ζ κείσζε ηεο αμίαο  ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο  θαηά  11% πεξίπνπ θαη ε κηθξή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

κηθηνχ θέξδνπο θαηά 0,3%, εμηζνξξνπήζεθε ελ κέξεη απφ ηελ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαηά 208 ρηι 

επξψ ή πνζνζηφ 11%. Ξαξάιιεια ππήξμε επηβάξπλζε  απφ ηελ αχμεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ ε 

νπνία είρε ζαλ ηειηθφ απνηέιεζκα, ηελ δηεχξπλζε ηνπ αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζε ζρέζε κε ην 2012 . Ρα 

θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη  απνζβέζεσλ ηεο εηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ ζην 
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πνζφλ ησλ 557  ρηι. επξψ έλαληη 619  ρηι. επξψ ην αληίζηνηρν πεξζηλφ δηάζηεκα. Ρν πξν θφξσλ απνηέιεζκα 

ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζε δεκηέο 627,70 ρηι. επξψ έλαληη  δεκηψλ  519,09 ρηι. επξψ ην 1ν Δμάκελν ηνπ 

2012. Πε επίπεδν Νκίινπ ηα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα δηακνξθψζεθαλ ζε 941,56 ρηι. επξψ δεκηψλ, έλαληη 

δεκηψλ 1.055,66 ρηι. επξψ ην 1ν  Δμάκελν ηνπ 2012. 

Πηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ζπλερίζζεθε ε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ 

ζηελφηεηα ρξήκαηνο ζηελ αγνξά θαη ην νηθνλνκηθφ θιίκα γεληθφηεξα, επεξέαζαλ εληνλφηαηα ην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  θαη εηδηθά ηελ νηθνδνκηθή .  

Ρν 2013 ζπλερίδεηαη ην πξφγξακκα πξνζαξκνγήο ηεο Δηαηξείαο ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κε : 

 

 Ξξνζαξκνγή ησλ απνζεκάησλ ζηε ζεκεξηλή δήηεζε. 

 

 Πηνρνπνηεκέλε δξάζε ελίζρπζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξντνληηθψλ ζεηξψλ, θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ε 

ζπλνιηθή πξνζθνξά παξνπζηάδεη αδπλακίεο ζρεηηθά κε ηελ δήηεζε. 

 

 Κηθξέο αιιά θαίξηεο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ logistics γηα ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 

 

 Ξεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ κε ζηφρν ηελ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ. 

 

 Δλίζρπζε (νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ) ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ κε ζηφρν 

ζπλέξγεηεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ κε ηαπηφρξνλε ζπγθξάηεζε ή θαη 

κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ. 

 

 Ξαξάιιεια ζπλερίδνπκε θαη κεζνδεχνπκε  ηελ πνιηηηθή ηεο έγθαηξεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ καο 

θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ πηζηψζεσλ θαζψο θαη ηελ ιεινγηζκέλε κείσζε ησλ απνζεκάησλ καο. 

 

 Ν ζπλδπαζκφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ελεξγεηψλ είρε απνηέιεζκα ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο λα 

κεησζεί θαηά 11% πεξίπνπ θαη ηνπ νκίινπ  θαηά 2% ζε κηα πεξίνδν  πνπ ε κείσζε δξαζηεξηφηεηαο ζην 

θιάδν ππνινγίδεηαη πάλσ απφ 35%. 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρεηψλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ηεο Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Ξεξηφδνπ, ηεο Θαηάζηαζεο 

Κεηαβνιψλ Θαζαξήο Θέζεο θαη ηεο Θαηάζηαζεο Ρακεηαθψλ Ονψλ  ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, 

παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο (Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο). 
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Β. εκαληηθά Γεγνλόηα ηεο Πεξηόδνπ 1/1 – 30/6/2013 

Γελ ππήξμε θάπνην  ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γεγνλφο , πνπ λα επεξέαζε νπζηαζηηθά ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο  θαη 

ηνπ Νκίινπ.  

 

Γ. Πξννπηηθέο – Αλακελόκελεο Δμειίμεηο θαηά ην 2ν Δμάκελν ηνπ 2013. 

 

Ζ κείσζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηνο ζηελ ρψξα καο ζπλερίδεηαη θαη απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα πνξείαο ησλ εξγαζηψλ καο. Ν ζπλνιηθφο φγθνο ηεο Ηδησηηθήο Νηθνδνκηθήο  δξαζηεξηφηεηαο ζην 

πξψην 5κελν ηνπ έηνπο  κεηψζεθε θαηά 41,5% ζε αξηζκφ αδεηψλ, 44,3% ζε επηθάλεηα θαη 41,7% ζε φγθν. 

Ρν επίπεδν ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε εμέιημε ηνπ απνηειεί νπζηαζηηθή παξάκεηξν γηα ηελ πνξεία 

ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θιάδνπ. Πηηο ζπλζήθεο απηέο θαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχκε ζεηηθά 

ζπλερίδνπκε ηηο πξνζπάζεηεο γηα:  

 

 Βειηίσζε θαη επάξθεηα ηνπ απνζέκαηνο γηα ηελ έγθαηξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ καο 

 Ξξνψζεζε εηδψλ κε πεξηζψξηα κεγαιχηεξνπ  κηθηνχ θέξδνπο 

 Ξξνζπάζεηα εμάπισζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ζε άιιεο γεσγξαθηθέο  πεξηνρέο  

 Πχλαςε εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε αμηφπηζηεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ επ’ σθειεία θαη ησλ 

δχν πιεπξψλ, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπκε ηηο πσιήζεηο καο θαη ηαπηφρξνλα  λα κεηψζνπκε θαηά ην 

δπλαηφλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. 

 Δλίζρπζε ηεο εμαγσγηθήο πξνζπάζεηαο ηεο Δηαηξείαο 

Ζ εμέιημε ησλ πσιήζεσλ γηα ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην επηηξέπνπλ ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο.  Διπίδνπκε πσο ζηελ ζπλέρεηα  ζα επηηεπρζεί  ε πνιππφζεηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζηελ ρψξα καο, θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Κε βάζε ηα 

πξναλαθεξφκελα  θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βειηίσζε παξαπέξα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο, πξνζδνθνχκε φηη ν φκηινο ζα θηλεζεί κε ζεηηθν απνηέιεζκα 

ην επφκελν δηάζηεκα. 

 

Γ. Κίλδπλνη θαη Αβεβαηόηεηεο. 

Υξεκαηννηθνλνκηθόο Κίλδπλνο. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο ζε θεθαιαίν θίλεζεο γίλεηαη κέζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Ζ 

εηαηξεία δαλείδεηαη βαζηθά ζε πξντφληα θπκαηλνκέλνπ επηηνθίνπ ρξεκαηνδνηψληαο αλάγθεο θεθαιαίνπ 

θίλεζεο, κεηαβνιέο δε ζην επηηφθην  γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αληηζηαζκίδνληαη κε κεηαβνιέο ζηνπο φξνπο 

πσιήζεσλ. Θάησ απφ ηηο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο  απμάλνληαη νη  βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί 
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θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ζηνλ θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηελ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ ,ηνλ θίλδπλν ηεο 

ξεπζηφηεηαο απφ ηελ αδπλακία εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ , ηνλ θίλδπλν ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο θαη ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν . Ζ εηαηξεία ιακβάλεη κέηξα  ψζηε ππφ  θαλνληθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο λα κελ 

επεξεάδεηαη ζε απνθαζηζηηθφ βαζκφ απφ ηνπο  πξναλαθεξφκελνπο θηλδχλνπο. 

 

πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο. 

Ζ εηαηξεία ζπλαιιάζζεηαη θπξίσο ζε επξψ θαη δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο. 

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 

Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία δελ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ εηαηξεία έρεη έλα 

εθηεηακέλν πειαηνιφγην θαη θαλείο απφ ηνπο πειάηεο ηεο πιελ ησλ ζπγαηξηθψλ καο δελ θαιχπηεη πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 3% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηεο. Θαηά ζπλέπεηα είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ν θίλδπλνο 

επηζθαιεηψλ απφ ηε κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 

δηαπηζηψλνληαη επηζθάιεηεο, ε εηαηξεία ζρεκαηίδεη αλάινγεο πξνβιέςεηο επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεσο. Νπσζδήπνηε κηα πεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ε νπνία ζα επεξέαδε πξνο ην 

δπζκελέζηεξν ηελ δπλαηφηεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο καο είλαη πηζαλφλ λα 

δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ζηελ εηαηξεία. 

 

Δ. πλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 

 

Γηεηαηξηθέο Πσιήζεηο 01.01.2013 – 30.06.2013 

Πσιήηξηα 
Δηαηξεία 

Αγνξάζηξηα εηαηξεία 

DIPO A.E. 
ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ 
ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ 

ΑΣΔΝΔ 

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΙ 
Α.Δ. 

ΑΦΟΙ 
ΣΡΟΚΟΤΓΗ 

ΑΔ 

INTERWOOD 
CYPRUS 

ύλνιν 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- 
ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ 
ΑΡΔΛΔ 1.105.273,41 0,00 77.081,74 1.275.832,73 0,00 2.458.187,88 

DIPO A.E. 0,00 390,01 0,00 0,00 0,00 390,01 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ 
Α.Δ. 0,00 21.494,92 

0,00 0,00 0,00 
21.494,92 

ΑΦΝΗ 
ΡΟΝΘΝΓΖ ΑΔ 40.105,72 33.732,44 0,00 0,00 1.484,34 75.322,50 

ύλνιν 1.145.379,13 55.617,37 77.081,74 1.275.832,73 1.484,34 2.555.395,31 

 

Τπόινηπα Απαηηήζεσλ – Τπνρξεώζεσλ ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ- ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ ΑΣΔΝΔ 30.06.2013 

Τπόινηπν Δηαηξείαο Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο ύλνια 

DIPO A.E. 2.093.260,87 0,00 2.093.260,87 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. 0,00 104.652,55 (104.652,55) 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ Α.Δ. 341.768,81 14.508,42 327.260,39 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ΑΔ 2.842.141,07 0,00 2.842.141,07 

Πχλνιν 
5.277.170,75 119.160,97 5.158.009,78 
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πλαιιαγέο κε Γηεπζπληηθά ηειέρε θαη Μέιε ηεο Γηνίθεζεο 

 Ν Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

Ακνηβέο θαη κηζζνί Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο 309.973,48 234.533,14 

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

πνρξεψζεηο πξνο Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 1.661.000,00 1.661.000,00 

 

 

Διεπζίλα,  28 Απγνχζηνπ 2013 

Ν Ξξφεδξνο  ηνπ Γ.Π. 

 

 

 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο 
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Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 

 

Ξξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 

Δηζαγσγή 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

Δηαηξείαο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ., ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2013 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο 

εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο 

ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο 

επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ Λ. 

3556/2007. Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή 

Αλαθνξά (Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν «ΓΙΞ» 34). Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί 

απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. 

 

Δύξνο Δπηζθόπεζεο 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε 

Δλδηάκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο 

Νληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα 

δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά 

ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Ρν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη 

νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ θαη 

ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή 

καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Θαηά ζπλέπεηα, κε 

ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 

 

πκπέξαζκα 

Κε βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη 

θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 34. 
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Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
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Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Λ. 3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο κε ηε ζπλεκκέλε 

ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

 

 

Αζήλα, 29 Απγνχζηνπ 2013 

Ν ΝΟΘΩΡΝΠ ΔΙΔΓΘΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΠ 

 

 

 

ΗΩΑΛΛΖΠ Ι. ΞΔΟΟΝΠ 

Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 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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πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο  

 
 
 

ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 

Πεξηόδνπ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 έσο 30ε  Ινπλίνπ 2013 

 
ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 
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 ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €) 
 

  ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 εκ 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ         

Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ         

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 
ζηνηρεία 5.1 26.255.377,49  26.492.075,50  24.540.212,44  24.691.661,08 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.2 2.558,49  4.763,66  2.558,48  4.763,65 

πεξαμία επηρείξεζεο 5.3 495.000,00  495.000,00  0,00  0,00 

Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο/Ππγγελείο 
επηρεηξήζεηο 5.4 432.980,79  472.920,99  2.878.326,77  2.878.326,77 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 5.16 1.187.451,71  973.425,18  941.959.39  754.240,02 

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  110.548,11  110.174,21  27.059,82  26.660,70 

  28.483.916,59  28.548.359,54  28.390.116,90  28.355.652,22 

         

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία         

Απνζέκαηα 5.5 7.710.591,80  9.291.932,38  5.848.348,80  7.149.728,55 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 5.6 17.754.913,07  16.006.027,88  19.644.250,41  18.141.578,65 

Ινηπέο απαηηήζεηο 5.6 2.876.779,87  1.719.287.56  2.633.589,20  1.534.313,12 

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 5.7 294.558,45  401.119,73  47.661,88  115.945,01 

  28.636.843,19  27.418.367,55  28.173.850,29  26.941.565,33 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ  57.120.759,78  55.966.727,09  56.563.967,19  55.297.217,55 

         

         

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ         

Κεηνρηθφ θεθάιαην 5.8 16.759.302,04  16.759.302,04  16.523.437,04  16.523.437,04 

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην & Ίδηεο κεηνρέο 5.9 6.020.284,10  6.020.284,10  6.020.284,10  6.020.284,10 

Απνζεκαηηθά 5.9 7.949.485,55  8.442.850,20  7.899.408,69  8.392.773,34 

Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν  -10.743.614,81  -9.750.733,13  -8.659.144,61  -8.014.411,95 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ 
κεηξηθήο  19.985.456,90  21.471.703,21  21.783.985,22  22.922.082,53 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  1.145,86  1.125,18  0,00  0,00 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  19.986.602,76  21.472.828,39  21.783.985,22  22.922.082,53 

         

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ         

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο         

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα 5.10 11.559.730,45  5.737.006,28  11.229.122,25  5.386.090,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 5.16 3.574.126,02  2.762.421,28  3.274.272,71  2.519.605,93 

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 
ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 5.11 509.875,37  481.273,00  333.561,37  317.196,00 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 5.12 326.506,55  326.506,55  258.570,86  258.570,86 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 5.10 188.065,46  244.610,72  187.730,96  244.272,52 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  16.158.303,85  9.551.817,83  15.283.258,15  8.725.735,31 

         

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο         

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο 5.13 1.163.587,36  208.732,77  1.269.219,60  858.083,10 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 5.14 17.355.472,05  23.132.240,56  16.612.133,07  22.130.792,49 

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 5.15 538.344,17  375.324,68  384.499,69  174.041,87 

Ινηπέο  βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 5.13 1.918.449,59  1.225.782,86  1.230.871,46  486.482,25 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  20.975.853,17  24.942.080,87  19.496.723,82  23.649.399,71 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ  37.134.157,02  34.493.898,70  34.779.981,97  32.375.135,02 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  57.120.759,78  55.966.727,09  56.563.967,19  55.297.217,55 

 



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Ρεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2013 
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 ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ  (01/01/-30/06/2013) – (01/01/-30/06/2012) 

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

  ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 εκ 

01.01-
30.06.2013  

01.01-
30.06.2012  

01.01-
30.06.2013  

01.01-
30.06.2012 

         

Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) 5.17 12.228.335,36  12.508.533,83  10.793.641,18  12.141.793,92 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 5.18 -9.630.979,09  -9.937.530,77  -8.827.024,71  -9.962.832,14 

Μηθηά Κέξδε  2.597.356,27  2.571.003,06  1.966.616,47  2.178.961,78 

Άιια Έζνδα 5.19 213.582,00  257.972,22  266.661,54  262.819,83 

Έμνδα Γηνηθήζεσο 5.21 -865.723,22  -915.904,09  -644.588,13  -773.811,30 

Έμνδα Γηαζέζεσο 5.22 -1.735.281,90  -1.627.979,44  -1.190.612,25  -1.270.253,77 

Άιια Έμνδα 5.20 -97.207,55  -38.567,59  -66.311,44  32.697,29 

Κέξδε πξν θόξσλ , ηόθσλ θαη 

επελδπηηθώλ απνη/ησλ  112.725,60  246.524,15  331.766,19  365.019,25 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 5.23 21.386,86  40.566,48  14.089,45  40.096,53 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 5.23 -1.035.738,04  -945.725,44  -973.547,10  -924.204,51 

Εεκία απνκείσζεο ππεξαμίαο 5.23 0,00  -343.363,29  0,00  0,00 

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο  -39.940,20  -53.661,27  0,00  0,00 

Κέξδε/δεκηέο πξν θόξσλ  -941.565,78  -1.055.659,37  -627.691,46  -519.088,73 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 5.24 9.265,96  -788,06  -17.041,20  -5.173,20 

Κέξδε/δεκηέο κεηά από θόξνπο  -932.299,82  -1.056.447,42  -644.732,66  -524.261,93 

         

Σα Κέξδε/δεκηέο κεηά από θόξνπο 

θαηαλέκνληαη ζε          

Κεηφρνπο Δηαηξείαο  -932.320,51  -1.056.256,08  -644.732,66  -524.261,93 

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο  20,69  -191,34  0,00  0,00 

         

Βαζηθά Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά 

κεηνρή  5.25 -0,0266  -0,0309  -0,0184  -0,0153 

         

Κέξδε πξν θόξσλ , ηόθσλ, επελδπηηθώλ 

απνη/ησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ  421.650,55  536.538,99  557.137,28  618.737,64 

         

 



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Ρεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2013 
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 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ  (01/01/-30/06/2013) – (01/01/-30/06/2012) 

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

  ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 εκ 

01.01-
30.06.2013  

01.01-
30.06.2012  

01.01-
30.06.2013  

01.01-
30.06.2012 

         

Κέξδε/δεκηέο κεηά από θόξνπο  -932.299,82  -1.056.447,42  -644.732,66  -524.261,93 

Φφξνο εηζνδήκαηνο  -605.443,36  0,00  -548.405,40  0,00 

Αληηζηάζκηζε ηακ. Ονψλ  56.541,56  -20.000,00  56.541,56  -20.000,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο  -1.500,81  4.000,00  -1.500,81  4.000,00 

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  0,00  -47.716,08  0,00  -47.716,08 

Θέξδνο/Εεκία απνηίκεζεο ζπγαηξηθήο  0,00  0,00  0,00  5.873,24 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  -3.523,20  0,00  0,00  0,00 

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα/έμνδα  -553.925,81  -63.716,08  -493.364,65  -57.842,84 

         

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ  -1.486.225,63  -1.120.163,50  -1.138.097,31  -582.104,77 

         

         

Σα πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα 

θαηαλέκνληαη ζε          

Κεηφρνπο Δηαηξείαο  -1.486.246,32  -1.119.972,16  -1.138.097,31  -582.104,77 

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο  20,69  -191,34  0,00  0,00 

         

         



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Ρεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2013 
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 ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ  (01/04/-30/06/2013) – (01/04/-30/06/2012) 

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

  ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 εκ 

01.04-
30.06.2013  

01.04-
30.06.2012  

01.04-
30.06.2013  

01.04-
30.06.2012 

         

Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) 5.17 7.014.138,48  7.088.317,99  6.076.482,60  6.887.009,33 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 5.18 -5.523.987,80  -5.650.783,96  -4.963.903,74  -5.640.879,00 

Μηθηά Κέξδε  1.490.150,68  1.437.534,03  1.112.578,86  1.246.130,33 

Άιια Έζνδα 5.19 110.205,70  147.666,73  132.384,92  154.850,85 

Έμνδα Γηνηθήζεσο 5.21 -512.837,55  -525.269,31  -403.795,00  -427.154,20 

Έμνδα Γηαζέζεσο 5.22 -886.366,06  -874.866,03  -630.652,06  -661.992,68 

Άιια Έμνδα 5.20 -47.410,91  -27.568,59  -25.293,92  -24.564,67 

Κέξδε πξν θόξσλ , ηόθσλ θαη 

επελδπηηθώλ απνη/ησλ  153.741,86  157.496,82  185.222,80  287.269,63 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 5.23 8.813,78  18.358,42  4.745,45  17.922,90 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 5.23 -513.150,69  -490.286,72  -473.986,32  -469.409,04 

Εεκία απνκείσζεο ππεξαμίαο 5.23 0,00  -343.363,29  0,00  0,00 

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο  -15.649,60  -37.722,17  0,00  0,00 

Κέξδε/δεκηέο πξν θόξσλ  -366.244,65  -695.516,94  -284.018,07  -164.216,51 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 5.24 16.614,44  7.744,27  4.895,24  3.359,12 

Κέξδε/δεκηέο κεηά από θόξνπο  -349.630,21  -687.772,67  -279.122,83  -160.857,39 

         

         

Σα Κέξδε/δεκηέο κεηά από θόξνπο 

θαηαλέκνληαη ζε          

Κεηφρνπο Δηαηξείαο  -349.732,43  -687.640,07  -279.122,83  -160.857,39 

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο  102,22  -132,60  0,00  0,00 

         

Κέξδε πξν θόξσλ , ηόθσλ, επελδπηηθώλ 

απνη/ησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ  306.934,51  312.578,45  298.311,50  416.781,35 

Βαζηθά Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά 

κεηνρή  5.25 -0,0100  -0,0201  -0,0080  -0,0047 

         

 



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Ρεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2013 
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 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (01/04/-30/06/2013) – (01/04/-30/06/2012) 

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

  ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 εκ 

01.04-
30.06.2013  

01.04-
30.06.2012  

01.04-
30.06.2013  

01.04-
30.06.2012 

Κέξδε/δεκηέο κεηά από θόξνπο  -349.630,21  -687.772,67  -279.122,83  -160.857,39 

Φφξνο εηζνδήκαηνο  2.571,96  0,00  0,00  0,00 

Αληηζηάζκηζε ηακ. Ονψλ  
0,00  0,00  0,00  0,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο  
0,00  

0,00  0,00  0,00 

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  0,00  
-47.716,08  0,00  -47.716,08 

Θέξδνο/Εεκία απνηίκεζεο ζπγαηξηθήο  0,00  
0,00  0,00  -12.465,35 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  -5.521,75  
0,00  0,00  0,00 

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα/έμνδα  -2.949,79  -47.716,08  0,00  -60.181,43 

         

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ  -352.580,00  -735.488,75  -279.122,83  -221.038,82 

         

         

Σα πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα 

θαηαλέκνληαη ζε          

Κεηφρνπο Δηαηξείαο  -352.682,22  -735.356,15  -279.122,83  -221.038,82 

Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο  102,22  -132,60  0,00  0,00 

         



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
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 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

 

  
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Τπέξ ην 
άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθό 
αληηζηάζκηζεο 

ηακ.ξνώλ 
Απνη/ηα εηο λένλ ύλνιν 

Γηθαηώκαηα 
κεηνςεθίαο 

ύλνιν 
Καζαξήο Θέζεο 

Τπόινηπα 01.01.2013 16.759.302,04 6.020.284,10 7.312.047,79 1.306.802,41 -176.000,00 -9.750.733,15 21.471.703,19 1.125,19 21.472.828,38 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 
έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00  -548.405,40 0,00 55.040,75 -992.891,66 -1.486.246,31 20,69 -1.486.225,62 

Τπόινηπα 30.06.2013 16.759.302,04 6.020.284,10 6.763.642,39 1.306.802,41 -120.959,25 -10.743.614,81 19.985.456,88 1.145,88 19.986.602,76 

 
 

 
 

 

 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθό 
αληηζηάζκηζεο 

ηακ.ξνώλ 
Απνη/ηα εηο 

λένλ ύλνιν 

Γηθαηώκαηα 

κεηνςεθίαο 

ύλνιν 

Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπόινηπα 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 

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 356.466,00 140.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.092,00 0,00 497.092,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 -47.716,08 0,00 0,00 -16.000,00 -1.056.256,08 -1.119.972,16 -191,35 -1.120.163,51 

Τπόινηπα 30.06.2012 16.759.302,04 6.020.284,10 7.312.071,93 1.306.778,28 -176.000,00 -8.668.486,19 22.553.950,16 1.533,86 22.555.484,02 
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 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

 (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

 

 

 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθό 

αληηζηάζκηζεο 

ηακ.ξνώλ 

Απνη/ηα εηο 

λένλ 

ύλνιν Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπόινηπα 01.01.2013 16.166.971,04 6.020.284,10 7.312.071,93 1.256.701,41 -176.000,00 -8.014.411,95 22.922.082,53 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 -548.405,40 0,00 55.040,75 -644.732,66 -1.138.097,31 

Τπόινηπα 30.06.2013 16.523.437,04 6.068.000,18 6.763.666,53 1.256.701,41 -120.959,25 -8.659.144,61 21.783.985,22 

 

 

 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθό 

αληηζηάζκηζεο 

ηακ.ξνώλ 

Απνη/ηα εηο 

λένλ 

ύλνιν Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπόινηπα 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 

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 356.466,00 140.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.092,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 -47.716,08 0,00 0,00 -16.000,00 -518.388,69 -582.104,77 

Τπόινηπα 30.06.2012 16.523.437,04 6.020.284,10 7.312.071,93 1.256.701,41 -176.000,00 -7.597.272,84 23.339.221,64 
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KΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

(ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ) 

 ΟΜΙΛΟ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 1.1-30.06.2013 1.1-30.06.2012  1.1-30.06.2013 1.1-30.06.2012 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Θέξδε πξν θφξσλ  -941.565,78 -1.055.659,36  -627.691,46 -519.088,73 

Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:      

Απνζβέζεηο  308.924,95 290.014,84  225.371,09 253.718,39 

Ξξνβιέςεηο  28.602,37 -419,77  16.365,37 0,00 

Ινηπέο κε ηακηαθέο ζπλαιιαγέο 11.311,40 387.682,24  0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 39.940,20 53.661,27  0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) 
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -21.386,86 -69.058,95  -14.089,45 -68.589,00 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.035.738,04 945.725,44  973.547,10 924.204,51 

Πιένλ / Μείνλ : πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:      

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ  1.570.029,18 911.224,65  1.301.379,75 1.102.774,20 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  -2.890.258,70 -3.016.899,58  -2.610.025,41 -2.650.919,93 

(Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 1.635.153,63 -776.594,49  1.215.546,82 -1.465.847,96 

Μείνλ:      

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -1.035.738,04 -945.725,44  -973.547,10 -924.204,51 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη 0,00 0,00  0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (α)  -259.249,61 -3.276.049,15  -493.143,29 -3.347.953,03 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη 
ινηπψλ επελδχζεσλ 0,00 -497.092,00  0,00 -497.092,00 

Αγνξά ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -73.326,28 -276.302,50  -71.717,28 -250.392,80 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ  
ζηνηρείσλ  556,93 57.992,47  0,00 57.992,47 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 21.386,86 40.566,48  14.089,45 40.096,53 

Κεξίζκαηα 0,00 0,00  0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (β)  -51.382,49 -674.835,55  -57.627,83 -649.395,80 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Δηζπξάμεηο γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ππέξ 
ην άξηην 0,00 449.375,98  0,00 449.375,98 

Γάλεηα αλαιεθζέληα / εμνθιεζέληα 204.070,82 3.458.184,77  482.487,99 3.560.761,99 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) 0,00 -206.429,56  0,00 -205.440,01 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00  0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (γ)  204.070,82 3.701.131,19  482.487,99 3.804.697,96 

Καζαξή (κείσζε) / αύμεζε  ζηα ηαµεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + 
(γ) -106.561,28 -249.753,13  -68.283,13 -192.650,87 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 
πεξηόδνπ  401.119,73 678.648,75  115.945,01 280.714,79 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 
πεξηόδνπ 294.558,45 428.895,62  47.661,88 88.063,92 
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1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΜΙΛΟ 

 
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 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 πεξηφδνπ απφ 1 

Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2013 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 28/8/2013. 

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  Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΘΔΝΓΩΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΔ ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

ηεο πεξηόδνπ από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30ε Ινπλίνπ 2013 

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

ΔΦΟΑΗΚΝΓΙΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΠΗΓΑΙΑΠ ΚΗΣΑΖΙ  Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

 

1.2. Γνκή ηνπ Οκίινπ 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

κεηξηθήο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. Ν Όκηινο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ-ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 

απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο εηαηξείεο : 

Δηαηξεία Έδξα 

Ξνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 

Κέζνδνο 

ελνπνίεζεο 

DIPO Α.Δ. Διεπζίλα  99,64% Νιηθή 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. Ξεηξαηάο 99,94% Νιηθή 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ ΑΔ Ξάηξα 34% Θαζαξή Θέζε 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE Διεπζίλα  100% Νιηθή 

ELTOP DOO Πεξβία 

Έκκεζε 

100% Νιηθή 

INTERWOOD (CYPRUS) LTD Θχπξνο 40% Θαζαξή Θέζε 

 

Ζ ζπγαηξηθή «ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP ΑΛΩΛΚΝΠ ΒΗΝΡΔΣΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΜΙΝ» ελνπνηείηαη πιήξσο απφ ηελ 22.5.2012, πνπ νινθιεξψζεθε ε 

εηζθνξά ζε είδνο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο.  

 

2.  ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ Ο ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ Η 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Νη παξνχζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 34, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ 

ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα πάγηα ζηνηρεία πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη 

είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξψ. Γεδνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

ζπλνπηηθέο, πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο 

ρξήζεσο 2012. 

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 
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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. 

πγγελείο επηρεηξήζεηο 

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 Πιεξνθόξεζε 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 Όκηινο 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. 

 

 

3. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΚΡΙΔΙ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 
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. 
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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. 

 

4. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΡΜΗΝΔΙΔ 

 

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

εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 ή 

κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ 

θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2013 

ΓΙΞ 1  (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ- Ξαξνπζίαζε  ησλ  

ζηνηρείσλ  ησλ  ινηπψλ  ζπλνιηθψλ  εζφδσλ» 

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 Δζφδσλ ζε δχν νκάδεο, ψζηε λα θαίλεηαη αλ απηά είλαη δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα 

ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε πεξίνδν . 

ΓΙΞ 12 (Ρξνπνπνίεζε) «Φφξνη εηζνδήκαηνο –  Αλαβαιιφκελνο  θφξνο:  Αλάθηεζε  

ππνθείκελσλ  πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ» 

Δθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά  ην  αξγφηεξν,  απφ  ηελ  εκεξνκελία  έλαξμεο  ηνπ  πξψηνπ  

νηθνλνκηθνχ  έηνπο   πνπ  αξρίδεη  απφ ηελ 11 Γεθεκβξίνπ 2012 ή κεηαγελέζηεξα. 

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 κέζσ ρξήζεο 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 παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην 

πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο. H ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.  

ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

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

2013.  

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 
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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. Η 

Δηαηξεία δελ αλακέλεη όηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 19  ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

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

αλαθνξάο –  Πνβαξφο  ππεξπιεζσξηζκφο  θαη  άξζε  θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληψλ  γηα  

πηνζεηνχληεο  γηα  πξψηε  θνξά» 

Δθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά  ην  αξγφηεξν,  απφ  ηελ  εκεξνκελία  έλαξμεο  ηνπ  πξψηνπ  

νηθνλνκηθνχ  έηνπο   πνπ  αξρίδεη  απφ ηελ 11 Γεθεκβξίνπ 2012 ή κεηαγελέζηεξα. 

Ρελ 20.12.2010 ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην 

ΓΞΣΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία κία εηαηξία πνπ γηα πξψηε θνξά εθαξκφδεη ηα ΓΞΣΑ θαη ην 

ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα είλαη λφκηζκα ππεξπιεζσξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη 

αλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο νη ζπλζήθεο πιεζσξηζκνχ έρνπλ «νκαινπνηεζεί». Αλ νη 

ζπλζήθεο έρνπλ «νκαινπνηεζεί», δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο εμαίξεζεο λα απνηηκήζεη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δηαζέηεη πξηλ ηελ «νκαινπνίεζε» ηνπ 

λνκίζκαηνο, ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία  κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αμία απηή σο ην ηεθκαξηφ θφζηνο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηνλ ηζνινγηζκφ 

έλαξμεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία «νκαινπνίεζεο» ηνπ λνκίζκαηνο ηνπνζεηείηαη 

θαηά ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν, ε εηαηξία δχλαηαη λα παξνπζηάζεη σο ζπγθξηηηθή κία πεξίνδν 

κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ. Δπίζεο θαηαξγνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (1.1.2004 θαη 

25.10.2002) πνπ νξίδεη ην πξφηππν αλαθνξηθά κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε 

παχζε αλαγλψξηζεο θαη ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Νη εκεξνκελίεο απηέο αληηθαζίζηαληαη απφ ηε θξάζε 

«εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ». 

Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη 

ηνπ Νκίινπ. 

ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο-Θξαηηθά 

Γάλεηα» 

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

2013. 

Ρελ 13.3.2012 ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην 

ΓΞΣΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ, κία εηαηξία δελ ζα 
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πξέπεη λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΞΣΑ 9 (ή ΓΙΞ 39) θαη ΓΙΞ 20 

αλαθνξηθά κε ηα πθηζηάκελα, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, δάλεηα πνπ έρεη ιάβεη απφ 

ην θξάηνο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη σο θξαηηθή ρνξεγία ην φθεινο 

απφ ην γεγνλφο φηη ην δάλεην έρεη ρνξεγεζεί κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο αγνξάο. 

Ππλεπψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ δάλεην δελ είρε αλαγλσξηζηεί θαη απνηηκεζεί πξηλ 

ηε κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ θαηά ηξφπν ζπλεπή κε ηα ΓΞΣΑ, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα ζεσξήζεη σο 

ινγηζηηθή ηνπ αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο ηε ινγηζηηθή αμία πνπ είρε ην δάλεην 

κε βάζε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. Ωζηφζν, κία εηαηξία πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε 

θνξά ηα ΓΞΣΑ δχλαηαη λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηα ΓΞΣΑ 9 (ή ΓΙΞ 39) θαη ΓΙΞ 20 γηα ηα 

θξαηηθά δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ε απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε πθίζηαλην θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ 

δαλείσλ απηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε  Δχινγεο  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 επηκέηξεζε 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 επηκέηξεζε 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 επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε 

αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Ρν πξφηππν δελ έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

ΔΓΓΞΣΑ 20 «Θφζηνο   απνθάιπςεο  ζηε  θάζε  ηεο  παξαγσγήο  ζε  νξπρείν  επηθαλείαο» 

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.  
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Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ 

βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) 

Ρν ΠΓΙΞ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Κάην ηνπ 2012 

ηξνπνπνηήζεηο ζε 5 πθηζηάκελα πξφηππα. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζε 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.  Νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο 

δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο αη ηνπ Νκίινπ. 

ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 1 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο κία νηθνλνκηθή 

νληφηεηα κπνξεί λα επηιέμεη λα εθαξκφζεη ην ΓΙΞ 23 είηε ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο είηε 

απφ κία πξνγελέζηεξε εκεξνκελία. 

ΓΙΞ 1   «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ 

κηα νληφηεηα παξνπζηάδεη θαη ηξίην Ηζνινγηζκφ είηε γηαηί απαηηείηαη απφ ην ΓΙΞ 8 είηε 

εζεινληηθά. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο 

πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ επηπιένλ 

ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε, ψζηε λα εμεγεζεί θαιχηεξα ε επίπησζε απφ ηε κεηάβαζε ζηα 

ΓΞΣΑ. 

ΓΙΞ 16 «Δλζψκαηα Ξάγηα» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο θαη ηα αληαιιαθηηθά κπνξεί λα 

ηαμηλνκεζνχλ σο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φρη σο απνζέκαηα, αλ ζπλαληνχλ ηνλ νξηζκφ 

ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

ΓΙΞ 32  «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

δηαλνκέο πξνο ηνπο κεηφρνπο θαη κε ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ θαζαξήο ζέζεο. 

ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ πιεξνθφξεζεο ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

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

Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία 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 2014. Ζ  
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Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ 

επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» θαη ΓΞΣΑ 7  (Ρξνπνπνίεζε) 

«Σξεκαηνπηζησηηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο-Ππκςεθηζκφο  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  

πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ  θαη  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  ππνρξεψζεσλ» 

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

2014. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 32 αθνξά ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

ζπκςεθηζκφ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ππνρξέσζεο θαη ζην ΓΞΣΑ 7 ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο .  

ΓΞΣΑ 7  (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηνπηζησηηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  

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

2015. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρελ 16.12.2011, ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ ΓΞΣΑ 7 κε  ηελ νπνία  πξνζηέζεθαλ ζην πξφηππν γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε 

κεηάβαζε ζην ΓΞΣΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε. Ζ 

Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 

ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

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

2015. Ζ 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 

επηκέηξεζε 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 (ή θαη ν Όκηινο) βξίζθεηαη (βξίζθνληαη)  ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο 

ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ κπνξεί λα 

εθαξκφζεη 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 

2015. 
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Νκάδα πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο  

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην  ΠΓΙΞ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο  

νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα  ππφ  θνηλφ  έιεγρν» θαη ΓΞΣΑ 12 

«Γλσζηνπνίεζε  ζπκκεηνρψλ  ζε  άιιεο  νληφηεηεο»   θαη ηξνπνπνίεζε ηα ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο  

νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο»  θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο  ζε  ζπγγελείο  επηρεηξήζεηο  θαη  

θνηλνπξαμίεο». Ρα λέα απηά  πξφηππα θαη νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, εγθξίζεθαλ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά   ην  αξγφηεξν,  

απφ  ηελ  εκεξνκελία  έλαξμεο  ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπο έηνπο πνπ αξρίδεη  ηελ  1ε  

Ηαλνπαξίνπ  2014  ή  κεηά  απφ  απηήλ . Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ 

ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε. Ν Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 

επίδξαζεο ηνπο  ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη θπξηφηεξνη φξνη ησλ 

πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: 

ΓΙΞ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 

Ρν Ξξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο  νηθνλνκηθέο  

θαηαζηάζεηο» .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 νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα 

ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39 ή 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 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 απηέο νξίδνληαη ζην  ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα  

ππφ  θνηλφ  έιεγρν». 

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 πεξηιακβάλνληαλ 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 
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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 «Πρήκαηα  ππφ  θνηλφ  έιεγρν» 

Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΚΔΓ 13 «Απφ 

θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο — Κε ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ 

θνηλνπξαθηνχληεο». Ρν ΓΞΣΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ 

ζπκθσληψλ (joint arrangements) 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 «Γλσζηνπνίεζε  ζπκκεηνρψλ  ζε  άιιεο  νληφηεηεο» 

Ρν ΓΞΣΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο 

αλαγλψζηεο 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. 

Ρξνπνπνίεζεο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12 - Νδεγίεο  κεηάβαζεο 

Νη ηξνπνπνηήζεηο εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2012 θαη παξέρνπλ 

επηπξφζζεηε ειάθξπλζε φζνλ αθνξά ηε κεηάβαζε  ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12, 

πεξηνξίδνληαο ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε κφλν ζηελ ακέζσο 

πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε  

ελνπνηνχκελεο  δνκεκέλεο νληφηεηεο (structured entities) νη ηξνπνπνηήζεηο άξνπλ ηελ 

απαίηεζε λα παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε 

εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 12. Νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014.  
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Ρξνπνπνίεζεο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 27 – Δμαηξέζεηο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο 

Δπελδχζεσλ  

Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 31 Νθησβξίνπ 2012  παξέρνπλ 

κηα εμαίξεζε απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ θαη αλη’ απηνχ 

απαηηνχλ νη Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζε ζπγαηξηθέο, σο 

κηα θαζαξή επέλδπζε πνπ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κε ηηο κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηε Δπξσπατθή 

Έλσζε έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. 

ΔΓΓΞΣΑ 21 «Δηζθνξέο» 

Ζ Γηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη ην «γεγνλφο πνπ δεζκεχεη» θαη δεκηνπξγεί κηα ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο εηζθνξάο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ 

ελεξγνπνηεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

επξσπατθή Έλσζε. Ζ δηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα  έρεη ζεκαληηθή επίπησζε  ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

ΓΙΞ 36 (Ρξνπνπνίεζε) «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -Γλσζηνπνηήζεηο 

αλαθηήζηκνπ πνζνχ γηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» 

Ζ ηξνπνπνίεζε εηζαγάγεη ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ 

ησλ απνκεησκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία 

κείνλ ην θφζηνο δηάζεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή 

Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα  έρεη ζεκαληηθή επίπησζε  ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε» -Αλαλέσζε 

παξαγψγσλ θαη ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο  ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ 

έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη ψζηε λα 

εθθαζαξηζηεί κε έλαλ λέν  θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζηηθψλ 

δηαηάμεσλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη 

ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ 

έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε. Ζ δηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα  έρεη επίπησζε  

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 
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5. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

5.1 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

Όκηινο 

 
Γήπεδα νηθφπεδα 

Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα 
κεραλνινγηθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο             

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 17.776.633,60 8.594.929,29 2.812.311,48 1.075.890,34 1.166.439,85 31.426.204,56 

Ξξνζζήθεο  2013 0,00 19.829,99 24.828,15 18.321,80 10.346,34 73.326,28 

Ξσιήζεηο 2013 0,00 0,00 -6.822,57 -13.000,00 0,00 -19.822,57 

Θαηά ηελ 30/06/2013 17.776.633,60 8.614.759,28 2.830.317,06 1.081.212,14 1.176.786,19 31.479.708,27 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο             

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 0,00 1.917.157,51 1.225.103,70 704.976,10 1.089.639,33 4.936.876,64 

Απνζβέζεηο  2013 0,00 157.150,97 77.601,71 49.312,44 22.654,66 306.719,78 

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ   2013 0,00 0,00 -6.265,66 -12.999,98 0,00 -19.265,64 

Θαηά ηελ 30/06/2013 0,00 2.074.308,48 1.296.439,75 741.288,56 1.112.293,99 5.224.330,78 

Αλαπόζβεζηε αμία             

Καηά ηελ 30/06/2013 17.776.633,60 6.540.450,80 1.533.877,31 339.923,58 64.492,20 26.255.377,49 

Καηά ηελ 31/12/2012 17.776.633,60 6.677.771,78 1.587.207,78 370.914,24 76.800,52 26.489.327,92 

 

Όκηινο 

 Γήπεδα νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα/ 
Ρερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο 
Κεηαθνξηθά 

κέζα 
Έπηπια ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

Αθηλ. ππφ 
εθηέιεζε & 
πξνθ/ιεο Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο      
 

  

Θαηά ηελ 
31/12/2011 17.776.633,60 7.839.503,48 470.941,69 880.553,51 856.651,62 370.149,95 28.194.433,85 

Ξξνζζήθεο 2012 0,00 554.306,92 30.779,99 27.992,48 33.373,06 7.734,31 654.186,76 

Δλνπνίεζε 
ζπγαηξηθήο 0,00 153.060,93 2.218.273,05 170.871,52 258.521,00 0,00 2.800.726,50 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέ
ο  2012 0,00 0,00 -19.575,56 -42.846,68 0,00 -377.884,26 -440.306,50 

Θαηά ηελ 
30/06/2012 17.776.633,60 8.546.871,33 2.700.419,17 1.036.570,83 1.148.545,68 0,00 31.209.040,61 

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο        

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 

Δλνπνίεζε 
ζπγαηξηθήο 0,00 113.411,02 748.146,76 69.972,02 249.108,89 

 
0,00 1.180.638,69 

Απνζβέζεηο  2012 0,00 174.702,23 34.709,48 53.841,19 22.300,84 0,00 285.553,74 

Απνζβέζεηο 
πσιεζέλησλ 2012 0,00 0,00 -19.075,56 -13.846,68 0,00 0,00 -32.922,24 

Θαηά ηελ 30/6/2012 0,00 1.778.491,79 1.058.337,63 649.340,63 1.065.243,38 0,00 4.551.413,43 

Αλ/ζηε αμία        

Καηά ηελ 
30/6/2012 0,00 6.768.379,54 1.642.081,54 387.230,20 83.302,30 0,00 26.657.627,18 

Καηά ηελ 
31/12/2011 17.776.633,60 6.349.124,94 176.384,74 341.179,41 62.817,97 370.149,95 25.076.290,61 
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Δηαηξεία 

  Γήπεδα νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα 
κεραλνινγηθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο             

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 17.776.633,60 8.160.986,90 444.507,36 791.546,95 710.250,71 27.883.925,52 

Ξξνζζήθεο  2013 0,00 19.829,99 24.828,15 18.321,80 8.737,34 71.717,28 

Ξσιήζεηο 2013             

Θαηά ηελ 30/06/2013 17.776.633,60 8.180.816,89 469.335,51 809.868,75 718.988,05 27.955.642,80 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο             

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 0,00 1.674.656,96 288.096,55 574.051,05 655.459,88 3.192.264,44 

Απνζβέζεηο  2013 0,00 143.857,86 23.662,15 38.052,35 17.593,56 223.165,92 

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ   2013             

Θαηά ηελ 30/06/2013 0,00 1.818.514,82 311.758,70 612.103,40 673.053,44 3.415.430,36 

Αλαπόζβεζηε αμία             

Καηά ηελ 30/06/2013 17.776.633,60 6.362.302,07 157.576,81 197.765,35 45.934,61 24.540.212,44 

Καηά ηελ 31/12/ 2012 17.776.633,60 6.486.329,94 156.410,81 217.495,90 54.790,83 24.691.661,08 

 

 

 

Πε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο χςνπο 

21.500.000,00 επξψ γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 

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 
31/12/2011 17.776.633,60 7.563.224,51 408.652,92 795.116,64 673.906,98 370.149,95 27.587.684,60 

Ξξνζζήθεο  2012 0,00 553.415,52 10.779,99 27.992,48 28.354,76 7.734,31 628.277,06 

Αλαπξνζαξκνγή 
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέ
ο  2012 0,00 0,00 -19.575,56 -42.846,68 0,00 -377.884,16 -440.306,40 

Θαηά ηελ 30/6/2012 17.776.633,60 8.116.640,03 399.857,35 780.262,44 702.261,74 0,00 27.775.655,16 

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο        

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 

Απνζβέζεηο  2012  156.607,70 24.020,30 50.015,06 20.621,74 0,00 251.264,80 

Απνζβέζεηο 
πσιεζέλησλ 2012  0,00 -19.075,56 -13.846,68 0,00 0,00 -32.922,24 

Θαηά ηελ 30/6/2012 0,00 1.546.681,51 265.344,78 529.432,41 635.179,03 0,00 2.976.637,73 

Αλ/ζηε αμία        

Καηά ηελ 
30/6/2012 17.776.633,60 6.569.958,52 134.512,57 250.830,03 67.082,71 0,00 24.799.017,43 

Καηά 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 
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5.2 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

 
ΟΜΙΛΟ 

 
ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο     

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 218.655,08 218.655,08 218.655,08 218.655,08 

Δλνπνίεζε ζπγαηξηθήο 0,00 180.059,06 0,00 0,00 

Ξξνζζήθεο  2013 0,00 126,10 0,00 0,00 

Θαηά ηελ 30/06/2013 218.655,08 398.840,24 218.655,08 218.655,08 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο     

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 213.891,43 209.097,84 213.891,43 209.097,84 

Δλνπνίεζε ζπγαηξηθήο 0,00 175.564,93 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο  2013 2.205,17 9.413,81 2.205,17 4.793,59 

Θαηά ηελ 30/06/2013 216.096,60 394.076,58 216.096,60 213.891,43 

Αλαπόζβεζηε  αμία     

Καηά ηελ 30/06/2013 2.558,48 4.763,66 2.558,48 4.763,65 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 4.763,65 9.557,24 4.763,65 9.557,24 

 
 

5.3 Τπεξαμία επηρείξεζεο 

 
πεξαμία εμαγνξάο ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE (θαηά 

ηελ απφθηεζε) 838.363.29 

Κείνλ : Εεκία απνκείσζεο 343.363,29 

ύλνιν 495.000,00 

 

 
5.4. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο 

 
Νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο αλαιχνληαη σο θαησηέξσ: 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

DIPO 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. 333.860,79 373.800,99 1.026.393,74 1.026.393,74 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE 0,00 0,00 1.497.092,00 1.497.092,00 

INTERWOOD CYPRUS 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00 

ΤΝΟΛΟ 333.860,79 373.800,99 3.310.099,88 3.310.099,88 

Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ  0,00 0,00 -530.893,11 -530.893,11 

ΤΝΟΛΟ ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΚΑΙ 

ΤΓΓΔΝΔΙ 333.860,79 373.800,99 2.779.206,77 2.779.206,77 

ΠΛ.ΜΙ. Λ.ΞΗΔΟΗΑΠ 99.120,00 99.120,00 99.120,00 99.120,00 

ΤΝΟΛΟ  432.980,79 472.920,99 2.878.326,77 2.878.326,77 
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5.5 Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Όκηινο Δηαηξεία 

Απνζέκαηα 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

Δκπνξεχκαηα 5.245.285,02 6.428.150,60 4.512.288,63 5.641.445,46 

Έηνηκα πξντφληα & εκηηειή 1.798.452,23 2.041.139,38 1.197.944,04 1.351.817,45 

Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο 741.646,44 897.434,29 212.908,02 231.257,53 

ύλνιν 7.785.383,69 9.366.724,27 5.923.140,69 7.224.520,44 

Κείνλ : Ξξφβιεςε γηα απαμίσζε 

απνζεκάησλ (74.791,89) (74.791,89) (74.791,89) (74.791,89) 

ύλνιν 7.710.591,80 9.291.932,38 5.848.348,80 7.149.728,55 

 

 
5.6 Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη Λνηπέο απαηηήζεηο  

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη 

ινηπέο απαηηήζεηο Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

Ξειάηεο 9.669.685,19 9.402.655,81 12.315.804,50 11.273.080,42 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 495.612,55 683.056,07 367.482,35 654.098,87 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 4.948.625,13 3.488.958,68 4.184.069,98 3.666.056,84 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 3.506.186,28 3.407.445,30 3.431.116,23 3.332.375,25 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 1.156.109,32 973.174,90 1.138.209,32 955.274,90 

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα 

επηζθαιείο πειάηεο (2.021.305,40) (1.949.262,88) (1.792.431,97) (1.739.307,63) 

Απαηηήζεηο από πειάηεο 17.754.913,07 16.006.027,88 19.644.250,41 18.141.578,65 

Αγνξέο ππφ παξαιαβή 1.607.813,74 479.520,29 1.607.813,74 479.520,29 

Διι. Γεκφζην 116.764,45 63.333,84 51.462,30 51.878,79 

Ινηπνί Σξεψζηεο 490.191,03 524.979,04 396.658,13 381.726,82 

Ινγαξηαζκνί δηαρ/ζεσο 

πξνθ/ισλ & πηζηψζεσλ 105.919,86 87.660,60 97.942,04 79.682,78 

Ξξνθ/ιέο γηα αγνξέο απνζεκ. 426.239,13 434.576,23 366.259,02 434.576,23 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 61.618,81 41.195,77 56.360,83 35.818,81 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 68.232,85 88.021,79 57.093,14 71.109,40 

Λνηπέο απαηηήζεηο 2.876.779,87 1.719.287,56 2.633.589,20 1.534.313,12 

 

 

Νη ινγαξηαζκνί ησλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνπλ απνκεηψζεηο (πξνβιέςεηο) γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο, νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Όκηινο  Δηαηξεία  

 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

πφινηπν πξνβιέςεσλ 

01/01/2013 1.949.262,88 1.650.811,78 1.739.307,63 1.629.304,93 

Δλνπνίεζε ζπγαηξηθήο 0,00 159.651,68 0,00 0,00 
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Ξξνβιέςεηο ρξήζεσο 

2013 72.042,52 148.707,41 53.124,34 111.465,12 

Γηαγξαθέο ρξήζεσο 2013 0,00 (9.907,99) 0,00 (1.462.42) 

Τπόινηπν πξνβιέςεσλ 

30/06/2013 2.021.305,40 1.949.262,88 1.792.431,97 1.739.307,63 

 

 

5.7 Σακεηαθά δηαζέζηκα  θαη ηζνδύλακα 

Ρα δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο : 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

Ρακείν 52.082,18 26.021,20 16.622,18 11.885,76 

Θαηαζέζεηο φςεσο 242.473,27 375.098,53 31.039,70 104.059,25 

ύλνιν 294.558,45 401.119,73 47.661,88 115.945,01 

 
 
5.8 Μεηνρηθό θεθάιαην 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε δεθαέμη εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο είθνζη ηξεηο 

ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα ηξηάληα επηά επξψ θαη ηέζζεξα ιεπηά (€ 16.523.437,04), δηαηξνχκελν ζε 

ηξηάληα επηά εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο πελήληα ηξεηο ρηιηάδεο δηαθφζηεο εμήληα έμη (37.553.266) 

κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,44) εθάζηε εθ ησλ νπνίσλ 

ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο νγδφληα έμη ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο ηξηάληα (34.986.430) 

είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νρηαθφζηεο 

ηξηάληα έμη (2.566.836) είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε 

θνηλέο κεηνρέο. Νη κεηνρέο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. είλαη εηζεγκέλεο ζην 

ζχλνιφ ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

 
5.9 Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα 

Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο  

  Όκηινο Δηαηξεία 

  30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

Γηαθνξά ππέξ ην 
άξηην 6.020.284,10 6.020.284,10 6.020.284,10 6.020.284,10 

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο 6.763.666,53 7.312.071,93 6.763.666,53 7.312.071,93 

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 -120.959,25 -176.000,00 -120.959,25 -176.000,00 

ύλνιν 13.969.769,65 14.463.134,31 13.919.692,79 14.413.057,44 
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5.10 Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

Νκνινγηαθά δάλεηα 11.229.122,25 5.386.090,00 11.229.122,25 5.386.090,00 

Καθξνπξφζεζκα. δάλεηα 330.608,20 350.916,28 0,00 0,00 

Ξαξάγσγν αληηζηάζκηζεο ηακ. ξνψλ 163.458,44 220.000,00 163.458,44 220.000,00 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο  ππνρξ. 24.607,02 24.610,72 24.272,52 24.272,52 

ύύλλννιινν  11.747.795,91 5.981.617,00 11.416.853,21 5.630.362,52 

 

 

5.11 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

  

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο 

εξγαδόκελνπο Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

πφινηπν ππνρξέσζεο ηελ 31.12.2012 481.273,00 417.004,00 317.196,00 342.883,00 

Δλνπνίεζε ζπγαηξηθήο 0,00 125.699,41 0,00 0,00 

Ξξφβιεςε πεξηφδνπ 29.307,00 0,00 17.070,00 0,00 

‘Έζνδα απφ πξνβιέςεηο (704,63) 0,00 (704,63) (25.687,00) 

Όθεινο πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηα 

απνηειέζκαηα 0,00 (61.430,41) 0,00 0,00 

Τπόινηπν ππνρξέσζεο ηελ 30.06.2013 509.875,37 481.273,00 333.561,37 317.196,00 

 

Νη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο : 

 31/12/2012 

Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 3,00% 

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 1,50% 

Αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή 17,15 

 

5.12 Λνηπέο πξνβιέςεηο  

Νη πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

Ξξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 326.506,55 326.506,55 258.570,86 258.570,86 

 
Νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο γηα ηελ εηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο έρνπλ σο εμήο: 
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Δηαηξεία Έδξα 

Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά 

ρξήζεηο 

Ξξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ-ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ Διεπζίλα  2007-2010 258.570,86 

DIPO Α.Δ. Διεπζίλα  2009-2010 17.435,69 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. Ξεηξαηάο 2010 500,00 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE Διεπζίλα  2006-2010 50.000,00 

ύύλλννιινν    326.506,55 

 
 

Ζ ρξήζε ηνπ 2011 γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ειέγρζεθε βάζεη ηεο ΞΝΙ. 1159 απφ ηνλ 

ηαθηηθφ ειεγθηή. Νκνίσο ειέγρεηαη  θαη ε ρξήζε 2012. 

 

5.13 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Νη ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο πξνο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρ/ζκεο 

ππνρξεώζεηο  Όκηινο  Δηαηξεία 

 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο  1.151.145,27 107.413,30 1.268.096,98 858.083,10 

Γξακκάηηα πιεξσηέα 11.319,47 101.319,47 0,00 0,00 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 1.122,62 0,00 1.122,62 0,00 

ύλνιν 1.163.587,36 208.732,77 1.269.219,60 858.083,10 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 69.547,57 147.818,61 37.997,58 75.430,50 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 103.144,23 159.085,20 0,00 0,00 

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 489.545,22 462.566,55 158.115,16 138.091,96 

Ξηζησηέο δηάθνξνη 244.149,14 203.643,19 96.694,28 33.525,50 

Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 1.012.063,43 252.669,31 938.064,44 239.434,29 

ύλνιν 1.918.449,59 1.225.782,86 1.230.871,46 486.482,25 

 
5.14 Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 

Νη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αθνξνχλ δάλεηα : 

  Όκηινο  Δηαηξεία 

 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο 

ππνρξεψζεηο 14.551.881,20 20.309.716,18 13.848.513,07 19.367.172,49 

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 2.803.590,85 2.822.524,38 2.763.620,00 2.763.620,00 

ύλνιν 17.355.472,05 23.132.240,56 16.612.133,07 22.130.792,49 

 
Ρν εχξνο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θπκαίλεηαη απφ 6,16% έσο 9,45% θαη ε δηάξθεηα ησλ 

δαλείσλ απηψλ είλαη απφ 1 έσο 6 κήλεο.  
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5.15 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

   Όκηινο  Δηαηξεία 

 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

ΦΞΑ 446.593,43 316.095,65 304.104,40 142.060,10 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ 

ΞΟΝΠ/ΘΝ 27.446,92 43.246,69 16.740,51 17.455,33 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ 

ΡΟΗΡΩΛ 2.376,32 4.178,72 1.704,15 2.722,82 

ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ 61.927,50 11.803,62 61.950,63 11.803,62 

ύλνιν 538.344,17 375.324,68 384.499,69 174.041,87 

 

5.16 Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεώζεηο 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. πνρξ. (3.574.126,02) (2.762.421,27) (3.274.272,71) (2.519.605,92) 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. Απαηη. 1.187.451,71 973.425,18 941.959,39 754.240,02 

 (2.386.674,31) (1.788.996,09) (2.332.313,32) (1.765.365,90) 

 
 

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν είλαη ε εμήο : 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

Τπόινηπν αξρήο ρξήζεο (1.788.996,09) (1.881.689,88) (1.765.365,90) (1.896.514,08) 

Δλνπνίεζε ζπγαηξηθήο 0,00 (188.670,29) 0,00 0,00 

Απεπζείαο ζηελ θαζ. ζέζε (606.944,18) 4.000,00 (549.906,22) 4.000,00 

Σξέσζε/Ξίζησζε ζηα 

απνηειέζκαηα 9.265,96 277.364,07 (17.041,20) 127.148,18 

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο (2.386.674,31) (1.788.996,09) (2.332.313,32) (1.765.365,90) 

 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

 Όκηινο Δηαηξεία 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεώζεηο 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

Δλζψκαηα πάγηα 3.574.126,02 2.762.421,27 3.274.272,71 2.519.605,92 

ύλνιν 3.574.126,02 2.762.421,27 3.274.272,71 2.519.605,92 
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 Όκηινο Δηαηξεία 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 40.547,02 78.168,32 40.547,02 34.052,69 

πνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζε 

εξγαδνκ. 129.482,89 93.740,83 83.641,25 60.925,43 

πνρξεψζεηο απφ ρξεκ. 

κηζζψζεηο 0,00 156,77 0,00 0,00 

πνηίκεζε ζπκκεηνρψλ 78.872,13 60.670,87 78.872,13 60.670,87 

Απνκείσζε απνζεκάησλ 19.445,89 14.958,38 19.445,89 14.958,38 

Απνκείσζε απαηηήζεσλ 200.511,19 154.239,38 200.511,19 154.239,38 

Αληηζηάζκηζε ηακ. ξνψλ 42.499,19 44.000,00 42.499,19 44.000,00 

Αλάθηεζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ 676.093,40 527.490,64 476.442,72 385.393,28 

ύλνιν 1.187.451,71 973.425,18 941.959,39 754.240,02 

 
 
5.17 Πσιήζεηο 

Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

Ξσιήζεηο εκπ/ησλ 9.075.375,28 10.726.326,59 9.512.576,09 10.788.935,85 

Ξσιήζεηο πξντφλησλ 2.577.191,97 1.569.767,15 1.276.026,13 1.324.918,87 

Ξσιήζεηο ινηπ.απνζ.. 488.703,38 115.329,65 4.939,23 25.874,97 

Ξσιήζεηο ππεξεζηψλ 87.064,73 97.110,44 102,73 2.064,23 

Πχλνιν 12.228.335,36 12.508.533,83 10.793.641,18 12.141.793,92 

 

 

 

5.18 Κόζηνο πσιήζεσλ 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

Ξσιήζεσλ  εκπ/ησλ 6.984.611,71 8.597.167,09 7.806.353,71 8.884.572,92 

Ξσιήζεσλ πξντφλη. 2.283.194,39 1.210.216,39 1.020.878,04 1.060.017,66 

Ξσιήζεσλ ινηπ. Απνζ. 345.266,25 112.434,07 -223,73 17.631,61 

Ξσιήζεσλ ππεξεζ. 17.906,74 17.713,23 16,69 609,95 

Πχλνιν 9.630.979,09 9.937.530,77 8.827.024,71 9.962.832,14 
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5.19 Άιια έζνδα  

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

Δπηδνηήζεηο- επηρνξ. 4.574,04 2.745,00 0,00 2.745,00 

‘Έζνδα απφ πξνκήζεηεο 316,81  316,81 0,00 

Έζνδα απφ ελνίθηα 57.198,00 104.133,78 138.594,00 133.101,40 

Έζνδα απφ απνζήθεπζε 0,00 149.179,09 0,00 125.059,08 

Δηζπξαηηφκελα έμνδα απνζηνιήο 

αγαζψλ 151.493,15 1.914,35 127.750,73 1.914,35 

Πχλνιν 213.582,00 257.972,22 266.661,54 262.819,83 

 

5.20 Άιια έμνδα  

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 32.005,68 24.664,26 13.973,06 20.101,23 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα -10.585,11 -16.682,05 -10.584,08 -12.105,26 

Έθηαθηεο δεκίεο 1.008,30 3.581,98 1.008,30 3.581,98 

Έθηαθηα θέξδε -8.250,19 -31.692,90 -2.312,12 -31.692,90 

Έμνδα πξνεγ. ρξήζεσλ 11.353,34 3.817,71 11.336,03 3.334,57 

Έζνδα πξνεγ. ρξήζεσλ -366,99 -11.437,34 -234,09 -9.517,62 

Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο 72.042,52 66.315,93 53.124,34 58.995,29 

ύλνιν 97.207,55 38.567,59 66.311,44 32.697,29 

 
5.21 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 391.174,04 363.786,58 298.510,86 296.861,45 

Ακνηβέο ηξίησλ 112.482,57 141.707,30 84.251,02 130.005,70 

Ξαξνρέο ηξίησλ 116.920,59 121.119,14 64.853,42 94.024,06 

Φφξνη – ηέιε 99.161,30 93.601,25 89.680,33 89.379,48 

Γηάθνξα έμνδα 67.645,48 121.008,01 41.762,56 92.884,28 

Απνζβέζεηο παγίσλ 59.078,74 74.682,62 56.994,94 70.656,33 

Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο 

πξνζσπηθνχ 19.260,50 0,00 8.535,00 0,00 

ύλνιν 865.723,22 915.904,09 644.588,13 773.811,30 
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5.22 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 836.529,63 834.029,82 462.685,09 584.152,63 

Ακνηβέο ηξίησλ 26.179,42 23.004,67 23.460,76 22.241,73 

Ξαξνρέο ηξίησλ 76.467,59 127.574,57 109.269,01 98.364,56 

Φφξνη – ηέιε 73.905,11 72.452,94 66.601,28 65.772,72 

Γηάθνξα έμνδα 486.566,89 387.266,69 364.971,60 336.262,61 

Απνζβέζεηο παγίσλ 225.586,75 183.650,75 155.089,51 163.459,52 

Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο 

πξνζσπηθνχ 10.046,50 0,00 8.535,00 0,00 

ύλνιν 1.735.281,90 1.627.979,44 1.190.612,25 1.270.253,77 

 

5.23 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα 

 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη 

ζπλαθή έμνδα 1.035.738,04 945.725,44 973.547,10 924.204,51 

Ξηζησηηθνί ηφθνη -21.386,86 -40.566,48 -14.089,45 -40.096,53 

Εεκία απνκείσζεο 

ππεξαμηαο 0,00 343.363,29 0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα απφ 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 39.940,20 53.661,27 0,00 0,00 

ύλνιν 1.054.291,38 1.302.183,52 959.457,65 884.107,98 

 

 

5.24 Φόξνη-Έμνδα 

Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

Φφξνο εηζνδήκαηνο επί 

θεξδψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 

πεξηφδνπ (έζνδν /έμνδν) -9.265,96 788,06 17.041,20 5.173,20 

ύλνιν -9.265,96 788,06 17.041,20 5.173,20 
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5.25 Κέξδε αλά κεηνρή 

Βαζηθά 

Ρα βαζηθά θέξδε αλά 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 

 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

Θέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο -932.299,82 -1.056.447,42 -644.732,66 -524.261,93 

Πηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ 34.986.430 34.176.280 34.986.430 34.176.280 

Βαζηθά θέξδε/δεκηέο αλά κεηνρή -0,0266 -0,0309 -0,0184 -0,0153 

 

5.26 Δξγαδόκελνη ζηνλ όκηιν θαη ζηελ εηαηξεία  

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

Άηνκα 105 125 54 54 

 

 

5.27 Δλδερόκελα 

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. 

 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ 

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 «Δπηθεθαιή 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. 
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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: 

 

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

515.3 ΣΝΛΓΟΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ 

ΜΙΔΗΑΠ 9.564.078,66 10.841.656,24 9.517.512,32 10.814.810,82 

203.0 ΘΑΡΑΠΘΔΖ 

ΜΙΝΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ 2.577.191,97 1.569.767,15 1.276.026,13 1.324.918,87 

201.0 ΞΟΗΝΛΗΠΚΑ 

ΞΙΑΛΗΠΚΑ  23.248,72 5.819,40 102,73 2.064,23 

511.3 ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΝΗ 

ΜΙΔΗΑΠ 63.816,01 91.291,04 0,00 0,00 

ΠΛΝΙΝ 12.228.335,36 12.508.533,83 10.793.641,18 12.141.793,92 

 

7. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

 
Νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο επίζεο θαη νη ακνηβέο θαη 

ζπλαιιαγέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

Ξνζά ζε επξψ 
Όκηινο Δηαηξεία 

 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012 

α) Έζνδα 77.081,74 101.169,84 2.458.187,88 1.600.767,46 

β) Έμνδα 22.979,26 32.374,94 55.617,37 73.915,95 

γ) Απαηηήζεηο 341.768,81 355.961,29 5.277.170,75 5.126.253,49 

δ) πνρξεψζεηο 35.880,93 44.745,48 140.533,48 214.712,83 

ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 309.973,48 1.869.314,64 234.533,14 1.831.523,11 

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 1.661.000,00 1.721.000,00 1.661.000,00 1.721.000,00 

 

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.  

 
8. ΔΓΓΤΗΔΙ 

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 θαη ππέξ 

ηεο ζπγαηξηθήο ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP AE πξνο ηελ Δζληθή Ρξάπεδα κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

1.500.000,00 επξψ. 
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9. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα, κεηαγελέζηεξα ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2013, ηα νπνία ζα 

έπξεπε ή λα θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

  Διεπζίλα,  28 Απγνχζηνπ 2013 

  

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 

 
 

 
Αιέμαλδξνο Ξαππάο 

 
 

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο    Ν πεχζπλνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

 
 

 
 

Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο     Δπηχρηνο Κ. Ξαπαδάθεο 
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