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Α. ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΔΘΞΟΝΠΩΞΩΛ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 

Πηηο θαησηέξσ δειψζεηο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 Λ.3556/2007, φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα, πξνβαίλνπλ νη αθφινπζνη Δθπξφζσπνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο: 

 

1. Θσλζηαληίλνο Πηέγγνο ηνπ Αλδξέα, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

2. Εσή ζχδ. Θσλ/λνπ Πηέγγνπ, A' Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,  

3. Γεψξγηνο Πηέγγνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ, Γ/λσλ Πχκβνπινο. 

 

Νη θάησζη ππνγξάθνληεο, ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο, εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ», (εθεμήο 

θαινπκέλεο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξεία») δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ 

γλσξίδνπκε: 

 

(α) Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ρξήζεσο 01/01/2008 - 31/12/2008 νη νπνίεο 

θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηνπ εθδφηε θαζψο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλφκελσλ σο ζχλνιν, θαη 

 

(β) Ζ έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε 

ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

 

Άιηκνο, 27 Καξηίνπ 2009 

Νη βεβαηνύληεο 

 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Α.  

ΠΡΔΓΓΝΠ 

ΕΥΖ ζχδ. ΘΥΛ/ΛΝ 

 ΠΡΔΓΓΝ  

ΓΔΥΟΓΗΝΠ Θ.  

ΠΡΔΓΓΝΠ 

 

 
  

Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ 

Α’ Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο  
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Β. ΈΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΙΝΓΗΠΡΖ 

 

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. 

 

Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ Α.Δ. (ε Δηαηξεία), θαζψο θαη ηηο 

ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (ν κηινο), πνπ απνηεινχληαη απφ 

ηνλ εηαηξηθφ θαη ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2008, θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη 

πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. 

 

Δπζχλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ 

είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο. 

 

Δπζχλε Διεγθηή 

Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Ξξφηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή 

Διεγθηηθά Ξξφηππα. Ρα Ξξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ην 

ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην θαηά πφζν νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.  

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

πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ 

πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε 

ηεο γλψκεο καο. 

 

Γλψκε 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα 

απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2008, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο Ρακεηαθέο ηνπο Ονέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία 

απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ ζεκάησλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

κε ηηο ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδνκέλσλ απφ ηα άξζξα 43α, 107 θαη 37 ηνπ 

Θ.Λ. 2190/1920. 

 

 

 

Αζήλα, 30 Καξηίνπ 2009 

 

O Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΔΙΖΓΗΑΛΛΖΠ 

Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 15791 
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Γ. ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

Δπί ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη εηαηξηθώλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

ηεο Δηαηξείαο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ.» 

ηεο πεξηόδνπ από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 

 

Θχξηνη Κέηνρνη,  

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 43α παξάγξαθνο 3, 107 παξάγξαθνο 3 θαη 136 παξάγξαθνο 2 ηνπ Θ.Λ. 

2190/1920, θαζψο επίζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2γ,6,7 & 8 ηνπ Λ. 3556/2007, θαη ηελ απφθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 7/448/11.10.2007 άξζξν 2, ζαο ππνβάιινπκε ζπλεκκέλα ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε απφ 01/01/2008 έσο 31/12/2008.  

 

Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο θαινχκελε γηα ιφγνπο 

ζπληνκίαο σο «Έθζεζε»), πεξηιακβάλεη ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηηο 

ζεκεηψζεηο έπ' απηψλ σο θαη ηελ Έθζεζε Διέγρνπ ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ. 

 

Πηελ παξνχζα «Έθζεζε» πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά πιεξνθνξίεο ηεο Δηαηξείαο ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ A.E. 

(εθεμήο θαινχκελε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξεία» ή «ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ») θαζψο θαη ηνπ Νκίινπ 

ηεο «Δηαηξείαο», ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κηα γεληθφηεξε ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ 

θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία θαη ηηο 

κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο εηαηξηθήο ρξήζε 01/01/2008 - 31/12/2008, σο θαη ηα 

ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 

απηήο. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ε 

«Δηαηξεία» ζην κέιινλ θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηνπ εθδφηε 

θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ πξνζψπσλ.  

 

Δλφςεη δε ηνπ φηη απφ ηελ Δηαηξεία ζπληάζζνληαη θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε παξνχζα 

Έθζεζε είλαη εληαία, κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο θαη ηα εηαηξηθά θαη ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο 

«Δηαηξείαο» θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνο απηήλ επηρεηξήζεσλ  

 

Νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελν απηψλ έρνπλ σο αθνινχζσο: 
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ΔΛΝΡΖΡΑ Α' 

Δμειίμεηο θαη Δπηδόζεηο Ξεξηόδνπ Αλαθνξάο  

 

1. Δπηζθόπεζε Γξαζηεξηνηήησλ 

Ν κηινο ηεο ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ, αλ θαη είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο Νκίινπο εηαηξεηψλ ζηελ 

Διιάδα, εληνχηνηο, ηελ ρξνληά πνπ έιεμε, αληηκεηψπηζε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, πξνβιήκαηα, θπξίσο ιφγσ 

ηεο απξφζκελεο, απξφβιεπηεο, απμαλφκελεο θαη εληεηλφκελεο παγθνζκίσο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ρξήζεο. 

Ζ επέθηαζε ηεο, αξρηθά εκθαληζζείζαο ζηηο Ζ.Ξ.Α., θξίζεο ζηελ αγνξά αθηλήησλ θαη ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα θαη ζηελ Δπξψπε ην β’ εμάκελν ηνπ 2008, είρε άκεζε επίπησζε ζηελ δνκή θαη δηάξζξσζε ηνπ 

παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ δηεζλή δηαθίλεζε θεθαιαίσλ αιιά θαη ζηελ επηβξάδπλζε ησλ 

ξπζκψλ αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο αιιά θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, κε 

ζπλεπαγφκελεο επηδξάζεηο θαη ζηελ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ δξάζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηψλ. 

Ν ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αθφκα θαη ζε επίπεδα θνληά ζην 1% ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο κε ηηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο λα εηζέξρνληαη ζε πεξίνδν χθεζεο, ε επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ θαη ν ζεκαληηθφηαηνο πεξηνξηζκφο ηεο δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ, άξρηζαλ λα γίλνληαη πην αηζζεηά ην 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008 επεξεάδνληαο πνιινχο ηνκείο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θαη ηνλ 

ηνπξηζκφ, ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ν φκηινο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ν κηινο έπξεπε λα αληηκεησπίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί θαη ηελ δχζθνιε θαηάζηαζε, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ηελ πξψελ ζπγαηξηθή ηνπ Νκίινπ TOUSA Inc. ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. πσο 

αλαιπηηθά είρε αλαθεξζεί ζηηο ζεκεηψζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νξηζηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2007 αιιά θαη ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2008, ε πξψελ 

ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ζηηο Ζ.Ξ.Α. TOUSA Inc, ζηηο 29/1/2008 θαηέζεζε αίηεζε πξνζηαζίαο απφ ηνπο 

πηζησηέο ηεο θαη ππαγσγήο ηεο ζην θεθ. 11 ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα ησλ Ζ.Ξ.Α. (Chapter 11 of the US 

bankruptcy code) ζην Ξησρεπηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Λφηηαο Φιφξηληα ζην Fort Lauderdale. Ζ ελ ιφγσ αίηεζε 

θαηαηέζεθε βάζεη ζρεδίνπ αλαζπγθξφηεζεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο TOUSA Inc., ην νπνίν ζπληάρζεθε κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ησλ πηζησηψλ ηεο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην 50% θαη πξνέβιεπε ηελ εμφθιεζε κέξνπο ησλ 

δαλείσλ θαη ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο.  

 

Ιφγσ ηεο ππαγσγήο ηεο Δηαηξείαο ζην θεθ. 11 ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα ησλ Ζ.Ξ.Α. (Chapter 11 of the US 

bankruptcy code) θαη κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ πιήξε επνπηεία ηεο απφ ην αξκφδην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην (δελ 

ήηαλ δπλαηφ λα ιεθζεί νπνηαδήπνηε απφθαζε εάλ δελ εγθξηζεί απφ ην δηθαζηήξην), αιιά θαη ησλ πεξηνξηζκψλ 

ζηε δξάζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ιφγσ ζπκβαηηθψλ δηαθαλνληζκψλ πξνεξρνκέλσλ απφ ην ππνβιεζέλ ζρέδην 

αλαζπγθξφηεζεο ηεο εηαηξείαο απηήο (TOUSA Inc), ε Γηνίθεζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ 

Α.Δ., απφ ηελ 2/1/2008 έραζε ηελ δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηεο πξψελ ζπγαηξηθήο ηεο, νχησο ψζηε λα ιακβάλεη νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Δπηπξφζζεηα ε 

δηνίθεζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο εθηίκεζε φηη αλεμάξηεηα κε ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξψελ 
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ζπγαηξηθήο ηεο TOUSA Inc. δελ αλέκελε νχηε αλακέλεη θακία αλάθηεζε ηεο επέλδπζεο απφ ηελ ζπγαηξηθήο ηεο. 

Δπίζεο φπσο έρεη αλαθνηλσζεί ζρεηηθά, ε κεηξηθή εηαηξεία δελ δεζκεχεηαη κέζσ εγγπήζεσλ γηα ηελ πξψελ 

ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία TOUSA Inc.  

 

 Ζ ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. αξρηθά πεξηιακβαλφηαλ ζηνπο ελαγνκέλνπο ζε νκαδηθή αγσγή (class action) ε 

νπνία θαηαηέζεθε ζε Νκνζπνλδηαθφ Γηθαζηήξην ησλ ΖΞΑ θαη δελ ηεο έρεη θνηλνπνηεζεί. Κεηαμχ ησλ ελαγνκέλσλ 

πεξηιακβάλνληαη Ρξαπεδηθνί Νξγαληζκνί, ε πξψελ ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξεία TOUSA Inc., αιιά θαη Κέιε ησλ 

Γηνηθεηηθψλ ηνπο Ππκβνπιίσλ. Δλάγνληεο θέξνληαλ κε θαηνλνκαδφκελνη αγνξαζηέο κεηνρψλ ηεο TOUSA Inc. 

ηζρπξηδφκελνη φηη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ ΖΞΑ, λα δηεθδηθήζνπλ απνδεκηψζεηο (claims) γηα 

ηελ πεξίνδν απφ 1εο Απγνχζηνπ 2005 έσο θαη 19εο Καξηίνπ 2007 ιφγσ ησλ εγγπήζεσλ πνπ, θαηά ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπο, έδσζε ε TOUSA Inc. θαη νη ινηπνί εκπιεθφκελνη, γηα ηελ Θνηλνπξαμία ηεο TRANSEASTERN. Κε 

λεφηεξε αγσγή πνπ θαηαηέζεθε ζηηο 19/09/2008 ζε αληηθαηάζηαζε ηεο παιαηάο, ε εηαηξεία ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΝΙΚΞΗΑΘΖ θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ θθ. Θσλ/λνο Πηέγγνο, Αλδξέαο Πηέγγνο, 

Γεψξγηνο Πηέγγνο θαη Καξηάλλα Πηέγγνπ ηεο πξψελ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο TOUSA πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ 

αξρηθή αγσγή, πιένλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελαγφκελνπο, θιείλνληαο έηζη νξηζηηθά ηηο φπνηεο δηεθδηθήζεηο 

θαηά ηεο Δηαηξείαο ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. απηήο. 

 

 Κε ηελ απφ 26/3/2008 απφθαζε ηνπ Σ.Α., κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δ.Δ. ηεο Δπηηξνπήο 

Θεθαιαηαγνξάο, απεθαζίζζε ε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ιφγσ αδπλακίαο 

δεκνζίεπζεο ησλ εηεζίσλ ελνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2007, ζχκθσλα θαη κε ηελ απφ 

24/3/2008 ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Δηαηξείαο. Ζ πξναλαθεξφκελε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο έιεμε κε ηελ απφ 25/09/2008 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ην 

νπνίν, ζε ζπλέρεηα ηεο απφ 25/09/2008 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο γηα ηελ άξζε ηεο αλαζηνιήο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ, απνθάζηζε ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηελ θαηεγνξία ηεο Δπηηήξεζεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ειήθζε θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3.1.2.5 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελψλ. 

 

 Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. αιιά θαη ησλ 

Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ κεηξηθψλ εηαηξεηψλ απηήο ηεο 9/2/2009, ήηνη ηεο εηαηξείαο καο ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. θαη ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ., απεθαζίζζε ε αλαπξνζαξκνγή ζηελ ηξέρνπζα εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ 

ηνπ Νκίινπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εθείλα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ζηελ Πηζσλία Σαιθηδηθήο θαηά 

ηελ 31/12/2008. Νη ιφγνη γηα ηελ ιήςε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο είλαη νη αθφινπζνη: 

 Ζ εληεηλφκελε νηθνλνκηθή θξίζε ζε παγθφζκην επίπεδν, αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη 

ηδηαίηεξα ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, νδήγεζαλ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ ζηελ απφθαζε ηεο 

επηηάρπλζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ ζηηο βαζηθέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ (μελνδνρεία ΚΔΙΗΡΥΛ & ΠΗΘΥΛΗΑ), σο θαη ζηηο παξάπιεπξεο δξαζηεξηφηεηεο απηψλ, κε 

ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ εληφο ηνπ 2008 θαη ηελ ππνβνιή ησλ 
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ζρεηηθψλ θαθέισλ νινθιήξσζεο ησλ επελδχζεσλ ζηνλ αξκφδην θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ, ζηα ηέιε ηνπ 

2008, ήηνη πνιχ λσξίηεξα απ’ φηη είρε αξρηθά ζρεδηαζζεί.  

 Πθνπφο θαη ζηφρνο ηεο θίλεζεο απηήο ήηαλ λα νινθιεξσζεί ε αλαβάζκηζε ησλ παξαπάλσ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ησλ θέληξσλ ζαιαζζνζεξαπείαο πνιχ έγθαηξα, ψζηε λα κπνξεί ν κηινο λα 

αληαπνθξηζεί κε ηηο απαηηνχκελεο θαη θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο 

γηα ηα επφκελα έηε θαη λα εμαζθαιίζεη έηζη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ.  

 Κέζσ, ινηπφλ, ησλ θηλήζεσλ απηψλ θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ επελδπηηθψλ ηνπ πξνγξακκάησλ, ν 

κηινο επεδίσμε λα θαηαζηήζεη ηηο βαζηθέο κνλάδεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ έηνηκεο απφ 

θάζε άπνςε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, γηα 

παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε πςειφηεξσλ ηνπξηζηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 ια ηα πξναλαθεξφκελα αιιά θαη ε πξφζεζε θαη επηζπκία ηεο Γηνίθεζεο λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ Γ.Ξ.Σ.Α., πεξί παξνπζίαζεο ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία, 

νδήγεζαλ ηε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ λα εμεηάζεη ηελ απνηίκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κνλάδσλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ, νη νπνίεο θαηά ηνλ κήλα Γεθέκβξην ήηαλ πιήξσο αλαβαζκηζκέλεο. Ζ 

Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ πηζηεχεη φηη νη αλαπξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη κε επαξθή ζπρλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψλεηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ δελ δηαθέξεη 

νπζησδψο απφ απηή πνπ ζα πξνζδηνξηδφηαλ κε ηε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο, Ζ ζπρλφηεηα ησλ 

αλαπξνζαξκνγψλ εμαξηάηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαληαη νπζηψδεηο κεηαβνιέο, ε αλαπξνζαξκνγή κπνξεί λα θαζίζηαηαη αλαγθαία 

θάζε 3 ή 5 έηε. Ζ νινθιήξσζε, ινηπψλ, κεγάινπ κέξνπο ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, 

απεηέιεζε έλδεημε κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο θαη επνκέλσο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο 

ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Νκίινπ. 

 Δπηπξφζζεηα ε εμεηδίθεπζε ηνπ δεκνζηνπνηεζέληνο απφ ην .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ., εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 

κελψλ ηνπ 2008, Δηδηθνχ Σσξνηαμηθνχ Ξιαηζίνπ γηα ηνλ Ρνπξηζκφ, ζπλέβαιιε θαη απηή ζηελ 

πξναλαθεξφκελε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Νκίινπ. Ππγθεθξηκέλα ηα άξζξα 9 & 10 ηνπ σο άλσ 

Ξιαηζίνπ, αλαθέξνληαη ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ζχλζεησλ θαη νινθιεξσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ 

ππνδνκψλ ζηαζεξνχ παξαζεξηζκνχ αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη δηάζεζεο θαηνηθηψλ πξνο 

πψιεζε ζηηο νπνίεο ζα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ. 

Γηα ην ζπγθξφηεκα ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ, νη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθξίζεζαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο, θαζψο νη 

ζπλνιηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ην ζπγθξφηεκα, πξνζδίδνπλ κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή δπλακηθή. 

 

Ιφγσ, ινηπφλ, ησλ πξναλαθεξφκελσλ απαηηήζεσλ επαλεθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ, ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαη κε γλψκνλα ηελ εκθάληζε θαη απεηθφληζε ησλ Νηθνλνκηθψλ ηεο 

Θαηαζηάζεσλ κε ηελ κέγηζηε δπλαηή πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηηο γεληθφηεξεο 

ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ εληφο ηνπ 2008, απεθάζηζε ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζεκαληηθψλ αθηλήησλ, ηα νπνία δελ είραλ επαλεθηηκεζεί απφ ην έηνο 2007, κε ζθνπφ λα παξάζρεη 
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ηελ πιένλ αληηθεηκεληθή θαη νπζηαζηηθή πιεξνθφξεζε ζηνπο κεηφρνπο ηεο, κέζσ απνηχπσζεο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ 2008 ησλ πξαγκαηηθψλ αμηψλ ησλ αθηλήησλ ηνπ Νκίινπ.  

Θαηφπηλ απηψλ, ν κηινο αλέζεζε ζε αλεμάξηεηεο εθηηκεηηθέο εηαηξείεο ηελ επαλεθηίκεζε ησλ βαζηθψλ 

αθηλήησλ ηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ εθηηκεηηθή εηαηξεία ΞΔΗΟΑΗΥΠ REAL ESTATE Α.Δ. ηελ εθηίκεζε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ θαη ζηελ εηαηξεία KING HELLAS Α.Δ. ηελ εθηίκεζε ησλ ινηπψλ 

αθηλήησλ ηνπ. Πεκεηψλεηαη εδψ, φηη ε έθζεζε εθηίκεζεο ηεο αλεμάξηεηεο εθηηκεηηθήο εηαηξείαο ΞΔΗΟΑΗΥΠ REAL 

ESTATE Α.Δ. απνηχπσζε θαη ηελ αμία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε ηελ ελζσκάησζε ηφζν ησλ πσιήζεσλ 

ρξνλνκεξηζηηθψλ κηζζψζεσλ (time-sharing) ζην ζπγθξφηεκα. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ ζεψξεζε φηη νη παξαδνρέο 

ηεο έθζεζεο εθηίκεζεο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο πσιήζεηο ρξνλνκεξηζηηθψλ κηζζψζεσλ (time-sharing) θαη ηεο 

πηζαλήο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην Δηδηθφ Σσξνηαμηθφ Πρέδην γηα ηνλ Ρνπξηζκφ, ππφθεηληαη ζε 

ζεκαληηθέο αβεβαηφηεηεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αλαγλψξηζε θακία επηπιένλ αμία πνπ ζρεηίδεηαη κε απηά ηα 

πηζαλά κειινληηθά γεγνλφηα. 

Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ ησλ αλεμάξηεησλ εθηηκεηηθψλ νίθσλ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο 

ηνπ Νκίινπ γηα ηηο παξαδνρέο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα:  

 

  Ζ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ εθηηκήζεθε ζε αμία 441.851.000 επξψ ηελ 

31/12/2008 

 Ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ αμηψλ πξνέθπςε απφ ηε ρξήζε ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο επί 

δχν δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ εθηίκεζεο, πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε αλεμάξηεηε εθηηκεηηθή εηαηξεία, ήηνη ηεο 

κεζφδνπ ησλ κειινληηθψλ εζφδσλ θαη ηεο κεζφδνπ ηνπ Θφζηνπο Αληηθαηάζηαζεο (DRC). Ιφγσ κε 

αληηθεηκεληθψλ θαη ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ 

ζπγθξηηηθψλ ηηκψλ. 

 Δθηηκήζεθε επίζεο θαη ε αμία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε ηνλ ζπλππνινγηζκφ θαη ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ρξνλνκεξηζηηθψλ κηζζψζεσλ (time-sharing), γηα ην νπνίν ζχζηεκα - σο πξνειέρζε - έρεη 

ήδε μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ησλ πσιήζεσλ κεξηδίσλ.  

 Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 26/03/2009 απεθάζηζε φηη βάζε εθηίκεζεο θαη 

απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ 

ΘΑΟΟΑΠ γηα ηελ 31/12/2008, ζα έπξεπε λα απνηειέζεη απηή πνπ αληηζηνηρνχζε ζηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε απηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηελ 

ζεκείσζε 10.1 ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 

 Κε βάζε ηελ δηακνξθσζείζα απηή αμία εθηίκεζεο ησλ αθηλήησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ, πξνέθπςε:  

 Γηα ηελ - θαηά 81,82% κέηνρν ηεο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α..Δ. - κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ., ππεξαμία εθηίκεζεο χςνπο € 100,53 εθαη., ε νπνία θαη αλαγλσξίζζεθε απ’ επζείαο ζε 

αχμεζε ηεο Θαζαξήο Θέζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο αλαινγνχζαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. 
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 Γηα ηελ - θαηά 9,09% κέηνρν ηεο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. - ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ΚΝΣΙΝΠ 

Α.Δ., ππεξαμία εθηίκεζεο χςνπο € 13,96 εθαη., ε νπνία θαη αλαγλσξίζζεθε απ’ επζείαο ζε αχμεζε ηεο 

Θαζαξήο Θέζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο αλαινγνχζαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. 

 Απφ ηελ εθηίκεζε ησλ ινηπψλ αθηλήησλ ηνπ Νκίινπ, πξνέθπςε: 

 Γηα ηελ κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ., ππεξαμία εθηίκεζεο χςνπο € 

642,86 ρηι., ε νπνία θαη αλαγλσξίζζεθε απ’ επζείαο ζε αχμεζε ηεο Θαζαξήο Θέζεο απηήο, κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηεο αλαινγνχζαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. 

 Γηα ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ., ππεξαμία εθηίκεζεο χςνπο € 2.351 ρηι, απφ 

ηελ νπνία πνζφ χςνπο € 2.011ρηι. αθνξνχζε ζε επελδπηηθά αθίλεηα θαη αλαγλσξίζζεθε απ’ επζείαο ζηα 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη πνζφ χςνπο € 341 ρηι. αλαγλσξίζζεθε απ’ επζείαο ζε αχμεζε ηεο Θαζαξήο 

ζέζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο αλαινγνχζαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. 

 

 Πηηο 15/2/2008 θαη 29/2/2008 ε Δηαηξεία ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. ρξεκαηνδφηεζε κε πνζά € 

1.700.000,00 θαη € 3.960.000,00 ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΒΗΙΙΑΡΕ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. θαη Θηήκα 

Ξφξην Θαξξάο Α.Δ. κε ηε κνξθή κεηαηξέςηκσλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ, πνπ είραλ απνθαζηζζεί απφ ηηο Ραθηηθέο 

Γεληθέο Ππλειεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηεο 29/6/2006 θαη 30/06/2005 αληίζηνηρα. 

 

 Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. ηεο 7/7/2008 απνθαζίζζεθε ε πψιεζε 

4.307.194 θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο LAMDA TECHNOL FLISVOS έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ € 

6.583.333,08. Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ έγηλε ζηηο 11/7/2008, ελψ κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο 

Δηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. ηεο 7/7/2008 απνθαζίζζεθε ε πψιεζε 861.439 θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ 

ηεο Δηαηξείαο LAMDA TECHNOL FLISVOS έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ € 1.316.666,92. Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ 

έγηλε ζηηο 11/7/2008. 

 

 Πηηο 20/2/2008 νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ΚΔΙΡΔΚΗ ΘΑΠΡΟΗ ΑΒΔΡΔ ζην ζχλνιν ηνπο κεηαβηβάζζεθαλ ζηελ 

Δηαηξεία «ΚΔΙΡΔΚΗ ΘΑΠΡΟΗ ΘΞΟΝΠ LTD» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ € 3.330.000. Ζ Δηαηξεία «ΚΔΙΡΔΚΗ ΘΑΠΡΟΗ 

ΘΞΟΝΠ LTD» ζηηο 8/8/2008 πξνρψξεζε ζηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ΚΔΙΡΔΚΗ ΘΑΠΡΟΗ ΑΒΔΡΔ 

ζηελ εηαηξεία PILSBY LTD έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο € 3.000.000 σο αμία ηνπ αλαινγνχληνο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο καο (75%), ελψ βάζε ηεο ζπκθσλίαο πξνβιέπεηαη θαη πξφζζεην ηίκεκα πνζνχ 

€2.625.000, εθφζνλ αλαθιεζνχλ απφ ηνπο Γήκνπο Ληάησλ θαη Εάξαθα ή απνξξηθζνχλ νη ηξεηο αηηήζεηο 

αθχξσζεο ησλ σο άλσ Γήκσλ ελψπηνλ ηνπ ΠηΔ, δειαδή αξζεί ε ακθηζβήηεζε γηα ην θχξνο ησλ δηνηθεηηθψλ 

αδεηψλ πνπ αθνξνχλ ζην αηνιηθφ πάξθν Ιαθσλίαο 

 

 Πε εθηέιεζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Β’ Δπαλαιεπηηθήο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 

εηαηξίαο καο ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ ηεο 8εο Πεπηεκβξίνπ 2008 (ηεο απφ 30/6/2008 αξρηθήο, ηεο απφ 30/7/2008 

κεη’ αλαβνιήο θαη ηεο απφ 19/8/2008 Α΄ Δπαλαιεπηηθήο): 
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 Ηδξχζεθε ζηηο 16 Νθησβξίνπ 2008 ππνθαηάζηεκα ζηελ Οσζία, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ ζηελ Οσζηθή αγνξά.  

 Αγνξάζζεθαλ, ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο 501.638 ηεκάρηα ηδίσλ κεηνρψλ, κε ζθνπφ ηελ δηεηίαο 

παξνρή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. θαη ζηα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ζε 

κέιε ηνπ Γ.Π. θαη ζηειέρε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

16 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Θαηά ηελ 31/12/2008, αιιά έσο θαη ζήκεξα, νη κεηνρέο απηέο παξακέλνπλ 

αδηάζεηεο θαη ζε πεξίπησζε παξέιεπζεο απξάθηνπ ηεο πξνζεζκίαο ησλ δψδεθα κελψλ απφ ηελ απφθηεζή 

ηνπο, ζα ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ.2190/1920.  

 Βεβαηψζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο πξνεγθεθξηκέλεο ακνηβέο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 2.350.000, ελψ κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο 30/12/2008 απεθαζίζζε λα κελ αζθεζεί ην 

δηθαίσκα ιήςεο ησλ επίζεο πξνεγθεθξηκέλσλ ακνηβψλ Γ.Π. ρξήζεο 2008, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 1.500.000. 

 Πε εθηέιεζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ Ραθηηθψλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ, επήιζαλ 

ηξνπνπνηήζεηο ζηα Θαηαζηαηηθά ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ, γηα πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ. 3604/2007, πνπ ηξνπνπνίεζε ηνλ Θ.Λ. 2190/1920. 

 

 Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. ηεο 7/1/2008, 

απνθαζίζζεθε ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ κνλάδσλ ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ (παξαγσγήο θαη 

εκπνξίαο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο) ζηηο πεξηνρέο Ξαηξψλ θαη Ζγνπκελίηζαο, ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

είραλ δεκηνπξγεζεί, ηνπ εληνλφηαηνπ αληαγσληζκνχ αιιά θαη ησλ εμαθνινπζνχκελσλ επί ζεηξά εηψλ αξλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ απηνχ, ελψ επίζεο δηαθφπεθαλ νη θαηαζθεπαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ ΑΔ ζηνλ ηνκέα «Home Building» ζηηο Ζ.Ξ.Α. θαη ζην πιαίζην 

ηεο εθεί ιεηηνπξγίαο ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο TECHNICAL OLYMPIC USA (TOUSA) ηνπ Νκίινπ ηεο ΡΔΣΛΗΘΖΠ 

ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ.  

 

  Πε εθηέιεζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Β’ Δπαλαιεπηηθήο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. ηεο 24ε Ηνπιίνπ 2008 (ηεο απφ 5εο Ηνπλίνπ αξρηθήο θαη ηεο απφ 24εο Ηνπλίνπ 

Α’ επαλαιεπηηθήο): 

 Αγνξάζζεθαλ, ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο 65.017 ηεκάρηα ηδίσλ κεηνρψλ, κε ζθνπφ ηελ δηεηίαο παξνρή 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. θαη ηα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ζε κέιε ηνπ 

Γ.Π. θαη ζηειέρε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

Θ.Λ. 2190/1920. Θαηά ηελ 31/12/2008, αιιά έσο θαη ζήκεξα, νη κεηνρέο απηέο παξακέλνπλ αδηάζεηεο θαη 

ζε πεξίπησζε παξέιεπζεο απξάθηνπ ηεο πξνζεζκίαο ησλ δψδεθα κελψλ απφ ηελ απφθηεζή ηνπο, ζα 

ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ.2190/1920.  

  Κε ηελ απφ 30/07/2008 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. μεθίλεζαλ νη 

δηαδηθαζίεο απφζρηζεο ηνπ Θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ηεο (ήηνη ηνπ θιάδνπ ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

έξγσλ) γηα ηελ ελ ζπλερεία εηζθνξά ηνπ θιάδνπ απηνχ ζηε Δηαηξεία «ΠΡΟΝΦΙΗ Α.Δ.», ζπγαηξηθή 

Δηαηξεία ηνπ Νκίινπ ηεο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ.», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 
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2166/1993 θαη ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Κε λεφηεξε, φκσο απφθαζή ηνπ ηδίνπ νξγάλνπ (Γ.Π.) ηεο 

30/12/2008 απεθαζίζζε ε καηαίσζε ηεο, απφ 30/07/2008 απνθαζηζζείζαο πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

απφζρηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ, θαζψο θαη ε επαλεμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο ηεο 

απφθαζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο ηεο Β’ Δπαλαιεπηηθήο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ζε 

λεφηεξε ζπλεδξίαζε, επζχο κφιηο νη γεληθφηεξεο εμειίμεηο ην επηηξέςνπλ. 

  Κε ηελ απφ 31/07/2008 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. μεθίλεζαλ νη 

δηαδηθαζίεο αλαδνρήο ησλ πξνο απφζρηζε θιάδσλ μελνδνρεηαθψλ - ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, ηεο επίζεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ νκίινπ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ 

ΘΙΑΚΞ Α.Δ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Λ. 2166/1993 θαη ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Κε 

λεφηεξε, φκσο απφθαζή ηνπ ηδίνπ νξγάλνπ (Γ.Π.) ηεο 30/12/2008 απεθαζίζζε θαη ελεθξίζε ε καηαίσζε 

ηεο, απφ 31/07/2008, απνθαζηζζείζαο πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαδνρήο ησλ πξνο απφζρηζε θιάδσλ 

ηεο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. θαζψο θαη ε επαλεμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο 

πινπνίεζεο ηεο απφθαζεο ζε λεφηεξε ζπλεδξίαζε, επζχο κφιηο νη γεληθφηεξεο εμειίμεηο ην επηηξέςνπλ. 

  Νκνίσο κε ηελ απφ 30/12/2008 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ., 

απεθαζίζζε ε έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ απφζρηζεο ηκήκαηνο ηνπ Βηνκεραληθνχ θιάδνπ (παξαγσγήο 

ζθπξνδέκαηνο) ηεο εηαηξείαο, πνπ αθνξά ζηε κνλάδα ζηε ΒΗΞΔ Ξαηξψλ, γηα ηελ ελ ζπλερεία εηζθνξά 

ηνπ θιάδνπ απηνχ ζηελ εηαηξεία NEWMARK HOMES Α.Δ. 

 Βεβαηψζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο πξνεγθεθξηκέλεο ακνηβέο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 2.250.000, ελψ κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο 30/12/2008 απεθαζίζζε λα κελ αζθεζεί ην 

δηθαίσκα ιήςεο ησλ επίζεο πξνεγθεθξηκέλσλ ακνηβψλ Γ.Π. ρξήζεο 2008, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 1.250.000. 

 

 Πε εθηέιεζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Ραθηηθήο Γ.Π ησλ κεηφρσλ ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ 

ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. ηεο 05/06/2008: 

 Έγηλε δηάζεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (stock options) ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ 3.270.000 κε ηηκή δηάζεζεο ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ελελήληα 

ιεπηά (€ 0,90), ήηνη πνζνχ € 2.943.000 θαη ζηε ζπλέρεηα πηζηνπνηήζεθε ε θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ 

ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008 απφ ην Γ.Π θαη επνκέλσο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζε € 

32.373.000 θαη δηαηξείηαη ζε 35.970.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε ηηκή € 0,90 ε θάζε κία. Ζ εηαηξεία 

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο εθάξκνζε ην 

Γ.Ξ.Σ.Ξ 2 «Ξιεξσκέο Βαζηζκέλεο ζε Κεηνρέο». Ζ Δηαηξία απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία ηνπο, θαηά ηελ 

εκεξνκελία παξαρψξεζεο, ηηο εθδνζείζεο κεηνρέο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηεο ηηκήο 

άζθεζεο (νηθνλνκηθή αμία κεηνρήο) κεηαθέξζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηε ζηηγκή ηεο άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. Ζ εχινγε αμία, αλά δηθαίσκα, ππνινγίζζεθε βάζεη ηεο 

κεζφδνπ ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ην κέζν ζηαζκηθφ 

θφζηνο θεθαιαίνπ (weighted average cost of capital) ην νπνίν πξνζδηνξίζηεθε ζην 10% θαη ζπληεξεηηθφ 

ζπληειεζηή αλάπηπμεο ζην δηελεθέο (growth) ήηνη 0%. Ζ εχινγε αμία, αλά δηθαίσκα πξνζδηνξίζηεθε ζε € 

1,013 
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 Θαηεβιήζεζαλ ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο πξνεγθεθξηκέλεο ακνηβέο ρξήζεο 2008, ζπλνιηθνχ 

πνζνχ € 1.000.000. 

 

 Πε εθηέιεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γ.Π. ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ζπγαηξηθήο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ 

Α.Δ. ηεο 30/06/2008:  

 Έγηλε δηάζεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (stock options) ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ 1.324.000 κε ηηκή δηάζεζεο ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηξία επξψ (€ 

3,00), ήηνη πνζνχ € 3.972.000 θαη ζηε ζπλέρεηα πηζηνπνηήζεθε ε θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ ηελ 7ε 

Απγνχζηνπ 2008 απφ ην Γ.Π. θαη επνκέλσο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζε € 

43.692.000 θαη δηαηξείηαη ζε 14.564.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε ηηκή € 3,00 ε θάζε κία. Ζ Δηαηξία 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο εθάξκνζε ην Γ.Ξ.Σ.Ξ 2 «Ξιεξσκέο Βαζηζκέλεο ζε Κεηνρέο». Ζ 

Δηαηξία απνηηκά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο, ηηο εθδνζείζεο κεηνρέο. Ζ 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηεο ηηκήο άζθεζεο (νηθνλνκηθή αμία κεηνρήο) κεηαθέξεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηε ζηηγκή ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. Ζ εχινγε 

αμία αλά δηθαίσκα, έρεη ππνινγηζζεί βάζεη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο 31/07/2008, ρσξίο 

αλαπξνζαξκνγή απηψλ κε ηε κέζνδν ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ (DCF), θαζψο δελ ππήξραλ 

ζπγθξίζηκα θη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ απηήο. Ζ εχινγε αμία, αλά δηθαίσκα 

πξνζδηνξίζηεθε ζε € 15,025 

 Θαηεβιήζεζαλ ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο πξνεγθεθξηκέλεο ακνηβέο ρξήζεο 2008, ζπλνιηθνχ 

πνζνχ € 3.000.000. 

 

 Πε εθηέιεζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Ραθηηθήο Γ.Π ησλ κεηφρσλ ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Ρ.Δ. 

ηεο 19/05/2008: 

 Κε ηηο απφ 29/12/2008 απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ, 

απνθαζίζζεθε ε έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε απφ ηελ εηαηξείαο ΡΝΜΝΡΖΠ 

Α.Ρ.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68-77 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ηνπ Λ.Γ. 1297/1972: α) ησλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ: ΑΛΑΞ Α.Δ., ALVITERRA HELLAS Α.Ρ.Δ.Ν., θαη β) ησλ αλεμάξηεησλ εηαηξεηψλ: 

ΔΓΑΞ Α.Δ., BEI CENTER Δ.Ξ.Δ., T.C. PARKING PLOT ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ Δ.Ξ.Δ.  

 Κε ηηο απφ 06/03/2009 απνθάζεηο ησλ Γ.Π. ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ σο άλσ εκπιεθνκέλσλ 

εηαηξεηψλ, ελεθξίζε ην απφ θνηλνχ ζπληαρζέλ Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο (Π.Π.Π.) θαη νξίζζεθαλ νη 

εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ.  

 Πηηο 07/03/2009 ππεγξάθε απφ ηνπο εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο, ην απφ 

θνηλνχ ζπληαρζέλ Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο (Π.Π.Π.), ην νπνίν καδί κε ην ζχλνιν ησλ αηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ππεβιήζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο (Λνκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο) γηα ηηο πεξαηηέξσ 

ελέξγεηεο θαη’ άξζξα 69 & 70 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, καδί κε ηελ θνηλή αίηεζε ησλ κεηαζρεκαηηδνκέλσλ 

εηαηξεηψλ πεξί ζπζηάζεσο ηεο ηξηκεινχο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, 
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ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε εθηίκεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ εηζθεξφκελσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ κεηαζρεκαηηδνκέλσλ εηαηξεηψλ ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Ρ.Δ.  

 Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ηεο 30/12/2008, απεθαζίζζε λα κελ αζθεζεί ην δηθαίσκα ιήςεο 

ησλ πξνεγθεθξηκέλσλ ακνηβψλ Γ.Π. ρξήζεο 2008, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 200.000.  

 Πε εθηέιεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΠΑΚΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. ηεο 

06/06/2008, βεβαηψζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο πξνεγθεθξηκέλεο ακνηβέο ρξήζεο 2008, ζπλνιηθνχ 

πνζνχ € 300.000. 

 

  Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΓΖΙΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ ηεο 30/12/2008., απεθαζίζζε λα κελ 

αζθεζεί ην δηθαίσκα ιήςεο ησλ πξνεγθεθξηκέλσλ, απφ ηελ ηαθηηθή Γ.Π. ησλ κεηφρσλ ηεο 06/06/2008, ακνηβψλ 

Γ.Π. ρξήζεο 2008, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 300.000. 

 

 Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΑΛΑΞ Α.Δ. ηεο 30/12/2008, απεθαζίζζε λα κελ αζθεζεί ην 

δηθαίσκα ιήςεο ησλ πξνεγθεθξηκέλσλ, απφ ηελ ηαθηηθή Γ.Π. ησλ κεηφρσλ ηεο 30/06/2008, ακνηβψλ Γ.Π. 

ρξήζεο 2008, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 5.000. 

 

 Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΠΡΟΝΦΙΗ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. ηεο 30/12/2008, απεθαζίζζε λα 

κελ αζθεζεί ην δηθαίσκα ιήςεο ησλ πξνεγθεθξηκέλσλ, απφ ηελ ηαθηηθή Γ.Π. ησλ κεηφρσλ ηεο 30/06/2008, 

ακνηβψλ Γ.Π. ρξήζεο 2008, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 5.000. 

 

 Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ALVITERRA HELLAS Α.Ρ.Δ.Ν.Δ. ηεο 30/12/2008, απεθαζίζζε 

λα κελ αζθεζεί ην δηθαίσκα ιήςεο ησλ πξνεγθεθξηκέλσλ, απφ ηελ ηαθηηθή Γ.Π. ησλ κεηφρσλ ηεο 30/06/2008, 

ακνηβψλ Γ.Π. ρξήζεο 2008, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 5.000. 

 

  Ρελ 6ε Γεθεκβξίνπ 2008 έθιεηζε ν 1νο Ηζνινγηζκφο Δθθαζάξηζεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΚΑΟΘΝ ΚΑΟΗΛΔΠ 

Α.Δ., ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Έθηαθηεο Γ.Π. ησλ Κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο 6εο Γεθεκβξίνπ 2007, ε 

νπνία απνθάζηζε ηε ιχζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε. Ζ σο άλσ απφθαζε θαηαρσξήζεθε ζην 

Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο Λνκαξρίαο Αζελψλ Λφηηνο Ρνκέαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη 

εκπνξίνπ ηελ 17/1/2008 (Αξ. Ξξση. 20392/07). Πηελ αλσηέξσ Δηαηξεία ε ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ θαηά ηελ 

5/12/2007 ζπκκεηείρε κε πνζνζηφ 67,58% ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην. 

 

  Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ΠΑΚΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ., ππέβαιιε πξνζθπγή θαηά ηεο απφθαζεο ηεο 

Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ π. Νη. Ν, ε νπνία ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 05/12/2008 γηα ηελ έγθξηζε νινθιήξσζεο 

ηνπ έξγνπ, ελέθξηλε κηθξφηεξεο επελδπηηθέο δαπάλεο θαηά ην πνζφ ησλ € 0,52 εθαη. Κε ηελ πξνζθπγή ηεο 

απηή, ε εηαηξεία δηεθδηθεί ην δηθαηνχκελν πνζφ ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο 

πεξηθνπήο, χςνπο € 0,18 εθαη. 
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 Ν κηινο ζπλέρηζε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ηφζν κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ 

Α.Δ., φζν θαη κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΡΔ. Ζ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. είλαη κηα 

απφ ηηο κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ηεο ρψξαο θαηέρνληαο ην αλψηεξν πηπρίν (7εο ηάμεο) ηνπ ΚΔΔΞ. 

Απηφ ηεο επηηξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο απηφ έρεη 

δηακνξθσζεί ζήκεξα ζηελ ρψξα καο, αιιά θαη παγθφζκηα, κε ηνλ πιένλ δπλακηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

Αλαιπηηθφηεξα θαη παξά ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή αγνξά ζήκεξα, ε εηαηξεία 

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. είηε ε ίδηα, είηε κέζσ θνηλνπξαμηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη, ή θαη κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 

ηεο πινπνίεζε κέζα ζην 2008 αξθεηά ζεκαληηθφ χςνο εξγαζηψλ ήδε αλαιεθζεηζψλ ζπκβάζεσλ, αιιά θαη 

δηαηήξεζε ηελ ζεκαληηθή παξνπζία ηεο ζηνλ θιάδν ζπκκεηέρνληαο ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάιεςε λέσλ 

ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο έξγσλ, επεθηείλνληαο παξάιιεια πεξαηηέξσ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο ζην εμσηεξηθφ.  

 

Δηδηθφηεξα ε εηθφλα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο ζην ηέινο ηνπ 2008 ήηαλ ε αθφινπζε: 

 

 Ρα ζεκαληηθφηεξα ππφ εθηέιεζε έξγα ζηελ Διιάδα θαηά ηελ 31/12/2008 είλαη ηα εμήο:  

1. Θαηαζθεπή ηεο ζήξαγγαο Αηγίνπ ζην ηκήκα ΘΗΑΡΝ - ΑΗΓΗΝ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πςειψλ 

ηαρπηήησλ ΑΘΖΛΥΛ - ΞΑΡΟΥΛ αμίαο ζχκβαζεο € 37,5 εθαη. 

2. Θαηαζθεπή δεμηνχ θιάδνπ απφ έμνδν ζήξαγγαο Αλήιηνπ έσο έμνδν ζήξαγγαο Καιαθαζίνπ αμίαο 

ζχκβαζεο € 38,5 εθαη. 

3. Θαηαζθεπή Σσκαηνπξγηθψλ θαη Ρερληθψλ Έξγσλ γηα ηελ γξακκή ζχλδεζεο ηνπ Ιηκέλα Λ. Ηθνλίνπ κε ην 

ζηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν αμίαο ζχκβαζεο € 31,57 εθαη.  

4. Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαθαίληζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ δσλψλ Α’ θαη Β' Ιεθαλνπεδίνπ Ησαλλίλσλ αμίαο 

ζχκβαζεο € 25,38 εθαη. 

5. Θαηαζθεπή ζπγθξνηήκαηνο ζηαζκνχ Θξηαζίνπ Ξεδίνπ (Α' Ιεηηνπξγηθή θάζε) (Α.Γ.540) αμίαο ζχκβαζεο 

€ 59,35 εθαη. 

 Πηε Ονπκαλία ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. είλαη:  

1. Αλαβάζκηζε ηνπ Νδηθνχ Ρκήκαηνο Iacobeni - Sadova ζηε Βφξεηα Ονπκαλία  

2. Αλαβάζκηζε ηνπ Νδηθνχ άμνλα ηνπ ηκήκαηνο CALAFAT - DROBETA TURM - SEVERIN 

3. ελψ εληφο ηνπ κελφο Ηνπιίνπ 2008 νινθιεξψζεθε κε απφιπηε επηηπρία θαη παξεδφζε ζηνλ θχξην ηνπ 

έξγνπ ην έξγν «Δπέθηαζε ηνπ ιηκαληνχ ηεο Θσζηάληδαο (Costantza Port)» 

 Αλακέλεηαη ε έγθξηζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο κε ηελ εηαηξεία ΑΘΡΥΟ 

(ζηελ νπνία ε ζπγαηξηθή εηαηξεία καο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 30%), βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ 

ππνγεγξακκέλνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ αλάιεςε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

«ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖ ΡΖΠ ΞΝΓΝΚΖΠ - ΔΞΗΓΝΚΖΠ ΡΥΛ ΓΟΑΚΚΥΛ ΡΝ ΖΠΑΞ ΘΑΗ ΔΛΗΠΣΠΖ ΡΖΠ ΠΖΟΑΓΓΑΠ ΑΞ 

ΝΚΝΛΝΗΑ ΔΥΠ ΚΝΛΑΠΡΖΟΑΘΗ». 

 Κε βάζε ζρεηηθή επηζηνιή αλάζεζεο (Letter of Award) ηεο Γεκφζηαο ππεξεζίαο Απηνθηλεηνδξφκσλ ηεο 

Ονπκαλίαο (RNCOMANR), ε θνηλνπξαμία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο καο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. κε ηελ Ονπκαληθή εηαηξεία 

ROMSTRADE S.R.L., αλεδείρζε αλάδνρνο ηνπ έξγνπ «Roads Rehabilitation VI Programme LOT B Contract 6R6 
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Sandominic Toplita» πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο 56 εθαη. επξψ πιένλ Φ.Ξ..Α πιένλ Αλαζεψξεζεο. Πηηο 

12/01/2009 ε σο άλσ θνηλνπξαμία θαηέζεζε ζηελ ππεξεζία ηελ ππνγεγξακκέλε απφ απηήλ ζχκβαζε κεηά ηεο 

απαηηνχκελεο Δ/Δ θαιήο εθηέιεζεο. 

 Πηηο 13/02/2009 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. ζπκκεηείρε ζε θνηλνπξαμία κε ηελ ηζπαληθή εηαηξεία 

DRAGADOS S.A. ζην δηαγσληζκφ πξνεπηινγήο ηεο ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ Α.Δ. γηα ην έξγν "Δπέθηαζε ηεο Γξακκήο 3 

ηνπ Κεηξφ ηεο Αζήλαο πξνο Ξεηξαηά", εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ € 515,000,000. Ρα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνεπηινγήο αλακέλνληαη ζε ηξεηο (3) κε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

  Αλαθνξηθά κε ηα Ηδησηηθά εθηεινχκελα έξγα, νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. & ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Ρ.Δ. 

νινθιήξσζαλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηα επελδπηηθά έξγα Αλαθαίληζε ηνπ μελνδνρείνπ ΚΔΙΗΡΥΛ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ 

πξνυπνινγηζκνχ € 18 εθαη. θαη Αλαθαίληζε ηνπ μελνδνρείνπ ΠΗΘΥΛΗΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ πξνυπνινγηζκνχ € 32,75 

εθαη., ελψ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ηα έξγα «Αλαθαίληζε ηνπ μελνδνρείνπ VILLAGE CLUB ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ» 

πξνυπνινγηζκνχ € 4,5 εθαη. θαη «Αλαθαίληζε ηνπ νηλνπνηείνπ θαη ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΘΡΖΚΑΡΝΠ 

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ» πξνυπνινγηζκνχ € 11 εθαη. 

 Ρν αλεθηέιεζην ππφινηπν ησλ έξγσλ ππφ εθηέιεζε ζην ηέινο ηνπ 2008 γηα ηνλ κηιν αλεξρφηαλ ζε € 

131,55 εθαη. 

 

 Πηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ν κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη κε ηελ εηαηξεία ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ., ηδηνθηήηξηα ηνπ 

νκψλπκνπ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ Πηζσλία Σαιθηδηθήο θαη ηηο ινηπέο ζπγαηξηθέο ηεο, πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (4 μελνδνρεία, καξίλα, γθνιθ, θαδίλν, νηλνπνηείν θιπ). Ν κηινο 

ηελ 31/12/2008: 

 ζπλερίδεη λα εθηειεί ηηο παξαθάησ επελδχζεηο ζην ελ ιφγσ ζπγθξφηεκα, νη νπνίεο έρνπλ εληαρζεί ζηνπο 

αλαπηπμηαθνχο λφκνπο 2601/1998 & 3299/2004 πξνθεηκέλνπ λα επηδνηεζνχλ κε πνζνζηά επηρνξήγεζεο απφ 30 

- 40%: 

- Δπελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο ΘΡΖΚΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. πνπ αθνξά ζηελ ίδξπζε νηλνπνηείνπ ζε 

αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ ζην ζπγθξφηεκα «Ξφξην Θαξξάο». Ζ ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε δαπάλε ηνπ έξγνπ 

αλέξρεηαη ζε € 11,00 εθαη. ελψ ε αλαινγνχζα επηρνξήγεζε αλέξρεηαη ζε € 4,38 εθαη., ήηνη πνζνζηφ 39,77% 

ηεο ζπλνιηθήο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο. 

- Δπελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ VILLAGE CLUB Α.Δ. πνπ αθνξά ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε θαηεγνξίαο απφ 3* ζε 5* ηνπ μελνδνρείνπ VILLAGE CLUB. Ζ ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε δαπάλε ηνπ 

έξγνπ αλέξρεηαη ζε € 4,29 εθαη. θαη ε ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε επηρνξήγεζε ηνπ δεκνζίνπ ζε χςνο € 1,71 εθαη., 

ήηνη πνζνζηφ 40% ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. 

 

  νινθιήξσζε ηα παξαθάησ επελδπηηθά ζρέδηα:  

- Δπελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. γηα ηελ αλαθαίληζε κε 

αλαβάζκηζε απφ 4* ζε 5* ηνπ Μελνδνρείνπ. Ζ ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε € 23,81 

εθαη. θαη ε ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε επηρνξήγεζε ηνπ δεκνζίνπ ζε χςνο € 9,52 εθαη., ήηνη πνζνζηφ 40% ηεο 

εγθεθξηκέλεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Ρν ελ ιφγσ έξγν έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2008 νινθιεξψζεθε, ελψ ηνλ 
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Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ειέγρζεθε απφ ην Θεληξηθφ ξγαλν Διέγρνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ 

θαη αλακέλεηαη είζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο ηκήκαηνο ηεο δηθαηνχκελεο επηρνξήγεζεο.  

- Δπελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. γηα ηελ ίδξπζε Θέληξνπ 

Θαιαζζνζεξαπείαο SPA θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ρξήζεσλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ μελνδνρείνπ. Ζ 

ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε € 5,70 εθαη. θαη ε ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε επηρνξήγεζε 

ηνπ δεκνζίνπ ζε € 1,71 εθαη., ήηνη πνζνζηφ 30% ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Ρν ελ ιφγσ έξγν έσο 

ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2008 νινθιεξψζεθε, θαη αλακέλεηαη ε ζχζηαζε ηνπ Θεληξηθνχ Νξγάλνπ Διέγρνπ ηνπ 

πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ νινθιήξσζεο θαη ηεο είζπξαμεο ηνπ 

αλαινγνχληνο ηκήκαηνο ηεο δηθαηνχκελεο επηρνξήγεζεο.  

- Δπελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΔΙΗΡΥΛ ΚΞΖΡΠ Α.Δ. πνπ αθνξά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

μελνδνρείνπ. Ζ ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε € 18,22 εθαη. ελψ ε δηθαηνχκελε 

επηρνξήγεζε αλέξρεηαη ζε € 6,38 εθαη., ήηνη πνζνζηφ 35% ηεο ζπλνιηθήο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο. Ρν ελ ιφγσ 

έξγν νινθιεξψζεθε εληφο ηεο ρξήζεο 2008, ελψ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ειέγρζεθε απφ ην Θεληξηθφ ξγαλν 

Διέγρνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, πηζηνπνηήζεθε ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη θαηεβιήζε, 

εληφο ηνπ Καξηίνπ 2009, ην 50% ηεο δηθαηνχκελεο επηρνξήγεζεο ηνπ Γεκνζίνπ. Αλακέλεηαη ε έγθξηζε ηεο 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ απηνχ απφ ηε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή ηνπ π. Νη. Ν θαη ε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ 

50% ηεο δηθαηνχκελεο επηρνξήγεζεο.  

 

 Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΑΟΗΛΑ Α.Δ., ππέβαιιε αίηεζε ζεξαπείαο θαηά ηεο 

απφθαζεο ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ π. Νη. Ν, ε νπνία ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 16/05/2008 γηα ηελ έγθξηζε 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ελέθξηλε κηθξφηεξεο επελδπηηθέο δαπάλεο, απφ ηηο πηζηνπνηεζείζεο απφ ην Θεληξηθφ 

ξγαλν Διέγρνπ, θαηά ην πνζφ ησλ € 1,08 εθαη. Κε ηελ αίηεζε ζεξαπείαο απηή, ε εηαηξεία δηεθδηθεί ην 

δηθαηνχκελν πνζφ ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο πεξηθνπήο, χςνπο € 0,38 εθαη. 

 Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΔΙΗΡΥΛ ΚΞΖΡΠ Α.Δ., ππέβαιιε αίηεζε ζεξαπείαο 

θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ π. Νη. Ν, ε νπνία ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 11/06/2008 γηα ηε 

έγθξηζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ελέθξηλε κηθξφηεξεο επελδπηηθέο δαπάλεο, απφ ηηο πηζηνπνηεζείζεο απφ ην 

Θεληξηθφ ξγαλν Διέγρνπ, θαηά ην πνζφ ησλ € 1,51 εθαη., Κε ηελ αίηεζε ζεξαπείαο απηή, ε εηαηξεία δηεθδηθεί 

ην δηθαηνχκελν πνζφ ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο πεξηθνπήο, χςνπο € 0,53 εθαη. 

 Έρεη μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία πσιήζεσλ ρξνλνκεξηζηηθψλ κηζζψζεσλ (time-sharing) ζην μελνδνρείν 

ΠΗΘΥΛΗΑ, βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 7527/19.8.2008 ζρεηηθήο έγθξηζεο ππαγσγήο, πνπ ρνξεγήζεθε απφ ηελ Γ/λζε 

Ρνπξηζκνχ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο ηνπ πνπξγείνπ Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, ηνπ μελνδνρείνπ ΠΗΘΥΛΗΑ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ, ζε θαζεζηψο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο (time-sharing). Ζ σο άλσ ππαγσγή 

αθνξά 255 δσκάηηα, 551 θιηλψλ ζε ζχλνιν 485 δσκαηίσλ 1135 θιηλψλ, ήηνη πνζνζηφ 48,55% επί ηεο 

ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ηνπ μελνδνρείνπ. Νη ζπκβάζεηο ρξνλνκεξηζηηθψλ κηζζψζεσλ ζα θαηαξηηζζνχλ κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Ζ δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ κηζζψζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δηάξθεηα 

ηεο κίζζσζεο κεηαμχ ηεο ηδηνθηήηξηαο εθκηζζψηξηαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ θαη ηεο κηζζψηξηαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ 

ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. Ήδε έσο ηελ 31/12/2008 έρεη ππνγξαθεί ε πξψηε ζχκβαζε (ζπκβφιαην 
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116196/30.10.2008) ελψ έρνπλ ππνγξαθεί θαη ζπκθσλεηηθά εμάζθεζεο δηθαηψκαηνο ρξνλνκεξηζηηθήο 

κίζζσζεο. 

 

 Δπηπιένλ, ζηελ ακηγψο ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ην 2008 πινπνηήζεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα 

ζπκβφιαηα κε tour operators ηνπ εμσηεξηθνχ κε ρψξεο ηεο πξψελ Πνβηεηηθήο Έλσζεο (Οσζία - Νπθξαλία - 

Ιεπθνξσζία - Ιηζνπαλία - Δζζνλία-Ιεηνλία), ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, θαζψο θαη ρσξψλ ηεο Θεληξηθήο 

Δπξψπεο (Γεξκαλία - Διβεηία - Απζηξία). Ξαξάιιεια πινπνηήζεθαλ ζπκβφιαηα κε tour operators ζην πιαίζην 

allotment ζηελ ίδηα πεξίπνπ θιίκαθα. Ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ζπλέξγηεο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ηηο 

ζπκβαηηθνχ ραξαθηήξα αγνξέο (Διιεληθή - Βαιθαληθή - Ππλεδξηαθή) ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία καο έρεη ζνβαξή 

δηείζδπζε ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, δηακνξθψζεθε έλα νινθιεξσκέλν πνιπζπιιεθηηθνχ ραξαθηήξα πιαίζην 

αγνξαζηηθήο πιαηθφξκαο, ην νπνίν θαη ελίζρπζε ζνβαξά ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, γηα πξψηε 

ρξνληά εθηειέζηεθε ζπκβφιαην κε ηνλ κεγαιχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν, παγθφζκηα, tour operator, TUI GROUP, 

θαζψο θαη κε ηελ εηαηξεία THOMSON, γεγνλφο πνπ πξφζζεζε πεξαηηέξσ δπλακηθή ζηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ 

απφ φιε ηελ Δπξψπε.  

 

2. Δπηζθόπεζε Νηθνλνκηθώλ Κεγεζώλ 

Δλ κέζσ ελφο εμαηξεηηθά δχζθνινπ θαη αζηαζνχο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ν φκηινο θαηάθεξε ηελ 

θιεηφκελε ρξήζε 2008 λα βειηηψζεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νηθνλνκηθά ηνπ κεγέζε, απφξξνηα ηεο απεκπινθήο 

ηνπ απφ ηελ πξψελ ζπγαηξηθή εηαηξεία TOUSA Ηnc., αιιά θαη ηεο επίηεπμεο ζεκαληηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθνο, 

κέζσ ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθφηεξεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Ζ πνξεία ηνπ Νκίινπ απνηππψλεηαη εχινγα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2008, θαζψο ηα 

βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

1. Ν ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 απφ ηηο ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 175,64 εθαη. έλαληη € 154,04 εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο αληίζηνηρεο 

ρξήζεο 2007, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 14,02%, σο απνηέιεζκα θπξίσο ηεο αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ απφ εξγαζίεο εθηφο Νκίινπ θαη ηεο κηθξήο βειηίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ.  

2. Αληίζηνηρα ν εηαηξηθφο θχθινο εξγαζηψλ απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 

6,32 εθαη. έλαληη € 4,96 εθαη. ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο 2007, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 27,41%. 

3. Ρα ελνπνηεκέλα κηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2008 απφ ηηο ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο, αλήιζαλ ζε ζην πνζφ ησλ € 20,49 εθαη. έλαληη € 19,02 εθαη. ηελ αληίζηνηρε ρξήζε 2007, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 7,73%. Αληίζηνηρα ηα εηαηξηθά κηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) ηεο ρξήζεο 2008 

αλήιζαλ ζε € 4,07 εθαη. απφ € 1,97 εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2007. 

4. Ρα ελνπνηεκέλα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα (πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ 

θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ - EBITDA) ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2008 απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

δηακνξθψζεθαλ αξλεηηθά θαη αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 7,41 εθαη. έλαληη θεξδψλ € 11,45 εθαη. ηεο ρξήζεο 

2007. Ρα εηαηξηθά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα (πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 
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ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ - EBITDA) ηε θιεηφκελε ρξήζε 2008 δηακνξθψζεθαλ θεξδνθφξα θαη αλήιζαλ ζε € 7,7 

εθαη. έλαληη δεκίαο € 0,71 εθαη. ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2007.  

5. Ρα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2008 απφ ηηο ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψζεθαλ δεκηνγφλα ζην πνζφ ησλ € 22,78 εθαη. απφ € 4,39 εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο 2007. Αληίζηνηρα ηα εηαηξηθά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο ρξήζεο 2007 δηακνξθψζεθαλ θεξδνθφξα 

θαη αλήιζαλ ζε € 7,40 εθαη. απφ δεκηέο € 173,54 εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2007. Ρα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο 2007 παξνπζηάδνπλ απηφ ην ζεκαληηθφ δεκηνγφλν απνηέιεζκα, ιφγσ ηεο απνκείσζεο ηεο ζπκκεηνρήο 

ηεο εηαηξείαο ζηελ πξψελ ζπγαηξηθή εηαηξείαο TOUSA Inc.  

6. Ρα ελνπνηεκέλα θαζαξά απνηειέζκαηα (κεηά απφ θφξνπο) ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2008 απφ ηηο 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψζεθαλ επίζεο δεκηνγφλα θαη αλήιζαλ ζε € 29,32 εθαη. έλαληη € 10,18 

εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2007, ελψ αληίζηνηρα ηα εηαηξηθά θαζαξά απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο ηεο 

θιεηφκελεο ρξήζεο 2008 δηακνξθψζεθαλ θεξδνθφξα θαη αλήιζαλ ζε € 7,58 εθαη. έλαληη δεκηψλ € 173,54 εθαη. 

ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2007. Ζ δηαθνξνπνίεζε θαη ησλ απνηειεζκάησλ κεηά θφξσλ, νθείινληαη ζηελ αηηία 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 5.  

7. Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηνπ Νκίινπ εληζρχζεθε ζηα € 454,76 εθαη. σο απνηέιεζκα ηφζν ηεο 

επίδξαζεο ηεο κε ελνπνίεζεο ηεο πξψελ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο TOUSA Inc. φζν θαη ηεο ππεξαμίαο εθηίκεζεο ησλ 

ελζψκαησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ. Αληίζηνηρα ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο 

εληζρχζεθε ζηα € 356,22 εθαη. έλαληη € 255,90 εθαη. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2007. 

8. Ρν ζχλνιν ηνπ Ξαγίνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ αλήιζε ζε € 529,24 εθαη. έλαληη € 351,46 εθαη. ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2007 σο απνηέιεζκα ηφζν ηεο νινθιήξσζεο κέξνπο ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ φζν θαη ηεο πξναλαθεξφκελεο επαλεθηίκεζεο απηψλ. 

 

Ξαξαηίζεληαη πίλαθεο κε ζρεηηθνχο αξηζκνδείθηεο: 

 

ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑΠ 31/12/2008 31/12/2007 

Θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ / Πχλνιν εζφδσλ  

(ΠΔ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΒΑΠΖ) 

-4,22% 7,43% 

Θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ / Ίδηα θεθάιαηα 

(ΠΔ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΒΑΠΖ) 

-1,63% - 

 

ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑΠ 31/12/2008 31/12/2007 

Θαζαξά απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο, ρξεκαηννηθνλνκηθά, 

επελδπηηθά απνηειέζκαηα θαη απνζβέζεηο / Πχλνιν εζφδσλ 

(ΠΔ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΒΑΠΖ) 

-12,97% -2,85% 
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Θαζαξά απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο, ρξεκαηννηθνλνκηθά, 

επελδπηηθά απνηειέζκαηα θαη απνζβέζεηο /Ίδηα θεθάιαηα 

(ΠΔ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΒΑΠΖ) 

-5,01% - 

 

ΓΔΗΘΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΡΑΟΘΔΗΑΠ 31/12/2008 31/12/2007 

Ίδηα Θεθάιαηα /Πχλνιν ππνρξεψζεσλ 

(ΠΔ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΒΑΠΖ) 
195,72% - 

 

ΓΔΗΘΡΖΠ ΓΑΛΔΗΑΘΖΠ ΔΜΑΟΡΖΠΔΩΠ 31/12/2008 31/12/2007 

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ / Πχλνιν παζεηηθνχ 

 (ΠΔ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΒΑΠΖ) 
33,82% 106,64% 

Ίδηα Θεθάιαηα / Πχλνιν παζεηηθνχ 

(ΠΔ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΒΑΠΖ) 
66,18% -6,64% 

 

 

3. Ξαξάγνληεο δεκηνπξγίαο αμίαο θαη κέηξεζεο επηδόζεσλ 

Ν κηινο παξαθνινπζεί ηηο επηδφζεηο κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ν κηινο 

αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ απφδνζε ησλ θιάδσλ ζε κεληαία βάζε εληνπίδνληαο έγθαηξα θαη 

απνηειεζκαηηθά απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ιακβάλνληαο αληίζηνηρα δηνξζσηηθά κέηξα. Ζ απνδνηηθφηεηα 

ηεο Δηαηξείαο κεηξάηαη θάλνληαο ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο: 

 

 ROCE (Return on Capital Employed) - «Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ»: 

Ν δείθηεο δηαηξεί ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηα ζπλνιηθά 

απαζρνινχκελα θεθάιαηα θαη αλήιζε γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2008 ζε ελνπνηεκέλε βάζε ζε -61,95% 

ζηνλ κηιν. 

 ROE (Return on Equity) - «Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ»: Ν δείθηεο δηαηξεί ηα θέξδε κεηά απφ 

θφξνπο κε ηελ Θαζαξή Θέζε θαη αλήιζε γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2008 ζε ελνπνηεκέλε βάζε ζε -6,45% 

θαη ζε εηαηξηθή ζε -2,86%. 
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ΔΛΝΡΖΡΑ Β' 

Πεκαληηθά γεγνλόηα 

 

 Ρνλ Φεβξνπάξην 2009, ε κεηξηθή εηαηξεία ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. ππέβαιε ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ησλ 

Ζ.Ξ..Α. αίηεζε επηζηξνθήο θφξνπ ππεξαμίαο κεηαβίβαζεο κεηνρψλ, πνζνχ $ 9.665.9121. Ζ αλσηέξσ 

επηζηξνθή πξνέθπςε κεηά απφ ηελ εγθεθξηκέλε απφ ην Ξησρεπηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Λφηηαο Φιφξηληα 

(Bankruptcy court) κεηαβίβαζε παθέηνπ κεηνρψλ ηεο πξψελ ζπγαηξηθήο εηαηξείεο TOUSA Inc.. Κεηά ηελ 

παξαπάλσ κεηαβίβαζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

πξψελ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ TOUSA Inc, δηακνξθψζεθε ζε 56,20% έλαληη πνζνζηνχ 66,94% πνπ 

απηή δηέζεηε πξηλ απφ ηελ σο άλσ κεηαβίβαζε. 

 Πε εθηέιεζε ζρεηηθψλ ιεθζεηζψλ απνθάζεσλ ησλ Γ.Π. ηεο 29/12/2008: 

 Κε ηηο απφ 29/12/2008 απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ, 

απνθαζίζζεθε ε έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε απφ ηελ εηαηξείαο ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Ρ.Δ., 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68-77 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ηνπ Λ.Γ. 1297/1972: α) ησλ ζπγαηξηθψλ 

εηαηξεηψλ: ΑΛΑΞ Α.Δ., ALVITERRA HELLAS Α.Ρ.Δ.Ν., θαη β) ησλ αλεμάξηεησλ εηαηξεηψλ: ΔΓΑΞ Α.Δ., BEI 

CENTER Δ.Ξ.Δ., T.C. PARKING PLOT ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ Δ.Ξ.Δ.  

 Ρα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Ρ.Δ. (απνξξνθψζα εηαηξεία) θαη ΑΛΑΞ Α.Δ., 

ALVITERRA HELLAS Α.Ρ.Δ.Ν., ΔΓΑΞ Α.Δ., BEI CENTER Δ.Ξ.Δ., T.C. PARKING PLOT ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ Δ.Ξ.Δ. 

(απνξξνθνχκελεο εηαηξείεο), ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο ηεο 06/03/2009, απεθάζηζαλ ηελ έγθξηζε ηνπ απφ θνηλνχ 

ζπληαρζέληνο Πρεδίνπ Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο (Π.Π.Π.) θαη νξίζζεθαλ νη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ.  

 Πηηο 07/03/2009 ππεγξάθε απφ ηνπο εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο, ην απφ θνηλνχ 

ζπληαρζέλ Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο (Π.Π.Π.), ην νπνίν καδί κε ην ζχλνιν ησλ αηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ππεβιήζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο (Λνκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο) γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο θαη’ 

άξζξα 69 & 70 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, καδί κε ηελ θνηλή αίηεζε ησλ κεηαζρεκαηηδνκέλσλ εηαηξεηψλ πεξί 

ζπζηάζεσο ηεο ηξηκεινχο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε 

εθηίκεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ εηζθεξφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ κεηαζρεκαηηδνκέλσλ 

εηαηξεηψλ ζηελ ζπγαηξηθήο εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Ρ.Δ.  

 Πηηο 13/02/2009 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. ζπκκεηείρε ζε θνηλνπξαμία κε ηελ ηζπαληθή εηαηξεία 

DRAGADOS S.A. ζην δηαγσληζκφ πξνεπηινγήο ηεο ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ Α.Δ. γηα ην έξγν "Δπέθηαζε ηεο Γξακκήο 3 

ηνπ Κεηξφ ηεο Αζήλαο πξνο Ξεηξαηά", εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ € 515,000,000. Ρα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνεπηινγήο αλακέλνληαη ζε ηξεηο (3) κε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ 
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ΔΛΝΡΖΡΑ Γ' 

Θίλδπλνη θαη Αβεβαηόηεηεο 

 

Γηαρείξηζε Θηλδύλσλ 

Ξαξάγνληεο Σξεκαηννηθνλνκηθνύ Θηλδύλνπ 

Ν κηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, 

επηηφθηα, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Ρν 

γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Νκίινπ εζηηάδεηαη ζηε θαηά ην δπλαηφλ έγθαηξε πξφβιεςε ησλ 

ηάζεσλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο 

επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ νκίινπ.  

 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, ε νπνία πξνζδηνξίδεη 

θαη εθηηκά ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνχο 

ηνπο θηλδχλνπο. Ξξν ηεο δηελέξγεηαο ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ιακβάλεηαη έγθξηζε απφ ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ην 

δηθαίσκα δέζκεπζεο ηνπ νκίινπ πξνο ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο ηεο. Νη ζπλήζεηο θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο 

εθηίζεηαη ν κηινο είλαη νη αθφινπζνη: 

 

Ππλαιιαγκαηηθόο Θίλδπλνο 

Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ν κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζπλεπψο εθηίζεηαη ζε 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πξνεξρφκελν απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ηζνηηκίαο κεηαμχ RΝΛ θαη Δπξψ, ιφγσ ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ νκίινπ ζηελ αγνξά ηεο Ονπκαλίαο. Απηφο ν θίλδπλνο πξνθχπηεη θπξίσο απφ κειινληηθέο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη απφ ππνρξεψζεηο ζε λφκηζκα Ονπκαλίαο. Πε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ ησλ 

ηζνηηκηψλ απηψλ ελδερνκέλσο λα επεξεαζηνχλ ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ. Ν κηινο πξνο ην 

παξφλ δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εξγαιείσλ αληηζηάζκηζεο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο ηε 

ζηηγκή απηή θαη ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο αζηάζεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, δελ πθίζηαηαη αγνξά 

εξγαιείσλ αληηζηάζκηζεο κε ην RΝΛ. Ξαξφια ηαχηα ζην πιαίζην ηεο επαξθνχο αληηκεηψπηζεο ηνπ αλσηέξσ 

θηλδχλνπ βξίζθεηαη ζε δηαξθή επαθή κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηνπ ζπκβνχινπο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξίδεηαη ζπλερψο ε νξζφηεξε πνιηηηθή αληηζηάζκηζεο ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν δηαξθψο κεηαβάιιεηαη. 

Αλαιπηηθή παξάζεζε ζην θεθάιαην 14 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

Ξηζησηηθόο Θίλδπλνο & Θίλδπλνο Οεπζηόηεηαο  

Ν κηινο δελ είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, κε εμαίξεζε ην ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ 

θαζψο ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ εζφδσλ ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα πξνέξρεηαη απφ πσιήζεηο πξνο ην Γεκφζην. Δπνκέλσο 

σο επί ην πιείζηνλ ηα έζνδα απηά εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο πειάηεο κε θάπνηα θαζπζηέξεζε, ε νπνία πνηθίιιεη 

απφ 1 έσο 4 κήλεο ζηελ Διιάδα θαη έσο 3 έσο 6 κήλεο ζην εμσηεξηθφ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
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απηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο ξεπζηφηεηαο, ζηφρνο ηνπ νκίινπ είλαη λα δηαηεξεί ηθαλά ηξαπεδηθά 

φξηα γηα ηελ πξνεμφθιεζε ππνγεγξακκέλσλ ινγαξηαζκψλ απφ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Πε πεξίπησζε επηκήθπλζεο 

ηεο παξαπάλσ θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο ησλ εζφδσλ ελδερνκέλσο λα επεξεαζηνχλ ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ Νκίινπ. Γεληθφηεξα ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ εθηηκά φηη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη κηθξφο, θαζ’ φζνλ 

θαλέλα απφ ηα ηνπξηζηηθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο εγγχεζε γηα θάιπςε 

ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Δπηπιένλ, ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ ζπζηεκαηηθά αμηνινγεί ηελ έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, θαη γηα ην ιφγν 

απηφ βξίζθεηαη ζε δηαξθή επαθή κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηεο ζπκβνχινπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίδεηαη 

ζπλερψο ε νξζφηεξε πνιηηηθή κείσζεο ή εμάιεηςεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν 

δηαξθψο κεηαβάιιεηαη. 

 Αλαιπηηθή παξάζεζε ζην θεθάιαην 14 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Θίλδπλνο Κεηαβνιώλ Δύινγεο Αμίαο Ιόγσ Κεηαβνιώλ ησλ Δπηηνθίσλ 

Ρα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Νκίινπ επεξεάδνληαη απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Ν 

θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αιιά θαη απφ ππνρξεψζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Ν κηινο δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία, ε πνιηηηθή δε ηνπ 

Νκίινπ, είλαη λα δηαηεξεί πεξίπνπ ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Ξνιηηηθή ηνπ 

Νκίινπ είλαη ε δηαηήξεζε ησλ δαλεηαθψλ ηνπ ππνινίπσλ ζηα ρακειφηεξα δπλαηά επίπεδα, κε ηαπηφρξνλε φκσο 

δηαζθάιηζε ηέηνησλ γξακκψλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ 

απξφζθνπηα ηε ζρεδηαδφκελε αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηνπ Νκίινπ.  

 

Ρα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Νκίινπ επεξεάδνληαη απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Ν 

θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αιιά θαη απφ ππνρξεψζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Ν κηινο δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία, ε πνιηηηθή δε ηνπ 

Νκίινπ, είλαη λα δηαηεξεί πεξίπνπ ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ.  

Πε θάζε πεξίπησζε θαη ιφγσ ηεο κηθξήο επίπησζεο ζηα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Νκίινπ απφ 

κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ, ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ αμηνινγεί ηελ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν απηφ σο ρακειή.  

 

Ξαξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαζψο θαη ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ζε κηα 

κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεο ηνπ +1% ή -1%: 

 

Α. Αχμεζε επηηνθίσλ θαηά 1%: 

Ρα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ θαζψο θαη ηα Ίδηα Θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα 

επηβαξχλνληαλ θαηά € 648 ρηι. θαη € 741 ρηι. ηελ 31/12/2008 θαη 31/12/2007 αληίζηνηρα. 

  

Β. Κείσζε επηηνθίσλ θαηά 1%: 
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Ρα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ θαζψο θαη ηα Ίδηα Θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα απμάλνληαλ 

θαηά € 648 ρηι. θαη € 741 ρηι. ηελ 31/12/2008 θαη 31/12/2007. 

Αλαιπηηθή παξάζεζε ζην θεθάιαην 14 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλόηεηα ηεο Δηαηξείαο λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά εηαηξείεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε δηαθνξεηηθνύο θιάδνπο  

Ν κηινο δηαζέηεη ζπκκεηνρέο ζε κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο φπσο θαηαζθεπέο, αμηνπνίεζε γεο θαη 

αθηλήησλ, μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπξηζηηθψλ καξίλσλ, εκπνξίαο (ΝΗΛΝΞΝΗΔΗΝ-

ΘΡΖΚΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ) θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο (πρ δηαρείξηζε θαδίλν). Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ απνηειεί ζχλζεην θαη πνιπζήκαλην έξγν θαη απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ιήςε ησλ 

επελδπηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ επηινγή πξνηεξαηνηήησλ. Πε πεξίπησζε πνπ ε δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ πξνβεί 

ζηελ πινπνίεζε κε επαξθψο ηεθκεξησκέλσλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ ή θαη ζηε κε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ηνπο, ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε θεξδνθνξία ηνπ Νκίινπ ηεο ΡΔΣΛΗΘΖΠ 

ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ Α.Δ.  

 

Θίλδπλνη από κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηνλ θιάδνπο ησλ θαηαζθεπώλ 

Νη θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επελδχζεσλ ζε έξγα ππνδνκήο πνπ εθαξκφδεη ην ειιεληθφ θαη ξνπκαληθφ θξάηνο. Δπνκέλσο, ε εμέιημε ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. θαη ζπλεπαθφινπζα ηνπ Νκίινπ 

επεξεάδεηαη ζην άκεζν κέιινλ απφ ην βαζκφ θαη ην ξπζκφ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά θαη ηα Ξ.Γ.Δ. ησλ ρσξψλ απηψλ. Γελ απνθιείεηαη κειινληηθέο αιιαγέο ζηε 

δηαδηθαζία θαηαλνκήο ησλ δεκνζίσλ ή θνηλνηηθψλ πφξσλ γηα έξγα ππνδνκήο λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ. 

 

Θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαιή εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ 

Ρα θαηαζθεπαζηηθά έξγα πνπ αλαιακβάλνπλ νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ, πεξηιακβάλνπλ ζαθείο ξήηξεο ζρεηηθά κε 

ηελ νξζή θαη έγθαηξε εθηέιεζή ηνπο. Ξαξφιν πνπ νη Δηαηξείεο ηνπ Νκίινπ δηαζέηνπλ κεγάιε εκπεηξία θαη 

ηερλνγλσζία ζηελ εθηέιεζε ζχλζεησλ θαη κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί ην 

ελδερφκελν λα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ έθηαθηα έμνδα απφ απξφβιεπηα γεγνλφηα, κε απνηέιεζκα λα 

επεξεαζηνχλ δπζκελψο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ. 

 

Θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ από ππεξγνιάβνπο  

Πε πνιιά έξγα νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ αλαζέηνπλ κέξνο ησλ εξγαζηψλ ζε ηξίηεο εηαηξείεο κε ην θαζεζηψο ηεο 

ππεξγνιαβίαο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν κηινο θξνληίδεη λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε ηνπο ππεξγνιάβνπο νη 

νπνίεο λα θαιχπηνπλ ηελ ππνρξέσζε ησλ ηειεπηαίσλ γηα απνθαηάζηαζε ηπρφλ ζθαικάησλ κε δηθή ηνπο 

επζχλε, δελ κπνξεί φκσο λα απνθιεηζζεί, αλ θαη ζεσξείηαη ειάρηζηα πηζαλφ, ην ελδερφκελν ζε νξηζκέλεο 
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πεξηπηψζεηο νη ππεξγνιάβνη λα αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο ηνπο κε ζπλέπεηα απηέο λα 

βαξχλνπλ ηειηθά ηνλ κηιν.  

 

Θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ην λνκηθό θαζεζηώο πνπ δηέπεη ηελ πξνθήξπμε, αλάζεζε, εθηέιεζε θαη 

επίβιεςε ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ 

Νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν εμαξηψληαη απφ ηε λνκνζεζία πνπ 

ξπζκίδεη ηφζν ηα δεκφζηα έξγα (πξνθήξπμε, αλάζεζε, εθηέιεζε, επίβιεςε), φζν θαη ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζην πεξηβάιινλ, ζηελ αζθάιεηα, ζηε δεκφζηα πγεία, ζην εξγαζηαθφ θαη ζηε θνξνιφγεζε. Δίλαη γεγνλφο φηη ν 

κηινο έρεη ην κέγεζνο θαη ηηο ππνδνκέο λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζε κεηαβνιέο ηεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο, αιιά δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν κειινληηθέο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο λα 

πξνθαιέζνπλ, έζησ θαη πξφζθαηξα, αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ. 

 

Θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από δεκηέο / βιάβεο ζε πξόζσπα, εμνπιηζκό θαη πεξηβάιινλ 

(αζθαιηζηηθή θάιπςε) 

Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ αξλεηηθά γεγνλφηα 

φπσο, κεηαμχ άιισλ, αηπρήκαηα, ηξαπκαηηζκνχο θαη βιάβεο ζε πξφζσπα (εξγαδφκελνπο ή/θαη ηξίηνπο), βιάβεο 

ζην πεξηβάιινλ, δεκηέο ζε εμνπιηζκφ θαη πεξηνπζίεο ηξίησλ. ια ηα παξαπάλσ πνιχ πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ 

θαζπζηεξήζεηο ή ζηελ δπζκελέζηεξε πεξίπησζε δηαθνπή εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζηα εκπιεθφκελα έξγα. 

Ιακβάλνληαη βέβαηα φια ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα απνθεχγνληαη ηέηνηνπ είδνπο αξλεηηθά 

γεγνλφηα θαη παξάιιεια ζπλάπηνληαη ηα ελδεδεηγκέλα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. Γελ κπνξεί φκσο λα 

απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ην χςνο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ απφ ηέηνηνπ είδνπο αξλεηηθά 

γεγνλφηα λα ππεξβαίλεη ηηο αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο πνπ ζα ιάβεη, κε ζπλέπεηα κέξνο ησλ ελ ιφγσ 

πξνθππηνπζψλ ππνρξεψζεσλ λα απαηηεζεί λα θαιπθζεί απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ. 

 

Ππλήζσο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ παξέρνπλ, θαιχπηεη θφζηνο επηδηφξζσζεο ζρεδηαζηηθψλ ή 

θαηαζθεπαζηηθψλ ειαηησκάησλ. κσο, πνιιέο θνξέο απηή ε θάιπςε δελ είλαη αξθεηή πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη 

φιεο ηηο απαηηήζεηο απφ εγγπήζεηο γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλνη νη θαηαζθεπαζηέο θαη είλαη ζπλήζσο δαπαλεξή. 

Αλ θαη ζπλήζσο ν κηινο απαηηεί απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο λα ηνλ απνδεκηψζνπλ γηα ειαηηψκαηα πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ, δελ κπνξεί πάληα λα επηβάιιεη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθεη ηέηνηεο απνδεκηψζεηο. Γη’ απηφ ην 

ιφγν ην θφζηνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα 

επηδξάζεη αξλεηηθά ζηα ιεηηνπξγηθά ηνπ απνηειέζκαηα. 

 

Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμάξηεζε από δηεπζπληηθά ζηειέρε 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ κηιν, ζηεξίδεηαη ζε 

κία νκάδα έκπεηξσλ ζηειερψλ, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ εξγάδνληαη ζηνλ κηιν πνιιά έηε θαη έρνπλ 

απνθηήζεη βαζηά γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο. Πηελ παξνχζα θάζε ηα ελ ιφγσ ζηειέρε βξίζθνληαη ζε 

αξκνληθή ζπλεξγαζία κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ πξφνδν θαη αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη ηελ 
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απαηηνχκελε ππνδνκή ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηπρφλ απψιεηα ζηειέρνπο ή ζηειερψλ ηεο ρσξίο ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ νκαιή ηεο πνξεία.  

 

Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ μελνδνρεηαθό - ηνπξηζηηθό θιάδν 

Ζ νπνηαδήπνηε δηαθχκαλζε ηεο Μελνδνρεηαθήο-Ρνπξηζηηθήο αγνξάο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ θεξδνθνξία 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ. Νη επηδξάζεηο ηεο ζεκεησζείζαο θξίζεο, 

αλακέλεηαη λα είλαη νξαηέο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν παγθφζκηα, γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2009, φκσο νη 

επηπηψζεηο απηψλ ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ, δελ είλαη δπλαηφλ λα πνζνηηθνπνηεζεί, θαζψο ζα 

εμαξηεζεί απφ ηελ εμέιημε θαη άιισλ παξαγφλησλ. 

 

Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

Ν κηινο έρεη πηνζεηήζεη ηηο Αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

Διιεληθή Λνκνζεζία θαη ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο. Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, σο ζχλνιν θαλφλσλ, αξρψλ θαη 

κεραληζκψλ ειέγρνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ νξγαλψλεηαη θαη δηνηθείηαη θάζε εηαηξία ηνπ Νκίινπ, ζηφρν έρεη ηελ 

δηαθάλεηα πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ, θαζψο επίζεο, θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηνπ 

Νκίινπ ηεο θαη φισλ, φζνη ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ Α.Δ. απαξηίδεηαη απφ νθηψ (8) εθηειεζηηθά θαη ηέζζεξα 

(4) κε εθηειεζηηθά κέιε. Απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε, ηα δχν (2) πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3016/2002 πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, απνθαινχληαη «Αλεμάξηεηα». 

 

Ζ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο επίζεο, θαη ε 

εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (θπξίσο ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή) θαη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, έρεη αλαηεζεί ζηε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε νπνία ιεηηνπξγεί 

σο αλεμάξηεηε νξγαλσηηθή κνλάδα θαη αλαθέξεηαη θαηεπζείαλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

 

Θνηλσληθόο Απνινγηζκόο  

Ζ εηζθνξά ηνπ νκίινπ ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν, ζε επίπεδν θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, αιιά θαη ζε θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ είλαη ζεκαληηθή. Ν κηινο επελδχεη ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ αηφκσλ, πνπ 

ζηειερψλνπλ ηηο εηαηξείεο ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο 

απαηηήζεηο θαη εμειίμεηο, κε ζθνπφ ηε παξνρή πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ηαπηφρξνλα λα πξνβάιινπλ αμίεο, πνπ λα ππεξεηνχλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα 

πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ. 
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ΔΛΝΡΖΡΑ Γ' 

 

Ξξνβιεπόκελε πνξεία θαη εμέιημε  

Ζ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ, ε ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα, θπξίσο κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ελ 

ιφγσ θιάδν, θαη ε γεληθφηεξε αλαδηάξζξσζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, είλαη νη ζηφρνη γηα 

ηελ λέα ρξνληά ηνπ 2009. 

 

Αληηκεηώπηζε ηεο δπζκελνύο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο 

Νη πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ αλακέλεηαη λα επεξεαζζνχλ απφ ην δπζρεξέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί παγθφζκηα, ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζπλεπψο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο. 

Νη δχν βαζηθνί ππιψλεο ηνπ Νκίινπ, ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ, έρνπλ επεξεαζζεί θαη 

επεξεάδνληαη απφ ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο. Ν κηινο εθηηκά φηη ε επίδξαζε ζηα νηθνλνκηθά ηνπ απνηειέζκαηα, 

ιφγσ ηνπ επηδεηλνχκελνπ θιίκαηνο, δελ είλαη δπλαηφλ λα πνζνηηθνπνηεζεί, θαζψο ζα εμαξηεζεί απφ: 

1. Ρε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα ζε Διιάδα θαη Ονπκαλία, φπνπ ν κηινο έρεη 

έθζεζε ιφγσ ηεο εθηέιεζεο, θαηά θχξην ιφγν, Γεκνζίσλ έξγσλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην Γεκφζην ή απφ 

θνξείο ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ηνκέα. 

2. Ρε θάκςε ηεο δήηεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο δήηεζεο απφ ηνπο 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο, ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο. 

3. Ρν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ 

4. Ρε δεκνπξάηεζε λέσλ δεκνζίσλ έξγσλ  

 

πφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, ν κηινο επηθεληξψλεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ θεθαιαίσλ θαη 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνο δηαηήξεζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπ δνκήο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ εθηηκά φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πνιπεηνχο παξνπζίαο ηνπ έρεη απνθηήζεη ηζρπξά ζεκέιηα, επέιηθηε δνκή θαη αληαγσληζηηθή 

δηάξζξσζε θφζηνπο, πνπ αλακέλεηαη λα ηεο επηηξέςνπλ λα αληηκεησπίζεη, θαηά ην δπλαηφλ, ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο ηξέρνπζαο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Δπηπιένλ ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ, ζα πξνβεί ζε φιεο 

εθείλεο ηηο ελέξγεηεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ επειημία θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

πξνζαξκνγέο πνπ πηζαλψο ζα απαηηεζνχλ. Ζ αξλεηηθή εμέιημε ησλ παξαπάλσ αβεβαηνηήησλ, ελδέρεηαη λα 

επεξεάζεη αξλεηηθά ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ. 
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ΔΛΝΡΖΡΑ Δ' 

 

Ππλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

Δηαηξεία Πρέζε ζπκ/ρήο

Έζνδα από πώιεζε 

εκπνξεπκάησλ & 

παξνρή ππεξεζηώλ

Ρηκνινγεζέληα Έζνδα 

από εθηέιεζε έξγσλ

Αγνξέο αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ
Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο

ΚΝΣΙΝΠ Θπγαηξηθή 2.015.033 3.726.200 0 4.351.907 0

ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΡΔ Θπγαηξηθή 101.290 0 2.291.751 0 3.745.986

ΑΛAΞΡΜΔΗΠ ΑΘΖΛΑΦΘΥΛ ΞΟΝΑΠΡΗΥΛ ΑΔ Θπγαηξηθή 2.057 0 0 0 43.443

ALVITERRA HELLAS AE Θπγαηξηθή 1.636 0 0 1.240 0

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΔΙΗΡΥΛ ΚΞΖΡΠ ΑΔ Θπγαηξηθή 598.257 0 0 9.664.307 0

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ ΑΔ Θπγαηξηθή 150.720 0 0 178.105 0

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ VILLAGE CLUB ΑΔ Θπγαηξηθή 58.983 0 0 1.224.366 0

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΓΘΝΙΦ ΑΔ Θπγαηξηθή 122.860 0 0 2.306.152 0

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΑΟΗΛΑ ΑΔ Θπγαηξηθή 48.875 0 0 886.981 0

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΑΔ Θπγαηξηθή 102.113 0 0 0 2.568.671

ΘΡΖΚΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΑΔ Θπγαηξηθή 129.336 0 0 2.845.952 0

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΑΛΑΞΡΜΔΗΠ ΑΔ Θπγαηξηθή 2.148 0 0 0 0

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΓΟΝΞΙΑΛΑ & ΠΞΝΓΔΠ ΑΔ Θπγαηξηθή 1.500 0 0 0 0

ΠΡΟΝΦΙΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΔ Θπγαηξηθή 2.057 0 0 240 1.095

ΓΖΙΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ ΑΔ Θπγαηξηθή 51.440 0 0 282.810 0

ΠΑΚΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ ΑΔ Θπγαηξηθή 322.090 0 0 7.058.146 0

ΠΘΗΑΘΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ ΑΔ Θπγαηξηθή 1.440 0 0 303.196 0

ΚΑΟΘΝ ΚΑΟΗΛΔΠ ΑΔ Θπγαηξηθή 720 0 0 986 0

EUROROM CONSTRUCTI Θπγαηξηθή 0 0 0 0 97.898

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΑ ΑΔ Ππγγελήο 1.360 0 0 0 0

ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΞΙΥΡΑ ΛΔ Ππγγελήο 2.113 0 0 16.782 0

ΒΗΙΙΑ ΓΑΙΖΛΖ ΑΔ Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 1.634 0 0 0 0

ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΔΠ Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 2.196 0 0 13.082 0

ΙΝΗΞΑ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 216 0 0 298 0

ΑΚΝΗΒΔΠ ΚΔΙΥΛ ΓΠ Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 0 0 5.399 1.518.870

ΠΡΔΙΔΣΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 0 0 0 1.900

ΠΛΝΙΑ 3.720.072 3.726.200 2.291.751 29.139.948 7.977.862  

 

Ππλαιιαγέο ηνπ Νκίινπ κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

Δηαηξεία Πρέζε ζπκ/ρήο

Έζνδα από πώιεζε 

εκπνξεπκάησλ,παξνρή 

ππεξεζηώλ

Ρηκνινγεζέληα Έζνδα 

από εθηέιεζε έξγσλ

Αγνξέο αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ
Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΑ ΑΔ Ππγγελήο 1.600 0 0 160 0

ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΞΙΥΡΑ ΛΔ Ππγγελήο 2.113 0 0 433.129 0

ΒΗΙΙΑ ΓΑΙΖΛΖ ΑΔ Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 29.578 0 0 32.880 0

TC PARKING PLOT ΛΝΡΗΥΛ ΞΟΝΑΠΡΗΥΛ ΚΝΛ.ΔΞΔ Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 360 146.880 0 1.522.130 0

ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΔΠ Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 3.660 2.518.125 88.225 5.430.469 1.838.906

ΙΝΗΞΑ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 72.847 26.110 51.489 223.667

ΑΚΝΗΒΔΠ ΚΔΙΥΛ ΓΠ Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 0 0 15.614 3.486.003

ΠΡΔΙΔΣΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 0 0 4.936 17.286

ΠΛΝΙΑ 37.311 2.737.852 114.335 7.490.806 5.565.863  
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ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΡ' 

 

Ίδηεο κεηνρέο  

Πε εθηέιεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Β’ Δπαλαιεπηηθήο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο 

καο ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ ηεο 8εο Πεπηεκβξίνπ 2008 (ηεο απφ 30/06/2008 αξρηθήο, ηεο απφ 30/07/2008 κεη’ 

αλαβνιήο θαη ηεο απφ 19/8/2008 Α΄ Δπαλαιεπηηθήο), αγνξάζζεθαλ, ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο 501.638 ηεκάρηα 

ηδίσλ κεηνρψλ, κε ζθνπφ ηελ δηεηίαο παξνρή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. θαη ηα ζηειέρε 

ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ζε κέιε ηνπ Γ.Π. θαη ζηειέρε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Θαηά ηελ 31/12/2008, αιιά έσο θαη ζήκεξα, νη κεηνρέο απηέο 

παξακέλνπλ αδηάζεηεο θαη ζε πεξίπησζε παξέιεπζεο απξάθηνπ ηεο πξνζεζκίαο ησλ δψδεθα κελψλ απφ ηελ 

απφθηεζή ηνπο, ζα ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ.2190/1920. Ζ 

ρξεκαηηζηεξηαθή εχινγε αμία ησλ ηδίσλ κεηνρψλ ζηηο 31/12/2008 αλέξρεηαη ζε € 120.393,12. 

  

 

ΔΛΝΡΖΡΑ Ε' 

Ξιεξνθνξίεο ηεο παξ.7 θαη επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3556/2007 

 

Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 165.625.000 θαη δηαηξείηαη ζε 165.625.000 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 1,00 ε θάζε κία.  

 

ιεο νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο θαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελψλ. 

 

Θάζε θνηλή κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κηαο ςήθνπ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε.  

 

Θάζε κεηνρή παξέρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην Λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο 

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

 

Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο 

Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηε 

κεηαβίβαζε απφ ην Θαηαζηαηηθφ ηεο. 
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Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξ.Γ. 51/1992 

Ρελ 31/12/2008 νη θαησηέξσ κέηνρνη θαηείραλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο:  

METOXOΠ ΞΝΠΝΠΡΝ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΠΡΔΓΓΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 34,31% 

FORTIS BANQUE (SUISSE) S.A. 6,43% 

 

Κεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ 

Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 

 

Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ 

Γελ πξνβιέπνληαη ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

Ππκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο 

Γελ είλαη γλσζηέο ζηελ Δηαηξεία νχηε πξνβιέπεηαη ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο δπλαηφηεηα ζπκθσληψλ κεηφρσλ πνπ 

ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ή πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ. 

 

Θαλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ ηνπ Γ.Π. θαη ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ πνπ 

δηαθνξνπνηνύληαη από ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Θ.Λ.2190/1920 όπσο ηζρύεη ζήκεξα 

Νη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο δελ δηαθνξνπνηνχληαη 

απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Θ.Λ.2190/1920 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

Αξκνδηόηεηα ηνπ Γ.Π. ή νξηζκέλσλ κειώλ ηνπ γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή ηελ αγνξά ηδίσλ 

κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 όπσο ηζρύεη ζήκεξα 

Α) Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 ζηνηρ. β) θαη γ) ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έρεη ην δηθαίσκα, θαηφπηλ 

ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πνπ ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ 

Θ.Λ. 2190/1920, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, κε απφθαζή ηνπ 

πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. Πηελ 

πεξίπησζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη 

θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία απφ ηε 

Γεληθή Ππλέιεπζε. Ζ σο άλσ εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε. 

Β) Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 9 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, 

πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 

31 παξ. 2 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, κπνξεί λα ζεζπηζζεί πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
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Ππκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ, κε ηε κνξθή 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ, θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο, πεξίιεςε ηεο 

νπνίαο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο νξίδεη ηδίσο ηνλ αλψηαην αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ, πνπ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην 1/10 ησλ πθηζηακέλσλ κεηνρψλ, ηελ ηηκή θαη ηνπο φξνπο δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο 

δηθαηνχρνπο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, κε απφθαζή ηνπ ξπζκίδεη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, πνπ δελ 

ξπζκίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, εθδίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά δηθαηψκαηνο αγνξάο κεηνρψλ θαη, 

θαηά κήλα Γεθέκβξην θάζε έηνπο, εθδίδεη κεηνρέο ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο, 

απμάλνληαο ην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αληηζηνίρσο. Ξεξαηηέξσ, πηζηνπνηεί ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 11 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

Δμ άιινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 έσο 13 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, νη 

εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξείεο, κπνξνχλ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ 

ηνπο, λα απνθηνχλ ίδηεο κεηνρέο, κέζσ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, κέρξη πνζνζηνχ 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κεηνρψλ ηνπο. 

 

Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ 

έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο 

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε 

αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. 

 

Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γ.Π. ή ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο 

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο 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. 

 

Ρξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξίαο 

 

Κε απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 30/06/2008, απνθαζίζζεθαλ νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ παξαθάησ 

άξζξσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο: 

  

Άξζξν 11 

 1) Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, θελσζεί ζέζε κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε 

κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο, ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

ειιεηπφλησλ κειψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ 

ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. Πε θάζε πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ 3. 

2) Πε θάζε πεξίπησζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ 

παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απσιέζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. Ζ αλσηέξσ εθινγή απφ ην 
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Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ αλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία θαη ηζρχεη γηα ην 

ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη. Ζ εθινγή απηή ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ αξζ. 

7β ηνπ λ. 2190/1920 θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή Ππλέιεπζε ε 

νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε.  

3) Πε πεξίπησζε απνρψξεζεο ελφο εθ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ, ν αληηθαηαζηάηεο απηνχ πξέπεη λα είλαη 

επίζεο κε εθηειεζηηθφ κέινο. Ρν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα αλεμάξηεηα κέιε. 

4) Ζ εθινγή γίλεηαη κε κπζηηθφ ςεθνδέιηην θαη ςεθνθνξία, ππνβάιιεηαη δε ζε θχξσζε ηεο πξψηεο 

ζπγθιεζεζνκέλεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Γηα ηα κέιε πνπ εμειέγεζαλ απφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κ’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν, νη πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ κεζνιάβεζαλ κεηαμχ ηεο εθινγήο ηνπο θαη ηεο κε ηπρφλ 

θχξσζήο ηεο, ππνινγίδνληαη πάλησο έγθπξεο. Υο ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ λενεθιεγέληνο Ππκβνχινπ ινγίδεηαη ν 

ππφινηπνο ηεο ππεξεζίαο εθείλνπ ηνλ νπνίν εθιήζε λα αληηθαηαζηήζεη. Νη απεξρφκελνη Πχκβνπινη είλαη πάληνηε 

εθ λένπ εθιέμηκνη. 

5) Πε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, 

κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο Ππλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 13 

1) Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ν λφκνο ην 

θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ην απαηηνχλ, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ 

πνπ νξίδεη αθξηβψο ηφπν, ρξφλν θαη ζπδεηεηέα ζέκαηα ή αλ ην δεηήζνπλ εγγξάθσο δχν (2) Πχκβνπινη. 

2) Δίλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή ζπλεδξίαζεο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζχκθσλα θαη κε ηελ 

απφθαζε πνπ κπνξεί θαηά λφκν λα εθδνζεί απφ ηνλ πνπξγφ Αλάπηπμεο, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ησλ ειάρηζησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο γηα ηελ εγθπξφηα ηεο ζπλεδξίαζεο.  

Πηελ πεξίπησζε απηή ε πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ  

ζπκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή  

απηψλ ζηε ζπλεδξίαζε. 

3) Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη κεηαμχ ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη 

κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνλ Ξξφεδξν θαη Αληηπξφεδξν απηνχ, θαζψο θαη έλαλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαη έλαλ 

Γεληθφ Γηεπζπληή. Γελ ζεσξείηαη αζπκβίβαζηε, γηα έλα θαη ην απηφ πξφζσπν, ε απνλνκή ζ’ απηφ δχν (2) 

αμησκάησλ απφ ηα παξαπάλσ. ηαλ ν Ξξφεδξνο θσιχεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ηνλ αλαπιεξεί ν 

Αληηπξφεδξνο ή φπνηνο Πχκβνπινο έρεη νξηζηεί πξνο ηνχην απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ζ Ππγθξφηεζε ζε 

ζψκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ελεξγείηαη θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κεηά ηελ 

εθινγή ησλ κειψλ ηνπ απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε. 

4) Ν Ξξφεδξνο θαη ζε απνπζία απηνχ ν Αληηπξφεδξνο, ζπγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, δηεπζχλεη ηηο 

ζπδεηήζεηο, επηβιέπεη ηελ νξζή ζχληαμε ησλ Ξξαθηηθψλ, επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ θαη ελ γέλεη 

επηηεξεί ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ. 
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5) Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο δηεπζχλεη ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ ηεο Δηαηξίαο, ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο 

απηήο πξνο ην πξνζσπηθφ, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο θαη αλαπιεξψλεη ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή. 

Ζ απνλνκή ησλ αλσηέξσ αμησκάησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο είλαη, ην κελ δπλεηηθή, ην δε αλαθιεηή. 

6) Ν Γεληθφο Ρερληθφο Γηεπζπληήο πξνΐζηαηαη ηεο εηαηξίαο θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο απηήο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

νξηζκψλ ηνπ Λφκνπ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη 

αλαπιεξψλεη ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν. Ρέηνηα αλαπιήξσζε ηνπ Γηεπζχλνληα Ππκβνχινπ δελ κπνξεί λα γίλεη 

θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη εθφζνλ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Ππκβνχινπ. Ν Γεληθφο Ρερληθφο Γηεπζπληήο πξέπεη λα αλήθεη ζηα ηερληθά ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο, εθφζνλ ε 

Δηαηξία είλαη γξακκέλε ζηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

Ξ.Γ. 472/85. 

7) Θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ επζχλεηαη απέλαληη ζηελ Δηαηξία θαηά ηελ δηνίθεζε ησλ Δηαηξηθψλ 

ππνζέζεσλ. Ζ επζχλε απηή δελ ππάξρεη αλ απνδείμεη φηη θαηά ηε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ πξαγκάησλ θαηέβαιε 

ηελ επηκέιεηα ζπλεηνχ νηθνγελεηάξρε. Ρνχην δελ ηζρχεη γηα ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, ππφρξενλ γηα θάζε 

επηκέιεηα. Βεβαίσο ε επζχλε απηή δελ ππάξρεη, φηαλ πξνθχπηεη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζηεξίδνληαη ζε 

λφκηκεο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Θάζε κέινο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσκέλν λα ηεξεί ηα 

απφξξεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

Άξζξν 14 

1) Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, εάλ παξίζηαηαη ή αληηπξνζσπεχεηαη 

ζε απηφ ην κηζφ (1/2) πιένλ ελφο ησλ Ππκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ απηνπξνζψπσο 

παξηζηακέλσλ Ππκβνχισλ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3). Πε θάζε πεξίπησζε απαξηίαο, ν αξηζκφο 

ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην έλα ηξίην (1/3) 

ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ απηνχ. Ξξνο εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ απαξηίαο, παξαιείπεηαη ηπρφλ πξνθχπηνλ θιάζκα. 

2) Νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιακβάλνληαη δη’ απνιχηνπ πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ θαη 

αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. Δπί δεηεκάησλ πξνζσπηθψλ, νη απνθάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ, ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία 

πνπ δηεμάγεηαη κε ςεθνδέιηηα. 

3) Νη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πηζηνπνηνχληαη κε πξαθηηθά θαη θαηαρσξνχληαη 

ζε εηδηθά θαηά λφκν αξρεία. Ρα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνπο Ππκβνχινπο πνπ παξίζηαληαη 

απηνπξνζψπσο. 

4) Θαλέλαο Πχκβνπινο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ, εθφζνλ είρε παξεπξεζεί ζηελ 

ζπλεδξίαζε, κπνξεί φκσο λα δεηήζεη λα θαηαρσξεζεί ε δηαθσλία ηνπ. 

5) Ρα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ πξέπεη λα πξνζαρζνχλ 

ζε δηθαζηήξην ή άιιε αξρή επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ή ηνλ Αληηπξφεδξν ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο 

απηψλ απφ ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή Πχκβνπιν. 

6) Ζ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπο αληηπξνζψπνπο 

ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αθφκε θη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε. 
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Άξζξν 18 

1) Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο είλαη ην αλψηαην φξγαλφ ηεο, δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα 

θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξία θαη λα εθπξνζσπεί απηή θαη ηνπο κεηφρνπο, νη δε λφκηκεο απνθάζεηο ηεο, 

είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φινπο θαη απηνχο αθφκα ηνπο απφληεο ή δηαθσλνχληεο κεηφρνπο. 

2) Ζ Γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο  

ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ  

δήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο ηαθηηθά ή έθηαθηα. Δπίζεο κπνξεί λα ζπλέξρεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ, φπνπ 

βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ πνπ είλαη εηζεγκέλεο νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο. Ραθηηθά κελ ππνρξεσηηθά, 

κία θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηελ ιήμε απηήο, έθηαθηα δε φπνηε ήζειε 

θξίλεη ηνχην αλαγθαίν ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

3) Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη δπλαηφλ λα δηεμαρζεί κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζχκθσλα θαη κε ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο, πνπ ζα ηεζνχλ κε ηελ θαηά λφκνλ εθδνζεζφκελε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο, 

θαηφπηλ γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

4) Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρήο ζηελ ςεθνθνξία θαηά ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ κε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ απνζηνιή ζηνπο κεηφρνπο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο θαη ζρεηηθψλ ςεθνδειηίσλ κε ηα ζέκαηα απηά ζχκθσλα θαη κε ηελ απφθαζε πνπ κπνξεί λα 

εθδνζεί απφ ηνλ πνπξγφ Αλάπηπμεο, θαηφπηλ γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο κε ηελ νπνία ζα νξίδνληαη 

νη πξνυπνζέζεηο ελεκέξσζεο ησλ κεηφρσλ, ε δηαδηθαζία γηα ηελ εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρή θαζψο θαη ε ηχρε 

ησλ ςήθσλ, πνπ έρνπλ ζηαιεί ζε πεξίπησζε καηαίσζεο ή αλαβνιήο ηεο ζπλέιεπζεο. 

5) Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε, εμαηξέζεη ησλ επαλαιεπηηθψλ Ππλειεχζεσλ θαη ησλ εμνκνηνπκέλσλ ζ΄απηέο, πξέπεη λα 

θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο, πξηλ ηελ νξηδφκελε γηα ηελ ζπλεδξίαζε απηήο, ππνινγηδνκέλσλ 

θαη ησλ εμαηξεηέσλ εκεξψλ. Ζ εκέξα ηεο δεκνζηεχζεσο ηεο πξνζθιήζεσο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ε εκέξα 

ηεο Ππλεδξίαζεο απηήο δελ ππνινγίδνληαη. 

6) Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα, ηελ ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο 

Ππλεδξηάζεσο, σο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ 

Θαηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξίαο θαη δεκνζηεχεηαη ζην Ρεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ Ξεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο, θαηά ην άξζξν 3 ηνπ απφ 16 Ηαλνπαξίνπ 1930 Ξ.Γ. «πεξί Γειηίνπ 

Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ» ζε κία εθ ησλ εθδηδνκέλσλ ζηελ Αζήλα θαη επξχηεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, θπθινθνξνπζψλ ζε φιε ηε ρψξα εκεξεζίσλ Ξνιηηηθψλ Δθεκεξίδσλ, ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή 

εθεκεξίδα, απφ εθείλεο πνπ εθδίδνληαη αλειιηπψο θάζε κέξα ηνπιάρηζηνλ απφ ηξία (3) έηε θαη επηπιένλ έρνπλ 

θπθινθνξία ηνπιάρηζηνλ 5.000 θχιισλ ηελ εκέξα, ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Θ.Λ. 

2190/1920, φπσο ηζρχεη κεηά ην Ξ.Γ. 409/86. Δπίζεο ζε κία εθδηδφκελε ζηελ Ξάηξα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία 

Δθεκεξίδα, απφ εθείλεο πνπ ηπρφλ εθδίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο έδξαο ηεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη 

Δθεκεξίδα ζηελ πεξηνρή απηή, ζε κία απφ ηηο εθδηδφκελεο ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Λνκνχ ζηνλ νπνίν ε Δηαηξία 

έρεη ηελ έδξα ηεο. Πε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ε πξφζθιεζε δηα ησλ εκεξεζίσλ 

εθεκεξίδσλ ή ηεο νηθνλνκηθήο ηνχηεο, ζα δεκνζηεχεηαη πξν δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξσλ εκεξψλ θαη ζην 
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Γειηίν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο πξίλ απφ (5) 

πέληε ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο. 

 

Άξζξν 22 

1) Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 

φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη, πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

2) Κε ζπληειεζζείζεο ηέηνηαο απαξηίαο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ζπλέξρεηαη εθ λένπ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηελ ρξνλνινγία ηεο καηαησζείζαο ζπλεδξηάζεσο, πξνζθαινπκέλε πξφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξσλ εκεξψλ, 

βξίζθεηαη δε θαηά ηελ επαλαιεπηηθή απηή ζπλεδξίαζε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο 

αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, νπνηνδήπνηε θαη λα είλαη ην θαη΄απηή εθπξνζσπνχκελν ηκήκα ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Λεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε 

νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπνκέλσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ 

πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο. 

3) Δμαηξεηηθά, πξνθεηκέλνπ πεξί απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ κεηαβνιή ηεο Δζληθφηεηαο ηεο Δηαηξίαο, ζηελ 

κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο ηεο Δηαηξίαο, ζηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, ζηελ 

αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ (εθηφο ηεο δηα ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 1 ηνπ παξφληνο πεξίπησζεο, θαζψο θαη ηεο 

πξνεξρφκελεο απφ θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ ή επηβαιιφκελε απφ δηαηάμεηο λφκνπ), ζηελ κείσζε ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ έθδνζε δαλείνπ δη’ νκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα 

πξνο ην άξζξν 3α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ή δη’ νκνινγηψλ παξερνπζψλ ζηνπο νκνινγηνχρνπο δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3β ηνπ Θ.Λ 2190/1920, ζηελ κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ 

δηαζέζεσο ησλ θεξδψλ, ζηελ ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε 

ηεο Δηαηξίαο, παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ή έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ δη’ νκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3α 

παξ.1(β) θαη 13 παξ.1 ηνπ Θ.Λ 2190/1920, ε Ππλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ 

ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ηα 

2/3 (δχν ηξίηα) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

4) Δάλ δελ ζπληειεζζεί ηέηνηα απαξηία, ε Γεληθή Ππλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη εθ λένπ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ 

ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ εθπξνζσπείηαη θαη΄ απηή ην ελ δεχηεξν (1/2) ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

5) Δάλ δελ ζπληειεζζεί θαη πάιηλ ε παξαπάλσ απαξηία, ε Γεληθή Ππλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη εθ 

λένπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ εθπξνζσπείηαη ζ΄απηή ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 
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Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 

ηνπ λ. 3556/2007 

Ρελ 31/12/2008 νη θαησηέξσ κέηνρνη θαηείραλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο: Θσλζηαληίλνο Πηέγγνο 34,31%, FORTIS BANQUE (SUISSE) S.A. 6,43%. 

Ν κφλνο κέηνρνο πνπ κεηέβαιε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο εληφο ηεο ρξήζεο ηνπ 2008, ήηαλ ε εηαηξεία FORTIS 

BANQUE (SUISSE) S.Α., ε νπνία αχμεζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ απφ 4,85% ζε 6,43%.  

 

Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα γηα ηα νπνία 

απαηηείηαη αλαθνξά ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ). 

 

 

 

Ν Ξξφεδξνο  

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

 

 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Α. ΠΡΔΓΓΝΠ 

 



 

 

 

 

 

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 6801/06/Β/86/08 

ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ 

 

Γ. ΔΡΖΠΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ 2008 

(1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2008) 

 

 

Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ 

Α.Δ.» ζηηο 27/03/2009 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε 

www.techol.gr θαζψο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ ΣΑΑ, φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη 

δεκνζηνπνηήζεψο ηνπο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ Ρχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κία γεληθή 

ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο 

Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 

http://www.techol.gr/
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ 

Ξνζά ζε € '000 ζεκ. 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Κε θπθινθνξνύληα Πηνηρεία Δλεξγεηηθό

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 10.1 496.084 314.695 4.754 4.290

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10.2 14.202 14.441 21 61

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 10.3 0 0 368.667 258.868

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 10.4 314 6.206 2 4.891

Δπελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο 10.5 0 0 0 0

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 10.6 11 11 0 0

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 10.7 18.166 15.059 3.918 3.934

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 10.8 465 1.052 28.462 16.024

Πύλνιν 529.242 351.464 405.824 288.068

Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 10.10 8.585 7.790 0 0

Απαηηήζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα 10.11 41.827 31.501 1 1

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 10.12 38.584 26.052 712 3.315

Απαηηήζεηο απφ θνηλνπξαμίεο 10.13 1.664 1.352 0 0

Ινηπέο Απαηηήζεηο 10.14 54.179 64.667 7.919 303

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 10.15 24 202 0 0

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 10.16 13.011 17.677 565 482

Πύλνιν 157.874 149.241 9.198 4.101

Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε 12 0 1.093.564 0 0

Πύλνιν ελεξγεηηθνύ 687.116 1.594.269 415.022 292.169

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

Ίδηα θεθάιαηα

Κεηνρηθφ θεθάιαην 10.17 165.625 165.625 165.625 165.625

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 10.18 253.784 253.784 253.784 253.784

Απνζεκαηηθά απφ απνηίκεζε αθηλήησλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο 10.19 254.168 127.778 2.166 1.453

Απνζεκαηηθά απφ απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε10.19 0 0 165.358 73.253

Ινηπά απνζεκαηηθά 10.20 22.932 8.958 7.877 7.877

Ίδηεο κεηνρέο 10.21 (117) 0  (117) 0

Απνηειέζκαηα εηο λέν 10.22 (325.896) (691.218)  (238.587) (246.181)

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 10.23 (172) (14.204) 112 85

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο 370.324 (149.277) 356.217 255.896

Γηθαηψκαηα Ρξίησλ 84.439 43.472 0 0

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 454.763 (105.805) 356.217 255.896

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 10.9 78.159 46.539 44.393 24.067

πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 10.24 864 684 50 69

Κειινληηθά έζνδα θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ 10.25 30.644 33.633 0 0

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 10.26 6.615 10.365 0 0

Ινηπέο πξνβιέςεηο 10.27 2.917 1.788 779 0

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 10.28 5.439 25 12 12

Πύλνιν 124.638 93.034 45.233 24.148

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 10.29 38.463 49.031 4.305 3.806

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 10.30 1.693 4.516 0 386

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 10.26 43.178 49.685 3.301 5.703

πνρξεψζεηο πξνο θνηλνπξαμίεο 10.13 0 567 0 0

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 10.31 24.381 13.992 5.965 2.230

Πύλνιν 107.715 117.791 13.571 12.125

Πύλνιν πνρξεώζεσλ 232.353 210.825 58.805 36.273

πνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε
12 0 1.489.249 0 0

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 687.116 1.594.269 415.022 292.169

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ 

Ξνζά ζε € '000

Ππλερηδόκελεο Γξαζηεηξηόηεηεο ζεκ.
1/1/-

31/12/2008

1/1/-

31/12/2007

1/1/-

31/12/2008

1/1/-

31/12/2007

Θχθινο εξγαζηψλ 10.32 175.640 154.044 6.320 4.963

Θφζηνο πσιήζεσλ 10.33 (155.151) (135.028) (2.254) (2.998)

Κηθηό θέξδνο/(δεκηά) από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 20.489 19.016 4.066 1.965

Έμνδα δηνίθεζεο 10.33 (38.346) (13.940) (3.796) (2.857)

Έμνδα δηάζεζεο 10.33 (5.880) (5.603) (62) (77)

Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 10.34 (18.766) (9.189) (1.055) (158)

Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 10.35 20.371 8.971 8.347 194

Απνηέιεζκαηα εθκεηάιεπζεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
(22.132) (745) 7.500 (932)

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 10.36 (5.052) (5.950) (2.191) (1.385)

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 10.37 151 49 1.135 887

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 10.38 (1.219) (925) (784) (275)

Έζνδα απφ κεξίζκαηα 10.39 0 42 0 19

Απνκείσζε αμίαο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 0 0 (1.012) (173.669)

Θέξδε/(δεκηέο) απφ επελδχζεηο 10.40 3.309 288 2.753 258

Θέξδε/(δεκίεο) απφ απνηίκεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ 10.41 2.011 2.607 0 1.560

Θέξδε/(δεκηέο) απφ θνηλνπξαμίεο 10.42 123 (494) 0 0

Αλαινγία απνηειέζκαηνο ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ 10.43 30 734 0 0

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ από ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο
(22.779) (4.394) 7.401 (173.536)

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο 10.44 (6.536) (5.789) 181 (5)

Θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο από ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο
(29.315) (10.183) 7.582 (173.541)

Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

Απνηέιεζκα απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 12 395.341 (925.335) 0 0

Kέξδε/(δεκίεο) ρξήζεο κεηά θόξσλ 366.026 (935.518) 7.582 (173.541)

Θαηαλεκεκέλα ζε :

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (900) (156.567)

Κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο 366.926 (778.951)

Βαζηθά θέξδε/(δεκίεο) αλά κεηνρή (€/κεηνρή) 10.45 2,2167 (5,4118) 0,0458 (1,2057)

Βαζηθά θέξδε/(δεκίεο) αλά κεηνρή (€/κεηνρή)

από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
10.45 (0,1717) (0,0839) 0,0458 (1,2057)

Βαζηθά θέξδε/(δεκίεο) αλά κεηνρή (€/κεηνρή)

από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
10.45 2,3884 (5,3279) 0,0000 0,0000

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

  

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΑΛΑΙΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ 

Ξνζά ζε € '000

Ππλερηδόκελεο Γξαζηεηξηόηεηεο ζεκ.
1/1/-

31/12/2008

1/1/-

31/12/2007

1/1/-

31/12/2008

1/1/-

31/12/2007

Θέξδε/Εεκίεο Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ, Δπελδπηηθψλ 

Απνηειεζκάησλ θαη Ππλνιηθψλ Απνζβέζεσλ
(Α) (7.414) 11.447 7.703 (707)

Απνηέιεζκαηα εθκεηάιεπζεο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ
(22.132) (745) 7.500 (932)

Θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο απφ ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο
(29.315) (10.183) 7.582 (173.541)

Θέξδε ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο 366.026 (935.518) 7.582 (173.541)

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

 

(Α) ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΘΝΛΓΙΗΝ: ΘΔΟΓΖ / ΕΖΚΗΔΠ ΞΟΝ ΦΝΟΩΛ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΩΛ, ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΑΞΝΠΒΔΠΔΩΛ 

Ξνζά ζε € '000

Ππλερηδόκελεο Γξαζηεηξηόηεηεο
1/1/-

31/12/2008

1/1/-

31/12/2007

1/1/-

31/12/2008

1/1/-

31/12/2007

Θέξδε πξν θφξσλ (22.779) (4.394) 7.401 (173.536)

Ξιένλ: Σξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 6.120 6.826 1.840 772

Ξιένλ: Δπελδπηηθά Απνηειέζκαηα (5.473) (3.177) (1.741) 171.832

Ξιένλ: Απνζβέζεηο 14.718 12.192 203 224

Θέξδε/Εεκίεο Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ, Δπελδπηηθώλ 

Απνηειεζκάησλ θαη Ππλνιηθώλ Απνζβέζεσλ
(7.414) 11.447 7.703 (707)

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΝΚΗΙΝ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31/12/2007 

Ξνζά ζε € '000 ζεκ.
Κεηνρηθό 

θεθάιαην

Γηαθνξά ππέξ 

ην άξηην

Απνζεκαηηθά από 

απνηίκεζε 

αθηλήησλ ζε 

ηξέρνπζεο αμίεο

Ινηπά 

απνζεκαηηθά
Ίδηεο κεηνρέο

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν

Ππλαιιαγκαηηθέο 

Γηαθνξέο

Ίδηα θεθάιαηα 

απνδηδόκελα 

ζηνπο κεηόρνπο 

ηεο κεηξηθήο

Γηθαηώκαηα 

Ρξίησλ

Πύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

πόινηπν ηελ 31/12/2006 132.500 252.127 129.176 8.928 0 38.136 (23.614) 537.253 195.295 732.548

Ξξνζαξκνγή ιόγσ αιιαγήο ινγηζηηθώλ αξρώλ 0 0 0 0 0 (698) 0 (698) (345) (1.043)

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν ηελ 31/12/2006 132.500 252.127 129.176 8.928 0 37.438 (23.614) 536.555 194.950 731.505

Εεκηέο Ξεξηόδνπ 0 0 0 0 0 (778.951) 0 (778.951) (156.567) (935.518)

Κεηαβνιή ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 31/12/2007

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 0 0 0 0 0 0 10.173 10.173 4.919 15.092

Αχμεζε Κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηξηθήο 33.125 1.657 0 0 0 0 0 34.782 0 34.782

Mείσζε Κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Θπγαηξηθψλ 0 0 0 0 0 5 0 5 (5) 0

Κεηαθνξά Γηθαησκάησλ κεηςεθίαο 0 0 0 0 0 24 0 24 (24) 0

Κεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδψλ εηο λέν ζε Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ 10.20 0 0 0 50 0 (50) 0 0 0 0

Ππκςεθηζκφο παξαθξαηεκέλσλ θφξσλ ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ 10.20 0 0 0 (15) 0 0 0 (15) (1) (16)

Κεηαθνξά απφ απνζεκαηηθφ απνηίκεζεο αθηλήησλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο ζε 

ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν ιφγσ πψιεζεο
10.19 0 0 (292) 0 0 292 0 0 0 0

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηία απφ κεηαθνξά απφ απνζεκαηηθφ απνηίκεζεο 

αθηλήησλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο ζε ππφινηπν θεξδψλ εηο λέν ιφγσ πψιεζεο
10.19 0 0 71 0 0 (71) 0 0 0 0

Απφζβεζε απνζεκαηηθψλ απφ απνηίκεζε αθηλήησλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο ζηα 

απνηειέζκαηα εηο λέν
10.19 0 0 (1.766) 0 0 1.766 0 0 0 0

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ απφζβεζε απνζεκαηηθψλ απφ απνηίκεζε 

αθηλήησλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο ζηα απνηειέζκαηα εηο λέν
10.19 0 0 452 0 0 (452) 0 0 0 0

Δπαλεθηίκεζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο 10.19 0 0 180 0 0 0 0 180 193 373

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ Δπαλεθηίκεζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκεσλ παγίσλ 

ζε εχινγεο αμίεο 
10.19 0 0 (45) 0 0 0 0 (45) (48) (93)

Έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ 0 0 0 0 0 (589) 0 (589) (23) (612)

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία εμφδσλ ΑΚΘ 0 0 0 0 0 147 0 147 6 153

Αλαθαηαλνκή θνλδπιίσλ 0 0 0 0 0 769 (769) 0 0 0

Δχινγε αμία δηθαησκάησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ θαη ινηπψλ δηθαησκάησλ 

ζπγαηξηθήο εμσηεξηθνχ
0 0 0 0 0 48.527 0 48.527 0 48.527

Ινηπέο Ξξνζαξκνγέο 10.20 0 0 3 (5) 0 2 0 0 0 0

Αιιαγή Ξνζνζηψλ 0 0 0 0 0 (76) 6 (70) 71 1

Θέξδνο/ (δεκηά) αλαγλσξηζκέλν απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα 33.125 1.657 (1.398) 30 0 50.294 9.410 93.118 5.089 98.207

Ππλνιηθό αλαγλσξηζκέλν θέξδνο/ (δεκηά) ρξήζεο 33.125 1.657 (1.398) 30 0 (728.657) 9.410 (685.833) (151.478) (837.311)

πόινηπν ηελ 31/12/2007 165.625 253.784 127.778 8.958 0 (691.219) (14.204) (149.278) 43.472 (105.806)
 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΝΚΗΙΝ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31/12/2008 

Ξνζά ζε € '000 ζεκ.
Κεηνρηθό 

θεθάιαην

Γηαθνξά ππέξ 

ην άξηην

Απνζεκαηηθά από 

απνηίκεζε 

αθηλήησλ ζε 

ηξέρνπζεο αμίεο

Ινηπά 

απνζεκαηηθά
Ίδηεο κεηνρέο

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν

Ππλαιιαγκαηηθέο 

Γηαθνξέο

Ίδηα θεθάιαηα 

απνδηδόκελα 

ζηνπο κεηόρνπο 

ηεο κεηξηθήο

Γηθαηώκαηα 

Ρξίησλ

Πύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

πόινηπν ηελ 31/12/2007 165.625 253.784 127.778 8.958 0 (691.218) (14.204) (149.277) 43.472 (105.805)

Θέξδε πεξηόδνπ 0 0 0 0 0 366.926 0 366.926 (900) 366.026

Κεηαβνιή ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 31/12/2008

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 0 0 0 0 0 0 (87) (87) (108) (195)

Αχμεζε Κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Θπγαηξηθψλ 0 0 0 0 0 0 0 0 7.154 7.154

Κεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδψλ εηο λέν ζε Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ 10.20 0 0 0 40 0 (40) 0 0 0 0

Απφζβεζε απνζεκαηηθψλ απφ απνηίκεζε αθηλήησλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο ζηα 

απνηειέζκαηα εηο λέν
10.19 0 0 (1.852) 0 0 1.852 0 0 0 0

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ απφζβεζε απνζεκαηηθψλ απφ απνηίκεζε 

αθηλήησλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο ζηα απνηειέζκαηα εηο λέν
10.19 0 0 461 0 0 (461) 0 0 0 0

Δπαλεθηίκεζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο 10.19 0 0 161.059 0 0 0 0 161.059 25.811 186.870

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ Δπαλεθηίκεζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκεσλ παγίσλ 

ζε εχινγεο αμίεο 
10.19 0 0 (29.825) 0 0 0 0 (29.825) (4.669) (34.494)

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ αιιάγή θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή απφζβεζεο 

απνζεκαηηθνχ εχινγεο αμίαο
10.19 0 0 7.698 0 0 0 0 7.698 1.278 8.976

Θφζηνο απφθηεζεο ηδίσλ κεηνρψλ 10.45 0 0 0 0 (117) 0 0 (117) 0 (117)

Δπηηδξάζεηο απφ ηελ κε ελνπνίεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξείσλ εμσηεξηθνχ 0 0 0 0 0 (14.119) 14.119 0 0 0

Δπηηδξάζεηο απφ ηελ κε ελνπνίεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξείσλ εζσηεξηθνχ 0 0 0 0 0 0 0 0 (571) (571)

Γεκηνπξγία απνζεκαηηθνχ απφ ηελ έθδνζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (stock 

options)
10.20 0 0 0 13.935 0 0 0 13.935 2.357 16.292

Δπίδξαζε αιιαγήο πνζνζηψλ ζε ζπγαηξηθέο 10.19 0 0 (11.151) 0 0 11.162 0 11 10.616 10.627

Θέξδνο/ (δεκηά) αλαγλσξηζκέλν απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα 0 0 126.390 13.975 (117) (1.606) 14.032 152.674 41.868 194.542

Ππλνιηθό αλαγλσξηζκέλν θέξδνο/ (δεκηά) ρξήζεο 0 0 126.390 13.975 (117) 365.320 14.032 519.600 40.968 560.568

πόινηπν ηελ 31/12/2008 165.625 253.784 254.168 22.933 (117) (325.898) (172) 370.323 84.440 454.763
 

 
Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΚΖΡΟΗΘΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31/12/2007 

Ξνζά ζε € '000 ζεκ.
Κεηνρηθό 

θεθάιαην

Γηαθνξά ππέξ 

ην άξηην

Απνζεκαηηθά από 

απνηίκεζε 

αθηλήησλ ζε 

ηξέρνπζεο αμίεο

Απνζεκαηηθά από 

απνηίκεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ 

πξνο πώιεζε

Ινηπά 

απνζεκαηηθά
Ίδηεο Κεηνρέο

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν

Ππλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο

Πύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

πόινηπν ηελ 31/12/2006 132.500 252.127 1.463 178.800 7.877 0 (72.247) 0 500.520

Ξξνζαξκνγή ιόγσ αιιαγήο ινγηζηηθώλ αξρώλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν ηελ 31/12/2006 132.500 252.127 1.463 178.800 7.877 0 (72.247) 0 500.520

Εεκηέο Ξεξηόδνπ 0 0 0 0 0 0 (173.541) 0 (173.541)

Κεηαβνιή ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 31/12/2007

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 0 0 0 0 0 0 0 85 85

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ 33.125 1.657 0 0 0 0 0 0 34.782

Δπαλεθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 0 0 0 (134.382) 0 0 0 0 (134.382)

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απνζεκαηηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
0 0 0 24.586 0 0 0 0 24.586

Αλαζηξνθή απνκείσζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο 

πψιεζε
0 0 0 4.249 0 0 0 0 4.249

Απφζβεζε απνζεκαηηθψλ απφ απνηίκεζε αθηλήησλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο ζηα 

απνηειέζκαηα εηο λέν
10.19 0 0 (13) 0 0 0 13 0 0

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ απφζβεζε απνζεκαηηθψλ απφ απνηίκεζε 

αθηλήησλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο ζηα απνηειέζκαηα εηο λέν
10.19 0 0 3 0 0 0 (3) 0 0

Δμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 0 0 0 0 0 (538) 0 (538)

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία εμφδσλ ΑΚΘ 0 0 0 0 0 0 134 0 134

Θέξδνο/ (δεκηά) αλαγλσξηζκέλν απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα 33.125 1.657 (10) (105.547) 0 0 (393) 85 (71.083)

Ππλνιηθό αλαγλσξηζκέλν θέξδνο/ (δεκηά) ρξήζεο 33.125 1.657 (10) (105.547) 0 0 (173.934) 85 (244.624)

πόινηπν ηελ 31/12/2007 165.625 253.784 1.453 73.253 7.877 0 (246.181) 85 255.896
 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΚΖΡΟΗΘΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31/12/2008 

Ξνζά ζε € '000 ζεκ.
Κεηνρηθό 

θεθάιαην

Γηαθνξά ππέξ 

ην άξηην

Απνζεκαηηθά από 

απνηίκεζε 

αθηλήησλ ζε 

ηξέρνπζεο αμίεο

Απνζεκαηηθά από 

απνηίκεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ 

πξνο πώιεζε

Ινηπά 

απνζεκαηηθά
Ίδηεο Κεηνρέο

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν

Ππλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο

Πύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

πόινηπν ηελ 31/12/2007 165.625 253.784 1.453 73.253 7.877 0 (246.181) 85 255.896

Ξξνζαξκνγή ιόγσ αιιαγήο ινγηζηηθώλ αξρώλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν ηελ 31/12/2007 165.625 253.784 1.453 73.253 7.877 0 (246.181) 85 255.896

Θέξδε πεξηόδνπ 0 0 0 0 0 0 7.582 0 7.582

Κεηαβνιή ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 31/12/2008

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 0 0 0 0 0 0 0 27 27

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δπαλεθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 0 0 0 112.702 0 0 0 0 112.702

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απνζεκαηηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
0 0 0 (25.241) 0 0 0 0 (25.241)

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ αιιάγή θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 

απνζεκαηηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
0 0 0 4.645 0 0 0 0 4.645

Απφζβεζε απνζεκαηηθψλ απφ απνηίκεζε αθηλήησλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο ζηα 

απνηειέζκαηα εηο λέν
10.19 0 0 (13) 0 0 0 13 0 0

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ απφζβεζε απνζεκαηηθψλ απφ απνηίκεζε 

αθηλήησλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο ζηα απνηειέζκαηα εηο λέν
10.19 0 0 2 0 0 0 (2) 0 0

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ αιιάγή θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή απφζβεζεο 

απνζεκαηηθνχ εχινγεο αμίαο
10.19 0 0 140 0 0 0 0 0 140

Δπαλεθηίκεζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο 10.19 0 0 643 0 0 0 0 0 643

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ Δπαλεθηίκεζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκεσλ παγίσλ 

ζε εχινγεο αμίεο 
10.19 0 0 (59) 0 0 0 0 0 (59)

Αγνξά Ηδησλ Κεηνρψλ 10.45 0 0 0 0 0 (117) 0 0 (117)

Θέξδνο/ (δεκηά) αλαγλσξηζκέλν απ' επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα 0 0 713 92.106 0 (117) 11 27 92.739

Ππλνιηθό αλαγλσξηζκέλν θέξδνο/ (δεκηά) ρξήζεο 0 0 713 92.106 0 (117) 7.593 27 100.321

πόινηπν ηελ 31/12/2008 165.625 253.784 2.166 165.359 7.877 (117) (238.587) 112 356.218
 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ (ΔΚΚΔΠΖ ΚΔΘΝΓΝΠ) 

Ξνζά ζε € '000
1/1/-

31/12/2008

1/1/-

31/12/2007

1/1/-

31/12/2008

1/1/-

31/12/2007

Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε/ (Εεκηέο) Σξήζεο (Ξξν θφξνπ) απφ Ππλερηδφκελεο 

Γξαζηεξηφηεηεο
(22.779) (1.681) 7.401 (173.536)

Θέξδε/ (Εεκηέο) Σξήζεο (Ξξν θφξνπ) απφ Γηαθνπείζεο 

Γξαζηεξηφηεηεο
395.341 0 0 0

Ξξνζαξκνγέο ζηα Θέξδε (360.677) 13.453 (6.607) 172.892

11.885 11.772 794 (644)

Κεηαβνιέο Θεθαιαίνπ θίλεζεο

(Αχμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ (796) (2.518) 0 0

(Αχμεζε) / κείσζε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ (362) (20.685) (2.153) (2.981)

(Αχμεζε) / κείσζε ινηπψλ απαηηήζεσλ (11.822) 20.664 (3.349) 4.577

Αχμεζε/ (κείσζε) ππνρξεψζεσλ 1.252 (3.704) 4.266 (5.562)

Δθξνή ππνρξέσζεο παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο (249) (128) 0 0

(11.977) (6.371) (1.236) (3.967)

Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (92) 5.400 (442) (4.611)

κείνλ: Θαηαβνιέο θφξνπ εηζνδήκαηνο (1.542) (1.860) (395) (421)

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (38) (32) 27 85

Ιεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 (178) 0 0

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (1.672) 3.330 (809) (4.947)

Ρακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ (14.574) (29.022) (45) (430)

Ηδηνπαξαγσγή ελζψκαησλ παγίσλ (213) 0 0 0

Αγνξέο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (46) (61) (4) (17)

Αγνξέο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ Γηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 0 0 0 0

Αχμεζε/ (κείσζε) κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγγελψλ (520) (2) 0 (2)

Ξσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ
0 1.169 0 743

Ξσιήζεηο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ Γηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 10.275 (0) 9.532 0

Θφζηνο απφθηεζεο Ηδίσλ Κεηνρψλ (117) 0 (117) 0

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ 7.154 (1.233) 0 0

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0 42 0 19

Γάλεηα ρνξεγεζέληα 0 0 (5.660) 0

Ξσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 1.171 586 0 0

Ξσιήζεηο επελδχζεσλ ζε αθίλεηα 179 935 0 0

Δηζξνέο απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 9.029 1.508 0 0

Αγνξέο επελδχζεσλ ζε αθίλεηα (65) (65) 0 0

Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 (12) 0 0

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 12.273 (26.153) 3.706 313

Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 34.781 0 34.781

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (67) (589) 0 (538)

Γάλεηα αλαιεθζέληα 74.624 64.460 3.542 7.169

Απνπιεξσκή δαλεηζκνχ (82.789) (64.625) (5.945) (33.681)

Ρφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 148 47 21 19

Ρφθνη πιεξσζέληεο (4.979) (5.441) (451) (1.393)

Ξιεξσκέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (2.216) (2.518) 0 0

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο (6) (2.370) 0 (2.368)

Σξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείεο δξαζηεξηφηεηεο 0 2 0 0

Θαζαξέο Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (15.285) 23.746 (2.832) 3.989

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα
(4.684) 923 65 (645)

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 17.677 16.788 482 1.161

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηέινπο πεξηφδνπ 18 (35) 18 (34)

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο  ηεο πεξηόδνπ 13.011 17.677 565 482

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΠΖΚΔΗΩΠΖ (I) ΔΞΗ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ  

 

Νη πξνζαξκνγέο ζηα θέξδε αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000
1/1/-

31/12/2008

1/1/-

31/12/2007

1/1/-

31/12/2008

1/1/-

31/12/2007

Ξξνζαξκνγέο ζηα Θέξδε γηα:

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 14.435 11.894 159 168

Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 283 298 44 56

(Θέξδε) / δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπγαηξηθψλ 0 50 0 0

(Θέξδε) / δεκηέο εχινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε 

εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
178 154 0 0

(Θέξδε) / δεκηέο απφ ηελ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε 

εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
0 (392) 0 (258)

(Θέξδε) / δεκηέο απφ ηελ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε
(2.871) 0 (2.753) 0

Ξξνβιέςεηο-Απνκεηψζεηο 1.810 (385) 1.807 173.807

Έζνδα απφ κεξίζκαηα 0 (42) 0 (19)

(Θέξδε) / δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 438 (86) 662 192

(Θέξδε) / δεκηέο απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 128 (38) 0 0

(Θέξδε) / δεκηέο απφ πψιεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ 0 (27) 0 0

Κεηαβνιή ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ 359 59 (22) 8

(Θέξδε) / δεκηέο απφ απνηίκεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ (2.022) (2.607) 0 (1.560)

(Θέξδε) / δεκηέο απφ απνηίκεζε Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ 95 0 64 0

Δπηζηξνθή θφξνπ Ακεξηθήο (7.626) 0 (7.626) 0

Απνηέιεζκα απφ θνηλνπξαμίεο 0 (0) 0 0

Έζνδα απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο (2.099) (862) 0 0

Απνηέιεζκα απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο (395.686) 0 0 0

Ξξνζαξκνγή απνζεκαηηθνχ ρνξεγεζέλησλ δηθαησκάησλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ
27.001 0 0 0

Έζνδα ηφθσλ (152) (49) (1.135) (887)

Έμνδα ηφθσλ 5.052 5.485 2.191 1.385

Πύλνιν (360.677) 13.453 (6.607) 172.892

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απφ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΔΡΖΠΗΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

 

1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2008 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εγθξίζεθαλ απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ηελ 27ε Καξηίνπ 2009 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ε νπνία ζα ζπλέιζεη εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2009. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ηξνπνπνηήζεηο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο δελ επηηξέπνληαη κεηά ηελ έγθξηζή 

ηνπο. 

 

Ζ Δηαηξεία ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ ζπζηήζεθε ην 1965 σο Δηαηξεία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κε ηελ επσλπκία 

«Ρερληθή Δηαηξεία Κειεηψλ θαη Θαηαζθεπψλ ΞΔΙΝΤ Δ.Ξ.Δ. - Θ. Γαιαλφπνπινο θαη Θ. Πηέγγνο» θαη έδξα ηεο ηελ 

Ξάηξα. Ρν 1967 κεηαηξάπεθε ζε αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Αλψλπκε Ρερληθή Δηαηξεία ΞΔΙΝΤ». Ρν 

1980 κεηνλνκάζηεθε ζε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ». Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζην 

Γήκν Αιίκνπ Αηηηθήο (Πνισκνχ 20, Άλσ Θαιακάθη) θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ 

(Κ.Α.Δ.) κε αξηζκφ 6801/02/Β/86/8. Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο έρεη νξηζηεί ζε 57 έηε, δειαδή κέρξη ηελ 

22/12/2037. 

 

Νη αξρηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ηα έηε 1965 - 1970 ήηαλ ε κειέηε θαη θαηαζθεπή εζληθψλ θαη 

επαξρηαθψλ νδψλ ζηνπο Λνκνχο Ζιείαο θαη Αραΐαο θαζψο θαη ε θαηαζθεπή δηαθφξσλ ηδησηηθψλ νηθνδνκηθψλ 

έξγσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ξαηξψλ. Απφ ην έηνο 1971 ε Δηαηξεία εηζήιζε δπλακηθά θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο 

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, πξνέβε ζε κεγάιεο επελδχζεηο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζηελ θαηαζθεπή θάζε 

είδνπο έξγσλ (αξδεπηηθά, πδξαπιηθά, απνρεηεπηηθά, ιηκεληθά, νδνπνηίαο, θηηξηαθά, ειεθηξνκεραλνινγηθά θ.ι.π.). 

Ρα επφκελα έηε ε Δηαηξεία ζπλέρηζε ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνιηηηθή θάλνληαο ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε πάγην 

εμνπιηζκφ θαζψο θαη ζε εμαγνξέο κεηνρψλ θαη ίδξπζε εηαηξεηψλ ηδίνπ θαη παξεκθεξνχο αληηθεηκέλνπ ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

 

Ζ ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. ζπκκεηέρεη ζε κηα ζεηξά εηαηξεηψλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο θαηαζθεπέο 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, ηελ θαηαζθεπή θαηνηθηψλ, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνλ ηνκέα ηεο θηινμελίαο γεληθφηεξα 

(εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε ηεζζάξσλ μελνδνρείσλ, εγθαηαζηάζεσλ γθνιθ, εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε 

καξίλαο ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ αλαςπρήο, θ.ι.π.), ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε γεο (REAL ESTATE) ζηελ Διιάδα 

θαη ζην εμσηεξηθφ, ηηο παξαρσξήζεηο εθηέιεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ (BOOT), φπσο ε καξίλα Πάκνπ. Ππλνπηηθά 

νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία έρνπλ σο εμήο: 
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Πύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Θσλζηαληίλνο Πηέγγνο (Ξξφεδξνο Γ.Π.) 

Εσή Πηέγγνπ (Α’ Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π.) 

Αλδξέαο Πηέγγνο (Β’ Δθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π.) 

Γεψξγηνο Πηέγγνο (Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

Καξία Πβψιε (Δθηειεζηηθφ κέινο) 

Αζαλάζηνο Θιαπαδάθεο (Δθηειεζηηθφ κέινο) 

Ληθφιανο Πηαζάθεο (Δθηειεζηηθφ κέινο) 

Ζιίαο Θνπθνχηζεο (Δθηειεζηηθφ κέινο) 

Πηπιηαλή Πηέγγνπ (Κε εθηειεζηηθφ κέινο) 

Καξηάλλα Πηέγγνπ (Κε εθηειεζηηθφ κέινο) 

Θσλζηαληίλνο Οηδφπνπινο (Αλεμάξη.κε εθηειεζηηθφ κέινο) 

Αιέμαλδξνο Ξαπαησάλλνπ (Αλεμάξη.κε εθηειεζηηθφ κέινο) 

Ππλεξγαδόκελεο Ρξάπεδεο 

ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 

MARFIN EGNATIA BANK 

ALPHA BANK 

ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΞΟΝ 

BNP PARIBAS 

GENIKI BANK 

EUROBANK 

MILLENNIUM 

ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΡΡΗΘΖΠ 

CITIBANK 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ 

ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ 

 

Δπνπηεύνπζα αξρή 

ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ/ΓΔΛ.ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ/ Γ/ΛΠΖ ΑΔ & 
ΞΗΠΡΔΥΠ 

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ 

094105288 

Αξηζκόο Κεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ 

6801/06/Β/86/08 

Λνκηθνί Πύκβνπινη 

Πηακνχιεο Γεψξγηνο 

Γηθεγνξηθφ Γξαθείν ∆ξπιιεξάθεο & Ππλεξγάηεο 

 

Διεγθηέο 

Grant Thornton S.A. 
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2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΩΛ 

Ζ ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ ηζρπξφ άμνλα δηαρείξηζεο ζπκκεηνρψλ ζηνπο ηνκείο ησλ 

θαηαζθεπψλ, αλάπηπμεο γεο, μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ελέξγεηαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπξηζηηθψλ καξίλσλ. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη πιένλ ζηα εμήο: 

 Πηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ είηε απεπζείαο ε ίδηα, είηε ζπκκεηέρνληαο ζηνλ ΚΝΣΙΝ Α.Δ., ε νπνία 

ζπκκεηνρή εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ηεο Δηαηξείαο ζηα κεγάια ηερληθά έξγα αιιά θαη ζηα κηθξφηεξα 

κέζσ ηεο εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΡΔ. 

 Πηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ real estate ηνπ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ αθηλήησλ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο 

ζηηο εηαηξείεο ΠΡΟΝΦΙΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΔ, ΑΛΑΞΡΜΔΗΠ ΑΘΖΛΑΦΘΥΛ ΞΟΝΑΠΡΗΥΛ Α.Δ., ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ 

ΑΛΑΞΡΜΔΗΠ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΑΔ ζηελ Διιάδα, EUROROM CONSTRUCTII SRL θαη LAMDA OLYMPIC SRL 

ζηε Ονπκαλία. 

 Πηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηηο εηαηξείεο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΑΔ, ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ 

ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ ΑΔ, ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΔΙΗΡΥΛ ΚΞΖΡΠ ΑΔ, ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΑΠ VILLAGE CLUB ΑΔ, 

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΓΘΝΙΦ ΑΔ θαη ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΑΟΗΛΑ ΑΔ. 

 Πηε δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη έκκεζα ζηελ θαηαζθεπή καξίλσλ κέζσ ηεο ΓΖΙΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. 

 Πηε γεσξγηθή & θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε εθηάζεσλ θαη ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή & εκπνξεία πάζεο 

θχζεσο γεσξγηθψλ & θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ζηελ εμαγσγή απηψλ ζηελ αιινδαπή κέζσ 

ηεο εηαηξείαο ΘΡΖΚΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. 

 Ζ ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ απνηειεί ηνλ λεπξαιγηθφ θφκβν ηνπ Νκίινπ θαζψο παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη 

φιεο ηηο εηαηξείεο, θαζνξίδεη θαη επηβιέπεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηα έξγα πνπ έρνπλ αλαιάβεη λα πινπνηήζνπλ, 

εμαζθαιίδεη ηελ νξγαληθή θαη ιεηηνπξγηθή ζπλέξγηα ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ. 
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3. ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

Νη ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά 

Ξξφηππα. Νη ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, 

φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή γεπέδσλ θαη θηηξίσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε εχινγεο αμίεο κέζσ ηνπ 

απνηειέζκαηνο. 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) 

απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξίαο. Νη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη 

πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο Δλνπνηεκέλεο 

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 6. 

Ρν 2003 θαη 2004, εθδφζεθε απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) κηα ζεηξά απφ θαηλνχξηα 

Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ), 

ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κε αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ) ηα νπνία εθδφζεθαλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ, πξνγελέζηεξεο ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ IASB, 

ε νπνία αλαθέξεηαη σο "THE IFRS STABLE PLATFORM 2005". Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη ην IFRS Stable Platform 2005 

απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005. 

 

 

4. ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΔ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ (ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΠΡΑ ΓΖΚΝΠΗΔΚΔΛΑ ΞΟΝΡΞΑ 

ΔΛΑΟΜΖΠ ΗΠΣΝΠ 2008) 

Πηελ ηξέρνπζα ρξήζε ε εηαηξεία δελ πξνέβε ζε αιιαγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δελ πηνζεηήζεθαλ άιια 

Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.  

Πηε ζεκείσζε 5 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ γηα ην 2008 αιιά δελ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη ζηε ζεκείσζε 6 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα Ξξφηππα θαη νη Γηεξκελείεο πνπ ζα 

πηνζεηήζεη ε Δηαηξεία ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο εθφζνλ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ κηιν. 
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5. ΞΟΝΡΞΑ, ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΔΠ ΠΔ ΖΓΖ ΞΑΟΣΝΛΡΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΑ ΝΞΝΗΑ 

ΔΣΝΛ ΡΔΘΔΗ ΠΔ ΗΠΣ ΘΑΗ ΓΔΛ ΔΣΝΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΠΡΖΛ ΔΡΑΗΟΗΑ  

Ρα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ ηζρχ ζην 2008 αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ 

Δηαηξεία: 

 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ι.Ξ. 39 θαη ζην Γ.Ξ.Σ.Α. 7 - Δπαλαηαμηλόκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί, θαζψο απηέο δελ είραλ 

εθαξκνγή, απφ ηελ Δηαηξεία νη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 39 θαη ζην Γηεζλέο Ξξφηππν 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 7 «Δπαλαηαμηλφκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ», νη νπνίεο 

εθδφζεθαλ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2008 κε ηζρχ απφ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2008. 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ι.Ξ. 39 επηηξέπνπλ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ηελ επαλαηαμηλφκεζε απφ ηελ θαηεγνξία 

επελδχζεσλ πξνο εκπνξία ζε άιιεο θαηεγνξίεο, κε παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

θαζψο θαη ηελ επαλαηαμηλφκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ θαηεγνξία δηαζέζηκα 

πξνο πψιεζε ζηα δάλεηα θαη απαηηήζεηο. Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ξ.Σ.Α. 7 απαηηνχλ επηπξφζζεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νξγαληζκψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο ηξνπνπνηήζεηο 

ζην Γ.Ι.Ξ. 39. 

 

Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 11: Γ.Ξ.Σ.Α. 2 - Ππλαιιαγέο Ππκκεηνρηθώλ Ρίηισλ ηεο Ίδηαο Δπηρείξεζεο ή 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ίδηνπ Νκίινπ 

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 11 παξέρεη νδεγίεο γηα ην εάλ νη ζπκθσλίεο παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ζα 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη πιεξσκέο κε κεηξεηά ή κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. Απηή είλαη κία ζεκαληηθή δηάθξηζε θαζψο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο απαηηνχκελνπο 

ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο. 

Γηα παξάδεηγκα, νη πιεξσκέο κε κεηξεηά απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

Αληηζέησο, ζηηο πιεξσκέο κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ε εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

παξνρήο θαη αλαγλσξίδεηαη ζηελ πεξίνδν πνπ ε ζρεηηθή ππεξεζία παξέρεηαη. 

Ξαξφιν πνπ ε Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 11 επηθεληξψλεηαη ζε πιεξσκέο ζην πξνζσπηθφ βαζηδφκελεο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο 

ε ινγηθή ηεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο παξφκνηεο ζπλαιιαγέο κε πξνκεζεπηέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Νη 

νληφηεηεο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηελ παξνχζα Γηεξκελεία γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1ε Καξηίνπ 

2007, ή κεηαγελέζηεξα. Δπηηξέπεηαη ε εθαξκνγή πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή. Δάλ κία νληφηεηα εθαξκφδεη ηελ 

παξνχζα δηεξκελεία γηα κία πεξίνδν ε νπνία αξρίδεη πξηλ απφ ηελ 1ε Καξηίνπ 2008,πξέπεη λα ην γλσζηνπνηήζεη. 



 
 

 
ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΈΘΘΔΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ 2008 
(1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΥΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2008 

55 
 

 

 

Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 12: Ππκθσλίεο γηα Ξαξαρώξεζε Γηθαηώκαηνο Ξαξνρήο πεξεζηώλ 

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 12 παξέρεη νδεγίεο γηα ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπκθσληψλ ζηηο νπνίεο (i) κία νληφηεηα ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα (ν «παξαρσξεηήο») ρνξεγεί ζπκβάζεηο γηα ηελ παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε επηηεδεπκαηίεο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα («δηαρεηξηζηέο ησλ παξαρσξήζεσλ») θαη (ii) απηέο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη πξνυπνζέηνπλ ηε ρξήζε ηεο 

ππνδνκήο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο παξαρψξεζεο (ηδησηηθή επηρείξεζε). Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 12 δελ θαιχπηεη φια ηα είδε 

ππεξεζηψλ παξαρψξεζεο. Δθαξκφδεηαη κφλν γηα ζπκθσλίεο κεηαμχ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο νπνίεο ν 

δηαρεηξηζηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ ππνδνκή. Γελ θαιχπηεη, ινηπφλ, ζπκβάζεηο εθρψξεζεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Ν Νδεγφο Δθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 12 μεθαζαξίδεη φηη απηέο νη ξπζκηζηηθέο αξρέο ή ν έιεγρνο ηεο ππεξεζίαο δελ 

πξνυπνζέηνπλ ν παξαρσξεηήο λα έρεη πιήξε έιεγρν ηεο ηηκνιφγεζεο ή ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηεο ππνδνκήο. Γη απηφ 

ηνλ ιφγν ππνθεηκεληθή θξίζε απαηηείηαη γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί αλ εληάζζνληαη 

ζηνλ ζθνπφ ηεο Γηεξκελείαο. 

Ππκθσλίεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηνλ ζθνπφ ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 12 ζα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ππφινηπα 

Γ.Ξ.Σ.Α. Ππκθσλίεο ζηηο νπνίεο ν δηαρεηξηζηήο ειέγρεη ηελ ππνδνκή είλαη πηζαλφ λα νδεγνχλ ζε αλαγλψξηζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 16 ή λα απνηεινχλ κίζζσζε (ζχκθσλα κε ηελ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 4). 

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 12 εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008. Λσξίηεξε 

εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο απαηηείηαη θαηά ηελ κεηάβαζε αιιά ππάξρνπλ εμαηξέζεηο 

ζε απηή ηελ απαίηεζε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιήξεο αλαδξνκηθή εθαξκνγή είλαη αλέθηθηε. 

 

Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 14: Γ.Ι.Ξ. 19 - Όξην Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ, Διάρηζηεο 

Απαηηήζεηο Σξεκαηνδόηεζεο θαη ε Αιιειεπίδξαζή ηνπο 

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 14 θαιχπηεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο (νη νπνίεο 

ζπλήζσο επηβάιινληαη απφ λφκνπο θαη θαλνληζκνχο) θαη ηεο κέηξεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ Ρν ζέκα κειέηεο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 14 ζρεηίδεηαη κφλν κε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνγξακκάησλ 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία ηα νπνία βξίζθνληαη «ζε πιεφλαζκα» ή ππφθεηληαη ζε 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο. Κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, αζρνιείηαη εηδηθά κε ηελ έλλνηα «δηαζέζηκν» πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην Γ.Ι.Ξ. 19. Γεληθά, ε Γηεξκελεία επεμεγεί φηη έλα νηθνλνκηθφ φθεινο είλαη δηαζέζηκν εάλ ε 

επηρείξεζε έρεη έλα αλεπηθχιαθην δηθαίσκα λα αλαγλσξίζεη ην φθεινο θαηά ηελ δηάξθεηα ή θαηά ηνλ δηαθαλνληζκφ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ ζηνηρείνπ δελ εμαξηάηαη απφ ην εάλ ηα νηθνλνκηθά 

νθέιε είλαη άκεζα αλαγλσξίζηκα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ή απφ ην πψο πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην ηπρφλ πιεφλαζκα. Ζ Γηεξκελεία επηπιένλ αζρνιείηαη κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο γηα ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ήδε ιεθζεί απφ ηελ επηρείξεζε. Ζ 

Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 14 εθαξκφδεηαη γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008. Υο εμαίξεζε, ε 

Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 14 δελ απαηηεί πιήξε αλαδξνκηθή εθαξκνγή. Ζ εθαξκνγή απαηηείηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο 

πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία ε Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή. 
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6. ΞΟΝΡΞΑ, ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΔΠ ΠΔ ΗΠΣΝΛΡΑ ΞΟΝΡΞΑ ΚΔ 

ΚΔΡΑΓΔΛΔΠΡΔΟΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ (Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΞΟΝΣΩΟΖΠΔΗ ΠΔ 

ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖ)  

Ζ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ θαζψο θαη ε Δπηηξνπή Δξκελεηψλ έρνπλ ήδε εθδψζεη κηα ζεηξά λέσλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη εξκελεηψλ ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθφ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηηο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. Ζ Δηαηξία δελ πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη πξνγελέζηεξα θάπνην 

πξφηππν ε δηεξκελεία απφ απηά πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε 

απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη εξκελεηψλ έρεη σο εμήο: 

 

ΓΞΣΑ 8, Ιεηηνπξγηθνί Ρνκείο 

Ρν ΓΞΣΑ 8 δηαηεξεί ηνλ γεληθφ ζθνπφ ηνπ ΓΙΞ 14. Απαηηεί νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο ή νη 

νκνινγίεο είλαη δεκφζηα δηαπξαγκαηεχζηκεο, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ είλαη ζηε δηαδηθαζία 

έθδνζεο κεηνρψλ ή νκνινγηψλ, λα παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα. Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. 

 

Γ.Ι.Ξ. 23: Θόζηνο Γαλεηζκνύ  

Ρν αλαζεσξεκέλν Γ.Ι.Ξ. 23 θαηαξγεί ηελ επηινγή ηεο άκεζεο αλαγλψξηζεο ζαλ έμνδν ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ 

πνπ αθνξά ζε απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ρν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ 

ηνπ παγίνπ είλαη φηη απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα έιζεη ζε θαηάζηαζε γηα ρξήζε ή 

πψιεζε. Κία επηρείξεζε, παξφια απηά, απαηηείηαη λα θεθαιαηνπνηεί ηέηνηα θφζηε δαλεηζκνχ ζαλ κέξνο ηνπ 

θφζηνπο ηνπ παγίνπ. 

Ρν αλαζεσξεκέλν Ξξφηππν δελ απαηηεί ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πάγηα 

ζηνηρεία πνπ κεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη απνζέκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ή παξάγνληαη ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο ζπζηεκαηηθά αθφκε θαη αλ ρξεηάδεηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα έιζνπλ ζε 

θαηάζηαζε γηα ρξήζε ή πψιεζε. 

Ρν αλαζεσξεκέλν Ξξφηππν εθαξκφδεηαη γηα θφζηε δαλεηζκνχ ζρεηηδφκελα κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ είλαη ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. 

Δπηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ Δηαηξία. 

 

Γ.Ι.Ξ. 27 Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο γηα επελδύζεηο ζε 

ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο  

Ρν αλαζεσξεκέλν πξφηππν επηθέξεη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απψιεηα ειέγρνπ ζε 

κηα ζπγαηξηθή θαζψο θαη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηηο ζπγαηξηθέο. Ζ δηνίθεζε 

εθηηκά φηη ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν δελ ζα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.  

 



 
 

 
ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΈΘΘΔΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ 2008 
(1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΥΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2008 

57 
 

 

Γ.Ι.Ξ. 1: Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Νη βαζηθέο αιιαγέο απηνχ ηνπ Ξξνηχπνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ μερσξηζηή παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο 

θαζαξήο ζέζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη (π.ρ. 

κεξίζκαηα, απμήζεηο θεθαιαίνπ) απφ ηηο ινηπέο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο (π.ρ. απνζεκαηηθά κεηαηξνπήο). 

Δπηπιένλ, ε βειηησκέλε έθδνζε ηνπ Ξξνηχπνπ επηθέξεη αιιαγέο ζηελ νξνινγία θαζψο θαη ζηελ παξνπζίαζε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Νη λένη νξηζκνί ηνπ Ξξνηχπνπ σζηφζν δελ αιιάδνπλ ηνπο θαλφλεο αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο ή γλσζηνπνίεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ππφινηπα Ξξφηππα. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 1 είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2009 ελψ νη απαηηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζην Γ.Ι.Ξ. 8 «Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο 

εθηηκήζεηο θαη ιάζε». Νη αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 1 εθαξκφδνληαη 

αλαδξνκηθά (Γ.Ι.Ξ. 8.19 (β)). Λσξίηεξε εθαξκνγή ελζαξξχλεηαη, αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο 

επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ξ.Σ.Α. 2 Ξαξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ  

Ζ IASB πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 2 αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο επέλδπζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ ζχληαμεο θαη ηεο αθχξσζεο ηνπ. Θαλέλα απφ ηα ησξηλά πξνγξάκκαηα πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 2 δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Νκίινπ. 

 

Γ.Ξ.Σ.Α. 3 Ππλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ - Γ.Ι.Ξ. 27 Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη 

ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο γηα επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο  

Ρν αλαζεσξεκέλν πξφηππν ΓΞΣΑ 3 εθαξκφδεηαη γηα ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ηελ 1 Ηνπιίνπ 

2009 ή κεηαγελέζηεξα θαη εθαξκφδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη έπεηηα. Ρν αλαζεσξεκέλν πξφηππν 

επηθέξεη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, αιιά ζπλερίδεη λα απαηηεί ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αγνξάο (Purchase Method) θαη έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ 

νη νπνίεο ζα ζπκβνχλ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009 ή κεηαγελέζηεξα. 

Ρν αλαζεσξεκέλν πξφηππν ΓΙΞ 27 επηθέξεη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απψιεηα 

ειέγρνπ ζε κηα ζπγαηξηθή θαζψο θαη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηηο ζπγαηξηθέο. Ζ 

δηνίθεζε εθηηκά φηη ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν δελ ζα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Νκίινπ.  
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Γ.Ι.Ξ. 32 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Γλσζηνπνίεζε θαη Ξαξνπζίαζε θαη Γ.Ι.Ξ. 1 Ξαξνπζίαζε ησλ 

Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

 

Ρξνπνπνηήζεηο ζηα Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα δηαζέζηκα από ηνλ θάηνρν "puttable" 

Κε βάζε ηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 32 απαηηείηαη, εθφζνλ εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, νξηζκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν «puttable» θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ 

ξεπζηνπνίεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο λα θαηαηαρζνχλ σο κέξνο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Ι.Ξ. 1 αλαθέξεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ κέζα πνπ 

έρνπλ θαηαηαρζεί σο κέξνο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ.  

Ζ Δηαηξία αλακέλεη φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ι.Ξ. 32 εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/01/2009. Ξξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα 

γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηψζεηο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Γ.Ι.Ξ. 39. Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε  

 

Ρξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 39 γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο  

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. IAS 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ.  

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Ι.Ξ. 39 εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/07/2009.  

 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2008 

Ζ IASB πξνρψξεζε κέζα ζην 2008 ζηελ έθδνζε «Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Ξιεξνθφξεζεο 2008». Νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2009 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ Δηαηξία εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 23 Θφζηνο Γαλεηζκνχ ζα επεξεάζνπλ 

ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξηαο. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ζε ζρέζε 

κε ηε κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 ή 

κεηαγελέζηεξα, παξ’ φια απηά νη πξνβιέςεηο ηεο Γηνίθεζεο δείρλνπλ φηη ε επίδξαζε δε ζα είλαη ζεκαληηθή. 

Κηθξφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ γίλεη ζε αξθεηά Ξξφηππα αιιά ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε επίδξαζε 

δε ζα είλαη ζεκαληηθή ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. 

 

Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 13: Ξξνγξάκκαηα Ξηζηόηεηαο Ξειαηώλ  

Ρα πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πειαηψλ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο θίλεηξα λα αγνξάδνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο 

κηαο επηρείξεζεο. Δάλ ν πειάηεο αγνξάζεη πξντφληα ή ππεξεζίεο, ηφηε ε επηρείξεζε ηνπ ρνξεγεί award credits 

«πφληνπο» ηα νπνία ν πειάηεο κπνξεί λα εμαγνξάζεη ζην κέιινλ πξνο απφθηεζε δσξεάλ ή ζε κεησκέλε ηηκή 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Ρα πξνγξάκκαηα απηά δχλαληαη λα εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ηελ ίδηα ή απφ 
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ηξίην κέξνο. Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 13 κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα award credits πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο 

πειαηψλ πνπ κία επηρείξεζε κπνξεί λα ρνξεγεί ζηνπο πειάηεο ηεο σο κέξνο κίαο ζπλαιιαγήο πψιεζεο. Ζ 

Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 13 ζα εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008. Ζ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο απαηηείηαη ελψ ε πξνγελέζηεξε 

εθαξκνγή ηεο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 15 Ππκθσλίεο Θαηαζθεπήο Αθηλήησλ  

Πθνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 15 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα δχν δεηήκαηα: 

 Αλ νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 11 ή ηνπ Γ.Ι.Ξ. 

18. 

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

Ζ παξνχζα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ινγηζηηθή αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηά 

εμφδσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ είηε απεπζείαο είηε κέζσ ππεξγνιάβσλ. 

Νη ζπκθσλίεο πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 15 είλαη νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο 

αθηλήησλ. Δπηπξφζζεηα ηεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ, απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκθσλίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

παξάδνζε θαη άιισλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 15 «Ππκθσλίεο Θαηαζθεπήο Αθηλήησλ εθαξκφδεηαη 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2009. Λσξίηεξε εθαξκνγή 

ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηψζεηο ησλ Νηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ. Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιίηηθέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην 

Γ.Ι.Ξ. 8.  

 

Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16: Αληηζηαζκίζεηο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα ηνπ 

Δμσηεξηθνύ 

Νη επελδχζεηο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα θαηέρνληαη άκεζα απφ κία κεηξηθή 

επηρείξεζε ή έκκεζα απφ θάπνηα ζπγαηξηθή ηεο. Πθνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16 είλαη ε παξνρή θαζνδήγεζεο 

ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ αληηζηαζκηδφκελσλ θηλδχλσλ θαη ην πνζφ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζην αληηζηαζκηδφκελν 

ζηνηρείν γηα ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί ζε κία ζρέζε αληηζηάζκηζεο, θαη ην πνηα πνζά πξέπεη λα 

αλαθαηαηάζζνληαη απφ ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα σο πξνζαξκνγέο αλαθαηάηαμεο, κε ηε δηάζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16 εθαξκφδεηαη απφ κία επηρείξεζε, ε νπνία 

αληηζηαζκίδεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ κία θαζαξή επέλδπζε ζε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη επηδηψθεη λα θαιχςεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο, 

ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 39. Ζ παξνχζα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη κφλν ζε αληηζηαζκίζεηο θαζαξψλ επελδχζεσλ ζε 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ, ελψ δελ έρεη εθαξκνγή ζε άιινπο ηχπνπο ινγηζηηθήο 

αληηζηάζκηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο ή ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 16 

«Αληηζηαζκίζεηο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα ηνπ Δμσηεξηθνχ» εθαξκφδεηαη απφ 

επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/10/2008. Ξξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο 
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Γηεξκελείαο ελζαξξχλεηαη αξθεί ην γεγνλφο απηφ λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Πεκεηψζεηο ησλ 

Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 17. Γηαλνκέο κε ηακεηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζηνπο Ηδηνθηήηεο 

ηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά ηα 

πιεξσηέα κεξίζκαηα. 

Πθνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα 

αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα κεηξά θαζψο θαη, ην πψο ζα πξέπεη ινγηζηηθνπνηεί 

ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαλέκνληαη θαη ηεο ινγηζηηθή αμία 

ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα. 

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 17 «Γηαλνκέο κε Ρακεηαθψλ Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ζηνπο Ηδηνθηήηεο» εθαξκφδεηαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009. Ξξνγελέζηεξε 

εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο επηηξέπεηαη αξθεί ε επηρείξεζε λα γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο 

Πεκεηψζεηο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ θαη ηαπηφρξνλα λα εθαξκφδεη ην Γ.Ξ.Σ.Α. 3 (φπσο αλαζεσξήζεθε ην 

2008), ην Γ.Ι.Ξ. 27 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Κάην ηνπ 2008) θαη ην Γ.Ξ.Σ.Α. 5 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 

παξνχζα Γηεξκελεία). Ζ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο δελ επηηξέπεηαη. 

 

Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 18. Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ από Ξειάηεο 

Ζ ΔΓΓΞΣΑ εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. Πθνπφο ηεο ΔΓΓΞΣΑ 18 

απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Ξ.Σ.Α. ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε ιακβάλεη απφ 

έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ (νηθφπεδα, θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ε 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνηειέζεη κέξνο ελφο δηθηχνπ ή κε ζθνπφ 

ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηε παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα παξνρή 

ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ. 

Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο ηεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ πειάηε 

κε ην δίθηπν ή ηε παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ή θαη ζηα δχν ηαπηφρξνλα). 

Ζ ΔΓΓΞΣΑ απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ, ηελ 

αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη 

ε εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ κε αληάιιαγκα ην ελζψκαην πάγην 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνλ κεηξεηψλ πνπ ιακβάλνληαη 

απφ ηνπο πειάηεο.  

Ζ Δ.Γ.Γ.Ξ.Σ.Α. 18 «Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ Ξειάηεο» εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009.  
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7. ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΘΟΗΠΔΗΠ, ΔΘΡΗΚΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΝΘΔΠΔΗΠ 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Ξιεξνθφξεζεο (ΓΞΣΞ) απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο 

παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Θξίζεηο 

Θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε 

ηελ πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο εθαξκφδεη ηελ θξίζε ηεο κε γλψκνλα ηε γλψζε ηεο γηα 

ηελ εηαηξεία αιιά θαη ηεο αγνξάο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. Κεηαγελέζηεξεο πηζαλέο αιιαγέο ζηηο 

ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ιακβάλνληαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε θαηάιιειε ινγηζηηθή πνιηηηθή. Νη 

θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε φηη αθνξά ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ: 

 

 Έιεγρνη απνκείσζεο ζπκκεηνρψλ 

Ν κηινο δηελεξγεί ζρεηηθφ έιεγρν απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο / ζπγγελείο εηαηξίεο φπνπ 

ππάξρνπλ ζρεηηθέο ελδείμεηο. Ξξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν έιεγρνο απνκείσζεο γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο 

ρξήζεο (value in use) ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηακεηαθψλ ξνψλ (ηηο νπνίεο απνηεινχλ ε θάζε ζπγαηξηθή ή 

ζπγγελήο). Ν ελ ιφγσ πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεο απαηηεί λα γίλεη κία εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο θάζε κνλάδαο παξαγσγήο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη λα επηιεγεί ην θαηάιιειν επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο, κε βάζε ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί ε παξνχζα αμία ησλ αλσηέξσ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ.  

 

 Έιεγρνο απνκείσζεο ηεο άδεηαο Θαδίλν 

Ζ εηαηξεία δηελεξγεί ζε εηήζηα βάζε έιεγρν γηα ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο άδεηαο Θαδίλν θαη ελδηάκεζα, 

φηαλ ηα γεγνλφηα ή νη ζπλζήθεο θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ χπαξμε απνκείσζεο. Αλ ππάξμνπλ ελδείμεηο απνκείσζεο, 

απαηηείηαη ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο άδεηαο, ε νπνία εθηηκάηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Δθαξκφδνληαο απηή ηε κεζνδνινγία, ε Δηαηξεία βαζίδεηαη ζε κία ζεηξά απφ παξάγνληεο, 

ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα πξαγκαηηθά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα, ηα κειινληηθά εηαηξηθά ζρέδηα, νη 

νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο θαη ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 
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 Φφξνη εηζνδήκαηνο 

Ν κηινο ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. πάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη 

ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ 

εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ βαζηδφκελε ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα 

νθείινληαη. ηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην 

νπνίν είρε αξρηθά αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο θαη 

ζηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ηα πνζά απηά νξηζηηθνπνηνχληαη. 

 

 Ξξνβιέςεηο 

Νη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Νη εθηηκήζεηο γηα 

ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ Νκίινπ 

ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Κφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο 

ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ., ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο, θηι.), ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ 

θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε.  

 

 Δλδερφκελα γεγνλφηα 

Ν κηινο εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Ζ 

Γηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Νκίινπ 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008. Ξαξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Κεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή 

ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα κείσζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

νκίινπ ζην κέιινλ. Ζκεξνκελία κεηάβαζεο απνηέιεζε γηα ηνλ κηιν ε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2004. 

 

 Αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα 

Ν ρεηξηζκφο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ κίαο θαηαζθεπαζηηθήο ζχκβαζεο, εμαξηάηαη απφ εάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα (θαη αλακέλεηαη λα απνθέξεη θέξδνο 

ζηνλ θαηαζθεπαζηή ή ην απνηέιεζκα απφ ηελ εθηέιεζε είλαη δεκηνγφλν). ηαλ ην απνηέιεζκα ελφο ζπκβνιαίνπ 

έξγνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία, ηφηε ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπ ζπκβνιαίνπ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ, αληίζηνηρα, σο έζνδν θαη έμνδν. Ν κηινο ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο πνζνζηηαίαο 

νινθιήξσζεο γηα λα θαζνξίζεη ην θαηάιιειν πνζφ εζφδνπ θαη εμφδνπ πνπ ζα αλαγλσξίζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν. Ρν ζηάδην νινθιήξσζεο κεηξάηαη κε βάζε ην ζπκβαηηθφ θφζηνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο θαηαζθεπή θάζε έξγνπ. Νη 

ζσξεπηηθέο επηδξάζεηο ησλ αλαζεσξήζεσλ / επαλεθηηκήζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηδφκελνπ θφζηνπο ησλ 
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έξγσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (αλαγλψξηζε ππεξζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ), θαηαρσξνχληαη ζηηο 

ρξήζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ νη ζρεηηθέο αλαζεσξήζεηο. Ρν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο θαη ην 

ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα ησλ έξγσλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ εθηηκεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη επαλεθηηκψληαη θαη 

αλαζεσξνχληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Απαηηνχληαη ζπλεπψο, ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο, 

αλαθνξηθά κε ην κηθηφ απνηέιεζκα κε ην νπνίν ζα εθηειείηαη ε εθάζηνηε εθηεινχκελε θαηαζθεπαζηηθή 

ζχκβαζε (εθηηκψκελν θφζηνο εθηέιεζεο). 

 

 Υθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Ρελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2008 ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ρα αλαπφζβεζηα ππφινηπα αλαιχνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο 10.01 θαη 

10.02. Ρα πξαγκαηνπνηεζέληα απνηειέζκαηα, σζηφζν, είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ιφγσ ηερληθήο βαζκηαίαο 

απαμίσζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ην ινγηζκηθφ θαη ην κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ. 
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8. ΒΑΠΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 

 

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 

2008, έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζπλνςίδνληαη θαησηέξσ. Νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο επξψ. Πεκεηψλεηαη φηη ηπρφλ κηθξέο απνθιίζεηο ζε δεθαδηθά 

νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

 

8.1. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Υο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρνπλ 

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

επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. 

Υο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε 

νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. Υο πξσηεχσλ ηχπν γηα ηελ θαηά 

ηνκέα πιεξνθφξεζεο, ν κηινο έρεη επηιέμεη ηελ πιεξνθφξεζε θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα. 

Ν κηινο, παξνπζηάδεη σο βαζηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ, ηνλ μελνδνρεηαθφ 

θιάδν, ηελ ιεηηνπξγία Θαδίλν θαη ηε δηαρείξηζε Καξίλσλ. Γεσγξαθηθά ν κηινο παξνπζηάδεη ηνπο ηνκείο Διιάδα, 

Ονπκαλία, Ακεξηθή, Οσζία. 

Ιφγσ κε ελνπνίεζεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο TOUSA Inc. απφ 2/1/2008, ν κηινο έρεη πιένλ σο πξσηεχνληα 

ηνκέα πιεξνθφξεζεο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη σο δεπηεξεχνληα ηνλ γεσγξαθηθφ, θαζψο ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Νκίινπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο.  

 

8.2. Δλνπνίεζε - επελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο 

(ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ.) θαζψο θαη φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. 

 

Θπγαηξηθέο: Δίλαη φιεο νη εηαηξείεο πνπ δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη, άκεζα ή έκκεζα, απφ ηελ Δηαηξεία, είηε 

µέζσ ηεο θαηνρήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ νπνία έγηλε ε επέλδπζε, είηε µέζσ ηεο 

εμάξηεζή ηεο απφ ηελ ηερλνγλσζία πνπ ηεο παξέρεη ν κηινο. Γειαδή, ζπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ 

ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Ζ ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ απνθηά θαη αζθεί έιεγρν κέζσ ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ χπαξμε ηπρφλ δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα αζθεζνχλ θαηά 

ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε 

κεηξηθή αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Νη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) κε ηελ 

κέζνδν ηεο εμαγνξάο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο έπ’ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ 

ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο δελ πθίζηαηαη. 

Ζ εμαγνξά ζπγαηξηθήο απφ ηνλ κηιν ινγηζηηθνπνηείηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο αγνξάο. Ρν θφζηνο θηήζεο κηαο 

ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ 



 
 

 
ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΈΘΘΔΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ 2008 
(1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΥΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2008 

65 
 

 

ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ θφζηνπο άκεζα 

ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ ζπλαιιαγή. Ρα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε επηκεηξψληαη θαηά ηελ εμαγνξά ζηηο εχινγεο 

αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Ρν θφζηνο αγνξάο πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο 

ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ 

ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα 

απνηειέζκαηα. 

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

Νκίινπ απαιείθνληαη. Νη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο, επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη 

ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. 

Νη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηνλ κηιν. 

Πηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο απνηηκήζεθαλ σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 39 (ζε εχινγεο αμίεο). 

 

Ππγγελείο: Δίλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο πάλσ ζηηο νπνίεο ν κηινο κπνξεί λα αζθήζεη ζεκαληηθή επηξξνή αιιά 

δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ είηε ζπγαηξηθέο είηε ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία. Νη 

παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ φκηιν ζπληζηνχλ φηη ην θαηερφκελν πνζνζηφ κεηαμχ 20% θαη 50% 

δηθαησκάησλ ςήθνπ κίαο Δηαηξείαο ππνδειψλεη ζεκαληηθή επηξξνή πάλσ ζηελ Δηαηξεία απηή. Δπελδχζεηο ζε 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θαη θαηφπηλ απνηηκψληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, ην θφζηνο 

ζπκκεηνρήο απμάλεηαη κε ηελ αλαινγία ηνπ νκίινπ ζηηο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο επελδπφκελεο 

επηρείξεζεο θαη κεηψλεηαη κε ηα ιακβαλφκελα απφ ηε ζπγγελή κεξίζκαηα. 

Ρν κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ εμαγνξά αλαγλσξίδεηαη 

ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ εμαγνξά, αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνζεκαηηθά. Νη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο. ηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Νκίινπ ζηηο δεκίεο ζε κία ζπγγελή επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ν 

κηινο δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκίεο, εθηφο θαη αλ έρεη θαιχςεη ππνρξεψζεηο ή έρεη ελεξγήζεη πιεξσκέο εθ 

κέξνπο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ελ γέλε εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα. 

Κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Νκίινπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Νκίινπ ζηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Κε πξαγκαηνπνηεκέλεο 

δεκηέο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. Νη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο 

κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ κηιν. 

Πηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο έρνπλ απνηηκεζεί ζε εχινγεο αμίεο 

ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39 σο Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Ρν απνηειέζκαηα ηεο 
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απνηίκεζεο ηνπο θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκφ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, ελψ ηπρφλ αξλεηηθφ απνηέιεζκα, ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη απνκείσζε, θαηαρσξείηαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο. 

 

Θνηλνπξαμίεο: Δίλαη νη ζπκβαηηθνί δηαθαλνληζκνί, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε 

αλαιακβάλνπλ κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε απφ θνηλνχ έιεγρν. Απφ θνηλνχ έιεγρνο είλαη ε 

ζπκβαηηθά θαηαλεκεζείζα θαηαλνκή ηνπ ειέγρνπ πάλσ ζε κηα επηρείξεζε, δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο λα 

θαηεπζχλεηαη ε νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή κηαο επηρείξεζεο, νχησο ψζηε λα ιακβάλνληαη νθέιε απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.  

Νη ζπκκεηνρέο ηνπ Νκίινπ ζε θνηλνπξαμίεο απνηηκήζεθαλ ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκηέο 

απνκείσζεο. 

 

8.3. Γνκή νκίινπ 

Ζ δνκή ηνπ Νκίινπ ζηηο 31/12/2008 έρεη σο εμήο: 

Κέζνδνο πιήξνπο ελνπνίεζεο Xώξα Δγθαηάζηαζεο
Ηζνδύλακν % 

Ππκκεηνρήο 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ ΚΖΡΟΗΘΖ

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ ΔΙΙΑΓΑ 48,23%

ALVITERRA HELLAS ATE ΔΙΙΑΓΑ 74,11%

TECHNICAL OLYMPIC USA INC (κηινο) ΑΚΔΟΗΘΖ 56,20%

TECHNICAL OLYMPIC SERVICES INC ΑΚΔΟΗΘΖ 100,00%

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 86,20%

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΔΙΗΡΥΛ ΚΞΖΡΠ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 92,94%

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 56,67%

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΑΟΗΛΑ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 90,00%

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΓΘΝΙΦ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 90,00%

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΒΗΙΙΑΡΕ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 96,57%

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΓΟΝΞΙΑΛΑ ΘΑΗ ΠΞΝΓΔΠ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 58,75%

ΘΡΖΚΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ ΔΙΙΑΓΑ 94,91%

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΑΛΑΞΡΜΔΗΠ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 30,60%

ΠΡΟΝΦΙΗ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 99,00%

ΓΖΙΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 67,58%

ΚΑΟΘΝ ΚΑΟΗΛΔΠ ΑΔ ΔΙΙΑΓΑ ΓΖΙΝΠ κε 84%

ΠΑΚΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ ΑΔ ΔΙΙΑΓΑ ΓΖΙΝΠ κε 97%

ΠΘΗΑΘΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ ΑΔ ΔΙΙΑΓΑ ΓΖΙΝΠ κε 88%

EUROROM CONSTRUCT II SRL ΟΝΚΑΛΗΑ ΚΝΣΙΝΠ κε100%

ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΡΔ ΔΙΙΑΓΑ ΚΝΣΙΝΠ κε100%

ΑΛΑΞΡΜΔΗΠ ΑΘΖΛΑΗΘΥΛ ΞΟΝΑΠΡΔΗΥΛ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ ΡΝΜΝΡΖΠ κε 99%
 

Κέζνδνο θαζαξήο ζέζεο Xώξα Δγθαηάζηαζεο
Ηζνδύλακν % 

Ππκκεηνρήο 

ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ 30,98%

LAMDA OLYMPIC SRL ΟΝΚΑΛΗΑ EUROROM κε 50%
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8.4. Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην 

λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο. Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

Νκίινπ επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο εθάζηνηε ρψξαο φπνπ θάζε 

Δηαηξεία ηνπ Νκίινπ ιεηηνπξγεί ν κηινο (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα 

κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ 

ζπλαιιαγψλ. 

Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ 

ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο 

αμίαο. 

Νη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ ελνπνίεζε, θαη νη νπνίεο αξρηθά 

παξνπζηάδνληαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ Νκίινπ, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε Δπξψ. 

Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη ππνρξεψζεηο έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε Δπξψ ζηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ρα έζνδα θαη ηα έμνδα έρνπλ κεηαηξαπεί ζην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ Νκίινπ 

ζηηο κέζεο ηζνηηκίεο θάζε αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ. πνηεο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ δηαδηθαζία έρνπλ 

ρξεσζεί / (πηζησζεί) ζην απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο ηζνινγηζκψλ ζπγαηξηθψλ ζε μέλν λφκηζκα, ηεο θαζαξήο 

ζέζεο. 

 

8.5. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Ρα νηθφπεδα θαη θηίξηα απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο φπσο απηέο 

πξνζδηνξίζηεθαλ κε ζρεηηθή εθηίκεζε απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή ζε εχινγεο αμίεο θαηά ηελ εκεξνκελία 

κεηάβαζεο, κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο.  

Νη αλαπξνζαξκνγέο γίλνληαη κε επαξθή ζπρλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψλεηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ 

δελ δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ απηή πνπ ζα πξνζδηνξηδφηαλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαηά ηελ 

εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

Ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ηα ινηπά ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο 

ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο. Ρν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα 

επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε 

ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο 

απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ 

ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Ρν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ 

θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 
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Νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη) 

ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

Θηίξηα απφ 21 έσο 50 έηε 

Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο απφ 5 έσο 15 έηε 

Δλαέξηα κέζα απφ 18 έσο 20 έηε 

Νρήκαηα απφ 7 έσο 9 έηε 

Ινηπφο εμνπιηζκφο απφ 4 έσο 7 έηε 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ειέγρεηαη γηα απνκείσζε φηαλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο, δειαδή γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία πηζαλφλ λα µελ είλαη 

αλαθηήζηκε. Αλ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε θαη ε ινγηζηηθή αμία μεπεξλά ην πξνβιεπφκελν αλαθηήζηκν πνζφ, ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ απνκεηψλνληαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ. Ρν 

αλαθηήζηκν πνζφ ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο 

πσιήζεσο ηνπο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη αλακελφκελεο κειινληηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην πνπ αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ησλ 

ζπλαθψλ θηλδχλσλ πξνο ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ δεκηνπξγνχλ ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ηε ζπλερή ρξήζε πνπ είλαη θπξίσο 

αλεμάξηεηεο απφ εθείλεο ησλ άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην αλαθηήζηκν πνζφ πξνζδηνξίδεηαη γηα ηε κνλάδα 

πνπ δεκηνπξγεί ηακεηαθέο ξνέο ζηελ νπνία αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. ηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη αξρηθά ζε κείσζε ηνπ ζρεκαηηζζέληνο 

απνζεκαηηθνχ εχινγεο αμίαο (εάλ ππάξρεη γηα ην αληίζηνηρν πάγην) ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζε ινγαξηαζκνχο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ. Θάζε πξνθχςνπζα απνκείσζε πεξά απφ ην ζρεκαηηζζέλ απνζεκαηηθφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πάγην, αλαγλσξίδεηαη άκεζα σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.  

Θαηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο 

ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.  

Νη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ θαηαζθεπή (αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη άιια γεληθά θφζηε. 

 

8.6. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηέρνληαη γηα απνθφκηζε ελνηθίσλ, γηα θεθαιαηαθή ελίζρπζε ή θαη γηα ηα δχν. 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα είλαη νη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ φια εθείλα ηα αθίλεηα (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ε 

γε, ηα θηίξηα ή ηα κέξε θηηξίσλ ή θαη ηα δχν) ηα νπνία θαηέρνληαη απφ ηνλ κηιν, είηε γηα λα απνθνκίδεη 

κηζζψκαηα απφ ηελ εθκίζζσζή ηνπο είηε γηα ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο (ελίζρπζε θεθαιαίνπ) ή θαη γηα ηα δχν. 
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Ν κηινο εθηηκά ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο φια ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηεί γηα κηα επέλδπζε ζε 

αθίλεηα θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Απηά ηα έμνδα πεξηιακβάλνπλ έμνδα πνπ αξρηθά 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ αθηλήηνπ θαη έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαγελέζηεξα γηα ηελ 

πξνζζήθε ή ηελ αληηθαηάζηαζε κέξνπο ηνπ αθηλήηνπ. Πχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο, ν κηινο δελ 

πεξηιακβάλεη ηα έμνδα επηζθεπήο ζηε ινγηζηηθή αμία κηαο επέλδπζεο ζε αθίλεηα, ηα νπνία είλαη έμνδα πνπ 

αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Σξήζεο. 

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, ην νπνίν είλαη πξνζαπμεκέλν κε φια 

εθείλα ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαιιαγή γηα ηελ απφθηεζή ηνπο (π.ρ. ζπκβνιαηνγξαθηθά, κεζηηηθά, 

θφξνη κεηαβίβαζεο). Ρν θφζηνο ελφο αθηλήηνπ γηα επέλδπζε είλαη ε ηζνδχλακε, ηνηο κεηξεηνίο, ηηκή. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή γηα ηελ απφθηεζε ελφο αθηλήηνπ γηα επέλδπζε αλαβάιιεηαη πέξα απφ ηα ζπλήζε 

πηζησηηθά φξηα, ηφηε ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξσκψλ θαη ηνπ ηζνδχλακνπ, ηνηο κεηξεηνίο, πνζνχ 

ζα αλαγλσξίδεηαη θαη ζα απεηθνλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, σο ηφθνη (έμνδα) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πίζησζεο. 

Ν κηινο επέιεμε λα απνηηκά ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα κε βάζε ηελ εχινγε αμία. Πχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή 

απηή ε εχινγε αμία κηαο επέλδπζεο ζε αθίλεηα είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία ην αθίλεην κπνξεί λα αληαιιαρζεί κεηαμχ 

ελήκεξσλ θαη πξφζπκσλ κεξψλ ζε κηα ζπλήζε εκπνξηθή ζπλαιιαγή. Ζ εχινγε αμία εμαηξεί κηα εθηηκεκέλε ηηκή 

πξνζαπμεκέλε ή κεησκέλε εμαηηίαο εηδηθψλ φξσλ ή πεξηζηάζεσλ, φπσο αζπλήζηζηε ρξεκαηνδφηεζε, πψιεζε κε 

ζπκθσλία επαλακίζζσζεο, εηδηθέο αληηπαξνρέο ή παξαρσξήζεηο πνπ γίλνληαη απφ νπνηνλδήπνηε ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πψιεζε. Θάζε θέξδνο (ή δεκηά) πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ηεο επέλδπζεο, ζπληζηά 

απνηέιεζκα θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία πξνθχπηεη. 

Ξξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο εχινγεο αμίαο είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή ζε κηα ελεξγφ αγνξά γηα φκνηα αθίλεηα, 

ζηελ ίδηα ηνπνζεζία θαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε. 

 

8.7. Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηνχληαη απφ κηα επηρείξεζε θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. Άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο απφ έμνδα αλάπηπμεο, πνπ δεκηνπξγνχληαη εζσηεξηθά δελ θεθαιαηνπνηνχληαη θαη νη 

ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηε ρξνληά πνπ πξνθχπηνπλ. Πηα άπια ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ε άδεηα ρξήζεο Θαδίλν θαζψο θαη άδεηεο ινγηζκηθνχ. 

 

Άδεηα ρξήζεο ΘΑΕΗΛΝ: Ζ σθέιηκε δσή ηεο άδεηαο είλαη απεξηφξηζηε, θαζψο δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί απφ ηελ 

εηαηξία ρσξίο λα ππάξρεη αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο κε πξνεγνχκελε ςήθηζε ζρεδίνπ λφκνπ. Υο εθ ηνχηνπ δελ 

ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο αιιά ε άδεηα ρξήζεο εμεηάδεηαη εηεζίσο ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη πεξίπησζε 

απνκείσζεο ηεο αμίαο. Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο άδεηαο ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ ήηαλ € 13.935 ρηι. 

 

Ινγηζκηθό: Νη άδεηεο ινγηζκηθνχ θαηαρσξνχληαη ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απνηηκψληαη ζην θφζηνο 

θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο ζηαζεξήο 

απφζβεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5 ρξφληα. 
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Νη απνζβέζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηα θνλδχιηα «Θφζηνο Ξσιεζέλησλ» θαη «Έμνδα Γηνίθεζεο» 

ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. 

Νη απνζβέζεηο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη ζην «Θφζηνο πσιήζεσλ» θαη ζηα «Έμνδα δηνίθεζεο» ηεο 

θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

 

8.8. Απνκείσζε αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ 

Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ 

είλαη αλαθηήζηκε. 

Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ εμεηάδεηαη εάλ ππάξρνπλ 

ηέηνηεο ελδείμεηο. 

Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο.  

Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα κηαο 

ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ 

ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε 

παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε 

απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο 

ηνπ. 

ηαλ ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκηά 

απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

8.9. Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε 

κία επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε επηρείξεζε. 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ πεξηιακβάλνπλ δηαζέζηκα, 

απαηηήζεηο, ζπκκεηνρέο θαη βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ζ Δηαηξία δελ θάλεη ρξήζε 

παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ νχηε γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ νχηε γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. 

Νη ινγηζηηθέο αξρέο αλαγλψξηζεο θαη απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο 

αξρέο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηε ζεκείσζε. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα παξνπζηάδνληαη σο 

απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο ή ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζεη ηεο νπζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ απφ ηηο νπνίεο απνξξένπλ. Ρφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο, αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ή 

έζνδα αληίζηνηρα. Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο θαηαρσξείηαη απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Ρα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ζπκςεθίδνληαη φηαλ ε Δηαηξία, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, έρεη λνκηθά ην δηθαίσκα 

απηφ θαη πξνηίζεηαη λα ηα ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή βάζε (κεηαμχ ηνπο) ή λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

θαη λα ζπκςεθίζεη ηελ ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα. 
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8.9.1. Θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Νκίινπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία ηεο 

ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. 

 

8.9.1.1. Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

Ξξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο  

 Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηνλ κηιν σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, 

δεδνκέλνπ φηη πιεξεί ηα θξηηήξηα ηνπ ΓΙΞ 39, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Θαηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Σξήζεο. 

Ζ Δηαηξεία δελ θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ νχηε γηα αληηζηάζκηζκα θηλδχλσλ νχηε 

γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. 

 

8.9.1.2. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) 

δελ πεξηιακβάλνληαη  

 απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,  

 απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην 

θξάηνο,  

 νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή 

άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ.  

Ρα Γάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο 

κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ρα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε 

θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Ρα δάλεηα αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

8.9.1.3. Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηελ ιήμε 

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη 

ζπγθεθξηκέλε ιήμε, ηα νπνία ν κηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε 

ηνπο. Δπελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηελ ιήμε απνηηκνχληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ν κηινο δελ θαηέρεη επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

 

8.9.1.4. Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 
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Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ 

ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ. 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή 

δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία απηά λα πσιεζνχλ ή 

ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα. 

Θαηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζηνχλ σο απνκεησκέλα, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ 

απνηειεζκάησλ. 

 

8.9.2. Αξρηθή αλαγλώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

Νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη 

ε εκεξνκελία πνπ ν κηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Νη επελδχζεηο αξρηθά 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ, κε εμαίξεζε 

φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο, γηα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηηκψληαη ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα. Νη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο 

ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ν κηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο 

θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 

Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. 

Ρα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο 

αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα 

απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 

Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγνχο 

αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο 

πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ 

ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Νη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά 

ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο 

ηνπο. 

Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν κηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα κεηνρέο 

εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε 

ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ 

ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο 

θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  
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8.10. Απνζέκαηα 

Ρελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο 

θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ρν θφζηνο θηήζεο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν FIFO. Ζ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκεκέλε ηηκή πψιεζεο ζηελ ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο 

κείνλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθά έμνδα πψιεζεο.  

Πηα απνζέκαηα πεξηιακβάλνληαη αγαζά, ηα νπνία απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ κειινληηθή πψιεζή ηνπο. 

Πην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλνληαη φια ηα θφζηε πνπ γίλνληαη γηα ηελ αγνξά ησλ απνζεκάησλ. Δάλ 

ηα απνζέκαηα δηαηίζεληαη απφ ηνλ κηιν ζε δηαθνξεηηθή κνξθή ή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή άιισλ 

πξντφλησλ, ηφηε πξνζηίζεηαη ζην θφζηνο αγνξάο θαη ην θφζηνο κεηαηξνπήο, θαζψο θαη ηα ινηπά έμνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ ηα απνζέκαηα λα πάξνπλ ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή θαη λα θαηαζηνχλ έηνηκα πξνο 

πψιεζε. Ρν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν FIFO θαη δελ πεξηιακβάλεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. 

 

8.11. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ θάζε πξφβιεςε γηα 

πηζαλή κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Θάζε ζρεηηθή δεκηά απνκείσζεο, φηαλ δειαδή ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ν 

κηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πξνθχπηεη. 

 

8.12. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 

Ρα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν θαζψο επίζεο 

θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο REPOS θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. 

 

8.13. Κεηνρηθό θεθάιαην 

Άκεζα έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Ρα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ 

απνθηάηαη. 

Θαηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίκεκα, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, 

απεηθνλίδεηαη κεησηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην). 

 

8.14. Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο 

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ 
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ηεο ρξήζεο, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα 

θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο πξνο ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο 

ρξήζεο θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

Νη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην θνξνινγεηέν θέξδνο 

γηα ην έηνο. ιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο 

αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη 

απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο 

ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή 

δεκία. 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε 

ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί 

ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ 

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

θνξνινγηθή απαίηεζε. 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ 

πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ κηιν θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα 

αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. 

Νη αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ ζηνηρείν ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, εθηφο απφ απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα 

θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη/ πηζηψλεηαη έλαληη 

ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 
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8.15. Ξξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο 

 

Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο 

Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε 

ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Ρπρφλ αλεμφθιεην πνζφ 

θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν) 

κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή. 

 

Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Νη παξνρέο κεηά ηελ ιήμε ηεο απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνπλ ζπληάμεηο θαη άιιεο εηζθνξέο (εθ΄ απαμ 

απνδεκίσζε) πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε κεηά ηελ ιήμε ηεο απαζρφιεζεο, σο αληάιιαγκα ηεο ππεξεζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ππλεπψο πεξηιακβάλνπλ κφλν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Ρν δεδνπιεπκέλν θφζηνο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. 

 

Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ 

Ρν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηνλ θχξην Θξαηηθφ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνπ αθνξά ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (ΗΘΑ) πνπ ρνξεγεί ζπληαμηνδνηηθέο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο. Θάζε εξγαδφκελνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζπλεηζθέξεη κέξνο ην κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ ζην ηακείν, ελψ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο 

θαιχπηεηαη απφ ηελ Δηαηξεία. Θαηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Θαηά ζπλέπεηα ε Δηαηξεία δελ έρεη θακία λνκηθή 

ή ηεθκαξηή ππνρξέσζε γηα ηελ πιεξσκή κειινληηθψλ παξνρψλ κε βάζε απηφ ην πξφγξακκα. 

Κε βάζε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο (λνκηθή ή ηεθκαξηή) 

πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ θνξέα (π.ρ. ηακείν) πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο 

εηζθνξέο θαη ρνξεγεί ηηο παξνρέο. Ππλεπψο ην πνζφ ησλ παξνρψλ πνπ ζα ιάβεη ν εξγαδφκελνο πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε (ή θαη ν εξγαδφκελνο) θαη απφ ηηο θαηαβιεζείζεο επελδχζεηο ησλ 

εηζθνξψλ απηψλ. 

Ζ πιεξσηέα εηζθνξά απφ ηελ επηρείξεζε ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, αλαγλσξίδεηαη σο κία 

ππνρξέσζε κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εηζθνξάο πνπ θαηαβιήζεθε θαη σο αληίζηνηρν έμνδν. 

 

Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 

Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απνηειεί ηελ 

παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή βάζεη ηνπ λ. 2112/20 θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ νπνηνδήπνηε αλαινγηζηηθφ θέξδνο ή δεκία θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο 

θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο 

πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην 

επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 
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Ρα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο είλαη ζηνηρεία ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξνρήο ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ηνπ 

εμφδνπ ην νπνίν ζα αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα. Απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ππεξβαίλνπλ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν εξγαζηαθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Ρν θφζηνο 

πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ην 

θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο. 

 

8.16. Δπηρνξεγήζεηο 

Ν κηινο αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα:  

 πάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε 

ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη  

 Ξηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί.  

Νη επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε 

βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ. 

Νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ. 

 

8.17. Ξξνβιέςεηο 

Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν κηινο έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα 

παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο 

πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Νη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία 

ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο.  

Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ 

ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε.  

Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε 

εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. 

 

8.18. Γαλεηζκόο 

Ρα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα µε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο µε ηελ ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ρν θφζηνο δαλεηζκνχ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη. 
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8.19. Ξξνβιέςεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο 

Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν κηινο έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα 

παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο 

πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Νη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία 

ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο.  

Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ 

ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε.  

Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε 

εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. 

 

8.20. Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Ρα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηνλ κηιν θαη 

ηα ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ αμηφπηζηα. Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία εθηειεζζέλησλ 

έξγσλ, πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη 

επηζηξνθέο. Ρα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ κηιν απαιείθνληαη πιήξσο.  

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

Ξσιήζεηο αθηλήησλ θαη θαηαζθεπέο θαηνηθηώλ 

Ρν έζνδν αλαγλσξίδεηαη φηαλ κεηαβηβάδεηαη ν λνκηθφο ηίηινο ζηνλ αγνξαζηή θαη ηζρχνπλ νη παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο:  

 ε πψιεζε έρεη νινθιεξσζεί,  

 έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο απαίηεζεο απφ ηνλ πειάηε έρεη εηζπξαρζεί, 

 ην έζνδν έρεη θαηαζηεί δνπιεπκέλν θαη 

 ε είζπξαμε ηεο ππνιεηπφκελεο απαίηεζεο απφ ηνλ πειάηε ζεσξείηαη βέβαηε.  

 

Ξαξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ 

Ρν έζνδν απφ ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ αλαγλσξίδεηαη φηαλ ηα ελππφζεθα δάλεηα θαη ηα 

δηθαηψκαηα απφ ηα δηάθνξα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πσινχληαη ζε ηξίηνπο. 

 

Θαηαζθεπαζηηθά Ππκβόιαηα Έξγσλ 

Ρα έζνδα απφ ηελ εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ ζπκβνιαίσλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν, 

κε βάζε ηε κέζνδν πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ (φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε 3.23). 

 

Έζνδα μελνδνρείνπ 

Ρα έζνδα απφ ηελ δηακνλή ζην μελνδνρείν θαηαρσξνχληαη φηαλ ε ππεξεζία έρεη παξαζρεζεί (γηα θάζε εκέξα 

παξακνλήο μερσξηζηά). 
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Έζνδα Θαδίλν 

Ρα παηρλίδηα δηεμάγνληαη κε βάζε ηνλ Θαλνληζκφ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ θαη Δπνπηείαο ηεο Ιεηηνπξγίαο ησλ Θαδίλν. 

Ν Έιεγρνο θαη ε επνπηεία αζθείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Θαδίλν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ρνπξηζκνχ ηνπ 

πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, επηηφπηα, θαζεκεξηλά θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Θαδίλν δηά ησλ θιηκαθίσλ 

ησλ εληεηαικέλσλ γηα ηνλ έιεγρν ππαιιήισλ ηεο.  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παηρληδηψλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο ηεο 

Ιεηηνπξγίαο ησλ Θαδίλν, πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ.  

Ρν θαδίλν ππνρξενχηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε λα πξνβαίλεη ζην ινγηζηηθφ άλνηγκα φισλ ησλ ηξαπεδηψλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ ηνπ, έρεη δε ην δηθαίσκα, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ πειαηψλ ηνπ λα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ην ζχλνιν 

ή κέξνο ησλ ηξαπεδηψλ απηψλ.  

Κεηά ην πέξαο ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ ηξαπεδηνχ δηελεξγείηαη θαηακέηξεζε ρξεκάησλ θαη θαηαγξάθεηαη ζην 

έληππν θιεηζίκαηνο απνηειέζκαηνο, φπνπ ππάξρνπλ ε αξρηθή πξνθαηαβνιή, ην θιείζηκν ηξαπεδηνχ κε κάξθεο, 

ην ππφινηπν καξθψλ πνπ είρε κείλεη ζην ηξαπέδη, ε πξφζζεηε πξνθαηαβνιή, ην ζπκπιήξσκα πνπ είρε γίλεη θαη 

αθνινχζσο ηα ραξηνλνκίζκαηα μερσξηζηά αλά αμία, θαη πξνθχπηεη ην απνηέιεζκα εκέξαο ην νπνίν 

θαηαρσξείηαη ζηα βηβιία. 

 

Διιηκεληζκόο ζθαθώλ 

Ρα έζνδα παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηηο καξίλεο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειιηκεληζκνχ ησλ ζθαθψλ 

µε βάζε ηελ πξαγκαηηθή παξακνλή ηνπο. Θαηαγξάθεηαη ε είζνδνο θαη ε έμνδνο ησλ ζθαθψλ θαη ηηκνινγείηαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ζχκθσλα µε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ππνγεγξακκέλεο 

ζπκβάζεηο θαζψο επίζεο θαη απφ ηηκνθαηάινγν ππεξεζηψλ. 

 

Ξαξνρή ππεξεζηώλ 

Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην 

νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

Ξσιήζεηο αγαζώλ 

Ρα έζνδα θαηαρσξνχληαη φηαλ νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη σθέιεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ησλ 

αγαζψλ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ αγνξαζηή. 

 

Κεξίζκαηα 

Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 

 

Έζνδα από ηόθνπο 

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

επηηνθίνπ.  
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ηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην 

νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ 

πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) 

αμίαο. 

 

8.21. Θόζηνο δαλεηζκνύ 

Ρν θφζηνο δαλεηζκνχ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν 

Benchmarking ηνπ ΓΙΞ 23 «Θφζηνο Γαλεηζκνχ». 

 

8.22. Κηζζώζεηο 

 

Δηαηξεία Νκίινπ σο Κηζζσηήο 

Νη κηζζψζεηο παγίσλ θαηά ηηο νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηνλ κηιν, φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ θπξηφηεηα ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή κεηαβίβαζε ή κε ηνπ ηίηινπ 

θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, απνηεινχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο. Νη κηζζψζεηο απηέο 

θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ 

ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά 

έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Ρν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Ζ απνζβεζηέα αμία ησλ παγίσλ απνθηεζέλησλ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαηαλέκεηαη ζε ζπζηεκαηηθή θαη 

νκνηφκνξθε βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ πνπ ηα πάγηα απηά αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε 

ηε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο, ε νπνία αθνινπζείηαη θαη γηα ηα ηδηφθηεηα πάγηα. ηαλ ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ν 

κηινο ζα απνθηήζεη ηελ θπξηφηεηα ησλ παγίσλ απηψλ θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, αλακελφκελε πεξίνδνο 

ρξήζεο ιακβάλεηαη ε σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ απηψλ, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηα πάγηα απηά απνζβέλνληαη 

ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο. 

Ππκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα 

κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηζφπνζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

Δηαηξεία Νκίινπ σο Δθκηζζσηήο 

ηαλ πάγηα εθκηζζψλνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ε παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ θαηαρσξείηαη σο 

απαίηεζε. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κηθηνχ πνζνχ ηεο απαίηεζεο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο απαίηεζεο 

θαηαρσξείηαη σο αλαβαιιφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν. Ρν έζνδν απφ ηελ εθκίζζσζε αλαγλσξίδεηαη ζηα 
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απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο επέλδπζεο, ε 

νπνία αληηπξνζσπεχεη κηα ζηαζεξή πεξηνδηθή απφδνζε. 

Ξάγηα πνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο ζε βάζε ζπλεπή κε 

παξφκνηεο ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. Ρν έζνδν ηνπ ελνηθίνπ (θαζαξφ απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ 

δφζεθαλ ζηνπο κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο. 

 

8.23. Θαηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα 

Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή νκάδσλ ζπλδεδεκέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εηδηθά γηα πειάηεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρεηηθά ζπκβφιαηα 

θαη ησλ νπνίσλ ε εθηέιεζε ζπλήζσο δηαξθεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ηεο κίαο ρξήζεο. Ρα έμνδα πνπ αθνξνχλ 

ζην θάζε ζπκβφιαην αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

Ρα έζνδα αλαγλσξίδνληαη σο εμήο: 

α) Πηελ πεξίπησζε φπνπ ην απνηέιεζκα κηαο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ δελ είλαη εθηθηφ λα απνηηκεζεί 

αμηφπηζηα, θαη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην έξγν βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην: 

 ην έζνδν αλαγλσξίδεηαη κφλν ζηελ έθηαζε πνπ ην αλαιεθζέλ ζπκβαηηθφ θφζηνο ελδέρεηαη λα 

αλαθηεζεί θαη 

 ην ζπκβαηηθφ θφζηνο αλαγλσξίδεηαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία αλαιήθζεθε 

Δπνκέλσο γηα ηα ζπκβφιαηα απηά αλαγλσξίδεηαη ηέηνην έζνδν νχησο ψζηε ην θέξδνο απφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν 

λα είλαη κεδεληθφ. 

 

β) ηαλ ην απνηέιεζκα ελφο ζπκβνιαίνπ έξγνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία, ην έζνδν θαη ηα έμνδα ηνπ 

ζπκβνιαίνπ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ, αληίζηνηρα, σο έζνδν θαη έμνδν. 

Ν κηινο ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο γηα λα θαζνξίζεη ην θαηάιιειν πνζφ εζφδνπ 

θαη εμφδνπ πνπ ζα αλαγλσξίζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.  

Ρν ζηάδην νινθιήξσζεο κεηξάηαη κε βάζε ην ζπκβαηηθφ θφζηνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο θαηαζθεπήο θάζε έξγνπ. Ρν αλσηέξσ 

πνζνζηφ εθαξκφδεηαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ (αλαζεσξεκέλνπ) ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζσξεπκέλα έζνδα ηνπ έξγνπ κε βάζε ηα νπνία αλαπξνζαξκφδνληαη ηηκνινγεζέληα έζνδα. 

ηαλ είλαη πηζαλφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπκβνιαίνπ λα ππεξβεί ην ζπλνιηθφ έζνδν, ηφηε ε αλακελφκελε 

δεκία αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο σο έμνδν. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ηπρφλ έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε κειινληηθέο εξγαζίεο αλαθνξηθά κε ην ζπκβφιαην εμαηξνχληαη θαη εκθαλίδνληαη σο έξγν ζε εμέιημε. Ρν 

ζχλνιν ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηνπ θέξδνπο / δεκίαο πνπ αλαγλσξίζζεθε γηα θάζε ζπκβφιαην 

ζπγθξίλεηαη κε ηηο πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο. 
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πνπ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πιένλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (κείνλ ησλ δεκηψλ) πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί 

ππεξβαίλνπλ ηηο πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο, ε δηαθνξά εκθαλίδεηαη σο απαίηεζε απφ πειάηεο ζπκβνιαίσλ 

έξγσλ ζην θνλδχιη «Απαηηήζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα». ηαλ νη πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο 

ππεξβαίλνπλ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πιένλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (κείνλ ησλ δεκηψλ) πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζζεί, ην ππφινηπν εκθαλίδεηαη σο ππνρξέσζε πξνο ηνπο πειάηεο ζπκβνιαίσλ έξγσλ ζην θνλδχιη 

«πνρξεψζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα». 

 

8.24. Βηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 

Ν κηινο, ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 41, αλαγλσξίδεη έλα βηνινγηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, φηαλ θαη κφλνλ φηαλ: 

 ειέγρεη ην βηνινγηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ιφγσ θάπνηνπ γεγνλφηνο ηνπ παξειζφληνο. 

 είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα 

εηζξεχζνπλ ζηνλ κηιν. 

 ε εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 

Ρα βηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία θάζε κεηαγελέζηεξνπ Ηζνινγηζκνχ, ζηελ εχινγή ηνπο αμία κεησκέλε κε 

ηα εθηηκψκελα κέρξη ηελ πψιεζή ηνπο έμνδα (πξνκήζεηεο ζε κεζίηεο θαη πσιεηέο, εηζθνξέο ζε θαηαζηαηηθά 

φξγαλα θαη Σξεκαηηζηήξηα εκπνξεπκάησλ, θφξνη κεηαβίβαζεο θαη δαζκνί).  

Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αμία ελφο βηνινγηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί 

αμηφπηζηα (π.ρ. πεξηπηψζεηο φπνπ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ ζηνηρείνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά 

αμίεο θαη ν κηινο δελ κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζε ελαιιαθηηθέο εθηηκήζεηο δηφηη εκθαλίδνληαη αλαμηφπηζηεο), ην 

ζηνηρείν απηφ απνηηκάηαη ζην θφζηνο ηνπ κείνλ θάζε ζπζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη θάζε ζπζζσξεπκέλε δεκηά 

απφ κείσζε ηεο αμίαο ηνπ. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζηα εθηηκψκελα κέρξη ηελ πψιεζε έμνδα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη 

άιια αληίζηνηρα θφζηε, ε θαηαβνιή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ηα βηνινγηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ ζε κία αγνξά. Ζ απνηίκεζε ησλ βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, έρεη 

σο ζθνπφ λα απεηθνλίζεη φζν ην δπλαηφλ πην αμηφπηζηα, ηε κεηαβνιή πνπ επήιζε ζηα βηνινγηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ, σο ζπλέπεηα ηνπ βηνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο. 

Ρν γεσξγηθφ πξντφλ, ην νπνίν απνηειεί πξντφλ ηεο ζπγθνκηδήο απφ ηα βηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

απνηηκάηαη ζηελ εχινγή ηνπ αμία θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζπγθνκηδήο κείνλ ηα εθηηκψκελα, κέρξη ηελ 

πψιεζε, θφζηε θαη ε αμία απηή είλαη ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο. 

Ν κηινο δελ πξνρψξεζε ζηελ απνηίκεζε ησλ βηνινγηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ηα νπνία είλαη θπξίσο ακπειψλεο, 

θαζψο εθηηκά φηη ε αμία απηή δελ ζα είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 

 

8.25. Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. 
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9. ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΡΑ ΡΝΚΔΑ 

 

9.1. Ξξσηεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο - επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο 

Ζ έδξα ηνπ Νκίινπ είλαη ε Διιάδα. Νη πεξηνρέο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Νκίινπ είλαη ε Διιάδα, Ονπκαλία θαη 

Οσζία. Ιφγσ κε ελνπνίεζεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο TOUSA Inc. απφ 2/1/2008, ν κηινο έρεη πιένλ σο 

πξσηεχνληα ηνκέα πιεξνθφξεζεο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη σο δεπηεξεχνληα ηνλ γεσγξαθηθφ, θαζψο ην ζχλνιν 

ζρεδφλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Νκίινπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο. Ρα απνηειέζκαηα θάζε 

ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν 1/1 - 31/12/2007 θαη 1/1 - 31/12/2008 αλαιχνληαη σο εμήο:  

Ξνζά ζε € '000

Απνηειέζκαηα θαηα ηνκέα ηελ 

31/12/2008

HOME 

BUILDING / 

REAL ESTATE

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡ

ΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ

ΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 

ΘΑΕΗΛΝ

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 

ΚΑΟΗΛΩΛ

ΞΩΙΖΠΔΗΠ 

ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ

ΡΩΓΩΛ ΘΑΗ 

ΑΓΑΘΩΛ

ΙΝΗΞΑ ΠΛΝΙΝ

Ππλνιηθέο κηθηέο πσιήζεηο αλά ηνκέα 0 163.628 22.730 14.967 1.454 2.849 6.508 212.136

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο 0  (30.678)  (63)  (10)  (11)  (317)  (5.417)  (36.496)

Θαζαξέο πσιήζεηο 0 132.950 22.667 14.957 1.443 2.532 1.091 175.640

Θφζηνο πσιήζεσλ 0  (120.470)  (19.007)  (8.372)  (2.639)  (1.934)  (2.729)  (155.151)

Κηθηό θέξδνο/(δεκηά) 0 12.480 3.660 6.585  (1.196) 598  (1.638) 20.489

Ινηπά έζνδα / έμνδα  (33)  (12.258)  (5.260)  (3.540)  (143)  (499)  (20.888)  (42.621)

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο πξν 

θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

 (33) 222  (1.600) 3.045  (1.339) 99  (22.526)  (22.132)

Σξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 0  (4.813)  (477)  (7)  (209)  (158)  (456)  (6.120)

Απνηειέζκαηα απφ επελδχζεηο 0 4.950 0 0 0 0 370 5.320

Απνηέιεζκα απφ θνηλνπξαθηηθή εθηέιεζε 

έξγσλ
0 123 0 0 0 0 0 123

Κεξίδην απνηειεζκάησλ ζπγγελψλ 

επηρεηξήζεσλ
0 30 0 0 0 0 0 30

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ  (33) 512  (2.077) 3.038  (1.548)  (59)  (22.612)  (22.779)

Φφξνο εηζνδήκαηνο  (9)  (3.176)  (151) 163  (3)  (15)  (3.345)  (6.536)

Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο κεηά από 

θόξνπο
 (42)  (2.664)  (2.228) 3.201  (1.551)  (74)  (25.957)  (29.315)

Απνηέιεζκα απφ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο
0  (30) 0 0 0 0 395.371 395.341

Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο κεηά από 

θόξνπο
 (42)  (2.694)  (2.228) 3.201  (1.551)  (74) 369.414 366.026

Ν ΝΚΗΙΝΠ
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Ξνζά ζε € '000

Απνηειέζκαηα θαηα ηνκέα ηελ 

31/12/2007

HOME 

BUILDING / 

REAL ESTATE

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡ

ΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ

ΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 

ΘΑΕΗΛΝ

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 

ΚΑΟΗΛΩΛ

ΞΩΙΖΠΔΗΠ 

ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ

ΡΩΓΩΛ ΘΑΗ 

ΑΓΑΘΩΛ

ΙΝΗΞΑ ΠΛΝΙΝ

Ππλνιηθέο κηθηέο πσιήζεηο αλά ηνκέα 0 169.126 20.904 16.861 1.018 2.329 228.056 438.294

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο 0  (62.234) 0 0 0 0  (222.016)  (284.250)

Θαζαξέο πσιήζεηο 0 106.892 20.904 16.861 1.018 2.329 6.040 154.044

Θφζηνο πσιήζεσλ 0  (100.480)  (18.373)  (9.209)  (2.195)  (1.255)  (3.516)  (135.028)

Κηθηό θέξδνο/(δεκηά) 0 6.412 2.530 7.653  (1.177) 1.074 2.524 19.016

Ινηπά έζνδα / έμνδα  (35)  (8.347)  (3.244)  (5.171)  (114)  (701)  (2.149)  (19.761)

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο πξν 

θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

 (35)  (1.935)  (714) 2.482  (1.291) 373 375  (745)

Σξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 0  (5.071)  (774) 0  (493)  (191)  (255)  (6.784)

Απνηειέζκαηα απφ επελδχζεηο 0 2.895 0 0 0 0 0 2.895

Απνηέιεζκα απφ θνηλνπξαθηηθή εθηέιεζε 

έξγσλ
0  (494) 0 0 0 0 0  (494)

Κεξίδην απνηειεζκάησλ ζπγγελψλ 

επηρεηξήζεσλ
0 734 0 0 0 0 0 734

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ  (35)  (3.871)  (1.488) 2.482  (1.784) 182 120  (4.394)

Φφξνο εηζνδήκαηνο  (48)  (4.404)  (113)  (435)  (31)  (13)  (745)  (5.789)

Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο κεηά από 

θόξνπο
 (83)  (8.275)  (1.600) 2.046  (1.815) 169  (625)  (10.183)

Απνηέιεζκα απφ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο
0 0 0 0 0 0  (925.335)  (925.335)

Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο κεηά από 

θόξνπο
 (83)  (8.275)  (1.600) 2.046  (1.815) 169  (925.960)  (935.518)

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ ελνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Ξαζεηηθνχ θαηά επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα είλαη ε 

εμήο: 

Ξνζά ζε € '000

Δλεξγεηηθό θαη ππνρξεώζεηο ηελ 

31/12/2008

HOME 

BUILDING / 

REAL ESTATE

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡ

ΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ

ΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 

ΘΑΕΗΛΝ

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 

ΚΑΟΗΛΩΛ

ΞΩΙΖΠΔΗΠ 

ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ

ΡΩΓΩΛ ΘΑΗ 

ΑΓΑΘΩΛ

ΙΝΗΞΑ ΠΛΝΙΝ

Κε Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 1.477 479.407 86.401 17.157 13.172 10.596 452.542 1.060.752

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 239 127.917 26.763 1.550 4.528 11.294 15.112 187.403

Δλδνεηαηξηθέο απαινηθέο  (1.663)  (451.249)  (63.708)  (11.528)  (6.432)  (7.001)  (19.458)  (561.039)

Πύλνιν 53 156.075 49.456 7.179 11.268 14.889 448.196 687.116

Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξννξηδφκελα γηα πψιεζε
0 0 0 0 0 0 0 0

Πύλνιν ελεξγεηηθνύ 53 156.075 49.456 7.179 11.268 14.889 448.196 687.116

Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 0 79.385 30.237 3.580 12.605 7.143 83.778 216.728

Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο 1 87.838 25.619 5.100 1.715 3.861 6.591 130.725

Δλδνεηαηξηθέο απαινηθέο 0  (67.314)  (20.027)  (1.465)  (8.875)  (3.431)  (13.988)  (115.100)

Πύλνιν 1 99.909 35.829 7.215 5.445 7.573 76.381 232.353

πνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξννξηδφκελα γηα πψιεζε

0 0 0 0 0 0 0 0

Πύλνιν παζεηηθνύ 1 99.909 35.829 7.215 5.445 7.573 76.381 232.353

Ν ΝΚΗΙΝΠ
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Ξνζά ζε € '000

Δλεξγεηηθό θαη ππνρξεώζεηο ηελ 

31/12/2007

HOME 

BUILDING / 

REAL ESTATE

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡ

ΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ

ΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 

ΘΑΕΗΛΝ

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 

ΚΑΟΗΛΩΛ

ΞΩΙΖΠΔΗΠ 

ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ

ΡΩΓΩΛ ΘΑΗ 

ΑΓΑΘΩΛ

ΙΝΗΞΑ ΠΛΝΙΝ

Κε Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 0 350.662 74.906 17.557 14.483 9.105 259.719 726.432

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 1.965 114.144 38.463 1.667 6.372 12.702 10.710 186.023

Δλδνεηαηξηθέο απαινηθέο  (1.874)  (322.259)  (74.974)  (16.368)  (7.043)  (9.891) 20.659  (411.750)

Πύλνιν 91 142.547 38.395 2.856 13.812 11.916 291.088 500.705

Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξννξηδφκελα γηα πψιεζε
1.093.564 0 0 0 0 0 0 1.093.564

Πύλνιν ελεξγεηηθνύ 1.093.655 142.547 38.395 2.856 13.812 11.916 291.088 1.594.269

Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 0 40.789 28.424 5.269 9.955 4.408 58.411 147.256

Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο 203 98.671 29.565 1.668 4.979 7.353 4.759 147.198

Δλδνεηαηξηθέο απαινηθέο  (196)  (38.610)  (14.300)  (2.421)  (7.717)  (3.337)  (17.048)  (83.629)

Πύλνιν 7 100.850 43.689 4.516 7.217 8.424 46.122 210.825

πνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξννξηδφκελα γηα πψιεζε

1.489.249 0 0 0 0 0 0 1.489.249

Πύλνιν παζεηηθνύ 1.489.256 100.850 43.689 4.516 7.217 8.424 46.122 1.700.074

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

Δπίζεο ηα ζηνηρεία ησλ απνζβέζεσλ θαηά ηνκέα έρνπλ σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000

Απνζβέζεηο ηελ 31/12/2008

HOME 

BUILDING / 

REAL ESTATE

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡ

ΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ

ΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 

ΘΑΕΗΛΝ

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 

ΚΑΟΗΛΩΛ

ΞΩΙΖΠΔΗΠ 

ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ

ΡΩΓΩΛ ΘΑΗ 

ΑΓΑΘΩΛ

ΙΝΗΞΑ ΠΛΝΙΝ

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ 0 4.649 6.989 1.252 966 1.118  (642) 14.332

Απνζβέζεηο άπισλ 0 90 131 44 5 0 3 273

Απνζβέζεηο απφ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο
0 0 0 0 0 0 113 113

Πύλνιν απνζβέζεσλ ρξήζεσο 0 4.739 7.120 1.296 971 1.118  (526) 14.718

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

Ξνζά ζε € '000

Απνζβέζεηο 31/12/2007

HOME 

BUILDING / 

REAL ESTATE

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡ

ΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ

ΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 

ΘΑΕΗΛΝ

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 

ΚΑΟΗΛΩΛ

ΞΩΙΖΠΔΗΠ 

ΝΗΛΝΞΛΔΚΑ

ΡΩΓΩΛ ΘΑΗ 

ΑΓΑΘΩΛ

ΙΝΗΞΑ ΠΛΝΙΝ

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ 0 4.708 4.422 1.249 1.010 148 357 11.894

Απνζβέζεηο άπισλ 0 104 98 87 5 0 5 299

Απνζβέζεηο απφ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο
10.765 0 0 0 0 0 232 10.997

Πύλνιν απνζβέζεσλ ρξήζεσο 10.765 4.812 4.520 1.336 1.015 148 594 23.190

Ν ΝΚΗΙΝΠ
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9.2. Γεπηεξεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο - γεσγξαθηθνί ηνκείο  

Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα έρεη 

σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000

Απνηειέζκαηα θαηα ηνκέα ηελ 

31/12/2008
ΔΙΙΑΓΑ ΟΝΚΑΛΗΑ ΑΚΔΟΗΘΖ ΟΩΠΗΑ ΠΛΝΙΝ

Ππλνιηθέο κηθηέο πσιήζεηο αλά ηνκέα 170.287 41.849 0 0 212.136

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο  (35.781)  (715) 0 0  (36.496)

Θαζαξέο πσιήζεηο 134.506 41.134 0 0 175.640

Θφζηνο πσιήζεσλ  (118.935)  (35.839)  (377) 0  (155.151)

Κηθηό θέξδνο/(δεκηά) 15.571 5.295  (377) 0 20.489

Ινηπά έζνδα / έμνδα  (39.677)  (2.928) 0  (15)  (42.620)

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο πξν 

θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

 (24.106) 2.367  (377)  (15)  (22.131)

Σξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα  (4.942)  (1.176) 0  (2)  (6.120)

Απνηειέζκαηα απφ επελδχζεηο 5.320 0 0 0 5.320

Απνηέιεζκα απφ θνηλνπξαθηηθή εθηέιεζε 

έξγσλ
123 0 0 0 123

Κεξίδην απνηειεζκάησλ ζπγγελψλ 

επηρεηξήζεσλ
0 30 0 0 30

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ  (23.605) 1.221  (377)  (17)  (22.778)

Φφξνο εηζνδήκαηνο  (7.165) 629 0 0  (6.536)

Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο κεηά από 

θόξνπο
 (30.770) 1.850  (377)  (17)  (29.314)

Απνηέιεζκα απφ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο
 (345) 0 395.686 0 395.341

Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο κεηά από 

θόξνπο
 (31.115) 1.850 395.309  (17) 366.027

Ν ΝΚΗΙΝΠ
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Ξνζά ζε € '000

Απνηειέζκαηα θαηα ηνκέα ηελ 

31/12/2007
ΔΙΙΑΓΑ ΟΝΚΑΛΗΑ ΑΚΔΟΗΘΖ ΟΩΠΗΑ ΠΛΝΙΝ

Ππλνιηθέο κηθηέο πσιήζεηο αλά ηνκέα 150.628 65.285 222.380 0 438.293

Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο  (62.234) 0  (222.015) 0  (284.249)

Θαζαξέο πσιήζεηο 88.394 65.285 365 0 154.044

Θφζηνο πσιήζεσλ  (72.372)  (62.656) 0 0  (135.028)

Κηθηό θέξδνο/(δεκηά) 16.022 2.629 365 0 19.016

Ινηπά έζνδα / έμνδα  (19.106)  (343)  (312) 0  (19.761)

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο πξν 

θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 
 (3.084) 2.286 53 0  (745)

Σξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα  (4.839)  (1.945) 0 0  (6.784)

Απνηειέζκαηα απφ επελδχζεηο 2.895 0 0 0 2.895

Απνηέιεζκα απφ θνηλνπξαθηηθή εθηέιεζε 

έξγσλ
 (494) 0 0 0  (494)

Κεξίδην απνηειεζκάησλ ζπγγελψλ 

επηρεηξήζεσλ
729 5 0 0 734

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ  (4.793) 346 53 0  (4.394)

Φφξνο εηζνδήκαηνο  (5.312)  (477) 0 0  (5.789)

Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο κεηά από 

θόξνπο
 (10.105)  (131) 53 0  (10.183)

Απνηέιεζκα απφ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο
 (1.766) 0  (923.569) 0  (925.335)

Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο κεηά από 

θόξνπο
 (11.871)  (131)  (923.516) 0  (935.518)

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ ελνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Ξαζεηηθνχ θαηά επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα είλαη ε 

εμήο: 

Ξνζά ζε € '000

Δλεξγεηηθό θαη ππνρξεώζεηο ηελ 

31/12/2008
ΔΙΙΑΓΑ ΟΝΚΑΛΗΑ ΑΚΔΟΗΘΖ ΟΩΠΗΑ ΠΛΝΙΝ

Κε Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 1.058.939 1.813 0 0 1.060.752

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 162.502 22.147 2.723 31 187.403

Δλδνεηαηξηθέο απαινηθέο  (560.310)  (728) 0 0  (561.038)

Πύλνιν 661.131 23.232 2.723 31 687.117

Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξννξηδφκελα γηα πψιεζε
0 0 0 0 0

Πύλνιν ελεξγεηηθνύ 661.131 23.232 2.723 31 687.117

Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 214.203 2.525 0 0 216.728

Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο 109.959 17.798 2.965 1 130.723

Δλδνεηαηξηθέο απαινηθέο  (114.377)  (722) 0 0  (115.099)

Πύλνιν 209.785 19.601 2.965 1 232.352

πνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξννξηδφκελα γηα πψιεζε

0 0 0 0 0

Πύλνιν παζεηηθνύ 209.785 19.601 2.965 1 232.352

Ν ΝΚΗΙΝΠ
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Ξνζά ζε € '000

Δλεξγεηηθό θαη ππνρξεώζεηο ηελ 

31/12/2007
ΔΙΙΑΓΑ ΟΝΚΑΛΗΑ ΑΚΔΟΗΘΖ ΟΩΠΗΑ ΠΛΝΙΝ

Κε Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 723.219 3.213 0 0 726.432

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 158.983 26.451 590 0 186.024

Δλδνεηαηξηθέο απαινηθέο  (410.894)  (856) 0 0  (411.750)

Πύλνιν 471.308 28.808 590 0 500.706

Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξννξηδφκελα γηα πψιεζε
0 0 1.093.564 0 1.093.564

Πύλνιν ελεξγεηηθνύ 471.308 28.808 1.094.154 0 1.594.270

Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο 146.342 914 0 0 147.256

Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο 119.890 26.876 432 0 147.198

Δλδνεηαηξηθέο απαινηθέο  (83.629) 0 0 0  (83.629)

Πύλνιν 182.603 27.790 432 0 210.825

πνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξννξηδφκελα γηα πψιεζε

0 0 1.489.250 0 1.489.250

Πύλνιν παζεηηθνύ 182.603 27.790 1.489.682 0 1.700.075

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

Δπίζεο ηα ζηνηρεία ησλ απνζβέζεσλ θαηά ηνκέα έρνπλ σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000

Απνζβέζεηο ηελ 31/12/2008 ΔΙΙΑΓΑ ΟΝΚΑΛΗΑ ΑΚΔΟΗΘΖ ΟΩΠΗΑ ΠΛΝΙΝ

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ 13.700 632 0 0 14.332

Απνζβέζεηο άπισλ 272 1 0 0 273

Απνζβέζεηο απφ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο
113 0 0 0 113

Πύλνιν απνζβέζεσλ ρξήζεσο 14.085 633 0 0 14.718

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

Ξνζά ζε € '000

Απνζβέζεηο ηελ 31/12/2007 ΔΙΙΑΓΑ ΟΝΚΑΛΗΑ ΑΚΔΟΗΘΖ ΟΩΠΗΑ ΠΛΝΙΝ

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ 11.287 608 0 0 11.895

Απνζβέζεηο άπισλ 296 1 0 0 297

Απνζβέζεηο απφ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο
232 0 10.765 0 10.997

Πύλνιν απνζβέζεσλ ρξήζεσο 11.815 609 10.765 0 23.189

Ν ΝΚΗΙΝΠ
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10. ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΔΠ ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΔΡΖΠΗΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

 

10.1. Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα παγία ζηνηρεηά 

Ρν ζχλνιν ησλ νηθνπέδσλ θαη ησλ θηηξίσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ απνηηκήζεθαλ απφ 

αλεμάξηεην επαγγεικαηία εθηηκεηή θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ εθηηκεηηθή εηαηξεία ΞΔΗΟΑΗΥΠ REAL ESTATE 

Α.Δ. ηελ 31/12/2008 κε εθαξκνγή ησλ παξαθάησ ηξφπσλ πξνζδηνξηζκνχ ηεο εθηίκεζεο: 

 ηελ κέζνδν πξνεμφθιεζεο κειινληηθψλ ρξεκαηνξξνψλ (DCF) 

 ηελ κέζνδν απνζβεζκέλνπ θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο (DRC) 

 

Νη αμίεο πνπ πξνέθπςαλ πξνζαξκφζηεθαλ θαηάιιεια γηα λα απεηθνλίδνπλ ηελ εχινγε αμία ηνπο ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2008.  

 

Ρα ππφινηπα νηθφπεδα θαη θηίξηα ηνπ Νκίινπ απνηηκήζεθαλ απφ αλεμάξηεην επαγγεικαηία εθηηκεηή θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ εηαηξεία KING HELLAS Α.Δ. ηελ 31/12/2008 κε εθαξκνγή ησλ παξαθάησ ηξφπσλ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο εθηίκεζεο: 

 ηελ κέζνδν εηζνδήκαηνο (Income Method) 

 ηελ κέζνδν ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ θαη θηεκαηαγνξάο 

 

Νη αμίεο πνπ πξνέθπςαλ πξνζαξκφζηεθαλ θαηάιιεια γηα λα απεηθνλίδνπλ ηελ εχινγε αμία ηνπο ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2008.  
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Ρα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 Νηθόπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα
Κεηαθνξηθά 

κέζα

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζε

ηο ππό 

εθηέιεζε

Πύλνιν

Θφζηνο Θηήζεο ηελ 1/1/2007 152.756 95.607 53.908 14.015 15.561 19.060 350.907

κείνλ: Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  (971)  (7.783)  (25.702)  (10.392)  (7.995) 0  (52.843)

Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 1/1/2007 151.786 87.824 28.206 3.623 7.566 19.060 298.065

Ξξνζζήθεο 20 182 3.689 310 7.777 17.055 29.033

Ξσιήζεηο - Γηαγξαθέο  (8)  (270)  (9)  (252)  (48)  (275)  (862)

Κεηαθνξέο 5.229 25.007 1.363 0 1.191  (32.789) 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θφζηνπο 0 0 0 0 0 0 0

Αλαπξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο 4 369 0 0 0 0 373

Απνζβέζεηο ρξήζεο  (574)  (3.027)  (5.567)  (840)  (2.112) 0  (12.120)

Απνζβέζεηο Ξσιεζέλησλ - Γηαγξαθέλησλ 0 12 10 164 0 0 186

Κεηαθνξέο Απνζβέζεσλ  (373) 373 0 0 0 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνζβέζεσλ 0 0 21 0 0 0 21

Θφζηνο θηήζεο ηελ 31/12/2007 158.001 120.895 58.951 14.073 24.481 3.050 379.451

κείνλ: Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  (1.917)  (10.425)  (31.238)  (11.069)  (10.107) 0  (64.756)

Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2007 156.084 110.470 27.713 3.005 14.374 3.050 314.695

Ξξνζζήθεο 0 2.915 2.922 86 5.119 3.532 14.574

Ξσιήζεηο - Γηαγξαθέο  (80)  (167)  (603)  (2.043)  (48)  (133)  (3.074)

Γηαγξαθέο αμίαο θηήζεο ιφγσ πψιεζεο ζπγαηξηθήο 0  (38)  (6.336)  (28)  (29)  (355)

Κεηαθνξέο 0 2.455 0 0 0  (2.481)  (26)

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θφζηνπο  (8)  (13)  (263)  (1)  (19) 0  (305)

Αλαπξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο 63.529 107.856 0 0 0 0 171.385

Εεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ 
0  (34) 0 0 0  (138)  (172)

Εεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαζηξάθεθαλ ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 
73 0 0 0 0 0 73

Απνζβέζεηο ρξήζεο  (528)  (3.853)  (5.910)  (470)  (3.656) 0  (14.417)

Απνζβέζεηο Ξσιεζέλησλ - Γηαγξαθέλησλ 0 11 456 1.078 58 0 1.603

Γηαγξαθή απνζβέζεσλ ιφγσ πψιεζεο ζπγαηξηθήο 0 51 2.795 27 28 0

Κεηαθνξέο Απνζβέζεσλ 0 0 0 0 0 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνζβέζεσλ 0 0 131 0 16 0 148

Αλαπξνζαξκνζκέλεο απνζβέζεηο 2.446 13.038 0 0 0 0 15.484

Θφζηνο θηήζεο ηελ 31/12/2008 221.515 233.870 54.670 12.087 29.503 3.475 555.121

κείνλ: Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο 1  (1.178)  (33.767)  (10.432)  (13.661) 0  (59.037)

Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008 221.516 232.693 20.903 1.655 15.842 3.475 496.084

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

Νη αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε ζε επίπεδν νκίινπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ αλαθαίληζε ηνπ μελνδνρείνπ VILLAGE 

CLUB, θαη ηνπ νηλνπνηείνπ.  

Νη αλσηέξσ επελδχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εθηέιεζε εγθεθξηκέλσλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

α) παγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3299/2004 (απφθαζε 51324/ΞΔ/4/00476/Δ/Λ.3299/2004/13.12.2006) γηα 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε θαηεγνξίαο απφ 3* ζε 5* ηνπ μελνδνρείνπ VILLAGE CLUB. Ζ ζπλνιηθή 

εγθεθξηκέλε δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε € 4,29 εθαη. θαη ε ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε επηρνξήγεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ζε χςνο € 1,71 εθαη., ήηνη πνζνζηφ 40% ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Έσο ην ηέινο ηεο 

ρξήζεο 2008 είρε εθηειεζζεί ηκήκα ησλ παξαπάλσ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ αλαθαίληζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ 

μελνδνρείνπ, θαη 

β) Δπηρνξήγεζε ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ πνπ εληάρζεθε ζην Κέηξν 2.1 ηνπ ΔΞΑΑ & 

Α 2000-2006 γηα ηε ρνξήγεζε ελίζρπζεο κε αληηθείκελν επέλδπζεο ηελ ίδξπζε Νηλνπνηείνπ ζε αληηθαηάζηαζε 

πθηζηακέλνπ. Ρν θφζηνο ησλ επηιεγκέλσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζχκθσλα κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε αλήιζε 

ζε € 11 εθάη., ε ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε επηρνξήγεζε ηνπ δεκνζίνπ ζε χςνο € 4,37 εθαη., ήηνη πνζνζηφ 40% ηεο 

εγθεθξηκέλεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. 
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Ρα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 Νηθόπεδα Θηίξηα Κεραλήκαηα
Κεηαθνξηθά 

κέζα

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζε

ηο ππό 

εθηέιεζε

Πύλνιν

Θφζηνο Θηήζεο ηελ 1/1/2007 1.098 1.395 0 1.469 910 708 5.581

κείνλ: Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο 0  (86) 0  (527)  (799) 0  (1.413)

Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 1/1/2007 1.098 1.309 0 942 111 708 4.168

Ξξνζζήθεο 0 0 0 0 2 428 430

Ξσιήζεηο - Γηαγξαθέο 0 0 0 0 0  (140)  (140)

Κεηαθνξέο 0 0 0 0 0 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θφζηνπο 0 0 0 0 0 0 0

Αλαπξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο 0 0 0 0 0 0 0

Απνζβέζεηο ρξήζεο 0  (26) 0  (90)  (52) 0  (168)

Απνζβέζεηο Ξσιεζέλησλ - Γηαγξαθέλησλ 0 0 0 0 0 0 0

Κεηαθνξέο Απνζβέζεσλ 0 0 0 0 0 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνζβέζεσλ 0 0 0 0 0 0 0

Θφζηνο θηήζεο ηελ 31/12/2007 1.098 1.395 0 1.469 912 997 5.871

κείνλ: Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο 0  (113) 0  (617)  (851) 0  (1.581)

Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2007 1.098 1.283 0 852 61 997 4.290

Ξξνζζήθεο 0 0 0 0 4 41 45

Ξσιήζεηο - Γηαγξαθέο 0 0 0 0 0 0 0

Κεηαθνξέο 0 0 0 0 0 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θφζηνπο 0 0 0 0 0 0 0

Αλαπξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο 673  (168) 0 0 0 0 505

Εεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ 

0 0 0 0 0  (138)  (138)

Εεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαζηξάθεθαλ ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

73 0 0 0 0 0 73

Απνζβέζεηο ρξήζεο 0  (26) 0  (90)  (43) 0  (159)

Απνζβέζεηο Ξσιεζέλησλ - Γηαγξαθέλησλ 0 0 0 0 0 0 0

Κεηαθνξέο Απνζβέζεσλ 0 0 0 0 0 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνζβέζεσλ 0 0 0 0 0 0 0

Αλαπξνζαξκνζκέλεο απνζβέζεηο 0 138 0 0 0 0 138

Θφζηνο θηήζεο ηελ 31/12/2008 1.844 1.227 0 1.469 916 900 6.356

κείνλ: Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο 0  (1) 0  (707)  (894) 0  (1.602)

Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008 1.844 1.226 0 762 22 900 4.754

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Ζ Δηαηξεία πεξηιακβάλεη ζηηο αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε θφζηε γηα ηελ θαηαζθεπή θηηξίνπ - γξαθείσλ ηεο επί 

ηεο νδνχ Πνισκνχ 26-28 ζηνλ Άιηκν. Ρελ θαηαζθεπή ησλ γξαθείσλ έρεη αλαιάβεη ε ζπγαηξηθή Δηαηξεία 

ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΡΔ βάζε ηνπ Ηδ. Ππκθσλεηηθνχ ηεο 03/02/2004. 
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Ν κηινο έρεη απνθηήζεη κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθά κέζα κε ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Ζ 

ινγηζηηθή αμία ησλ παγίσλ απηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηνπο πίλαθεο πνπ πξνεγήζεθαλ, αλαιχεηαη 

παξαθάησ: 

Ξνζά ζε € '000

Κεραλήκαηα & 

Ινηπόο 

Δμνπιηζκόο

Κεηαθνξηθά 

Κέζα
Πύλνιν

Θφζηνο θηήζεο ηελ 31/12/2007 27.667 863 28.530

κείνλ: Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  (12.496)  (246)  (12.742)

Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2007 15.171 617 15.788

Αγνξέο ρξήζεο 27 0 27

Ξσιήζεηο ρξήζεο  (396) 0  (396)

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ 232 0 232

Απνζβέζεηο Σξήζεο  (2.881)  (73)  (2.954)

Θφζηνο θηήζεο ηελ 31/12/2008 27.298 863 28.161

κείνλ: Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  (15.145)  (319)  (15.464)

Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008 12.153 544 12.697

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ ελζψκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ γηα εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ.  

 

10.2. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεηά 

Ρα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ αθνξνχλ ζε ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη ζε δηθαηψκαηα 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο (άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Θαδίλν). Ζ αλάιπζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο εμήο: 
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Ξνζά ζε € '000

Γηθαηώκαηα 

βηνκεραληθήο 

Ηδηνθηεζίαο

 Computer 

Software
Πύλνιν

 Computer 

Software
Πύλνιν

Θφζηνο Θηήζεο ηελ 1/1/2007 15.000 1.700 16.700 188 188

κείνλ: Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο (1.065) (952) (2.017) (88) (88)

Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 1/1/2007 13.935 748 14.683 100 100

Ξξνζζήθεο 0 62 62 18 18

Ξσιήζεηο - Γηαγξαθέο 0 (1) (1) 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θφζηνπο 0 0 0 0 0

Απνζβέζεηο ρξήζεο 0 (304) (304) (57) (57)

Απνζβέζεηο Ξσιεζέλησλ - Γηαγξαθέλησλ 0 0 0 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνζβέζεσλ 0 0 0 0 0

Θφζηνο Θηήζεο ηελ 31/12/2007 15.000 1.761 16.761 206 206

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο (1.065) (1.256) (2.321) (145) (145)

Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2007 13.935 505 14.441 61 61

Ξξνζζήθεο 0 45 45 4 4

Ξσιήζεηο - Γηαγξαθέο 0 0 0 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θφζηνπο 0 (2) (2) 0 0

Κεηψζεηο ιφγσ πψιεζεο ζπγαηξηθήο 0 (20) (20) 0 0

Απνζβέζεηο ρξήζεο 0 (283) (283) (44) (44)

Απνζβέζεηο Ξσιεζέλησλ - Γηαγξαθέλησλ 0 0 0 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνζβέζεσλ 0 1 1 0 0

Κεηψζεηο απνζβέζεσλ ιφγσ πψιεζεο ζπγαηξηθήο 0 20 20 0 0

Κεηαθνξέο Απνζβέζεσλ 23 (23) 0 0 0

Θφζηνο Θηήζεο ηελ 31/12/2008 15.000 1.784 16.784 210 210

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο (1.042) (1.541) (2.583) (189) (189)

Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008 13.958 243 14.201 21 21

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 2096/9-12-94 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Ρνπξηζκνχ παξαρσξήζεθε άδεηα γηα ηελ 

ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε θαδίλν ζηελ δηθαηνπάξνρν ηεο εηαηξείαο «ΘΑΕΗΛΝ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ.». Ζ σο άλσ 

ππνπξγηθή απφθαζε δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 994/30-12-1994 (Ρεχρνο Β’). Κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ φξσλ 

ηεο παξαρψξεζεο ηεο άδεηαο είλαη νη εμήο:  

 Απαγνξεχεηαη ζηνλ θάηνρν ηεο αδείαο ε κεηαθνξά ηεο επηρείξεζεο Θαδίλν εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ Ξφξην Θαξξάο Σαιθηδηθήο. 

 Ξξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ ζηα κηθηά θέξδε ησλ παηρληδηψλ (πνζνζηφ 20%). 

 Ρν Γεκφζην αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) εηψλ απφ ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο λα κελ ρνξεγνχληαη άιιεο άδεηεο θαδίλν πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 2206/1994. 

Πχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ. 3105/2003, κέρξη ηηο 31/08/2014 δελ ζα ρνξεγεζεί άιιε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο θαδίλν ζην Λνκφ Σαιθηδηθήο θαη ζε πεξηκεηξηθή απφζηαζε 30 ρικ. απφ ηα φξηα ηνπ Λνκνχ. 

Ζ σθέιηκε δσή ηεο άδεηαο είλαη απεξηφξηζηε, θαζψο δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί απφ ηελ Δηαηξεία ρσξίο λα ππάξρεη 

αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο µε πξνεγνχκελε ςήθηζε ζρεδίνπ λφκνπ θαη ζπλεπψο δελ ππάξρεη πξνβιεπηφ φξην γηα 

ηε δηάξθεηα κέζα ζηελ νπνία ε άδεηα απηή αλακέλεηαη λα παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο γηα ηνλ κηιν. Υο εθ ηνχηνπ 

δελ ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο αιιά ε άδεηα ρξήζεο εμεηάδεηαη εηεζίσο ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη 

πεξίπησζε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηεο. Ζ Δηαηξεία δηελέξγεζε έιεγρν θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε γηα ηπρφλ 

απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο άδεηαο Θαδίλν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

ρσξίο λα πξνθχςεη απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο. Ζ σθέιηκε δσή ηεο άδεηαο επαλεμεηάδεηαη, επίζεο, εηεζίσο γηα λα 
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δηαπηζησζεί εάλ ηα γεγνλφηα θαη νη ζπλζήθεο εμαθνινπζνχλ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο απεξηφξηζηεο 

σθέιηκεο δσήο. 

Ν κηινο βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ απφζβελε ηελ άδεηα ζε δηάξθεηα δψδεθα εηψλ. Θαηά ηελ 

εκεξνκελία κεηάβαζεο, επεηδή ν ρεηξηζκφο απηφο ήηαλ ζπλεπήο κε ην ΓΙΞ 38 ην νπνίν ίζρπε κέρξη ηηο 

31/12/2003, δελ έγηλε πξνζαξκνγή γηα πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη έηζη ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ηελ 1/1/2004 

ζεσξήζεθε ηεθκαηξφκελν θφζηνο. 

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ έλαληη 

δαλεηζκνχ. Γελ ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο γηα ηελ απφθηεζε άπισλ παγίσλ. 

 

 

10.3. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Ζ εηαηξεία ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. απνηηκήζεθε κε βάζε ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο αμία θαηά ηηο εκεξνκελίεο ζχληαμεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, σο εηαηξεία εηζεγκέλε ζε Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ. Ζ εχινγε αμία ηεο ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2008 θαη 2007 ήηαλ € 5,67 εθαη. θαη € 16,29 εθαη. αληίζηνηρα. 

 

Νη εηαηξείεο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ., ΘΡΖΚΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ., ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ 

ΚΔΙΗΡΥΛ ΚΞΖΡΠ Α.Δ. θαη ΓΖΙΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. απνηηκήζεθαλ κε βάζε ζρεηηθή έθζεζε απνηίκεζεο απφ ηελ 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, κε ηελ κέζνδν ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ε εηαηξεία ΞΝΟΡΝ 

ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. κε ηελ κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο ινγηζηηθήο θαζαξήο ζέζεο αληίζηνηρα. Ζ εχινγε αμία ηνπο 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 θαη 2007 ήηαλ € 363 εθαη. θαη € 240 εθαη. αληηζηνίρσο.  

 

Νη ινηπέο εηαηξείεο, δεδνκέλνπ φηη δελ ήηαλ εθηθηφ λα πξνζδηνξηζηεί ε εχινγε αμίαο ηνπο αμηφπηζηα, 

απνηηκήζεθαλ ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. Ζ ινγηζηηθή ηνπο αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη 2007 είλαη € 0,25 

εθαη. θαη € 2,62 εθαη. αληίζηνηρα. Γηα φιεο ηηο εηαηξείεο δηελεξγείηαη έιεγρνο πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ απνκείσζεο 

ηεο αμίαο ηνπο. 

 

 Νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007

Αξρή πεξηόδνπ 258.867 562.397

Θέξδνο απφ απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο 

αλαγλσξηδφκελν ζηα ίδηα θεθάιαηα
127.235 7.397

Κείσζε απνζεκαηηθνχ αλαπξνζαξκνγήο ιφγσ 

απνκείσζεο
(14.828) (138.111)

Ξψιεζε ζπγαηξηθήο (2.374) 0

Θέξδνο / Εεκηά απφ απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο 

αλαγλσξηδφκελε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
(234) (172.816)

Ιήμε πεξηόδνπ 368.667 258.867

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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Ρν θέξδνο πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ 

εηαηξεία ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ απνηίκεζε ησλ παγίσλ ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο. Ζ δεκηά ησλ 

ζπκκεηνρψλ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα, φπσο επίζεο θαη ε κείσζε ηνπ απνζεκαηηθνχ ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο, πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ απνκείσζε ηεο εηαηξείαο TOUSA Inc. 

Ζ δνκή ηνπ Νκίινπ θαζψο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο πνπ έρεη, άκεζα ή έκκεζα, ε κεηξηθή ζηηο ινηπέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ Νκίινπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξάγξαθν 8.3.  

 

Νη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Δηαηξείαο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη «Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο» είλαη νη 

εμήο: 

Ξνζά ζε € '000

Δπσλπκία Θπγαηξηθήο Σώξα % ζπκκεηνρήο Ίδηα θεθάιαηα % ζπκκεηνρήο Ίδηα θεθάιαηα

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 48,23% 79.986 48,23% 65.443

ΠΡΟΝΦΙΗ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 99,00% 567 99,00% 597

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 86,20% 373.356 94,82% 199.792

ALVITERRA HELLAS Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 74,12% 212 74,12% 226

ΓΖΙΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 67,58% (154) 67,58% 347

ΘΡΖΚΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΑΓΟ/ΘΖ ΔΙΙΑΓΑ 94,91% 10.886 94,91% 10.046

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΔΙΗΡΥΛ ΚΞΖΡΠ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 92,94% 26.684 92,94% 31.461

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΑΟΗΛΑ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 90,00% 4.428 90,00% 4.765

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΓΘΝΙΦ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 90,00% 4.891 90,00% 5.747

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΒΗΙΙΑΡΕ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 96,57% 1.792 96,57% 1.843

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΓΟΝΞΙΑΛΑ ΘΑΗ ΠΞΝΓΔΠ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 58,75% 32 96,93% 23

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΑΛΑΞΡΜΔΗΠ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 30,60% 303 51,00% 122

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. ΔΙΙΑΓΑ 56,67% 37.667 62,34% 33.710

TECHNICAL OLYMPIC SERVICES INC U.S.A 100,00% (243) 100,00% 147

TOUSA INC U.S.A 56,20% 0 66,94% (395.686)

31/12/200731/12/2008

 

 

Ν έιεγρνο ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΚΝΣΙΝΠ ηεθκαίξεηαη φηη ππάξρεη, θαζψο ε εηαηξεία ειέγρεη ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ ςήθσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζπλεπψο θαηεπζχλεη ηηο απνθάζεηο ηεο εηαηξείαο.  

 

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ΓΖΙΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. έρεη εθρσξήζεη ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο Πάκνο 

Καξίλεο Α.Δ. σο ελέρπξν βάζε ηεο ζχκβαζεο καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ ηεο ζπγαηξηθήο Πάκνο Καξίλεο Α.Δ. κε 

ηελ Δκπνξηθή Ρξάπεδα. Δπηπιένλ, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΚΑΟΘΝ ΚΑΟΗΛΔΠ, ηειεί αθφκε ππν θαζεζηψο 

εθθαζάξηζεο. 

 

Πηηο 20/2/2008 νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ΚΔΙΡΔΚΗ ΘΑΠΡΟΗ ΑΒΔΡΔ ζην ζχλνιν ηνπο κεηαβηβάζζεθαλ ζηελ 

εηαηξεία ΚΔΙΡΔΚΗ ΘΑΠΡΟΗ ΘΞΟΝΠ LTD έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ € 3.330.000. Ζ εηαηξεία ΚΔΙΡΔΚΗ ΘΑΠΡΟΗ 

ΘΞΟΝΠ LTD ζηηο 8/8/2008 πξνρψξεζε ζηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ΚΔΙΡΔΚΗ ΘΑΠΡΟΗ ΑΒΔΡΔ 

ζηελ εηαηξεία PILSBY LTD έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο € 3.000.000, ελψ βάζε ηεο ζπκθσλίαο πξνβιέπεηαη θαη 

πξφζζεην ηίκεκα πνζνχ € 2.625.000, εθφζνλ αξζεί ε ακθηζβήηεζε γηα ην θχξνο ησλ δηνηθεηηθψλ αδεηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζην αηνιηθφ πάξθν Ιαθσλίαο. 
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10.4. Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

Νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο γηα ηνλ κηιν θαη ηελ Δηαηξεία είλαη νη παξαθάησ: 

Ξνζά ζε € '000

Δπσλπκία Ππγγελνύο Δπηρείξεζεο % Ππκκ. Σώξα Ίδηα Θεθάιαηα

Κε 

θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό

Θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό

Καθξν-

πξόζεζκεο 

πνρξεώζεηο

Βξαρπ-

πξόζεζκεο 

πνρξεώζεηο

Έζνδα Έμνδα

ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΑΔ (i) 31,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 0 0 0 0 0 0

LAMDA OLYMPIC SRL EUROROM κε 50% ΟΝΚΑΛΗΑ 715 0 1.009 0 294 0 60

ZACOLA VENTURES LIMITED 4,82% ΟΝΚΑΛΗΑ 0 0 0 0 0 0 0

Ξ.ΘΑΟΟΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΑ ΑΔ 4,00% ΔΙΙΑΓΑ 20 0 26 0 6 0 43

31/12/2008

 

Ξνζά ζε € '000

Δπσλπκία Ππγγελνύο Δπηρείξεζεο % Ππκκ. Σώξα Ίδηα Θεθάιαηα

Κε 

θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό

Θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό

Καθξν-

πξόζεζκεο 

πνρξεώζεηο

Βξαρπ-

πξόζεζκεο 

πνρξεώζεηο

Έζνδα Έμνδα

ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΑΔ 31,00% ΔΙΙΑΓΑ  (1.131) 22 350 6 1.496 997 1.219

LAMDA TECHNOL FLOISVOS HOL 29,74% ΔΙΙΑΓΑ 16.797 16.807 26 0 36 0 70

LAMDA OLYMPIC SRL EUROROM κε 50% ΟΝΚΑΛΗΑ 1.179 0 1.325 0 146 730 708

ZACOLA VENTURES LIMITED 4,82% ΟΝΚΑΛΗΑ 0 0 0 0 0 0 0

Ξ.ΘΑΟΟΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΑ ΑΔ (ii) 4,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 0 0 0 0 0 0

31/12/2007

  

 

Ξνζά ζε € '000

Δπσλπκία Ππγγελνύο Δπηρείξεζεο % Ππκκ. Σώξα Ίδηα Θεθάιαηα

Κε 

θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό

Θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό

Καθξν-

πξόζεζκεο 

πνρξεώζεηο

Βξαρπ-

πξόζεζκεο 

πνρξεώζεηο

Έζνδα Έμνδα

ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΑΔ (i) 31,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 0 0 0 0 0 0

Ξ.ΘΑΟΟΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΑ ΑΔ 4,00% ΔΙΙΑΓΑ 20 0 26 0 6 0 43

31/12/2008

 

Ξνζά ζε € '000

Δπσλπκία Ππγγελνύο Δπηρείξεζεο % Ππκκ. Σώξα Ίδηα Θεθάιαηα

Κε 

θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό

Θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό

Καθξν-

πξόζεζκεο 

πνρξεώζεηο

Βξαρπ-

πξόζεζκεο 

πνρξεώζεηο

Έζνδα Έμνδα

ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΑΔ 31,00% ΔΙΙΑΓΑ  (1.131) 21 350 0 1.502 997 1.224

LAMDA TECHNOL FLOISVOS HOL 25,00% ΔΙΙΑΓΑ 16.797 16.807 26 0 36 0 70

Ξ.ΘΑΟΟΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΑ ΑΔ (ii) 4,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 0 0 0 0 0 0

31/12/2007

 

 

Πεκεηώζεηο: 

 (i) Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζε εθθαζάξηζε θαη δελ ήηαλ δηαζέζηκα θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα ζηνηρεία 

ηεο εηαηξείαο 

(ii) Ζ εηαηξεία Ξφξην Θαξξάο Δλεξγεηαθά Α.Δ. δηαλχεη ηελ πξψηε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε ηεο θαη ζα ζπληάμεη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζηηο 31/12/2008. 

 

Ζ κεηαβνιή ζην θνλδχιη ηνπ νκίινπ Ππκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο πεξηγξάθεηαη σο εμήο: 
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Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Έλαξμε ρξήζεο 6.206 6.607 4.890 5.159

Απμήζεηο θεθαιαίνπ 0 2 0 2

Κεηψζεηο Θεθαιαίνπ  (199)  (1.020) 0 0

Ξψιεζε ζπγγελνχο Δπηρείξεζεο  (5.657)  (4.888) 0

Απνκείσζε ηεο αμίαο 0 0 0  (852)

Θέξδνο απφ απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο 

αλαγλσξηδφκελν ζηα ίδηα θεθάιαηα
0 0 0 581

Αλαινγία Απνηειέζκαηνο ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ 30 734 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  (66)  (117) 0 0

Ιήμε ρξήζεο 314 6.206 2 4.890

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Ζ κεηξηθή Δηαηξεία ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. θαη ε ζπγαηξηθή ηεο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. ζηηο 14/7/2008 

πξνέβεζαλ ζηελ πψιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξεία LAMDA TECHNOL FLISVOS HOLDING A.E., θαηά 

25% ε πξψηε θαη 5% ε δεχηεξε, ζηελ εηαηξεία ZERLAN ENTERPRISES COMPANY Ltd έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηηκήκαηνο ησλ € 7.900.000.   

 

10.5. Δπελδύζεηο ζε θνηλνπξαμίεο 

Νη επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο εκθαλίδνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε κεδεληθά ππφινηπα 

θαζψο ην πνζφ πνπ εκθάληδε ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ν κηινο αθνξνχζε ζην ζχλνιν ηνπ θνηλνπξαμίεο ηηο 

ζπγαηξηθήο TOUSA Inc. Βιέπε ζεκ. 11.  

 

10.6. Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεηά δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλνπλ: 

Ξνζά ζε € '000
Ινηπέο 

ζπκκεηνρέο
Πύλνιν

πόινηπν ηελ 1/1/2007 11 11

Ξξνζζήθεο 0 0

Γηαζέζεηο 0 0

Ινηπέο κεηαβνιέο 0 0

πόινηπν ηελ 31/12/2007 11 11

Ξξνζζήθεο 0 0

Γηαζέζεηο 0 0

Ινηπέο κεηαβνιέο 0 0

πόινηπν ηελ 31/12/2008 11 11

Ν ΝΚΗΙΝΠ
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10.7. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

Ρα πνζά πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη αθνξνχλ επελδχζεηο ζε αθίλεηα έρνπλ σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2006 13.273 2.374

Κεηαθνξά απφ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα 0 0

Ξξνζζήθεο 65 0

πεξαμία επαλεθηίκεζεο 2.607 1.560

Ξσιήζεηο / Κεηψζεηο  (885) 0

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2007 15.059 3.934

Κεηαθνξά απφ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα 1.112 0

Ξξνζζήθεο 0 0

πεξαμία επαλεθηίκεζεο 2.022 0

Ξσιήζεηο / Κεηψζεηο  (27)  (16)

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008 18.166 3.918  

 

Ρα έζνδα πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαη αθνξνχλ επελδχζεηο ζε αθίλεηα έρνπλ σο 

εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Έζνδα απφ κηζζψκαηα 678 630 64 52

Άκεζεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 0 0 0 0

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Πεκεηψλεηαη φηη γηα ηα επελδπηηθά αθίλεηα ηνπ Νκίινπ ζηελ Ξάηξα έγηλε ζηε ρξήζε 2008 εθηίκεζε απφ 

αλεμάξηεην εθηηκεηή κε εθαξκνγή ησλ παξαθάησ κεζφδσλ πξνζδηνξηζκνχ ηεο εθηίκεζεο: 

 ηελ κέζνδν εηζνδήκαηνο (Income Method) θαη  

 ηα ζηνηρεία ηεο θηεκαηαγνξάο 

 

Απφ ηελ αλσηέξσ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο πξνέθπςε ππεξαμία αλαπξνζαξκνγήο χςνπο € 2.022 ρηι., ε νπνία 

θαη εκθαλίζζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Νκίινπ.  

 

Αλαθνξηθά κε ηα ππφινηπα επελδπηηθά αθίλεηα ηνπ Νκίινπ, ν κηινο βαζίζζεθε ζηελ απνηίκεζε ησλ νηθνπέδσλ 

θαη θηηξίσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ έγηλε απφ αλεμάξηεην επαγγεικαηία εθηηκεηή ηελ 31/12/2007 κε εθαξκνγή ησλ 

ίδησλ πξναλαθεξφκελσλ κεζφδσλ πξνζδηνξηζκνχ ηεο εθηίκεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο 

θηεκαηαγνξάο γηα ηα αθίλεηα απηά κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζζνχλ ηπρφλ απνκεηψζεηο ηεο εχινγεο αμίαο απηψλ.  

Ρελ 31/12/2008 ε ηξέρνπζα αμία ησλ επελδχζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζε νηθφπεδα θαη θηίξηα, 

πξνζδηνξίζζεθε απφ ηελ Δηαηξεία, ε νπνία επαλεθηίκεζε ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο ηηο νπνίεο εθάξκνζε ν 

αλεμάξηεηνο εθηηκεηήο θαη νη δηαθνξέο θαηαρσξήζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Νη κεηαβνιέο ζηηο αμίεο 
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ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα θαζψο θαη ηα πνζά πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο γηα ηνλ κηιν 

θαη ηελ εηαηξεία έρνπλ σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000
ΑΘΗΛΖΡΝ 

ΓΙΦΑΓΑΠ

ΝΗΘΝΞΔΓΝ 

ΑΛΓΟΑΒΗΓΑΠ

 ΑΘΗΛΖΡΝ 

ΞΑΡΟΑΠ 

ΑΘΗΛΖΡΝ 

ΞΙΑΗΑΠ

ΞΝΙΘΑΡΝΗΘΗ

Α ΞΑΡΟΑΠ

ΙΝΗΞΑ 

ΑΘΗΛΖΡΑ
ΠΛΝΙΝ

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2007 3.694 141 2.051 5.800 0 767 12.453

Δχινγε αμία ηελ 31/12/2007 6.300 141 2.051 5.800 0 767 15.059

Θέξδνο / (Εεκηά)  (2.607) 0 0 0 0 0  (2.607)

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008 6.273 141 2.051 5.800 1.112 767 16.144

Δχινγε αμία ηελ 31/12/2008 6.273 141 4.068 5.800 1.116 767 18.165

Θέξδνο / (Εεκηά) 0 0  (2.017) 0  (4) 0  (2.021)

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

 

Ξνζά ζε € '000
ΑΘΗΛΖΡΝ 

ΓΙΦΑΓΑΠ

ΝΗΘΝΞΔΓΝ 

ΑΛΓΟΑΒΗΓΑΠ

ΙΝΗΞΑ 

ΝΗΘΝΞΔΓΑ
ΠΛΝΙΝ

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2007 2.220 141 13 2.374

Δχινγε αμία ηελ 31/12/2007 3.780 141 13 3.934

Θέξδνο / (Εεκηά) 1.560 0 0 1.560

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008 3.764 141 13 3.918

Δχινγε αμία ηελ 31/12/2008 3.764 141 13 3.918

Θέξδνο / (Εεκηά) 0 0 0 0

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε ξεπζηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ (πέξαλ ηνπ αθηλήηνπ ηεο Ξπιαίαο Θεζζαινλίθεο 

πνπ πσιήζεθε θαη επαλακηζζψζεθε κε ζχκβαζε lease-back) ζε αθίλεηα ή ζηελ απφδνζε ησλ εζφδσλ ή ηνπ 

πξντφληνο πηζαλήο δηάζεζήο ηνπο. Γελ ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ή γηα πηζαλέο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο πνπ γίλνληαη ζε απηά. 

 

10.8. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

Ζ αλάιπζε ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 465 1.052 0 0

Γάλεηα ζε εηαηξείεο νκίινπ 0 0 24.926 18.900

Απνηίκεζε δαλείσλ 0 0  (3.801)  (2.876)

Καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ
0 0 7.338 0

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 0 0 0 0

Πύλνιν 465 1.052 28.462 16.024

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Νη απαηηήζεηο απηέο αθνξνχλ ζε απαηηήζεηο νη νπνίεο πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο 

ρξήζεο.  
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Ρν θνλδχιη ησλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ ζε εηαηξηθφ επίπεδν αθνξά απαηηήζεηο απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

πνπ γηα ιφγνπο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο απηψλ, ε εηαηξεία ζπκθψλεζε λα εηζπξάμεη πέξαλ ηηο 31/12/2009  

 Νη απαηηήζεηο απφ δάλεηα ζε εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ, αθνξνχλ ζε δάλεηα ρνξεγεζέληα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε. 

Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηα ζηνηρεία απηά απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ρξεζηκνπνηψληαο έλα επηηφθην 

αγνξάο γηα αληίζηνηρα δάλεηα, ιφγσ ηνπ φηη απηά είλαη άηνθα, ελψ φιεο νη κεηέπεηηα κεηαβνιέο, βάζεη ηεο 

κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ζηελ Θαηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Σξήζεο. Αλάιπζε ησλ δαλείσλ απηψλ παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Ξνζά ζε € '000

Σνξήγεζε Γαλείνπ ζε:

ΞΝΟΡΝ 

ΘΑΟΟΑΠ 

ΚΔΙΗΡΩΛ 

ΚΞΖΡΠ A

ΞΝΟΡΝ 

ΘΑΟΟΑΠ 

ΚΔΙΗΡΩΛ 

ΚΞΖΡΠ Β1

ΞΝΟΡΝ 

ΘΑΟΟΑΠ 

ΚΔΙΗΡΩΛ 

ΚΞΖΡΠ Β2

ΞΝΟΡΝ 

ΘΑΟΟΑΠ 

ΓΘΝΙΦ 

ΞΝΟΡΝ 

ΘΑΟΟΑΠ 

ΚΑΟΗΛΑ

KTHMA 

ΞΝΟΡΝ 

ΘΑΟΟΑΠ

VILLAGE CLUB 

ΞΝΟΡΝ 

ΘΑΟΟΑΠ

ΠΑΚΝΠ 

ΚΑΟΗΛΔΠ
ΠΛΝΙΝ

Ζκεξνκελία ρνξήγεζεο 29/03/2004 15/11/2005 30/01/2006 29/03/2004 29/03/2004 29/02/2008 14/02/2008 07/09/2005

Ξνζφ δαλείνπ 4.350 4.890 2.110 2.600 1.000 3.960 1.700 3.950 24.560

Απνηίκεζε δαλείσλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο  (492)  (917)  (396)  (294)  (113)  (1.114)  (476) 0  (3.802)

Νθεηιφκελνη Ρφθνη 0 0 0 0 0 0 366 366

Ινγηζηηθή αμία δαλείνπ 3.858 3.973 1.714 2.306 887 2.846 1.224 4.316 21.124  

 

Ρα δάλεηα απηά είλαη άηνθα, νκνινγηαθά θαη κεηαηξέςηκα ζε κεηνρέο. Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ δαλείσλ απηψλ 

ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε επηηφθην πξνεμφθιεζεο 5,5%, ην 

νπνίν ζεσξείηαη θαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην γηα κειινληηθή απνηίκεζε. 

 

Ρν νκνινγηαθφ δάλεην κε ηε ΠΑΚΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. είλαη έληνθν κε βάζε ππνινγηζκνχ επηηνθίνπ ην EURIBOR 

3κήλνπ πιένλ πεξηζσξίνπ 2,5%. 

 

Πηηο 15/2/2008 θαη 29/2/2008 ε Δηαηξεία ρνξήγεζε πνζά € 1.700.000,00 θαη € 3.960.000,00 ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο 

εηαηξείεο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ VILLAGE CLUB ΑΔ θαη ΘΡΖΚΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΑΔ κε ηε κνξθή κεηαηξέςηκσλ άηνθσλ 

νκνινγηαθψλ δαλείσλ, πνπ είραλ απνθαζηζζεί απφ ηηο Ραθηηθέο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηεο 

29/6/2006 θαη 30/06/2005 αληίζηνηρα.  

 

10.9. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ 

δηθαίσκα λα ζπκςεθηζηνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.  

Ρα ζπκςεθηζκέλα πνζά γηα ηνλ κηιν είλαη ηα παξαθάησ: 
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31/12/2007

Δπίδξαζε από 

κεηαβνιή 

θνξνινγηθνύ 

ζπληειεζηή ζην 

απνηέιεζκα

Αλαβαιόκελε 

θνξνινγία 

ρξήζεο

Ξνζά ζε € '000 Έζνδν / (Έμνδν) Έζνδν / (Έμνδν)

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 300  (71.562) 754  (43.192) 2.105 1.175 2.547,97

Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 17  (2.381) 47  (2.890)  (589) 124 129

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 0 0 0 0 0 0 0

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 0 0 0 0 0 0 0

Απνζέκαηα 0 0 0 0 0 0 0

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 0 6 0 6 0 0 0

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 0 0 0 0 0 0 0

Απαηηήζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα 267  (4.870) 267  (2.056) 0 2.555 433

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 0  (661) 74  (689)  (15) 61 843

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 0 0 19 0 0 0 0

Ξαξνρέο πξνζσπηθνχ 155 0 167 0 8 3 15

Ξξνβιέςεηο 0 0 0 0 0 0 0

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 0 0 0 0 0 0  (0)

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 0 0 1 0 0 1  (1)

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0  (536) 0  (313) 93 130 99

Νκνινγηαθφ δάλεην 0 459 0 101  (62)  (296)  (158)

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0 0 0 0 0 0  (126)

Ινηπά 0 0 0 0 0 0 0

Ξάγηα απνθηεζέληα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 58  (760) 84  (1.409)  (288)  (336)  (1.591)

Αλαγλψξηζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ   1.351 0 2.492 0 1.141 737

Πύλνιν 2.147  (80.306) 3.904  (50.443) 1.252 4.558 2.927

Aλαβαιιόκελε θνξνινγηθή

απαίηεζε /(ππνρξέσζε)
 (78.159)  (46.539) 5.809 2.927

πνρξεώζεηο Έζνδν / (Έμνδν)

31/12/2008 31/12/2007

Ν ΝΚΗΙΝΠ

31/12/2008

Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο Απαηηήζεηο

  

 

Ρα αληίζηνηρα πνζά πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ Δηαηξεία είλαη ηα έμεο: 

 

31/12/2007

Δπίδξαζε από 

κεηαβνιή 

θνξνινγηθνύ 

ζπληειεζηή ζην 

απνηέιεζκα

Αλαβαιόκελε 

θνξνινγία 

ρξήζεο

Ξνζά ζε € '000 Έζνδν / (Έμνδν) Έζνδν / (Έμνδν)

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 0,00 -779,58 0,00 -1.103,27  (81)  (162) 381

Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 0 75 0 120 24 22 20

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 0  (43.965) 0  (23.368) 0 0 0

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 0 0 0 0 0 0 0

Ξαξνρέο πξνζσπηθνχ 10 0 17 0 3 4  (3)

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 0 0 0 0 0 0 0

Απαηηήζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα 267 0 267 0 0  (0)  (267)

Ξάγηα απνθηεζέληα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 0 0 0 0 0 0 0

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0 0 0 0 0 0  (126)

Πύλνιν 277 -44.670 284 -24.351  (53)  (137) 5

Aλαβαιιόκελε θνξνινγηθή

απαίηεζε /(ππνρξέσζε)
 (44.393)  (24.067)  (190) 5

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008

Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο Έζνδν / (Έμνδν)

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

  

Ζ Δηαηξία πξνρψξεζε θαηά ηελ εμεηαδφκελε ρξήζε ζηελ απεηθφληζε ηεο επίδξαζεο απφ ηε κείσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Ππγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Λ.3697/25.09.2008 ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ν θφξνο επί ησλ θεξδψλ ησλ Δηαηξηψλ, κεηψλεηαη 

ζηαδηαθά θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα θάζε έηνο απφ ην 2010 έσο θαη ην 2014, φπνπ ζα αλέξρεηαη ζε 20%. 
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Ξην ζπγθεθξηκέλα γηα θαηεγνξίεο θνλδπιίσλ πνπ ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηνπο πξφθεηηαη λα δηαθαλνληζηεί 

ζην άκεζν κέιινλ έρεη επηιερηεί ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή κέρξη ην 2014 ελψ γηα ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ θνλδπιίσλ ηνπ Νκίινπ έρεη επηιερηεί θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 20% 

 

Πχκθσλα κε ηνλ θνξνινγηθφ λφκν νξηζκέλα εηζνδήκαηα δελ θνξνινγνχληαη θαηά ην ρξφλν ηεο απφθηεζήο 

ηνπο, αιιά θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ηνπο ζηνπο κεηφρνπο. Ζ ινγηζηηθή αξρή ηνπ Νκίινπ είλαη λα αλαγλσξίδεη 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηα εηζνδήκαηα απηά θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ηνπο. 

Ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνλ νπνίν ππφθεηηαη ε κεηξηθή Δηαηξεία θαη νη ππφινηπεο εηαηξείεο πνπ 

έρνπλ έδξα ζηελ Διιάδα γηα ην έηνο 2008 είλαη ίζνο κε 25%.  

Ζ ζπγαηξηθή Δηαηξεία EUROROM κε έδξα ηελ Ονπκαλία, ππφθεηηαη ζε πξαγκαηηθή θνξνινγία εηζνδήκαηνο κε 

ζπληειεζηή 16%. 

Πηηο 31/12/2008 ππήξραλ θνξνινγηθέο δεκηέο γηα ηελ Δηαηξεία, γηα ηηο νπνίεο δελ ππνινγίζηεθε αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή απαίηεζε θαζψο ε δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο δελ εθηηκά φηη ελδέρεηαη λα ζπκςεθηζηνχλ κε ηπρφλ 

κειινληηθά θέξδε. Κε βάζε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία, ν κηινο έρεη ην δηθαίσκα λα αμηνπνηήζεη θνξνινγηθά 

ηηο πξναλαθεξζείζεο δεκηέο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεληαεηίαο απφ ηε ρξήζε ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ. 

 

10.10. Απνζέκαηα 

Ζ αλάιπζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεηαη σο αθνινχζσο: 

 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007

Δκπνξεχκαηα 215 213

Ξξνθαηαβνιέο 0 0

Ξξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή - πνπξντφληα θαη 

πνιείκκαηα

4.597 3.918

Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο - Αλαιψζηκα πιηθά - 

Αληαιιαθηηθά θαη Δίδε ζπζθεπαζίαο

3.773 3.659

Ππλνιηθή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 8.585 7.790

Κείνλ: Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο 0 0

Ππλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 8.585 7.790

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

Ρν ζχλνιν ησλ απνζεκάησλ απηψλ έρνπλ απνηηκεζεί θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ 

ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο. Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο επί ησλ απνζεκάησλ 

ηνπ Νκίινπ έλαληη δαλεηζκνχ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ.  

 

10.11. Απαηηήζεηο από θαηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα 

Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή νκάδα ζπλδεδεκέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εηδηθά γηα πειάηεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρεηηθά ζπκβφιαηα 

θαη ησλ νπνίσλ ε εθηέιεζε ζπλήζσο δηαξθεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ηεο κηα ρξήζεο. Ζ αλάιπζε ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο απφ θαηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο έρεη σο εμήο:  
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Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ππκβαηηθφ έζνδν πνπ ινγίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο
100.555 108.417 3.726 3.074

Πσξεπκέλν θφζηνο έξγσλ 583.361 605.351 5.162 2.911

πιένλ: Θέξδνο πνπ αλαγλσξίζζεθε (ζσξεπηηθά) 79.615 72.504 1.638 163

κείνλ: Εεκία πνπ αλαγλσξίζζεθε (ζσξεπηηθά)  (15.027)  (23.092) 0 0

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑΝ ΝΚΗΙΝΠ

 

 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Απαίηεζε απφ θαηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο (απφ πειάηεο) 41.827 31.501 1 1

πνρξέσζε απφ θαηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο (πξνο 

πειάηεο)
 (90)  (1.799)  (1.068)  (1.068)

Πχλνιν ιεθζέλησλ πξνθαηαβνιψλ  (2.955) 6.095 0 0

Θξαηήζεηο Ξειαηψλ γηα θαιή εθηέιεζε 3.544 5.411 0 0

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

10.12. Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Ζ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη ινηπψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ κηιν θαη ηελ Δηαηξεία 

παξαηίζεηαη σο αθνινχζσο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ξειάηεο 36.453 22.398 223 266

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 120 120 0 0

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 2.085 4.383 357 3.061

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 0 0 285 140

Απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην 1.009 76 0 0

Ξαξαθξαηεκέλεο εγγπήζεηο 0 0 0 0

Πύλνιν απαηηήζεσλ 39.667 26.977 865 3.467

Κείνλ: Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο  (1.083)  (925)  (153)  (153)

Πύλνιν θαζαξώλ απαηηήζεσλ 38.584 26.052 712 3.314

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Ζ αχμεζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ πειαηψλ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγσ ζηελ θαζπζηέξεζε εμφθιεζεο εγθεθξηκέλσλ 

ινγαξηαζκψλ απφ ην Διιεληθφ θαη ην Ονπκάληθν Γεκφζην. Ζ ελειηθίσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ 

(εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ, ζεκ. 10.12, 10.13 θαη 10.14) παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Ξνζά ζε € '000
1/1/-

31/12/2008

1/1/-

31/12/2007

1/1/-

31/12/2008

1/1/-

31/12/2007

Ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο 20.556 39.978 89 140 

Κεηαμχ 3 θαη 6 κελψλ 30.540 27.997 6.945 3.383 

Κεηαμχ 6 κελψλ θαη 1 έηνπο 64.917 19.817 13.231 113 

Κεγαιχηεξε ηνπ 1 έηνπο 0 24.435 0 11.995 

Mείνλ πξνβιέςεηο (21.587) (20.155) (11.635) (12.013)

Πύλνιν 94.426 92.072 8.630 3.618 

O ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ησλ ελδείμεσλ γηα ηπρφλ 

απνκείσζε ηνπο. Νξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεκαηηζηεί 

αληίζηνηρε πξφβιεςε € 21.587 ρηι.(2007: € 20.155ρηι) θαη € 11.635 ρηι.(2007: € 12.013ρηι). 
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Πηα αλσηέξσ πνζά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη απαηηήζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα ιφγσ δηαθνξεηηθήο 

θχζεο ηεο απαίηεζεο, θαζψο απηή ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα θάζε πεξίνδν. 

 

10.13. Απαηηήζεηο από θνηλνπξαμίεο / ππνρξεώζεηο πξνο θνηλνπξαμίεο 

Ν κηινο ζπκκεηέρεη θπξίσο µέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. θαη ΡΝΜΝΡΖΠ ζε αξθεηέο θνηλνπξαμίεο, πνπ 

αζρνινχληαη µε θαηαζθεπέο. Νη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο απφ θαη πξνο Θνηλνπξαμίεο αλαιχνληαη ζηνπο 

πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007

Απαηηήζεηο απφ θνηλνπξαμίεο ΚΝΣΙΝ 4.497 1.706

Απαηηήζεηο απφ θνηλνπξαμίεο ΡΝΜΝΡΖ 647 627

Πύλνιν απαηηήζεσλ από θνηλνπξαμίεο 5.145 2.332

Κείνλ: Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο (3.481) (980)

Πύλνιν θαζαξώλ απαηηήζεσλ από θνηλνπξαμίεο 1.664 1.352

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007

πνρξεψζεηο πξνο θνηλνπξαμίεο ΚΝΣΙΝ 0 567

πνρξεψζεηο πξνο θνηλνπξαμίεο ΡΝΜΝΡΖΠ 0 0

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ πξνο θνηλνπξαμίεο 0 567

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

Νη θνηλνπξαμίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ, κε ηε κέζνδν ηεο Θαζαξήο Θέζεο 

θαη σο εθ ηνχηνπ νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ έρνπλ απαιεηθζεί απφ ηνλ ελνπνηεκέλν 

ηζνινγηζκφ. 

 

Ν φκηινο ελνπνηεί ηηο θνηλνπξαμίεο κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ νκίινπ ζηηο 

θνηλνπξαμίεο απηέο θαζψο θαη επηιεγκέλα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ θνηλνπξαμηψλ απηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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Ξνζά ζε € '000

Δπσλπκία Θνηλνπξαμίαο ζεκ.
% 

Ππκκεηνρήο
Σώξα

Ίδηα 

Θεθάιαηα

Κε 

θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό

Θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό

Πύλνιν 

πνρξεώζε

σλ

Έζνδα Έμνδα

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ-ΗΛΡΟΑΘΝΚ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ-ΓΑΛΡΕΝΙΑΠ 

ΓΗΑ ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΙΚΒΖΠΖΠ
(i) 32,50% ΔΙΙΑΓΑ 0 14 1.193 1.207 0 0 

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ-ΗΛΡΟΑΘΑΡ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ ΝΙΚΞΗΑΘΝ 

ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΡΗΠΦΑΗΟΗΠΖΠ ΝΑΘΑ
(i) 50,00% ΔΙΙΑΓΑ 15 3 77 65 0 42 

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ ΑΔ-ΑΘΖΛΑΗΘΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΔ-ΗΛΡΟΑΘΑΡ 

ΑΔ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ ΞΑΛΘΔΠΠΑΙΗΘΝ ΠΡΑΓΗΝ Λ.ΗΥΛΗΑΠ 

ΒΝΙΝ

(i) 32,50% ΔΙΙΑΓΑ (481) 0 2.635 3.116 0 (113)

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ ΑΔ-ΑΘΖΛΑ ΑΔ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΖΠ 

ΓΥΓΥΛΖΠ
(i) 50,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 65 2.942 3.007 2.189 3.807 

Θ/Μ  ΑΘΡΥΟ - ΚΝΣΙΝΠ (i) 30,00% ΔΙΙΑΓΑ 10 31 6.737 6.758 10.783 9.470 

31/12/2008

 

Ξνζά ζε € '000

Δπσλπκία Θνηλνπξαμίαο ζεκ.
% 

Ππκκεηνρήο
Σώξα

Ίδηα 

Θεθάιαηα

Κε 

θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό

Θπθινθνξνύλ 

ελεξγεηηθό

Πύλνιν 

πνρξεώζε

σλ

Έζνδα Έμνδα

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ-ΗΛΡΟΑΘΝΚ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ-ΓΑΛΡΕΝΙΑΠ 

ΓΗΑ ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΙΚΒΖΠΖΠ
(i) 32,50% ΔΙΙΑΓΑ  (1.304) 0 2.723 4.027 428 132

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ-ΗΛΡΟΑΘΑΡ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ ΝΙΚΞΗΑΘΝ 

ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΡΗΠΦΑΗΟΗΠΖΠ ΝΑΘΑ
(i) 50,00% ΔΙΙΑΓΑ  (21) 12 8.152 8.185 37 205

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ ΑΔ-ΑΘΖΛΑΗΘΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΔ-ΗΛΡΟΑΘΑΡ 

ΑΔ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ ΞΑΛΘΔΠΠΑΙΗΘΝ ΠΡΑΓΗΝ Λ.ΗΥΛΗΑΠ 

ΒΝΙΝ

(i) 32,50% ΔΙΙΑΓΑ 28 0 3.673 3.645 0 64

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ ΑΔ-ΑΘΖΛΑ ΑΔ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΖΠ 

ΓΥΓΥΛΖΠ
(i) 50,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 96 4.953 5.049 2.129 3.099

31/12/2007

 

 

Πεκεηώζεηο: 

(i) Αθνξά Ππκκεηνρέο ηεο ΚΝΣΙΝΠ ΑΔ. ζηηο ζπγθεθξηκέλεο Θνηλνπξαμίεο. Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο TEXNIKH 

ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ ζηελ ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. είλαη 48,23%. 
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Νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζε θάπνηεο θνηλνπξαμίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη θνηλνπξαμίεο πνπ δελ ελνπνηνχληαη, ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ ζε απηέο, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ελνπνηνχληαη θαη ηα 

βαζηθά νηθνλνκηθά ηνπο κεγέζε θαηά ηελ ρξήζε 2008: 

Ξνζά ζε € '000

Δπσλπκία Θνηλνπξαμίαο ζεκ.
% 

Ππκκεηνρήο
Σώξα

Θύθινο 

Δξγαζηώλ

Απνηειέζκα

ηα πξό 

θόξσλ

Πύλνιν 

ελεξγεηηθνύ

Ίδηα 

θεθάιαηα

Θ/Μ Ρ.O.-MOΣΙΝΠ (i) 60,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 0 10 1 

Θ/Μ ΡΔΝ-ΚΝΣΙΝΠ (ii) 49,00% ΔΙΙΑΓΑ 1.060 70 348 1 

Θ/Μ Ρ.O.-ΚΝΣΙΝΠ (i) 50,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 (3) 18 1 

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ-ΡΝ (i) 60,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 5 351 1 

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ ΑΔ-ΓΔΘ ΑΔ (ii) 99,80% ΔΙΙΑΓΑ 0 0 191 1 

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ-ΥΟΗΥΛ (i) 50,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 (2) 314 15 

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ-ΘΔΚΔΙΗΝΓΝΚΖ (i) 90,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 0 19 2 

Θ/Μ ΚΖΣΑΛΗΘΖ-J&P-ΑΒΑΜ-ΑΘΖΛΑ-ΚΝΣΙΝΠ (ii) 34,46% ΔΙΙΑΓΑ 0 0 289 59 

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ-ΔΘΙΔΗΓΖΠ (i) 50,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 0 217 6 

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ-ΑΡΡΗΘΑΡ-ΒΗΝΡΔΟ (ii) 40,00% ΔΙΙΑΓΑ 250 (1) 58 29 

Θ/Μ ΡΝΜΝΡΖΠ-AGOLMA (i) 89,40% ΔΙΙΑΓΑ 304 107 897 0 

Θ/Μ ΡΝΜΝΡΖΠ-ΓΝΠΓΝΛΖΠ (i) 99,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 6 571 2 

Θ/Μ T.O.-MOXΙΝΠ (ii) 50,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 0 10 1 

K/ΜΗΑ DE LIETO SPA-ΠΗΓΑΙΑΠ ΑΡΔ-ΚΔΡΟΝ ΑΡΔ-ΔΙΡΔΘ 

ΑΡΔ-ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ- ΓΔΘ Α.Δ-ΔΟΓΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΑΡΔ-

ΓΥΟΗΘΖ ΑΡΔ-ΖΛΗΝΣΝΠ ΑΡΔ-ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΡΔ-

ΝΚΖΟΝΠ ΑΔ-ΡΔΟΛΑ ΑΡΔ

(i) 20,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 0 141 31 

31/12/2008

 

Ξνζά ζε € '000

Δπσλπκία Θνηλνπξαμίαο
% 

Ππκκεηνρήο
Σώξα

Θύθινο 

Δξγαζηώλ

Απνηειέζκα

ηα πξό 

θόξσλ

Πύλνιν 

ελεξγεηηθνύ

Ίδηα 

θεθάιαηα

Θ/Μ Ρ.O.-MOΣΙΝΠ (i) 60,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 8 9 1

Θ/Μ ΡΔΝ-ΚΝΣΙΝΠ (ii) 49,00% ΔΙΙΑΓΑ 1.710 118 493 1

Θ/Μ Ρ.O.-ΚΝΣΙΝΠ (i) 50,00% ΔΙΙΑΓΑ 0  (1) 13 1

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ-ΡΝ (i) 60,00% ΔΙΙΑΓΑ 0 1 320 1

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ ΑΔ-ΓΔΘ ΑΔ (ii) 99,80% ΔΙΙΑΓΑ 0  (1) 174 1

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ-ΥΟΗΥΛ (i) 50,00% ΔΙΙΑΓΑ 0  (166) 317 15

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ-ΘΔΚΔΙΗΝΓΝΚΖ (i) 90,00% ΔΙΙΑΓΑ 0  (1) 20 2

Θ/Μ ΚΖΣΑΛΗΘΖ-J&P-ΑΒΑΜ-ΑΘΖΛΑ-ΚΝΣΙΝΠ (ii) 34,46% ΔΙΙΑΓΑ 4.685 0 3.498 59

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ-ΔΘΙΔΗΓΖΠ (i) 50,00% ΔΙΙΑΓΑ 367 356 465 6

Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ-ΑΡΡΗΘΑΡ-ΒΗΝΡΔΟ (ii) 40,00% ΔΙΙΑΓΑ 0  (25) 33 29

Θ/Μ ΡΝΜΝΡΖΠ-AGOLMA (i) 89,40% ΔΙΙΑΓΑ 99  (2) 575 0

Θ/Μ ΡΝΜΝΡΖΠ-ΓΝΠΓΝΛΖΠ (i) 99,00% ΔΙΙΑΓΑ 365 9 571 2

Θ/Μ T.O.-MOXΙΝΠ (ii) 50,00% ΔΙΙΑΓΑ 0  (0) 10 1

K/ΜΗΑ DE LIETO SPA-ΠΗΓΑΙΑΠ ΑΡΔ-ΚΔΡΟΝ ΑΡΔ-ΔΙΡΔΘ 

ΑΡΔ-ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ- ΓΔΘ Α.Δ-ΔΟΓΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΑΡΔ-

ΓΥΟΗΘΖ ΑΡΔ-ΖΛΗΝΣΝΠ ΑΡΔ-ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΡΔ-

ΝΚΖΟΝΠ ΑΔ--ΡΔΟΛΑ ΑΡΔ

(i) 20,00% ΔΙΙΑΓΑ 0  (6) 135 31

31/12/2007
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Πεκεηώζεηο: 

(i) Ξξφθεηηαη γηα αλελεξγέο θνηλνπξαμίεο, νη νπνίεο παξακέλνπλ πθηζηάκελεο ιφγσ εθθξεκψλ δηθαζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ ησλ 

θνηλνπξαμηψλ απηψλ θαηά ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ.  

(ii) Ξξφθεηηαη γηα θνηλνπξαμίεο αλαδφρνπ κε θαηαζθεπάζηξηεο ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο, φπνπ ην έζνδν θαη ην έμνδν 

πεξηιακβάλεηαη απεπζείαο ζηα βηβιία ησλ κειψλ ηεο. 

 

 

10.14. Ινηπέο απαηηήζεηο 

Νη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 2.693 4.053 0 96

Ινηπέο πξνθαηαβνιέο 5.000 4.859 28 67

Ξξνπιεξσζέληα έμνδα 411 371 62 3

Σξεψζηεο δηάθνξνη 7.440 11.474 1.885 1.819

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην 29.615 28.049 10.481 10.178

Απαίηεζε επηζηξνθήο θφξνπ Ακεξηθήο 6.945 0 6.945 0

Ξξνθαηαβνιέο ζε πξνζσπηθφ 70 65 0 0

Απαίηεζε ΦΞΑ 2.601 4.757 0 0

Ξαξαθξαηεκέλεο εγγπήζεηο πειαηψλ 1.244 1.203 0 0

Αλαγλψξηζε Δπηρνξήγεζεο 18.925 27.953 0 0

Πύλνιν ινηπώλ απαηηήζεσλ 74.944 82.784 19.401 12.163

Κείνλ: Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο  (20.766)  (18.117)  (11.482)  (11.860)

Πύλνιν θαζαξώλ απαηηήζεσλ 54.178 64.667 7.919 303

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Ζ κείσζε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ ηνπ Νκίινπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ είζπξαμε κέξνπο ησλ δηθαηνχκελσλ 

επηρνξεγήζεσλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην γηα εθηειεζκέλα επελδπηηθά έξγα. 

 

10.15. Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεηά ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

Ξξφθεηηαη γηα ηνπνζεηήζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο, ζε κεηνρέο κε βξαρππξφζεζκν επελδπηηθφ νξίδνληα. 

Ξνζά ζε € '000 Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

πόινηπν ηελ 1/1/2007 1.079 481

Κεηαθφξεο 0 0 

Ξσιήζεηο  (773) (481)

Αλαπξνζαξκνγέο εχινγεο αμίαο  (104) 0 

πόινηπν ηελ 31/12/2007 202 0

Κεηαθφξεο 0 0 

Ξσιήζεηο 0 0 

Αλαπξνζαξκνγέο εχινγεο αμίαο  (177) 0 

πόινηπν ηελ 31/12/2008 25 0  

 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηεινχληαη απφ ην ραξηνθπιάθην ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ.  
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10.16. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Ρα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζηα ηακεία ηεο Δηαηξείαο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο δηαζέζηκεο ζε 

πξψηε δήηεζε. Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ 

σο αθνινχζσο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 798 460 5 26

Γηαζέζηκα ζηηο ηξάπεδεο 9.812 15.060 560 456

Ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ - Repos 2.400 2.084 0 0

Ινγαξηαζκνί δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ 0 73 0 0

Ξάγηα ζηνηρεία θαηεγνξηνπνηεκέλα σο Θξαηνχκελα πξνο 

πψιεζε
0 0 0 0

Πύλνιν ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ & ηζνδύλακσλ 13.010 17.677 565 482

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

10.17. Κεηνρηθό θεθάιαην 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 165.625.000 Δπξψ θαη δηαηξείηαη ζε 165.625.000 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00 Δπξψ ε θάζε κία. Πρεηηθά κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 

δελ ππάξρνπλ εηδηθνί πεξηνξηζκνί, πέξαλ ησλ φζσλ ππαγνξεχεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

10.18. Θεθάιαην ππέξ ην άξηην  

Ρν ππέξ ην άξηην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ηελ 31/12/2008, ζην πνζφ ησλ € 253.783.681 θαη 

έρεη πξνθχςεη απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ έλαληη κεηξεηψλ ζε αμία κεγαιχηεξε ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο. 
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10.19. Απνζεκαηηθά εύινγεο άμηαο 

Ρα απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000

Απνηίκεζε 

παγίσλ ζε 

εύινγεο αμίεο

Σξεκαηννηθνλ

νκηθά ζηνηρεία 

δηαζέζηκα 

πξνο πώιεζε 

Πύλνιν

Απνηίκεζε 

παγίσλ ζε 

εύινγεο αμίεο

Σξεκαηννηθνλ

νκηθά ζηνηρεία 

δηαζέζηκα 

πξνο πώιεζε 

Πύλνιν

πόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2007 129.175 0 129.175 1.463 178.800 180.263 

Αχμεζε εχινγεο αμίαο 180 0 180 0 0 0 

Κείνλ: Αλαβαιιφκελνο Φφξνο (45) 0 (45) 0 0 0 

Κείσζε αμίαο ζπκκεηνρψλ 0 0 0 0 (138.111) (138.111)

Αχμεζε αμίαο ζπκκεηνρψλ 0 0 0 0 3.730 3.730 

Ξιένλ: Αλαβαιιφκελνο Φφξνο  0 0 0 0 24.586 24.586 

Αλαζηξνθή απνκείσζεο 0 0 0 0 4.248 4.248 

Απφζβεζε Απνζεκαηηθνχ Δχινγεο Αμίαο (1.847) 0 (1.847) (13) 0 (13)

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο απφζβεζεο απνζεκαηηθνχ 

εχινγεο αμίαο
462 0 462 3 0 3 

Κεηαθνξά απνζεκαηηθνχ ζε απνηειέζκαηα εηο λέν (292) 0 (292) 0 0 0 

Κεηαθνξά αλαβαιιφκελνπ θφξνπ απνζεκαηηθψλ ζηα 

απνηειέζκαηα εηο λέν
71 0 71 0 0 0 

Ινηπέο Ξξνζαξκνγέο 3 0 3 0 0 0 

Κείνλ: Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο 71 0 71 0 0 0 

πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 127.777 0 127.777 1.453 73.253 74.706 

Αχμεζε εχινγεο αμίαο 161.059 0 161.059 643 0 643 

Κείνλ: Αλαβαιιφκελνο Φφξνο (29.825) 0 (29.825) (59) 0 (59)

Κείσζε αμίαο ζπκκεηνρψλ 0 0 0 0 (14.828) (14.828)

Αχμεζε αμίαο ζπκκεηνρψλ 0 0 0 0 127.235 127.235 

Κεηαθνξά απνζεκαηηθνχ ζε απνηειέζκαηα ιφγσ 

απνκείσζεο

0 0 0 0 777 777 

Κεηαθνξά απνζεκαηηθνχ ζε απνηειέζκαηα ιφγσ 

πψιεζεο

0 0 0 0 (483) (483)

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ αιιάγή θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή απνζεκαηηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

0 0 0 0 4.645 4.645 

Κείνλ: Αλαβαιιφκελνο Φφξνο ρξήζεο 0 0 0 0 (25.241) (25.241)

Απφζβεζε Απνζεκαηηθνχ Δχινγεο Αμίαο (1.852) 0 (1.852) (13) 0 (13)

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο απφζβεζεο απνζεκαηηθνχ 

εχινγεο αμίαο

461 0 461 2 0 2 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ αιιάγή θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή απφζβεζεο απνζεκαηηθνχ εχινγεο αμίαο

7.698 0 7.698 140 0 140 

Κεηαθνξά απνζεκαηηθνχ ζε απνηειέζκαηα εηο λέν 0 0 0 0 0 0 

Δπίδξαζε αιιαγήο πνζνζηψλ ζε ζπγαηξηθέο (11.151) 0 (11.151) 0 0 0 

Κεηαθνξά αλαβαιιφκελνπ θφξνπ απνζεκαηηθψλ ζηα 

απνηειέζκαηα εηο λέν
0 0 0 0 0 0 

Ινηπέο Ξξνζαξκνγέο 0 0 0 0 0 0 

Κείνλ: Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο 0 0 0 0 0 0 

πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 254.167 0 254.167 2.166 165.358 167.524 

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Ν κηινο θαη ε Δηαηξεία έρνπλ αλαγλσξίζεη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε επί ηνπ θέξδνπο 

επαλεθηίκεζεο παγίσλ ζε εχινγεο αμίεο. Δπίζεο ε Δηαηξεία είρε αλαγλσξίζεη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε επί ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απνηίκεζε θπξίσο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ 

ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ.  
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10.20. Ινηπά απνζεκαηηθά 

Ρα ινηπά απνζεκαηηθά ηνπ Νκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000
Ραθηηθό 

απνζεκαηηθν

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Δηδηθά & 

αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθό 

ρνξεγεζέλησλ 

δηθαησκάησλ 

ζπκκεηνρηθώλ 

ηίηισλ

Πύλνιν

πόινηπν ηελ 1/1/2007 4.689 5.480  (1.241) 0 8.928

Πρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ 50 0 0 0 50

Πρεκαηηζκφο ινηπψλ απνζεκαηηθψλ 0 0 0 0 0

Ινηπέο πξνζαξκνγέο 0  (20) 0 0  (20)

Κεηαθνξά κέξνπο απνζεκαηηθνχ ζε απνηειέζκαηα εηο 

λέν
0 0 0 0 0

πόινηπν ηελ 31/12/2007 4.739 5.460  (1.241) 0 8.958

Πρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ 0 0 0 0 0

Πρεκαηηζκφο ινηπψλ απνζεκαηηθψλ 0 0 0 0 0

Ινηπέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0 0

Aπνζεκαηηθν εζσηεξηθεο αμηαο stock option 40 0 0 13.935 13.975

Κεηαθνξά κέξνπο απνζεκαηηθνχ ζε απνηειέζκαηα εηο 

λέν
0 0 0 0 0

πόινηπν ηελ 31/12/2008 4.779 5.460  (1.241) 13.935 22.933

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

Πε εθηέιεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γ.Π ησλ κεηφρσλ ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ 

ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. ηεο 05/06/2008, έγηλε δηάζεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (stock 

options) ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ 3.270.000 κε ηηκή δηάζεζεο ζηελ νλνκαζηηθή αμία 

ηεο κεηνρήο ελελήληα ιεπηά (€ 0,90), ήηνη πνζνχ € 2.943.000. Δπίζεο ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο 

Ραθηηθήο Γ.Π. ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ζπγαηξηθήο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. ηεο 30/6/2008 έγηλε δηάζεζε 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (stock options) ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ 

1.324.000 κε ηηκή δηάζεζεο ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηξία επξψ (€ 3,00), ήηνη πνζνχ € 3.972.000. Ζ 

απνηίκεζε ζε εχινγε αμία ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ, είρε σο απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκφ ζρεηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ χςνπο € 13,93 εθαη. 
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Ρα ινηπά απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000
Ραθηηθό 

απνζεκαηηθν

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Δηδηθά & 

αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Πύλνιν

πόινηπν ηελ 1/1/2007 4.174 1.095 2.608 7.877

Πρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ 0 0 0 0

Πρεκαηηζκφο ινηπψλ απνζεκαηηθψλ 0 0 0 0

Ινηπέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0

Κεηαθνξά κέξνπο απνζεκαηηθνχ ζε απνηειέζκαηα εηο 

λέν
0 0 0 0

πόινηπν ηελ 31/12/2007 4.174 1.095 2.608 7.877

Πρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ 0 0 0 0

Πρεκαηηζκφο ινηπψλ απνζεκαηηθψλ 0 0 0 0

Ινηπέο πξνζαξκνγέο 0 0 0 0

Κεηαθνξά κέξνπο απνζεκαηηθνχ ζε απνηειέζκαηα εηο 

λέν
0 0 0 0

πόινηπν ηελ 31/12/2008 4.174 1.095 2.608 7.877

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Ραθηηθό Απνζεκαηηθό: Πχκθσλα κε ηελ Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη, απφ ηα 

θέξδε ηεο ρξήζεο, λα ζρεκαηίζνπλ ην 5% ζαλ ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κέρξηο φηνπ απηφ θηάζεη ην έλα ηξίην ηνπ 

θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο Δηαηξείαο απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή 

ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ.  

 

Αθνξνιόγεηα θαη Δηδηθώο Φνξνινγεζέληα Απνζεκαηηθά: Ρα απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο 

θνξνινγίαο έζνδα θαη ηα απνζεκαηηθά θνξνινγεζέληα θαη’ εηδηθφ ηξφπν αθνξνχλ έζνδα απφ ηφθνπο θαη 

πσιήζεηο ζπκκεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ ζην Σξεκαηηζηήξην εηαηξεηψλ θαη ηα νπνία είλαη κε θνξνινγήζηκα ή έρεη 

γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ πεγή. Ξέξαλ ησλ ηπρφλ πξνπιεξσζέλησλ θφξσλ ηα απνζεκαηηθά απηά 

ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε ζηελ πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο. Πηελ παξνχζα θάζε ε Δηαηξεία δελ έρεη πξφζεζε λα 

δηαλείκεη ηα ζπγθεθξηκέλα απνζεκαηηθά θαη σο εθ ηνχηνπ δε ινγηζηηθνπνηήζεθε ε ζρεηηθή αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε.  

 

Αθνξνιόγεηα Απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ θαη ινηπά εηδηθά απνζεκαηηθά: Ρα 

αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ αθνξνχλ κε δηαλεκεζέληα θέξδε ηα νπνία απαιιάζζνληαη 

ηεο θνξνινγίαο βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ επαξθή 

θέξδε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπο). Ρα απνζεκαηηθά απηά αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν επελδχζεηο θαη δελ 

δηαλέκνληαη. Γηα ηα απνζεκαηηθά απηά δελ έρεη ινγηζηηθνπνηεζεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε. 
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10.21. Ίδηεο κεηνρέο 

Πε εθηέιεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Β’ Δπαλαιεπηηθήο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο 

ηεο 8εο Πεπηεκβξίνπ 2008 (ηεο απφ 30/6/2008 αξρηθήο, ηεο απφ 30/7/2008 κεη’ αλαβνιήο θαη ηεο απφ 

19/8/2008 Α΄ Δπαλαιεπηηθήο) αγνξάζζεθαλ, ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο 501.638 ηεκάρηα ηδίσλ κεηνρψλ 

ζπλνιηθήο αμίαο € 116,9 ρηι., κε ζθνπφ ηελ εληφο δηεηίαο παξνρή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο ζηα κέιε ηνπ 

Γ.Π. θαη ζηα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ζε κέιε ηνπ Γ.Π. θαη ζηειέρε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ 

εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Θαηά ηελ 31/12/2008, αιιά έσο θαη 

ζήκεξα, νη κεηνρέο απηέο παξακέλνπλ αδηάζεηεο θαη ζε πεξίπησζε παξέιεπζεο απξάθηνπ ηεο πξνζεζκίαο ησλ 

δψδεθα κελψλ απφ ηελ απφθηεζή ηνπο, ζα ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

Θ.Λ.2190/1920.  

 

10.22. πόινηπν θεξδώλ εηο λέν 

Γηα ηελ ρξήζε 2008 δελ ζα δηαλεκεζεί κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. 

 

10.23. Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

Ζ κεηαβνιή ηνπ θνλδπιίνπ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ γηα ηνλ κηιν θαη ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

πόινηπν ηελ 1/1/2007  (23.614) 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ππνθ/ησλ 

εμσηεξηθνχ
85 85

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ζπγαηξηθψλ 

εμσηεξηθνχ
9.325 0

πόινηπν ηελ 31/12/2007  (14.204) 85

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ππνθ/ησλ 

εμσηεξηθνχ
27 27

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ζπγαηξηθψλ 

εμσηεξηθνχ
14.005 0

πόινηπν ηελ 31/12/2008  (172) 112  

 

10.24. πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιέγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

Ν κηινο θαη ε Δηαηξεία αλαγλσξίδνπλ σο ππνρξέσζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, 

ηελ παξνχζα αμία ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο πνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηελ θαηαβνιή εθάπαμ απνδεκίσζεο ζην 

πξνζσπηθφ πνπ απνρσξεί ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ππνινγίζηεθε θαηφπηλ αλαινγηζηηθήο 

κειέηεο πνπ έγηλε απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή. Ππγθεθξηκέλα, ε ζρεηηθή κειέηε αθνξνχζε ζηελ δηεξεχλεζε θαη 

ππνινγηζκφ ησλ αλαινγηζηηθψλ κεγεζψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηνπλ ηα Γηεζλή 

Ινγηζηηθά Ξξφηππα (Γ.Ι.Ξ. 19) θαη είλαη ππνρξεσηηθφ λα θαηαρσξεζνχλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ θάζε επηρείξεζεο. 

 

Ν κηινο θαη ε Δηαηξεία, δελ έρνπλ επίζεκα ή αλεπίζεκα ελεξγνπνηήζεη θαλέλα εηδηθφ πξφγξακκα παξνρψλ πξνο 

ηνπο εξγαδφκελνπο, ην νπνίν λα δεζκεχεηαη γηα παξνρέο ζε πεξηπηψζεηο απνρσξήζεσλ εξγαδφκελσλ. Ρν κφλν 
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πξφγξακκα πνπ βξίζθεηαη ελ ηζρχ είλαη ε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία Λ.2112/1920 

θαη 3198/1955 γηα παξνρή εθάπαμ πνζνχ ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ έρνπλ σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

πνρξεώζεηο Ηζνινγηζκνύ αξρήο 678 735 69 58

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 186  (51)  (19) 11

Πύλνιν 864 684 50 69

Σξεώζεηο ζηα απνηειέζκαηα

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο (πξνβιέςεηο θαη θαηαβνιέο) 186  (51)  (19) 11

Πύλνιν 186  (51)  (19) 11

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ξαξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 913 956 30 57

Κε θαηαρσξεζέληα ινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) 77  (139) 20 12

Κε θαηαρσξεζέλ θφζηνο πξνυπεξεζίαο  (126)  (133) 0 0

Πύλνιν 864 684 50 69

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Ρα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο είλαη ηα παξαθάησ: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 232 160 9 8

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 44 38 3 2

Ξαξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε  (265)  (418) 0  (10)

Θφζηνο πεξηθνπψλ/δηαθαλνληζκψλ/ηεξκαηηζκνχ 

ππεξεζίαο
205 165 0 11

Θφζηνο αλαδηνξγάλσζεο 0 0 0 0

Άιια έζνδα/έμνδα  (41) 0  (30) 0

Αλαγλψξηζε αλαινγηζηηθνχ θέξδνπο/δεκηάο 10 3 0 0

Αλαγλψξηζε θφζηνπο πξνυπεξεζίαο 3 2 0 0

Πύλνιν 188  (51)  (18) 11

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Νη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο αλσηέξσ ινγηζηηθνχο ζθνπνχο είλαη νη εμήο: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 5,67% 4,80% 5,67% 4,80%

Κειινληηθέο απμήζεηο ηηκψλ 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Κέζνο ππνινηπφκελνο ρξφλνο εξγαζίαο 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
 

 

Γεκνγξαθηθέο πνζέζεηο 

Θλεζηκόηεηα: Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ν ειβεηηθφο πίλαθαο ζλεζηκφηεηαο EVK2000 γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο 
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Λνζεξόηεηα: Γεδνκέλνπ ηνπ καθξνρξφληνπ νξίδνληα ηεο απνηίκεζεο ιήθζεθαλ ππφςε πηζαλφηεηεο 

λνζεξφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αληίζηνηρν ειβεηηθφ πίλαθα EVK2000 γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο ηξνπνπνηεκέλν 

θαηά 50%. 

Ζιηθίεο θαλνληθήο απνρώξεζεο: Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη φξνη απνρψξεζεο ηνπ Ρακείνπ Θνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο πνπ αλήθεη ν θάζε εξγαδφκελνο, φπσο απηνί έρνπλ δηακνξθσζεί κε ηηο πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο. 

 

10.25. Κειινληηθά έζνδα θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ 

Πην θνλδχιη απηφ πεξηιακβάλνληαη νη επηρνξεγήζεηο παγίνπ ελεξγεηηθνχ. 

Ξνζά ζε € '000

Δπηρνξήγεζε 

Θαηαζθεπήο 

Αηνιηθνύ 

Ξάξθνπ

Δπηρνξήγεζε 

Θαηαζθεπήο 

Καξηλώλ

Ινηπέο 

επηρνξεγήζεηο

Αλαθαίληζε 

Μελνδνρείσλ

Θαηαζθεπή 

SPA
Πύλνιν

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1/1/2007 906 3.746 2.852 2.628 2.100 12.232

Αλαγλψξηζε επηρνξεγήζεσλ 0 280 4.375 15.901 1.711 22.267

Απφζβεζε  (14)  (241)  (227)  (251)  (133)  (866)

Γηαγξαθή επηρνξεγήζεσλ 0 0 0 0 0 0

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2007 892 3.785 7.000 18.278 3.678 33.633

Αλαγλψξηζε επηρνξεγήζεσλ 0 0 0 0 0 0

Απφζβεζε 0  (241)  (579)  (1.044)  (233)  (2.097)

Γηαγξαθή επηρνξεγήζεσλ 0 0 0 0 0 0

Κείσζε επηρνξεγήζεσλ ιφγσ πψιεζεο ζπγαηξηθήο  (892) 0 0 0 0  (892)

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008 0 3.544 6.421 17.234 3.445 30.644

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

 Ρα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα επηρνξεγνχκελα επελδπηηθά ζρέδηα ηα νπνία έρεη αλαιάβεη ν κηινο αθνξνχλ: 

 Δπηρνξήγεζε ηνπ ΞΔΘΝ πξνο ηελ εηαηξεία ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΔΙΗΡΥΛ ΚΞΖΡΠ Α.Δ. κε αληηθείκελν 

επέλδπζεο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο πηέξπγαο Α & Γ ηνπ μελνδνρείνπ. Ρν θφζηνο ησλ επηιεγκέλσλ δαπαλψλ 

ηεο επέλδπζεο ζχκθσλα κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε αλέξρεηαη ζε € 18,22 εθαη., ελψ ην πνζφ ηεο 

επηρνξήγεζεο αλέξρεηαη ζε πνζφ € 6,38 εθαη. Ρν ελ ιφγσ έξγν νινθιεξψζεθε εληφο ηεο ρξήζεο 2008, 

ελψ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ειέγρζεθε απφ ην Θεληξηθφ ξγαλν Διέγρνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ, πηζηνπνηήζεθε ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη θαηεβιήζε, εληφο ηνπ Καξηίνπ 2009, ην 50% 

ηεο δηθαηνχκελεο επηρνξήγεζεο ηνπ Γεκνζίνπ. Αλακέλεηαη ε έγθξηζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ απηνχ 

απφ ηε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή ηνπ π. Νη. Ν θαη ε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ 50% ηεο δηθαηνχκελεο 

επηρνξήγεζεο.  

 Δπηρνξήγεζε ηνπ ΞΔΘΝ πξνο ηελ εηαηξεία ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ κε αληηθείκελν 

επέλδπζεο ηελ αλαθαίληζε κε αλαβάζκηζε απφ 4* ζε 5* ηνπ Μελνδνρείνπ ΠΗΘΥΛΗΑ. Ζ ζπλνιηθή 

εγθεθξηκέλε δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε € 23,81 εθαη. θαη ε ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε επηρνξήγεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ζε χςνο € 9,52 εθαη., ήηνη πνζνζηφ 40% ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Ρν ελ ιφγσ 

έξγν έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2008 νινθιεξψζεθε, ελψ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ειέγρζεθε απφ ην 

Θεληξηθφ ξγαλν Διέγρνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη αλακέλεηαη είζπξαμε ηνπ 

αλαινγνχληνο ηκήκαηνο ηεο δηθαηνχκελεο επηρνξήγεζεο.  
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 Δπηρνξήγεζε ηνπ ΞΔΘΝ πξνο ηελ εηαηξεία ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. γηα ηελ ίδξπζε 

Θέληξνπ Θαιαζζνζεξαπείαο SPA θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ρξήζεσλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ 

μελνδνρείνπ ΠΗΘΥΛΗΑ. Ζ ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε € 5,70 εθαη. θαη ε 

ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε επηρνξήγεζε ηνπ δεκνζίνπ ζε € 1,71 εθαη., ήηνη πνζνζηφ 30% ηεο εγθεθξηκέλεο 

δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Ρν ελ ιφγσ έξγν έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2008 νινθιεξψζεθε, θαη αλακέλεηαη ε 

ζχζηαζε ηνπ Θεληξηθνχ Νξγάλνπ Διέγρνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ νινθιήξσζεο θαη ηεο είζπξαμεο ηνπ αλαινγνχληνο ηκήκαηνο ηεο δηθαηνχκελεο 

επηρνξήγεζεο. 

 Δπηρνξήγεζε ηνπ ΞΔΘΝ πξνο ηελ εηαηξεία ΘΡΖΚΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. γηα ίδξπζε Νηλνπνηείνπ ζε 

αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ ζην ζπγθξφηεκα «Ξφξην Θαξξάο». Ζ ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε δαπάλε ηνπ 

έξγνπ αλέξρεηαη ζε € 11,00 εθαη. ελψ ε δηθαηνχκελε επηρνξήγεζε αλέξρεηαη ζε € 4,38 εθαη., ήηνη 

πνζνζηφ 39,77% ηεο ζπλνιηθήο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο. Έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2008 είρε πηζηνπνηεζεί 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ε εθηέιεζε ηνπ 80% ηνπ έξγνπ θαη εθθξεκεί ε θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο 

ηκήκαηνο ηεο δηθαηνχκελεο επηρνξήγεζεο.  

 Δπηρνξήγεζε ηνπ ΞΔΘΝ πξνο ηελ εηαηξεία VILLAGE CLUB ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

θαη ηελ αλαβάζκηζε θαηεγνξίαο απφ 3* ζε 5* ηνπ μελνδνρείνπ VILLAGE CLUB. Ζ ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε 

δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε € 4,29 εθαη. θαη ε ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε επηρνξήγεζε ηνπ δεκνζίνπ ζε 

χςνο € 1,71 εθαη., ήηνη πνζνζηφ 40% ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο 

2008 είρε εθηειεζζεί ηκήκα ησλ παξαπάλσ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ αλαθαίληζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ 

μελνδνρείνπ.  

 Νη δεζκεχζεηο ηνπ Νκίινπ ζρεηηθά κε απηέο ηηο επηρνξεγήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 13.7. 

 

10.26. Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 

Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο (καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο) αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο 745 1.975 0 0

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 5.870 7.248 0 0

Νκνινγηαθά δάλεηα 0 1.142 0 0

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 6.615 10.365 0 0

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεώζεηο

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο 42.177 45.054 3.301 2.203

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 1.001 1.131 0 0

Νκνινγηαθά δάλεηα 0 3.500 0 3.500

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 43.178 49.685 3.301 5.703

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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Ζ κείσζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Γηνίθεζεο γηα 

κείσζεο ηεο εμάξηεζεο απφ εμσηεξηθέο θεθαιαηαθέο ππγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Νη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ δαλείσλ ηνπ νκίινπ (ζε έηε) είλαη νη εμήο: 

Γαλεηζκόο ηελ 31/12/2008

Ξνζά ζε € '000
Ρξαπεδηθά θαη 

Νκνινγηαθά Γάλεηα

πνρξεώζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο

Πύλνιν

1 έηνο θαη ιηγφηεξν 42.177 1.001 43.178

Κεηαμχ 1 θαη 5 εηψλ 745 3.801 4.546

Άλσ ησλ 5 εηψλ 0 2.068 2.068

Πύλνιν 42.922 6.870 49.792

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

Γαλεηζκόο ηελ  31/12/2007

Ξνζά ζε € '000
Ρξαπεδηθά θαη 

Νκνινγηαθά Γάλεηα

πνρξεώζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο

Πύλνιν

1 έηνο θαη ιηγφηεξν 48.554 1.131 49.685

Κεηαμχ 1 θαη 5 εηψλ 3.117 1.598 4.715

Άλσ ησλ 5 εηψλ 0 5.650 5.650

Πύλνιν 51.671 8.379 60.050

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

Νη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ δαλείσλ ηεο εηαηξίαο (ζε έηε) είλαη νη εμήο: 

Γαλεηζκόο ηελ 31/12/2008

Ξνζά ζε € '000
Ρξαπεδηθά θαη 

Νκνινγηαθά Γάλεηα

πνρξεώζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο

Πύλνιν

1 έηνο θαη ιηγφηεξν 3.301 0 3.301

Κεηαμχ 1 θαη 5 εηψλ 0 0 0

Άλσ ησλ 5 εηψλ 0 0 0

Πύλνιν 3.301 0 3.301

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

Γαλεηζκόο ηελ  31/12/2007

Ξνζά ζε € '000
Ρξαπεδηθά θαη 

Νκνινγηαθά Γάλεηα

πνρξεώζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο

Πύλνιν

1 έηνο θαη ιηγφηεξν 5.703 0 5.703

Κεηαμχ 1 θαη 5 εηψλ 0 0

Άλσ ησλ 5 εηψλ 0 0 0

Πύλνιν 5.703 0 5.703

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Ρα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπ νκίινπ έρνπλ σο εμήο: 
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31/12/2008 31/12/2007

Δπηηφθην βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ Β.Δ.Σ. - 1,0% Euribor+2,5%

Δπηηφθην καθξφπξνζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ Euribor+2,0% Euribor+2,0%
 

 

Νη φξνη ησλ δαλείσλ πξνβιέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηηνθίνπ, φξνπο απνπιεξσκήο, πιεξσκήο θαη 

πξνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ θαζψο θαη πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο. 
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10.26.1. πνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ 

Νη θπξηφηεξνη φξνη ησλ ελ ηζρχ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηεο εηαηξίαο ηελ 31/12/2007 έρνπλ σο εμήο: 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΖΚ/ΛΗΑ 

ΠΚΒΑΠΖΠ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΚΗΠΘΗΝ

ΑΜΗΑ 

(ζε ρηι.€)

ΑΜΗΑ 

ΔΜΑΓΝΟΑΠ

(ζε €)

ΔΞΗΡΝΘΗΝ
ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΚΗΠΘΩΚΑΡΩΛ

ΞΝΠΝ 

ΚΗΠΘΩΚΑΡΝΠ 

(ζε ρηι.€)

ΙΖΜΖ 

ΠΚΒΑΠΖΠ

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ 

ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ.
04/05/07 4 κεραλέο ζπιινγήο & δηαρσξηζκνχ καξθψλ 67 10

EURIBOR Κ.Ν ΚΖΛΑ 

+2%
20 Ρξηκεληαία 4 10/09/12

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ 

ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ.
09/07/07 1 ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ξνπιέηαο 230 10

EURIBOR Κ.Ν ΚΖΛΑ 

+ 2%
12 Ρξηκεληαία 11 10/07/10

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 05/02/05
2 δξαπιηθέο Πθχξεο HM2300 Marathon-Atlas 

Copco/KRUPP
59 100 EURIBOR 3ΚΖΛΝ 20 Ρξηκεληαία 3 05/02/10

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 25/05/06 2 εξγνηαμηαθά αλαβαηφξηα SAFI MOD. GAMMA AS. 59 100 EURIBOR 3ΚΖΛΝ 20 Ρξηκεληαία 3 25/05/11

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 07/03/06 Θαινχπη Πχξαγγνο 175 10
EURIBOR 3ΚΖΛΝ 

+ 2%
12 Ρξηκεληαία 16 07/03/09

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 05/09/06 Γηαηξεηηθφ Κεράλεκα Tamrock Axera 540 0
EURIBOR 3ΚΖΛΝ 

+ 2,2%
20 Ρξηκεληαία 31 05/09/11

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 14/09/06 Φξέδα Τπρξήο Θνπήο WIRTGEN W50 DC 150 0 EURIBOR 3ΚΖΛΝ 20 Ρξηκεληαία 9 14/09/11

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 26/08/06

Νηθνδνκηθφο Γεξαλνο SIMMA     Κερ/κα εθηφμ. 

Πθπξνδέκαηνο CIFA Φνξηεγφ MERCEDES ACTROS  & 

δξ. Γεξαλνβξαρίνλαο AUTOGRU

275 1 EURIBOR 3ΚΖΛΝ 16 Ρξηκεληαία 19 25/08/10

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 11/10/06 Ιαζηηρνθφξνο Δθζθαθέαο HYUNDAI R200 W7 115 1 EURIBOR 3ΚΖΛΝ 16 Ρξηκεληαία 8 10/10/10

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 27/11/06
Κεράλεκα εθηφμεπζεο ζθπξνδέκαηνο CIFA CSS-2 

PAS307
218 3

EURIBOR 3ΚΖΛΝ 

+ 2,4%
20 Ρξηκεληαία 13 27/11/11
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ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΖΚ/ΛΗΑ 

ΠΚΒΑΠΖΠ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΚΗΠΘΗΝ

ΑΜΗΑ 

(ζε ρηι.€)

ΑΜΗΑ 

ΔΜΑΓΝΟΑΠ

(ζε €)

ΔΞΗΡΝΘΗΝ
ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΚΗΠΘΩΚΑΡΩΛ

ΞΝΠΝ 

ΚΗΠΘΩΚΑΡΝΠ 

(ζε ρηι.€)

ΙΖΜΖ 

ΠΚΒΑΠΖΠ

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 05/02/07 Eξππζηξηνθφξν Γηαηξεηηθφ Κεράλεκα SOILMEC 608 0
EURIBOR 3ΚΖΛΝ 

+ 2,2%
20 Ρξηκεληαία 35 05/12/12

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 26/02/07 Κεραλή Διηθνπηέξνπ Standard Aero 71 10
EURIBOR 3ΚΖΛΝ 

+ 2%
12 Ρξηκεληαία 5 26/10/10

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 24/04/07 Γηαηξεηηθφ Κεράλεκα Tamrock Axera 500 0
EURIBOR 3ΚΖΛΝ 

+ 2,2%
12 Ρξηκεληαία 44 24/04/10

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 04/05/07 Αθίλεην Θεζ/λίθεο κηζζσκέλν ζε Vodafone SA (SLB) 5.000 1.000.000 EURIBOR Κ.Ν ΚΖΛΑ 240 Κεληαία 32 04/05/27

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 15/05/07 Δξππζηξηνθφξνο εθζθαθέαο LIEBHERR 932 135 0
EURIBOR 3ΚΖΛΝ 

+ 2,2%
12 Ρξηκεληαία 12 15/05/10

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 16/07/07 2 Διαζηηρνθφξνη εθζθαθείο HYUNDAI ηχπνπ R200W-7 230 0
EURIBOR 3ΚΖΛΝ 

+ 2%
12 Ρξηκεληαία 15 13/07/11

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 13/02/08 Θηλεηήξαο εθζθαθέα Caterpillar (Engine AR-CM) 27 0
EURIBOR 3ΚΖΛΝ 

+ 2,2%
12 Ρξηκεληαία 3 13/02/11

ΠΑΚΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ 11/04/07 Travel Lift 196 0
EURIBOR 3ΚΖΛΝ 

+2,2%
12 Ρξηκεληαία 18 12/04/10

ΘΡΖΚΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΑΔ 01/06/05 2 Γεσξγηθή ειθπζηήξεο MASSEY FERGUSON 3435 CF 53 100 EURIBOR 3ΚΖΛΝ 20 Ρξηκεληαία 1 05/06/10
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10.27. Ινηπέο πξνβιέςεηο 

Νη πξνβιέςεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη απηφ αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000

Ξξνβιέςεηο γηα 

δηαθνξέο 

θνξνινγηθνύ 

ειέγρνπ

Ινηπέο 

πξνβιέςεηο γηα 

ελδερόκελεο 

ππνρξεώζεηο

Πύλνιν

Ξξνβιέςεηο γηα 

δηαθνξέο 

θνξνινγηθνύ 

ειέγρνπ

Ινηπέο 

πξνβιέςεηο γηα 

ελδερόκελεο 

ππνρξεώζεηο

Πύλνιν

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1/1/2007 0 592 592 0 0 0

Γηελέξγεηα επηπιένλ πξνβιέςεσλ 800 396 1.196 0 0 0

Σξεζηκνπνίεζε πξνβιέςεσλ 0 0 0 0 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0 0 0 0 0

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2007 800 988 1.788 0 0 0

Γηελέξγεηα επηπιένλ πξνβιέςεσλ 350 779 1.129 0 779 779

Σξεζηκνπνίεζε πξνβιέςεσλ 0 0 0 0 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0 0 0 0 0

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008 1.150 1.767 2.917 0 779 779

ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Δπίζεο νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ζρεκαηίδνπλ πξνβιέςεηο γηα αζθαιηζηηθέο θαη δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα κε ππεξγνιάβνπο, κε βάζε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο 

δξαζηεξηφηεηά ηεο. 

Νη ζπλνιηθέο ζρεκαηηδφκελεο πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ 

αλέξρεηαη € 1.150 ρηι εθ ησλ νπνίσλ € 350 ρηι επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

 

10.28. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 12 25 12 12

Καθξνπξφζεζκεο πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 1.092 0 0 0

Καθξνπξφζεζκεο πξνθαηαβνιέο πειαηψλ Ονπκαλίαο 510 0 0 0

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο θνηλνπξαμίεο 1.272 0 0 0

Ιεθζείζεο εγγπήζεηο Ονπκαλίαο 1.143 0 0 0

Γηθαηνχρνη ακνηβψλ 910 0 0 0

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 500 0 0 0

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απηαζθαιίζεσλ 0 0 0 0

Γηθαηψκαηα γηα αγνξά γεο 0 0 0 0

Καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πξνο Θ/Μ Transeatern 0 0 0 0

πνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε0 0 0 0

Πύλνιν 5.439 25 12 12

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Γηα ιφγνπο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο, ν κηινο πξνρψξεζε ζε ζχλαςε ζπκθσληψλ κε δηάθνξνπο 

πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο γηα επηκήθπλζε ησλ πιεξσκψλ πξνο απηνχο πέξαλ ηεο 31/12/2009.  
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10.29. Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο 

Ρα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ξξνκεζεπηέο 30.303 30.253 334 280

Δλδνεηαηξηθνί ινγαξηαζκνί πιεξσηένη 0 0 3.791 3.245

Δπηηαγέο Ξιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 8.160 18.778 181 281

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 38.463 49.031 4.306 3.806

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

10.30. Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

Νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο 

εηζνδήκαηνο. 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Φφξνο εηζνδήκαηνο θνξνινγεηέσλ θεξδψλ 81 404 0 0

Φφξνο εηζνδήκαηνο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 390 1.475 0 386

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 1.223 2.637 0 0

Πύλνιν Φνξνινγηθώλ πνρξεώζεσλ 1.694 4.516 0 386

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

10.31. Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 1.806 1.675 9 4

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα πιεξσηέα 1.295 1.515 11 19

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 1.387 933 4 6

Ινηπνί θφξνη (πιήλ θφξνπ εηζνδήκαηνο) 7.832 5.109 286 536

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 470 476 399 399

Ξξνβιέςεηο γηα θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα (IAS11) 90 1.799 1.068 1.068

Ρφθνη πιεξσηένη 6 6 0 0

Ακνηβέο κειψλ Γ.Π. πιεξσηέεο 3.248 462 1.519 0

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 253 582 2 43

πνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 0 0 2.667 0

Έζνδα επφκελεο πεξηφδνπ - επηρνξεγήζεηο 0 6 0 0

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 7.992 1.429 0 155

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 24.379 13.992 5.965 2.230

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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10.32. Θύθινο εξγαζηώλ 

Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ 132.950 106.891 3.726 3.074

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ 22.667 16.861 0 0

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΑΕΗΛΝ 14.957 20.903 0 0

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΚΑΟΗΛΥΛ 1.443 1.018 0 0

ΞΥΙΖΠΔΗΠ ΝΗΛΝΞΛΔΚΑΡΥΓΥΛ ΘΑΗ ΑΓΑΘΥΛ 2.532 0 2.594 1.889

ΙΝΗΞΑ 1.091 8.370 0 0

Πύλνιν 175.640 154.044 6.320 4.963

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

10.33. Αλάιπζε εμόδσλ αλά θαηεγνξία 

Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ ηνπ Νκίινπ αλά θαηεγνξία είλαη νη εμήο: 

Ξνζά ζε € '000
Θόζηνο 

πσιήζεσλ
Έμνδα δηνίθεζεο Έμνδα δηάζεζεο Πύλνιν

Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν 55.628 0 0 55.628

Θφζηνο Απνζβέζεσλ 13.620 986 0 14.606

Ξξνβιέςεηο δεκίαο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ 5.945 0 0 5.945

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 28.355 3.599 668 32.622

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 35.276 14.003 281 49.560

Ακνηβέο κειψλ Γ.Π. απφ ηελ έθδνζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (stock option)0 16.291 0 16.291

Ξαξνρέο ηξίησλ 2.161 710 46 2.917

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 1.259 281 20 1.560

Έμνδα γηα αζθάιηζηξα 681 64 2 747

Έμνδα επηζθεπψλ & ζπληεξήζεσλ 1.097 111 0 1.208

Φφξνη-Ρέιε 1.822 1.266 86 3.174

Έμνδα πξνβνιήο 99 69 4.347 4.515

Ηδηνπαξαγσγή  (12.770) 0 0  (12.770)

Γηάθνξα έμνδα 21.977 969 429 23.375

Πύλνιν 155.150 38.349 5.879 199.378

Ν ΝΚΗΙΝΠ - 31/12/2008
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Ξνζά ζε € '000
Θόζηνο 

πσιήζεσλ
Έμνδα δηνίθεζεο Έμνδα δηάζεζεο Πύλνιν

Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν 34.266 0 0 34.266

Θφζηνο Απνζβέζεσλ 10.976 1.215 1 12.192

Ξξνβιέςεηο δεκίαο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ 6.741 0 0 6.741

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 26.296 3.789 660 30.745

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 49.915 5.447 467 55.829

Ξαξνρέο ηξίησλ 2.122 564 39 2.725

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 1.265 304 21 1.590

Έμνδα γηα αζθάιηζηξα 1.025 14 2 1.041

Έμνδα επηζθεπψλ & ζπληεξήζεσλ 1.042 123 0 1.165

Φφξνη-Ρέιε 1.282 1.144 64 2.490

Έμνδα πξνβνιήο 53  (73) 3.817 3.797

Ηδηνπαξαγσγή  (25.355) 0 0  (25.355)

Γηάθνξα έμνδα 25.401 1.412 530 27.343

Πύλνιν 135.029 13.939 5.601 154.569

Ν ΝΚΗΙΝΠ - 31/12/2007

 

 

Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ ηεο εηαηξείαο αλά θαηεγνξία είλαη ε εμήο: 

Ξνζά ζε € '000
Θόζηνο 

πσιήζεσλ
Έμνδα δηνίθεζεο Έμνδα δηάζεζεο Πύλνιν

Θφζηνο Απνζβέζεσλ 0 203 0 203

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 0 253 0 253

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 2.251 2.774 59 5.084

Ξαξνρέο ηξίησλ 0 258 0 258

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 0 12 0 12

Έμνδα γηα αζθάιηζηξα 0 12 0 12

Έμνδα επηζθεπψλ & ζπληεξήζεσλ 3 3 0 6

Φφξνη-Ρέιε 0 143 0 143

Έμνδα πξνβνιήο 0 9 0 9

Γηάθνξα έμνδα 0 130 3 133

Πύλνιν 2.254 3.797 62 6.113

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ - 31/12/2008

 

 

Ξνζά ζε € '000
Θόζηνο 

πσιήζεσλ
Έμνδα δηνίθεζεο Έμνδα δηάζεζεο Πύλνιν

Θφζηνο Απνζβέζεσλ 0 224 0 224

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 0 405 0 405

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 2.947 1.848 68 4.863

Ξαξνρέο ηξίησλ 44 176 0 220

Έμνδα γηα αζθάιηζηξα 0 4 0 4

Έμνδα επηζθεπψλ & ζπληεξήζεσλ 6 2 0 8

Φφξνη-Ρέιε 0 72 0 72

Έμνδα πξνβνιήο 0 4 2 6

Γηάθνξα έμνδα 1 122 8 131

Πύλνιν 2.998 2.857 78 5.933

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ - 31/12/2007
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Νη παξνρέο ζην πξνζσπηθφ ζηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Κηζζνί, εκεξνκίζζηα & επηδφκαηα 24.282 22.367 209 328

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 7.413 7.144 35 58

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο (πξνβιέςεηο) 422 296 9 8

Απνδεκηψζεηο απφιπζεο 80 498 0 10

Ξαξνρέο ζε κεηνρέο 0 2.876 0 0

Ινηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 446 439 0 1

Πύλνιν 32.643 33.621 253 405

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Αξηζκόο πξνζσπηθνύ 1.496 1.134 6 10  

 

10.34. Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

Ρα ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο έρνπλ σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο 1.019 0 0 0

Ξξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 779 0 779 0

Φνξνινγηθά πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο 31 47 1 4

Ινηπά πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο 8 1 0 0

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 4.125 6.324 45 9

Εεκηά απφ πψιεζε, δηαγξαθή θαη επαλεθηίκεζε 

ελζψκαησλ παγίσλ
441 972 154 140

Δπίδξαζε αιιαγήο πνζνζηψλ ζε ζπγαηξηθέο 10.625 0 0 0

Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 1.738 1.845 76 5

Πύλνιν 18.766 9.189 1.055 158

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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10.35. Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 

Ρα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο έρνπλ σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 1.015 786 90 69

Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο/επηδνηήζεηο 2.797 1.682 0 0

Θέξδε απφ πψιεζε & επαλεθηίκεζε ελζψκαησλ παγίσλ 155 1.401 73 0

Δπηζηξνθή θφξνπ Ακεξηθήο 7.626 0 7.626 0

Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 1.345 1.955 35 17

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο 138 337 2 42

Ινηπά έζνδα Ονπκαλίαο 1.218 380 0 0

Έζνδα δηθαζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ 5.412 0 378 0

Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 665 2.430 143 66

Πύλνιν 20.371 8.971 8.347 194

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

10.36. Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα εθκεηάιιεπζεο έρνπλ σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ρφθνη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 431 417 0 0

Ξξνεμφθιεζε δαλείσλ ρνξεγεζέλησλ ζε ζπλδεδεκέλα 

κέξε
0 0 1.770 0

Ρφθνη δαλείσλ 4.569 5.464 419 1.383

Ρφθνη πξνθαηαβνιψλ έξγσλ 8 31 0 0

Σξεκ/ηθφ θφζηνο παξνρψλ πξνζσπηθνχ 44 38 3 2

Πύλνιν 5.052 5.950 2.192 1.385

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

10.37. Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα έρνπλ σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ξξνεμφθιεζε δαλείσλ ρνξεγεζέλησλ ζε ζπλδ. κέξε 0 0 844 772

Ρφθνη δαλείσλ ρνξεγεζέλησλ ζε ζπλδ. κέξε 0 0 270 96

Έζνδα ηφθσλ ηξαπεδψλ 151 49 21 19

Πύλνιν 151 49 1.135 887

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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10.38. Αιιά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

Ρα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Σξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  (1.558)  (141)  (732)  (194)

Ξηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 1.231 180 40 1

Γηάθνξα έμνδα ηξαπεδψλ  (173)  (114)  (37)  (29)

Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ  (719)  (851)  (55)  (53)

Πύλνιν  (1.219)  (925)  (784)  (275)

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

10.39. Έζνδα από κεξίζκαηα 

Ρα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ινηπά κεξίζκαηα 0 42 0 19

Πύλνιν 0 42 0 19

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

10.40. Απνηειέζκαηα από επελδύζεηο 

Ρα απνηειέζκαηα απφ επελδχζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Θέξδε θαη δεκηέο απφ ηελ απνηίκεζε κεηνρψλ θαη 

ρξενγξάθσλ 
 (178)  (104) 0 0

Θέξδε θαη δεκηέο απφ ηελ πψιεζε ζπκεηνρψλ θαη 

ρξενγξάθσλ 
3.486 392 2.752 258

Θέξδε απφ πψιεζε κεηνρψλ (TOUSA) 1 0 1 0

Πύλνιν 3.309 288 2.753 258

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

10.41. Θέξδε/δεκηεο από ηελ απνηίκεζε επελδπηηθώλ αθίλεησλ 

Ρα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επαλεθηίκεζε ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Θέξδε απφ κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ησλ πελδχζεσλ 

ζε αθίλεηα
2.011 2.607 0 1.560

Πύλνιν 2.011 2.607 0 1.560

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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10.42. Απνηειέζκαηα από θνηλνπξαμίεο 

Ζ αλάιπζε ησλ θεξδψλ θαη ησλ δεκηψλ απφ θνηλνπξαμίεο αλαιχεηαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007

Θέξδε από θνηλνπξαμίεο

Θ/Μ ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΡΗΠΦΑΗΟΗΠΖΠ (ΚΝΣΙΝΠ) 0 0

Θ/Μ ΑΘΡΥΟ-ΚΝΣΙΝΠ 296

Θ/Μ ΓΥΓΥΛΖΠ (ΚΝΣΙΝΠ) 0 0

Θ/Μ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΙΚΒΖΠΖΠ (ΚΝΣΙΝΠ) 0 96

Θ/Μ ΞΑΛΘΔΠΠΑΙΗΘΝ ΠΡΑΓΗΝ (ΚΝΣΙΝΠ) 711 0

Θέξδε απφ ινηπέο θνηλνπξαμίεο 83 0

Πύλνιν (α) 1.090 96

Εεκηέο από θνηλνπξαμίεο

Θ/Μ ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΡΗΠΦΑΗΟΗΠΖΠ (ΚΝΣΙΝΠ) 0  (84)

Θ/Μ ΓΥΓΥΛΖΠ (ΚΝΣΙΝΠ)  (809)  (485)

Θ/Μ ΔΟΓΝ ΙΔΘΝΞΔΡΟΑΠ  (149) 0

Θ/Μ ΞΑΛΘΔΠΠΑΙΗΘΝ ΠΡΑΓΗΝ (ΚΝΣΙΝΠ) 0  (21)

Εεκηέο απφ ινηπέο θνηλνπξαμίεο  (9) 0

Πύλνιν (β)  (967)  (590)

Πύλνιν (α+β) 123  (494)

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

10.43. Αλαινγία απνηειέζκαηνο ζπγγελώλ επηρεηξήζεσλ 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007

Θέξδε

Lamda Olympic SRL 30 5

Lamda Technol Flisvos Holdings 0 1.199

Πύλνιν (α) 30 1.205

Εεκηέο

Αγξνηνπξηζηηθή Α.Δ. 0  (471)

Πύλνιν (β) 0  (471)

Πύλνιν (α) + (β) 30 734

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

10.44. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ν κηινο ππφθεηηαη ζε δηάθνξνπο ζπληειεζηέο θφξνπ εηζνδήκαηνο αλάινγα µε ηελ ρψξα ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ θαη ζπλεπψο απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο ησλ θφξσλ. πάξρνπλ πνιιέο 

ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηα νπνία ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. 

Ζ δαπάλε γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ ρξήζεσλ πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη 2007 αλαιχεηαη σο 

εμήο:  
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Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Φφξνο ρξήζεο 122 463 0 0

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ

604 2.399 9 0

Ινηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

θφξνη

0 0 0 0

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 5.809 2.927  (190) 5

Πύλνιν 6.535 5.789 -181 5

Θέξδε πξν θόξσλ 23.124  (6.206)  (7.402) 173.536

Ππληειεζηήο Φφξνπ 25% 25% 25% 25%

Αλακελόκελε Γαπάλε Φόξνπ  (5.781) 1.551 1.850  (43.384)

Ξξνζαξκνγέο γηα εηζνδήκαηα πνπ δελ ππφθεηληαη ζε 

θνξνινγία

 - Φνξνινγηθή επίδξαζε απφ ηελ αιιαγή θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή  (1.343) 0  (53) 0

 - Δπίδξαζε θφξνπ απφ έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ 

θνξνινγηθά
1.580 1.644 212 467

 - Δπίδξαζε απφ ηελ κε αλαγλψξηζε θνξνινγηθήο 

απαίηεζεο ιφγσ θνξνινγηθψλ δεκηψλ θαη ινηπψλ 

δηαθνξψλ

11.475 194  (2.200) 42.922

 - Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 604 2.399 9 0

Ξξαγκαηηθή Γαπάλε Φόξνπ 6.535 5.788 -182 5

O ΝΚΗΙΝΠ H ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

10.45. Θέξδε αλά κεηνρή 

Ρα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαη έρνπλ σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο απφ 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
 (28.415)  (12.073) 7.582  (173.541)

Θέξδε ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο απφ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο
395.341  (766.878) 0 0

Δλνπνηεκέλα θέξδε κεηά θόξσλ 366.926  (778.951) 7.582  (173.541)

Πηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ 165.525.643 143.934.932 165.525.643 143.934.932

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (€/κεηνρή) από 

ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
 (0,1717)  (0,0839) 0,0458  (1,2057)

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (€/κεηνρή) από 

δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
2,3884  (5,3279) 0,0000 0,0000

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (€ / κεηνρή) 2,2167  (5,4118) 0,0458  (1,2057)

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ ζηαζκηζκέλνπ φξνπ ησλ κεηνρψλ αλαιχεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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Κεηαβνιέο ζηηο Κεηνρέο Έσο Ζκέξεο
Αξηζκνο 

Κεηνρώλ

Πύλνιν 

Κεηνρώλ

Πηαζκηζκέλνο 

αξηζκόο Κεηνρώλ

Κεηνρέο ηελ 31/12/2007 10/10/2008 283 165.625.000 165.625.000 128.065.232

Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 15/10/2008 5 -30.000 165.595.000 2.262.227

Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 16/10/2008 1 -90.000 165.505.000 452.199

Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 17/10/2008 1 -15.500 165.489.500 452.157

Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 20/10/2008 3 -3.000 165.486.500 1.356.447

Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 21/10/2008 1 -25.000 165.461.500 452.081

Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 22/10/2008 1 -126.000 165.335.500 451.736

Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 23/10/2008 1 -50.000 165.285.500 451.600

Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 24/10/2008 1 -16.708 165.268.792 451.554

Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 27/10/2008 3 -80.000 165.188.792 1.354.006

Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 29/10/2008 2 -54.610 165.134.182 902.373

Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 31/12/2008 64 -10.820 165.123.362 28.874.031

Πηαζκηζκέλνο αξηζκόο Κεηνρώλ 165.525.643

31/12/2008

 

 

Κεηαβνιέο ζηηο Κεηνρέο Έσο Ζκέξεο
Αξηζκνο 

Κεηνρώλ

Πύλνιν 

Κεηνρώλ

Πηαζκηζκέλνο 

αξηζκόο Κεηνρώλ

Κεηνρέο ηελ 31/12/2006 27/08/2007 239 132.500.000 132.500.000 86.760.274

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ 28/08/2007 126 33.125.000 165.625.000 57.174.658

Πηαζκηζκέλνο αξηζκόο Κεηνρώλ 143.934.932

31/12/2007
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11. ΞΑΟΑΘΔΠΖ ΡΩΛ ΒΑΠΗΘΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΡΖΠ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 

(01/01/2007 - 31/12/2007) ΣΩΟΗΠ ΛΑ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΡΑΗ Ζ ΞΟΩΖΛ ΘΓΑΡΟΗΘΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΝ ΝΚΗΙΝ TOUSA INC. 

Γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή Σξήζε, παξαηίζεληαη 

ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο ε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν ελνπνηεκέλνο Ηζνινγηζκφο θαη 

ε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ πξν θαη κεηά ηεο κε ελνπνίεζεο ηεο ζπγαηξηθήο Tousa Inc: 

 

ΘΑΡΑΠΑΡΑΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ 

Ξνζά ζε € '000
Γεκνζηεπκέλα 

Απνηειέζκαηα

Κε ελνπνίεζε 

ζπγαηξηθήο

Πηνηρεία κεηά 

ηελ αθαίξεζε 

ζπγαηξηθήο

Θχθινο εξγαζηψλ 1.755.852 (1.601.808) 154.044

Θφζηνο πσιήζεσλ (2.161.154) 2.026.127 (135.027)

Κηθηό θέξδνο/(δεκηά) από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (405.302) 424.319 19.017

Έμνδα δηνίθεζεο (148.839) 134.899 (13.940)

Έμνδα δηάζεζεο (135.386) 129.784 (5.602)

Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο (79.911) 70.721 (9.190)

Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 10.612 (1.641) 8.971

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
(758.826) 758.082 (744)

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (33.150) 27.199 (5.951)

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 1.292 (1.243) 49

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (925) 0 (925)

Έζνδα απφ κεξίζκαηα 513 (471) 42

Απνκείσζε αμίαο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
0 0 0

Θέξδε / (δεκηέο) απφ επελδχζεηο 3.047 (2.759) 288

Θέξδε/(δεκίεο)απφ απνηίκεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ 2.607 0 2.607

Θέξδε / (δεκηέο) απφ θνηλνπξαμίεο (152.994) 152.501 (493)

Αλαινγία απνηειέζκαηνο ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ 734 0 734

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ από ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο
(937.702) 933.309 (4.393)

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο 18.496 (24.285) (5.789)

Θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο από ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο
(919.206) 909.024 (10.182)

Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

Απνηέιεζκα απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο (16.312) - (925.336)

Θέξδε/(δεκίεο) ρξήζεο κεηά θόξσλ (935.518) - (935.518)

1/1/-31/12/2007
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ΘΑΡΑΠΑΡΑΠΖ ΠΝΙΝΓΗΠΚΝ 

Ξνζά ζε € '000
Γεκνζηεπκέλνο 

Ηζνινγηζκόο

Κε ελνπνίεζε 

ζπγαηξηθήο

Πηνηρεία κεηά 

ηελ αθαίξεζε 

ζπγαηξηθήο

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Κε θπθινθνξνύληα Πηνηρεία Δλεξγεηηθό

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 333.465 (18.770) 314.695

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 14.441 0 14.441

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 0 0 0

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 6.206 0 6.206

Δπελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο 6.126 (6.126) 0

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 10.190 (10.179) 11

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 15.059 0 15.059

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 1.517 (465) 1.052

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 0 0 0

Πύλνιν 387.004 (35.540) 351.464

Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 812.394 (804.604) 7.790

Απαηηήζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα 31.501 0 31.501

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 37.479 (11.427) 26.052

Απαηηήζεηο απφ θνηλνπξαμίεο 1.565 (213) 1.352

Ινηπέο Απαηηήζεηο 243.019 (178.352) 64.667

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 202 0 202

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 76.935 (59.258) 17.677

Πύλνιν 1.203.095 (1.053.854) 149.241

Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε 4.170 1.089.394 1.093.564

Πύλνιν ελεξγεηηθνύ 1.594.269 0 1.594.269

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

Ίδηα θεθάιαηα

Κεηνρηθφ θεθάιαην 165.625 0 165.625

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 253.784 0 253.784

Απνζεκαηηθά απφ απνηίκεζε αθηλήησλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο 127.778 0 127.778

Απνζεκαηηθά απφ απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
0 0 0

Ινηπά απνζεκαηηθά 8.958 0 8.958

Απνηειέζκαηα εηο λέν (691.218) 0 (691.218)

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο (14.204) 0 (14.204)

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο (149.277) 0 (149.277)

Γηθαηψκαηα Ρξίησλ 43.472 43.472

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (105.805) 0 (105.805)

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 46.539 0 46.539

πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 684 0 684

Κειινληηθά έζνδα θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ 33.633 0 33.633

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 10.365 0 10.365

Ινηπέο πξνβιέςεηο 7.040 (5.252) 1.788

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 37.267 (37.242) 25

Πύλνιν 135.528 (42.494) 93.034

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 83.229 (34.198) 49.031

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 9.412 (4.896) 4.516

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 1.208.403 (1.158.718) 49.685

πνρξεψζεηο πξνο θνηλνπξαμίεο 567 0 567

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 262.290 (248.298) 13.992

Πύλνιν 1.563.901 (1.446.110) 117.791

Πύλνιν πνρξεώζεσλ 1.699.429 (1.488.604) 210.825

πνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε645 1.488.604 1.489.249

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 1.594.269 0 1.594.269

31/12/2007
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ 

Ξνζά ζε € '000
Γεκνζηεπκέλνο 

Ρακεηαθέο Ονέο

Κε ελνπνίεζε 

ζπγαηξηθήο

Πηνηρεία κεηά 

ηελ αθαίξεζε 

ζπγαηξηθήο

Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε/ (Εεκηέο) Σξήζεο (Ξξν θφξνπ) απφ Ππλερηδφκελεο 

Γξαζηεξηφηεηεο
(937.702) (936.021) (1.681)

Ξξνζαξκνγέο ζηα Θέξδε 960.004 946.551 13.453

22.302 10.530 11.772

Κεηαβνιέο Θεθαιαίνπ θίλεζεο

(Αχμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ (9.723) (7.205) (2.518)

(Αχμεζε) / κείσζε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ (20.685) 0 (20.685)

(Αχμεζε) / κείσζε ινηπψλ απαηηήζεσλ (29.688) (50.352) 20.664

Αχμεζε/ (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (159.762) (156.058) (3.704)

Δθξνή ππνρξέσζεο παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο (128) 0 (128)

(219.986) (213.615) (6.371)

Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (197.685) (203.085) 5.400

κείνλ: Θαηαβνιέο θφξνπ εηζνδήκαηνο (15.592) (13.732) (1.860)

κείνλ: Θαηαβιεζέληεο ηφθνη 0 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (41.392) (41.360) (32)

Ιεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο (12.649) (12.471) (178)

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (267.318) (270.648) 3.330

Ρακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ (39.284) (10.262) (29.022)

Αγνξέο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (61) 0 (61)

Αγνξέο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ Γηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε (10.179) (10.179) 0

Αχμεζε/ (κείσζε) κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγγελψλ (2) 0 (2)

Ξσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ
1.169 0 1.169

Ξσιήζεηο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ Γηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 28.458 28.458 (0)

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ (20.220) (18.987) (1.233)

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 513 471 42

Ξσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 3.741 3.155 586

Ξσιήζεηο επελδχζεσλ ζε αθίλεηα 935 0 935

Δηζξνέο απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 1.508 0 1.508

Αγνξέο επελδχζεσλ ζε αθίλεηα (65) 0 (65)

Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο (12) 0 (12)

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (33.497) (7.344) (26.153)

Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 34.781 0 34.781

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (589) 0 (589)

Γάλεηα αλαιεθζέληα 439.272 374.812 64.460

Απνπιεξσκή δαλεηζκνχ (113.000) (48.375) (64.625)

Ρφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 1.290 1.243 47

Ρφθνη πιεξσζέληεο (82.947) (77.506) (5.441)

Ξιεξσκέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (2.518) 0 (2.518)

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο (2.370) 0 (2.370)

Σξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείεο δξαζηεξηφηεηεο 38.351 38.349 2

Θαζαξέο Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 312.269 288.523 23.746

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα
11.454 10.531 923

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 65.515 48.727 16.788

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηέινπο πεξηφδνπ (35) 0 (35)

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο  ηεο πεξηόδνπ 76.935 59.258 17.677

31/12/2007
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Ξνζά ζε € '000
Γεκνζηεπκέλεο 

Ρακεηαθέο Ονέο

Κε ελνπνίεζε 

ζπγαηξηθήο

Πηνηρεία κεηά 

ηελ αθαίξεζε 

ζπγαηξηθήο

Ξξνζαξκνγέο ζηα Θέξδε γηα:

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 22.659 10.765 11.894

Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 298 0 298

(Θέξδε) / δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπγαηξηθψλ 50 0 50

(Θέξδε) / δεκηέο εχινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε 

εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
154 0 154

(Θέξδε) / δεκηέο απφ ηελ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε 

εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
(392) 0 (392)

Ξξνβιέςεηο-Απνκεηψζεηο 753.486 753.871 (385)

Έζνδα απφ κεξίζκαηα (42) 0 (42)

(Θέξδε) / δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (86) 0 (86)

(Θέξδε) / δεκηέο απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (38) 0 (38)

(Θέξδε) / δεκηέο απφ πψιεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ (27) 0 (27)

Κεηαβνιή ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ 3.023 2.964 59

(Θέξδε) / δεκηέο απφ απνηίκεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ (2.607) 0 (2.607)

Απνηέιεζκα απφ θνηλνπξαμίεο 152.995 152.995 (0)

Έζνδα απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο (862) 0 (862)

Έζνδα ηφθσλ (1.292) (1.243) (49)

Έμνδα ηφθσλ 32.684 27.199 5.485

Πύλνιν 960.004 946.551 13.453

31/12/2007

 

Πηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2008, ιφγσ ηεο απνπζίαο εζφδνπ πψιεζεο (θαζψο δελ 

πξαγκαηνπνηείηε πψιεζε αιιά κε ελνπνίεζε), θαηαρσξήζεθε ε δηαθνξά κεηαμχ α) ηεο αμίαο κε ηελ νπνία ε 

επέλδπζε ζε κεηνρέο ηεο πξψελ ζπγαηξηθήο φπσο εκθαλίζηεθε ζην ελεξγεηηθφ θαη β) ηεο αλαινγίαο ηεο πξψελ 

κεηξηθήο επί ηεο «ελνπνηεκέλεο ινγηζηηθήο αμίαο» ησλ θαηερφκελσλ κεηνρψλ ηεο πξψελ ζπγαηξηθήο ηελ 

31/12/2007. Ρν πνζφ πνπ σθέιεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2008 αιιά θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ € 395 εθαη. ηα νπνία πξνθχπηνπλ σο εμήο: 

Ξεξηγξαθή Ξνζό 

Απνκεησκέλε αμία επέλδπζεο  0,00 

Κείνλ: 

- Πχλνιν απνκείσζεο πξψελ ζπγαηξηθήο θαη ινηπψλ 

εγγξαθψλ πνπ αληηινγίδνληαλ ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη 

πιένλ παξακέλνπλ ζηνλ ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα. 

(180.699.828,59) 

Ίδηα θεθάιαηα ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 31/12/2007 κεηά απφ 

απαινηθέο 
576.386.262,96 

Θαηαρώξεζε απνηειέζκαηνο ζηελ πεξίνδν 395.686.434,37 

 

Γελ έρεη θαηαζηεί δπλαηφλ λα εμαζθαιίζεη ε κεηξηθή εηαηξεία επηπιένλ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή 

πνξεία ηεο πξψελ ζπγαηξηθήο ηεο κέρξη θαη ζήκεξα. ηαλ ζα ππάξρνπλ απηέο, ηφηε ζα αλαθνηλψλεηαη 

νπνηαδήπνηε επίδξαζε πνπ κπνξεί λα ππήξρε εάλ ε κεηξηθή εηαηξεία ζπλέρηδε λα ελνπνηεί ηελ παξαπάλσ πξψελ 

ζπγαηξηθή.  

Δπίζεο ε Δηαηξεία ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη αλαγλσξηζκέλε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ή 

απαίηεζε ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ηεο φζνλ αθνξά ηελ αλσηέξσ πξψελ ζπγαηξηθή ηεο. 
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12. ΓΗΑΘΝΞΔΗΠΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ 

 

Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ ηεο 7/1/2008, απεθαζίζζε ε δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ κνλάδσλ ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ (παξαγσγήο θαη εκπνξίαο έηνηκνπ 

ζθπξνδέκαηνο) ζηηο πεξηνρέο Ξαηξψλ θαη Ζγνπκελίηζαο, ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ είραλ 

δεκηνπξγεζεί, ηνπ εληνλφηαηνπ αληαγσληζκνχ αιιά θαη ησλ εμαθνινπζνχκελσλ επί ζεηξά εηψλ αξλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ απηνχ. 

Δπίζεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. δηαθφπεθαλ νη θαηαζθεπαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο ζηνλ ηνκέα «Home Building» ζηηο Ζ.Ξ.Α. θαη ζην πιαίζην ηεο εθεί ιεηηνπξγίαο ηεο 

ακεξηθαληθήο εηαηξείαο TECHNICAL OLYMPIC USA (TOUSA Inc.) ηνπ Νκίινπ ηεο ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ. 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πεξηφδνπ απφ ηηο δηαθνπείζεο 

δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. ζηελ Ξάηξα θαη ζηηο ΖΞΑ: 

Ξνζά ζε € '000

Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα 

πώιεζε
31/12/2008 31/12/2007

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 0 18.770

Δπελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο 0 6.126

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 0 10.179

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 0 465

Απνζέκαηα 0 804.604

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 0 11.427

Απαηηήζεηο απφ θνηλνπξαμίεο 0 213

Ινηπέο Απαηηήζεηο 0 178.352

Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε 0 4.170

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 0 59.258

Πύλνιν 0 1.093.564

Ν ΝΚΗΙΝΠ

 

 

Ξνζά ζε € '000

πνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε
31/12/2008 31/12/2007

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 0 0

Ινηπέο πξνβιέςεηο 0 5.252

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0 37.242

Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 0 34.198

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 0 4.896

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 0 1.158.718

πνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε
0 645

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0 248.298

Πύλνιν 0 1.489.249

Ν ΝΚΗΙΝΠ
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Ξνζά ζε € '000

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο
1/1/-

31/12/2008

1/1/-

31/12/2007

Θχθινο εξγαζηψλ 10 1.605.375

Θφζηνο πσιήζεσλ (372) (2.031.483)

Κηθηό θέξδνο (362) (426.108)

Έμνδα δηνίθεζεο (14) (134.966)

Έμνδα δηάζεζεο 0 (129.841)

Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο (125) (70.751)

Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 155 1.817

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
(346) (759.849)

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 0 (27.199)

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 1 1.245

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (1) 0

Θέξδε/(δεκίεο)απφ απνηίκεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ 0 0

Έζνδα απφ κεξίζκαηα 0 471

Θέξδε / (δεκηέο) απφ επελδχζεηο 0 2.759

Θέξδε / (δεκίεο) απφ θνηλνπξαμίεο 0 (152.501)

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ (346) (935.074)

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο 0 24.285

Απνηέιεζκα ρξήζεο κεηά από θόξνπο (346) (910.789)

Θέξδνο απφ ηελ κε ελνπνίεζε ζπγαηξηθήο (Tousa) 395.686 0

Εεκία απφ ηελ εθπνίεζε ηεο Γηαθνπείζαο Γξαζηεξηφηεηαο 0 (14.546)

Απνηέιεζκα Σξήζεο από Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο 395.341 (925.335)

Ν ΝΚΗΙΝΠ
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13. ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΗ ΔΞΔΜΖΓΖΠΔΗΠ 

 

13.1. θηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε 

Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε πιελ ηεο εθρψξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο ΠΑΚΝΠ 

ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. πνπ θαηείρε ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΓΖΙΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. σο ελέρπξν βάζε ηεο ζχκβαζεο 

καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ ηεο ΠΑΚΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. κε ηελ Δκπνξηθή Ρξάπεδα. Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ 

ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ ελζψκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ γηα 

εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ.  

 

13.2. Γεζκεύζεηο από θαηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Αλεθηέιεζην έξγσλ 131.554 227.058 5.131 7.943

Δγγπήζεηο θαιήο επίδνζεο 73.682 108.624 1.440 9.964

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

13.3. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Ζ ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2005, ελψ έθιεηζε ηελ ρξήζε 2006 κε 

πεξαίσζε ζχκθσλα ηνλ Λ. 3697/2008  

Νη ζπλνιηθέο ζρεκαηηδφκελεο πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ 

αλέξρεηαη € 1.150 ρηι. 

Ξέξαλ απηνχ εθηηκάηαη φηη ην απνηέιεζκα ηνπ κειινληηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο δελ 

ζα επηθέξεη άιιεο ζεκαληηθέο επηβαξχλζεηο γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ κηιν. 

 

Ππλνπηηθά νη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

Δπσλπκία Δηαηξείαο
Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθέο 

Σξήζεηο
Δπσλπκία Δηαηξείαο

Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθέο 

Σξήζεηο

ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. 2007-2008 ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΓΘΝΙΦ Α.Δ. 2007-2008

ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ 2008 ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΑΟΗΛΑ Α.Δ. 2007-2008

ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΡΔ 2007-2008 ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΔΙΗΡΥΛ ΚΞΖΡΠ Α.Δ. 2005-2008

ALVITERRA HELLAS ATE 2007-2008 ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. 2005-2008

ΑΛΑΞΡΜΔΗΠ ΑΘΖΛΑΗΘΥΛ ΞΟΝΑΠΡΔΗΥΛ Α.Δ. 2007-2008 ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΑΛΑΞΡΜΔΗΠ Α.Δ. 2007-2008

ΓΖΙΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. 2007-2008 ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΓΟΝΞΙΑΛΑ ΘΑΗ ΠΞΝΓΔΠ Α.Δ. 2007-2008

ΘΡΖΚΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. 2007-2008 ΠΑΚΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. 2003-2007

ΚΑΟΘΝ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. 2007-2008 ΠΘΗΑΘΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. 2007-2008

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. 2007-2008 ΠΡΟΝΦΙΗ ΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. 2007-2008

ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΒΗΙΙΑΡΕ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. 2007-2008 EUROROM CONSTRUCT II SRL Απφ ηελ ίδξπζε ηεο  
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13.4. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε επίδηθεο ππνζέζεηο θαηά ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ: 

 

 Θαηά ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο  

Ζ ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. αξρηθά πεξηιακβαλφηαλ ζηνπο ελαγνκέλνπο ζε νκαδηθή αγσγή (class action) ε 

νπνία θαηαηέζεθε ζε Νκνζπνλδηαθφ Γηθαζηήξην ησλ ΖΞΑ θαη δελ ηεο έρεη θνηλνπνηεζεί. Κεηαμχ ησλ ελαγνκέλσλ 

πεξηιακβάλνληαη Ρξαπεδηθνί Νξγαληζκνί, ε ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξεία TECHNICAL OLYMPIC USA (TOUSA Inc.), ε 

νπνία ππήρζε ζηηο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θεθαιαίνπ 11 ηνπ Ξησρεπηηθνχ Θψδηθα, αιιά θαη Κέιε ησλ 

Γηνηθεηηθψλ ηνπο Ππκβνπιίσλ. Δλάγνληεο θέξνληαη κε θαηνλνκαδφκελνη αγνξαζηέο κεηνρψλ ηεο TOUSA Inc. 

ηζρπξηδφκελνη φηη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ ΖΞΑ, λα δηεθδηθήζνπλ απνδεκηψζεηο (claims) γηα 

ηελ πεξίνδν απφ 1εο Απγνχζηνπ 2005 έσο θαη 19εο Καξηίνπ 2007 ιφγσ ησλ εγγπήζεσλ πνπ, θαηά ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπο, έδσζε ε TOUSA Inc. θαη νη ινηπνί εκπιεθφκελνη, γηα ηελ Θνηλνπξαμία ηεο TRANSEASTERN. Κε 

λεφηεξε αγσγή πνπ θαηαηέζεθε ζηηο 19/09/2008 ζε αληηθαηάζηαζε ηεο παιαηάο, ε εηαηξεία ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΝΙΚΞΗΑΘΖ θαζψο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο Πηέγγνπ σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο TOUSA πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή αγσγή, πιένλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

ελαγφκελνπο, θιείλνληαο έηζη νξηζηηθά ηηο φπνηεο δηεθδηθήζεηο θαηά ηεο Δηαηξείαο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.Π. 

Δπηπιένλ ζε βάξνο ηεο Δηαηξείαο έρεη αζθεζεί αγσγή πνζνχ πεξίπνπ € 1.557.600,00, ηελ νπνία έρεη αζθήζεη ε 

Δηαηξεία κειεηψλ ΓΔΘΑΘΙΝΛ γηα κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ δηεμαγσγή ηεο Ππλφδνπ Θνξπθήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηνπ 2003, πνπ είρε δηεμαρζεί ζην ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά πσο ε εμέιημε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηθαζηηθήο δηακάρεο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 

 

 Θαηά ηεο Δηαηξείαο «ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ.» 

- ΞΟΗΓΖΠ-ΗΥΑΛΛΗΓΖΠ Ν.Δ.: Αθνξά πνζφ € 48.557,10. Ξξφθεηηαη γηα κε πιεξσκή εξγαζηψλ ζηε Καξίλα Ξφξην 

Θαξξάο. Ξξσηφδηθα έγηλε δεθηή γηα ην πνζφλ ησλ € 10.000 πεξίπνπ. Ζ εηαηξεία άζθεζε έθεζε πνπ ζπδεηήζεθε 

ζηηο 08/02/2008 ζην Δθεηείν Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν θαη απέξξηςε ηελ αγσγή σο αφξηζηε, δηθαηψλνληαο ηελ 

εηαηξεία. 

- ΓΗΔΓΟΝΠ: Αθνξά πνζφ € 256.475,43. Ξξφθεηηαη γηα ακνηβή εθπφλεζεο κειεηψλ. Δθηηκάηαη φηη ε αγσγή ζα 

απνξξηθζεί. 

- ΚΝΠΡΑΘΑΠ: Αθνξά πνζφ € 42.727,01. Ξξφθεηηαη γηα θαηαγγειία ζχκβαζεο έξγνπ. Ξξσηφδηθα ηνπ 

επηδηθάζηεθαλ € 1.500.  

- ΡΟΗΓΥΛΝ ΑΔΒΡΔ: Αθνξά € 33.834,16 θαη πξφθεηηαη γηα απαηηήζεηο δαπαλψλ απφ ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία. Ζ 

εηαηξία έρεη δηθαησζεί πξσηφδηθα. Ζ εηαηξεία έρεη εθδψζεη δπν δηαηαγέο πιεξσκήο ζπλνιηθνχ πφζνπ πεξίπνπ € 

40.000 θαηά ησλ εηαηξεηψλ "ΘΔΠΠΑΙΗΘΖ ΑΡΔ" θαη "ΔΜΔΗΓΗΘΔΚΔΛΑ ΔΟΓΑ". 

- ΓΖΚΝΡΠΑΙΖ: Αθνξά € 72.214,28 θαη πξφθεηηαη γηα απνδεκίσζε γηα θαηαζηξνθή πιηθψλ. Ξξσηφδηθα ε αγσγή 

απνξξίθζεθε, αιιά ν ελάγσλ άζθεζε έθεζε. 

- ΒΔΗΠΡ: Ξνζνχ € 52.950,53. Ξξφθεηηαη γηα νθεηιφκελα πνζά απφ ζπκθσλεζείζα ακνηβή. Ξηζαλνινγείηαη ε θαηά 

ην ¼ επδνθίκεζε ηεο αγσγήο.  
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- ΑΠΞΗΠ ΞΟΝΛΝΗΑ: Αθνξά ηελ Θ/Μ ΚΝΣΙΝΠ - ΑΡΡΗΘΑΡ-ΒΗΝΡΔΟ θαη είλαη πνζνχ € 220.000. Ξξφθεηηαη γηα 

πιεξσκή αζθαιίζηξσλ. Ζ πξσηφδηθε απφθαζε κείσζε ην πνζφ ζε € 147.000. Ζ εηαηξεία άζθεζε έθεζε. 

Δθηηκάηαη ε απφξξηςε ή επηθνπξηθά κείσζε ηνπ πνζνχ ζην ήκηζπ. 

- ΓΑΦΛΖ: Αθνξά πνζφ € 416.129. Ξξφθεηηαη γηα απαηηήζεηο απφ πξψελ ζπλεξγάηε πξνέδξνπ ηεο ΆΙΦΑ 

ΡΔΣΛΗΘΖΠ θαη εθδηθάζηεθε ζην εθεηείν θαηά ηεο εηαηξείαο πνζφ € 13.000. Θα γίλεη αλαίξεζε ζηνλ Άξεην Ξάγν.  

- ΞΟΝΚΖΘΔΑΠ ΑΡΔΒΔ: Αθνξά ηελ Θ/Μ ΑΔΓΔΘ-ΚΝΣΙΝΠ-ΔΟ. ΡΔΣΛΗΘΖ-ΔΘΡΔΟ θαη είλαη πνζνχ € 57.435,51. 

Ξξφθεηηαη γηα απνδεκίσζε γηα ζενκελία ζην έξγν «ΘΝΙΝΟΑ-ΘΙΔΗΓΗ». Δθηηκάηαη φηη ζα απνξξηθζεί ε αγσγή.  

- ΓΖΚΝ ΑΟΘΑΙΝΣΥΟΗΝ: Δίλαη πνζνχ € 532.580,59. Ξξφθεηηαη γηα απνδεκίσζε πξφθιεζεο δεκηψλ ζε δξφκνπο. 

Δθηηκάηαη φηη ε εηαηξία δελ ζα επηβαξπλζεί. 

- ΙΑΚΞΟΝΞΝΙΝ: Αθνξά ΚΝΣΙΝ θαη ΔΚΔΘ θαη είλαη πνζνχ € 53.979. Ξξφθεηηαη γηα θαηαζηξαθέληα 

κεραλήκαηα απφ ππξθαγηά. Ξξσηφδηθα απνξξίθζεθε, ελψ αζθήζεθε έθεζε απφ ηελ ελάγνπζα. 

- ΑΗΡΖΠΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΥΛ ΚΔΡΟΥΛ ΛΑΡΗΙΗΑΘΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ: Αθνξά πνζφ € 750.000 θαη πξφθεηηαη γηα κε 

πιεξσκή εξγνιάβνπ θαη κε ηήξεζε πξνζπκθψλνπ. Ζ απαίηεζε είλαη αβάζηκε. Ζ εηαηξία έρεη ππνγξάςεη 

πξνζχκθσλν ζπλεξγαζίαο, αιιά απηφ ζα ίζρπε κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ε ΚΝΣΙΝΠ αλαιάκβαλε έξγα, θάηη ην 

νπνίν ηειηθά δελ έγηλε. Ξξσηφδηθα, επηδηθάζηεθε πνζφλ €16.000. Ζ εηαηξεία δελ έρεη αζθήζεη αθφκα έθεζε.  

- ΘΙΝΘΗΛΑ: Δίλαη θαηά ηεο Θ/Μ Γηπιηζηεξίσλ, αθνξά πνζφ € 799.707 θαη πξφθεηηαη γηα κηζζνχο ππεξεκεξίαο. 

Απνξξίθζεθε πξσηφδηθα. 

Δπίζεο θαηά ηεο εηαηξείαο έρνπλ αζθεζεί αγσγέο γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα ζπλνιηθνχ πνζνχ € 2.656.400. Γηα ηηο 

ππνζέζεηο απηέο ε εηαηξεία δελ αλακέλεηαη λα επηβαξπλζεί κε πνζφ κεγαιχηεξν ησλ €325.000. Δθθξεκνχλ 

αγσγέο γηα δηεθδίθεζε ππεξσξηψλ πνζνχ € 214.810,41 θαη γηα ηξνραία αηπρήκαηα πνζνχ € 1.672.925,23 πνπ 

αλακέλεηαη λα απνξξηθζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο. 

Ρέινο θαηά ηεο εηαηξείαο έρεη επηβιεζεί πξφζηηκν € 304.395,00 απφ ηελ επηηξνπή αληαγσληζκνχ γηα ηελ 

εθπξφζεζκε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθεληξψζεσο γηα πξαγκαηνπνίεζε ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε απφ ηελ 

εηαηξεία ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ., ησλ εηαηξεηψλ Άιθα Ρερληθή, Θεφθηινο Πθνξδαιφο θαη Διιεληθέο Θαηαζθεπέο θαη ηεο 

αλαδνρήο απφ ηελ ίδηα ησλ απνζρηζζέλησλ θιάδσλ ηερληθψλ έξγσλ ησλ εηαηξεηψλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ θαη 

ΓΗΔΘΑΡ. Αλακέλεηαη επαλεμέηαζε απφ Ρξηκειή Δπηηξνπή Διέγρνπ.  

Έλαληη ησλ παξαπάλσ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ε εηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε κε επηβάξπλζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ € 600.000 πεξίπνπ. 

 

 Θαηά ηεο Δηαηξείαο «ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Δ.» 

- Αγσγή απφ ηνλ ππεξγνιάβν ΦΑΛΡΑ ΟΔΑΙ Α.Δ. θαηά ηεο θνηλνπξαμίαο ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΡΔ-ALGOMA ΑΡΔΔ πνζνχ € 

1.700.00 πεξίπνπ, επεηδή ζεσξεί φηη θεξχρηεθε, κε λφκηκα, έθπησηε απφ ην έξγν. Ζ αγσγή καηαηψζεθε ηνλ 

Κάξηην ηνπ 2008 θαη έθηνηε δελ έρεη θνηλνπνηεζεί θιήζε γηα λέα δηθάζηκν. 

- Αγσγή απφ ALGOMA ΑΡΔΔ πνζνχ € 199.736, επεηδή ζεσξεί φηη ππέζηε εζηθή βιάβε απφ ρξήζε πιεξεμνπζίσλ 

πνπ αθνξνχζαλ ηελ θνηλνπξαμία ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΡΔ-ALGOMA ΑΡΔΔ, ηελ χπαξμε ησλ νπνίσλ ηζρπξίδεηαη φηη δελ 

γλψξηδε, κε ζπλέπεηα λα κελ έρεη εηζπξάμεη ην θέξδνο απφ ην έξγν θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο, 10% 
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πεξίπνπ. Δθηηκάηαη απφξξηςε ηεο αγσγήο, θαζψο ηα πιεξεμνχζηα ηα νπνία γλψξηδε, δελ είραλ ζρέζε κε 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηεο θνηλνπξαμίαο. 

 

 Θαηά ηεο Δηαηξείαο «ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ.» 

Δηο βάξνο ηεο Δηαηξείαο ππάξρνπλ απαηηήζεηο απφ αγσγέο χςνπο € 1.550 ρηι., ιφγσ απαγφξεπζεο εηζφδνπ ζην 

θαδίλν, ζηα άηνκα πνπ έρνπλ εγείξεη ηηο ππνζέζεηο απηέο. Ζ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο είλαη φηη απηέο νη απαηηήζεηο 

είλαη ππεξβνιηθέο θαη αβάζηκεο θαη ζεσξεί φηη ζα απνξξηθζνχλ. Έσο ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ δελ είρε εθδνζεί απφθαζε ππέξ ή θαηά ηεο Δηαηξείαο. Έλαληη ησλ παξαπάλσ ππνζέζεσλ ε 

Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε χςνπο € 60 ρηι.  

Δπηπιένλ ζηηο 20 Καξηίνπ 2009 απνξξίθζεθε αίηεζε ζπκβηβαζκνχ ηεο Δηαηξείαο ελψπηνλ ηεο Ξξντζηακέλεο ηεο 

Γ.Ν.. ΦΑΔ Ξεηξαηά γηα δηνηθεηηθή επίιπζε δηαθνξάο αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ χςνπο 216.120 €, γηα 

ιήςε εηθνληθψλ, θαηά ηελ Γ.Ν.., θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ εηαηξεία άζθεζε πξνζθπγή θαηά ηεο αλσηέξσ 

απφθαζεο, θαζψο ππνζηεξίδεη, φηη νη ζπλαιιαγέο απηέο ήηαλ ππαξθηέο - πξαγκαηηθέο θαη αδίθσο ηεο επεβιήζε 

ην σο άλσ πξφζηηκν, εθηηκάηαη δε, φηη δελ ζα ππάξμεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, θαζψο 

ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζεσξεί, φηη ζε ηειηθφ επίπεδν δελ ζα επηβιεζεί θάπνην πξφζηηκν θαη, επνκέλσο, δελ 

ζπληξέρεη ιφγνο δηελέξγεηαο πξφβιεςεο ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο. 

 

 Θαηά ηεο Δηαηξείαο «ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ.» 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Νη κφλεο εθθξεκείο ππνζέζεηο είλαη νη αγσγέο 

ρξνλνκηζζσηψλ θαηά ηεο Δηαηξείαο. Πην γεληθφηεξν ζέκα κε ηνπο ρξνλνκηζζσηέο ε Δηαηξεία έρεη δηθαησζεί απφ 

ηνλ Άξεην Ξάγν θαη έηζη είλαη βέβαην φηη φιεο νη εθθξεκείο αγσγέο ζα απνξξηθζνχλ. 

 

 Θαηά ηεο Δηαηξείαο «ΠΘΗΑΘΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ.» 

Ρν δεκφζην απεηιεί φηη ζα δεηήζεη ηελ θαηάπησζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο 

Καξίλαο Πθηάζνπ. Ζ εηαηξία έθαλε αίηεζε γηα επίιπζε ηεο δηαθσλίαο απφ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην πξνθεηκέλνπ 

λα ηηο επηζηξαθνχλ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη λα ηηο θαηαβιεζνχλ άλσ ησλ 400 ρηι € πνπ απνηεινχλ δαπάλεο 

ηεο γηα ην έξγν, πνπ δελ θαηαβιήζεθαλ απφ ην Γεκφζην.  

Ζ εθηίκεζε ηεο εηαηξίαο είλαη φηη ζα δηθαησζεί ζηε δηαθσλία απηή, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ επηζηξνθή ησλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

 

  Θαηά ηεο Δηαηξείαο «ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΓΟΝΞΙΑΛΑ ΘΑΗ ΠΞΝΓΔΠ Α.Δ.» 

Δηο βάξνο ηεο Δηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΓΟΝΞΙΑΛΑ ΘΑΗ ΠΞΝΓΔΠ Α.Δ. ππάξρεη απαίηεζε γηα πνζφλ 75.000 € 

πεξίπνπ απφ ζπνπδαζηή ηνπ Δξγαζηεξίνπ πνπ δεηάεη απνδεκίσζε επεηδή έθιεηζε ην Δξγαζηήξην θαη 

αλαγθάζηεθε λα κεηαθνκίζεη αιινχ γηα λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θιπ.. Ζ αγσγή εθδηθάζηεθε θαη εθδφζεθε ε 

ππ’ αξ. 140/2005 ΚΝΛ.ΞΟΥΡ.ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ, ε νπνία ηνπ επηδηθάδεη €16.000. Έρεη γίλεη έθεζε απφ ηελ Δηαηξεία, ε 

νπνία δελ έρεη ζπδεηεζεί αθφκε. 
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 Θαηά ηεο Δηαηξείαο «ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΔΙΗΡΥΛ ΚΞΖΡΠ Α.Δ.» 

Δθθξεκνχλ ελψπηνλ δηαθφξσλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο αγσγέο εηο βάξνο ηεο Δηαηξείαο πνπ αθνξνχλ 

εξγαηηθέο απαηηήζεηο, θαη απαηηήζεηο γηα θαηαβνιέο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ εζνπνηψλ θαη ηξαγνπδηζηψλ, 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 207.613,08. Νη εθηηκήζεηο ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο είλαη φηη νη παξαπάλσ 

αγσγέο ζα θξηζνχλ απνξξηπηέεο απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα. 

 

13.5. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο 

 Απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ ηεο ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ απφ ην δεκφζην 

- Πην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο εθθξεκνχλ εμήληα (60) αηηήζεηο αλαηξέζεσο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ ή 

θνηλνπξαμηψλ ζπκκεηνρήο ηνπο θαηά απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Δθεηείσλ Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, Ησαλλίλσλ 

θαη Ξαηξψλ, πνπ έρνπλ απνξξίςεη ελ φισ ή ελ κέξεη απαηηήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ εθ ηεο εθηειέζεσο 

δεκνζίσλ έξγσλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Κε ηηο αηηήζεηο δεηείηαη ε αλαίξεζε ησλ απνθάζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

επηδίθαζε ζηηο εηαηξείεο δηαθφξσλ θαηά πεξίπησζε πνζψλ. Ρν ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ χςνο ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

εηαηξεηψλ εθηηκάηαη ζε πνζφ ηάμεσο δψδεθα εθαηνκκπξίσλ Δπξψ θαηά πξνζέγγηζε. Ζ πξφβιεςε ησλ δηθψλ 

απηψλ δελ είλαη αζθαιήο, ιφγσ ηεο θχζεσο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ επίδηθσλ ζεκάησλ, ζεκεηψλεηαη πάλησο φηη 

κέρξη ηψξα νη εηαηξείεο έρνπλ δηθαησζεί ζην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 

50% ηνπ αξηζκνχ ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ. 

 

- Πην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο εθθξεκνχλ έλδεθα (11) αηηήζεηο αλαηξέζεσο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά 

απνθάζεσλ Γηνηθεηηθψλ Δθεηείσλ, πνπ έρνπλ δηθαηψζεη ηελ ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. θαη ηελ ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 

ζε ππνζέζεηο απαηηήζεσλ ηνπο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ χςνπο € 15,7 εθαη. πεξίπνπ, εθ ηεο εθηειέζεσο 

δεκνζίσλ έξγσλ. Γεδνκέλνπ φηη: α) Θαηά θαλφλα, ε άζθεζε αλαηξέζεσο εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ έρεη 

αλαζηείιεη κέρξη ηψξα ηελ πιεξσκή ησλ πνζψλ, πνπ είραλ επηδηθαζζεί ζηηο εηαηξείεο θαη β) Νη πεξηζζφηεξεο 

αηηήζεηο αλαηξέζεσο ηνπ Γεκνζίνπ δελ γίλνληαη δεθηέο, εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, εθηηκάηαη, φηη απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο φρη κφλν δελ ζα πξνθχςεη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ εηαηξεηψλ, αιιά, ηνπλαληίνλ, ζα 

εηζπξάμνπλ ην κεγαιχηεξν, αλ φρη φιν, κέξνο ησλ απαηηήζεσλ. 

 

- Πην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο εθθξεκνχλ δψδεθα (12) αηηήζεηο αθπξψζεσο ησλ εηαηξεηψλ, πνπ αθνξνχλ 

ζηελ λνκηκφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ αλαδείμεσο αλαδφρνπ. Απφ ηελ έθβαζε ησλ δηθψλ απηψλ, αθφκε θαη αλ δελ 

είλαη ζεηηθή γηα ηηο εηαηξείεο, δελ ζα πξνθχςεη κεηαβνιή ζην παζεηηθφ ηνπο. 

 

 Απαηηήζεηο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Ρ.Δ.» 

- ΦΑΛΡΑ ΟΔΑΙ Α.Δ. (δχν αγσγέο), κε ηηο νπνίεο δεηά ζπλνιηθά € 547.000 επεηδή δελ επέζηξεςε ηελ 

πξνθαηαβνιή πνπ είρε ιάβεη γηα λα εθηειέζεη ην έξγν. Ζ αγσγή εθδηθάζζεθε ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2009, ε δε 

απφθαζε δελ έρεη αθφκα εθδνζεί.  
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- ΠΦΑΓΔΗΝΡΔΣΛΗΘΖ Θ. ΓΘΝΚΑΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. πνπ ήηαλ ππεξγνιάβνο. Ζ αγσγή έγηλε ελ κέξεη δεθηή απφ ην 

Ξξσηνδηθείν γηα πνζφ πεξίπνπ € 45.000, αιιά αζθήζεθε έθεζε, ε νπνία εθθξεκεί. 

- Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Καγλεζίαο, γηα ην έξγν παξάθακςε Εαγνξάο, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 1.513.413,29. Νη 

αγσγέο αθνξνχλ απνδεκίσζε γηα δεκίεο απφ ζενκελία, θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ ινγαξηαζκψλ, ακνηβέο 

κειεηεηψλ θαη επηζηξνθή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

 

13.6. Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

 Δηαηξείεο ηνπ νκίινπ ζαλ εθκηζζσηήο: 

Ξνζά ζε € '000

πνρξεώζεηο από Ιεηηνπξγηθέο Κηζζώζεηο ηελ 

31/12/2008

1 έηνο θαη 

ιηγόηεξν

Κεηαμύ 1 

θαη 5 εηώλ

Άλσ ησλ 5 

εηώλ
Πύλνιν

1 έηνο θαη 

ιηγόηεξν

Κεηαμύ 1 

θαη 5 εηώλ

Άλσ ησλ 5 

εηώλ
Πύλνιν

πνρξεψζεηο απφ αθίλεηα 57 9 0 66 0 0 0 0

πνρξεψζεηο απφ κεηαθνξηθά κέζα 115 59 0 174 0 0 0 0

Ινηπέο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 205 821 6.367 7.393 0 0 0 0

Πύλνιν 377 890 6.367 7.634 0 0 0 0

 Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

Ξνζά ζε € '000

πνρξεώζεηο από Ιεηηνπξγηθέο Κηζζώζεηο 

31/12/2007

1 έηνο θαη 

ιηγόηεξν

Κεηαμύ 1 

θαη 5 εηώλ

Άλσ ησλ 5 

εηώλ
Πύλνιν

1 έηνο θαη 

ιηγόηεξν

Κεηαμύ 1 

θαη 5 εηώλ

Άλσ ησλ 5 

εηώλ
Πύλνιν

πνρξεψζεηο απφ αθίλεηα 30 47 0 76 0 0 0 0

πνρξεψζεηο απφ κεηαθνξηθά κέζα 155 152 0 306 0 0 0 0

Ινηπέο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 239 957 7.217 8.413 0 0 0 0

Πύλνιν 424 1.155 7.217 8.796 0 0 0 0

 Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Νη ζεκαληηθφηεξεο ζπκβάζεηο εθκίζζσζεο ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ έρνπλ σο εμήο: 

- Ζ κεηξηθή Δηαηξεία θαη ε ζπγαηξηθή ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. εθκηζζψλνπλ αθίλεην ζηελ πεξηνρή Γιπθάδαο Μάλζνπ 3 & 

Ιαδαξάθε πνπ πεξηιακβάλεη 394,07κ2 4νπ νξφθνπ θαζψο θαη δχν ζέζεηο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ηνπ ππνγείνπ 

κε ζηνηρεία P30 θαη Ο31 επηθαλείαο εθάζηε 29,11κ2. Ρν κεληαίν κίζζσκα νξίδεηαη ζε € 10.250 κεληαίσο ην νπνίν 

ζα αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε έηνο θαηά πνζνζηφ 5%. 

- Ζ Δηαηξεία ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. ππνκηζζψλεη αθίλεην ζηελ πεξηνρή παηξηαξρηθφ Θεζζαινλίθεο απνηεινχκελν απφ 

2.380κ2 ππφγεην θαη 2.380κ2 ηζφγεην ζηελ Δηαηξεία VODAFONE, ην κεληαίν κίζζσκα έρεη πξνζδηνξηζζεί ζε € 

30.056,43 θαη αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο κε ηνλ ηηκάξηζκν. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη 12 ρξφληα.  

- Ζ Δηαηξεία ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. κηζζψλεη αθίλεην πνπ πεξηιακβάλεη ππφγεην 294κ2, ηζφγεην 543κ2. θαη παηάξη 185κ2. 

ζηελ Δηαηξεία RIDENCO A.E. Ρν κεληαίν κίζζσκα νξίδεηαη ζε 5% ηνπ κεληαίνπ θαζαξνχ ηδίξνπ (πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην κίζζην θαηάζηεκα) θαη φρη κηθξφηεξν ησλ 7.336,75€ κεληαίσο ην νπνίν ζα απμάλεηαη θαη’ 

έηνο θαηά πνζνζηφ 6%. 

- Ζ Δηαηξεία ΠΑΚΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. κηζζψλεη 3 ρψξνπο ζηελ καξίλα γηα ρξήζε Πνχπεξ Κάξθεη, Θαθέ θαη 

Ρνπξηζηηθφ Γξαθείν ζηελ Δηαηξεία BOUTIQUE TRAVEL SERVICES A.E. Ρν εηήζην κίζζσκα νξίδεηαη ζε 

150.000,00€ γηα ηα 3 πξψηα έηε ηεο κίζζσζεο, απφ ην 2010 ζα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο κε ηνλ ηηκάξηζκν. Ζ 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη 24 έηε. 
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 - Ζ Δηαηξεία ΠΑΚΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. κηζζψλεη θαηαζηήκαηα 31κ2 θαη 15κ2 ζηελ καξίλα ζηελ Δηαηξεία ECKER 

YACHTING A.E. Ρν κεληαίν κίζζσκα νξίδεηαη ζε 1.175,00€ ην νπνίν ζα αλαπξνζαξκφδεηαη εηεζίσο κε ηνλ 

ηηκάξηζκν πιένλ 2%. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη 12 έηε. 

 

 Δηαηξείεο ηνπ νκίινπ ζαλ κηζζσηήο: 

Ξνζά ζε € '000

Απαηηήζεηο από ελνίθηα βάζεη ζπκβάζεσλ ηελ 

31/12/2008

1 έηνο θαη 

ιηγόηεξν

Κεηαμύ 1 

θαη 5 εηώλ

Άλσ ησλ 5 

εηώλ
Πύλνιν

1 έηνο θαη 

ιηγόηεξν

Κεηαμύ 1 

θαη 5 εηώλ

Άλσ ησλ 5 

εηώλ
Πύλνιν

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 175 713 2.638 3.526 20 81 101 201

Έζνδα απφ ελνίθηα επελδπηηθψλ αθηλήησλ 678 2.333 1.486 4.497 64 117 117 298

Πύλνιν 853 3.046 4.125 8.023 84 198 218 499

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Ξνζά ζε € '000

Απαηηήζεηο από ελνίθηα βάζεη ζπκβάζεσλ ηελ 

31/12/2007

1 έηνο θαη 

ιηγόηεξν

Κεηαμύ 1 

θαη 5 εηώλ

Άλσ ησλ 5 

εηώλ
Πύλνιν

1 έηνο θαη 

ιηγόηεξν

Κεηαμύ 1 

θαη 5 εηώλ

Άλσ ησλ 5 

εηώλ
Πύλνιν

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 164 703 2.935 3.802 25 107 310 442

Έζνδα απφ ελνίθηα επελδπηηθψλ αθηλήησλ 631 2.296 2.164 5.091 9 9 10 28

Πύλνιν 795 2.999 5.099 8.893 34 116 320 470

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ονπκαλία ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζπλάπηνπλ 

ιεηηνπξγηθέο ζπκβάζεηο γηα ηελ ελνηθίαζε νρεκάησλ θαζψο θαη θαηνηθηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηά ηφπνπο 

εξγνηαμίσλ ζπλήζσο νη ζπκβάζεηο απηέο δελ μεπεξλνχλ ζε δηάξθεηα ηελ ηξηεηία θαζψο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ.  

 

13.7. Γεζκεύζεηο γηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα  

 ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. 

Κε ηελ ππ’ αξηζκ. 47334/ΞΔ/4/00435/Δ/Λ.3299/2004/31.12.2006 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ ελεθξίζε ην, απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 ππνβιεζέλ, επελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ 

ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ ΑΔ γηα ηελ αλαθαίληζε κε αλαβάζκηζε απφ 4* ζε 5* ηνπ Μελνδνρείνπ ΠΗΘΥΛΗΑ. Ζ 

ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε € 23,81 εθαη. θαη ε ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε επηρνξήγεζε 

ηνπ δεκνζίνπ ζε χςνο € 9,52 εθαη., ήηνη πνζνζηφ 40% ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Ρν ελ ιφγσ έξγν 

έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2008 νινθιεξψζεθε, ελψ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ειέγρζεθε απφ ην Θεληξηθφ ξγαλν 

Διέγρνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη αλακέλεηαη είζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο ηκήκαηνο ηεο 

δηθαηνχκελεο επηρνξήγεζεο. 

Δπηπξφζζεηα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 28620/ΞΔ/4/1056/Δ/Λ. 3299/2004/30.06.2007 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ 

Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ ελεθξίζε ην, απφ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2006 ππνβιεζέλ, επελδπηηθφ ζρέδην ηεο 

εηαηξείαο γηα ηελ ίδξπζε Θέληξνπ Θαιαζζνζεξαπείαο SPA θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ρξήζεσλ ησλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ ηνπ μελνδνρείνπ ΠΗΘΥΛΗΑ. Ζ ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε € 5,70 εθαη. θαη ε 

ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε επηρνξήγεζε ηνπ δεκνζίνπ ζε € 1,71 εθαη., ήηνη πνζνζηφ 30% ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο 

ηνπ έξγνπ. Ρν ελ ιφγσ έξγν έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2008 νινθιεξψζεθε, θαη αλακέλεηαη ε ζχζηαζε ηνπ 
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Θεληξηθνχ Νξγάλνπ Διέγρνπ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ 

νινθιήξσζεο θαη ηεο είζπξαμεο ηνπ αλαινγνχληνο ηκήκαηνο ηεο δηθαηνχκελεο επηρνξήγεζεο.  

 

 ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΔΙΗΡΥΛ ΚΞΖΡΠ ΑΔ 

Κε ηελ ππ’ αξηζκ. 43594/ΞΔ/4/00091/Λ.3299/2004/30.12.2006 απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Ηδησηηθψλ 

Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, ελεθξίζε ην ππνβιεζέλ απφ ηνλ Αχγνπζην 2005 

επελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο, ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΚΔΙΗΡΥΛ ΚΞΖΡΠ ΑΔ, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ 

μελνδνρείνπ «Κειίησλ Κπήηο», πνπ επξίζθεηαη ζην ζπγθξφηεκα «Ξφξην Θαξξάο» ζηε Πηζσλία. Ζ ζπλνιηθή 

εγθεθξηκέλε δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε € 18,22 εθαη. ελψ ε δηθαηνχκελε επηρνξήγεζε αλέξρεηαη ζε € 6,38 

εθαη., ήηνη πνζνζηφ 35% ηεο ζπλνιηθήο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο. Ρν ελ ιφγσ έξγν νινθιεξψζεθε εληφο ηεο 

ρξήζεο 2008, ελψ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ειέγρζεθε απφ ην Θεληξηθφ ξγαλν Διέγρνπ ηνπ πνπξγείνπ 

Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, πηζηνπνηήζεθε ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη θαηεβιήζε, εληφο ηνπ Καξηίνπ 2009, 

ην 50% ηεο δηθαηνχκελεο επηρνξήγεζεο ηνπ Γεκνζίνπ. Αλακέλεηαη ε έγθξηζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ 

απηνχ απφ ηε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή ηνπ π. Νη. Ν θαη ε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ 50% ηεο δηθαηνχκελεο 

επηρνξήγεζεο.  

 

 ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΒΗΙΙΑΡΕ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. 

Κε ηελ ππ’ αξηζκ. 51324/ΞΔ/4/00476/Δ/Λ.3299/2004/13.12.2006 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ ελεθξίζε ην απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006 ππνβιεζέλ επελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο, ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ 

ΒΗΙΙΑΡΕ ΘΙΑΚΞ ΑΔ, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε θαηεγνξίαο απφ 3* ζε 5* ηνπ μελνδνρείνπ 

VILLAGE CLUB. Ζ ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε € 4,29 εθαη. θαη ε ζπλνιηθή 

εγθεθξηκέλε επηρνξήγεζε ηνπ δεκνζίνπ ζε χςνο € 1,71 εθαη., ήηνη πνζνζηφ 40% ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο 

ηνπ έξγνπ. Έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2008 είρε εθηειεζζεί ηκήκα ησλ παξαπάλσ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ 

αλαθαίληζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

 ΘΡΖΚΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. 

Κε ηελ ππ’ αξηζκ. 98205/05Γ 1725/675/09.02.2007 απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Γεσξγηθψλ 

Γηαξζξψζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ελεθξίζε ην ππνβιεζέλ επελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο 

ΘΡΖΚΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΑΔ γηα ίδξπζε Νηλνπνηείνπ ζε αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ ζην ζπγθξφηεκα «Ξφξην 

Θαξξάο». Ζ ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε € 11,00 εθαη. ελψ ε δηθαηνχκελε 

επηρνξήγεζε αλέξρεηαη ζε € 4,38 εθαη., ήηνη πνζνζηφ 39,77% ηεο ζπλνιηθήο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο. Έσο ην 

ηέινο ηεο ρξήζεο 2008 είρε πηζηνπνηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ε εθηέιεζε ηνπ 80% ηνπ έξγνπ θαη 

εθθξεκεί ε θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο ηκήκαηνο ηεο δηθαηνχκελεο επηρνξήγεζεο. 
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13.8. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

Νη δηεηαηξηθέο πσιήζεηο/ αγνξέο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2007 θαη ηελ αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή 1/1-31/12/2006 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Ξνζά ζε € '000

Έζνδα 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Θπγαηξηθέο 0 0 3.713 2.771

Ππγγελείο 4 44 3 44

Θνηλνπξαμίεο 4 1.690 0 0

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 30 525 4 3

Πύλνιν 38 2.259 3.720 2.818

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

Ξνζά ζε € '000

Ρηκνινγεζέληα Έζνδα από εθηέιεζε 

έξγσλ
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Θπγαηξηθέο 0 0 3.726 3.074

Ππγγελείο 0 1 0 1

Θνηλνπξαμίεο 2.518 1.445 0 0

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 220 1.502 0 0

Πύλνιν 2.738 2.948 3.726 3.075

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

Ξνζά ζε € '000

Αγνξέο θαη ακνηβέο γηα ιήςε 

ππεξεζηώλ
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Θπγαηξηθέο 0 0 2.251 2.911

Ππγγελείο 0 0 0 0

Θνηλνπξαμίεο 88 48 0 0

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 26 461 0 10

Πύλνιν 114 509 2.251 2.921

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

Ξνζά ζε € '000

Ξσιήζεηο Ξαγίσλ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 873 0 0

Πύλνιν 0 873 0 0

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Ξνζά ζε € '000

Αγνξέο Ξαγίσλ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 0 41 0

Πύλνιν 0 0 41 0

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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13.9. Απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Ζ αλάιπζε ησλ δηεηαηξηθψλ απαηηήζεσλ / ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 31/12/07 θαζψο θαη γηα ηελ 31/12/06 έρεη σο 

εμήο: 

Ξνζά ζε € '000

Δηζπξαθηέα 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Θπγαηξηθέο 0 0 29.104 19.322

Ππγγελείο 17 156 17 156

Θνηλνπξαμίεο 5.430 5.460 0 0

Κειε Γ.Π. 16 7 5 6

Γηεπζπληηθά Πηειέρε 5 80 0 0

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 2.023 2.197 13 11

Πύλνιν 7.491 7.900 29.140 19.495

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

Ξνζά ζε € '000

Ξιεξσηέα 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Θπγαηξηθέο 0 0 6.457 3.245

Ππγγελείο 0 0 0 0

Θνηλνπξαμίεο 1.839 843 0 0

Κειε Γ.Π. 3.486 37 1.519 2

Γηεπζπληηθά Πηειέρε 17 38 0 0

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 224 344 2 57

Πύλνιν 5.566 1.262 7.978 3.304

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

13.10. Απαηηήζεηο από ηελ εθηέιεζε έξγσλ: 

Ξνζά ζε € '000

Απαηηήζεηο από  ηελ εθηέιεζε έξγσλ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Θπγαηξηθέο 0 0 1 1

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 96 796 0 0

Πύλνιν 96 796 1 1

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

πνρξεώζεηο από ηελ εθηέιεζε έξγσλ: 

Ξνζά ζε € '000

πνρξεώζεηο από  ηελ εθηέιεζε 

έξγσλ
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Θπγαηξηθέο 0 0 1.068 1.068

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 17 0 0 0

Πύλνιν 17 0 1.068 1.068

Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

Ρα δάλεηα πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ αλαιχνληαη ζηελ παξ. 6.8. 
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13.11.  Ξαξνρέο ζηε δηνίθεζε 

Νη παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε ζε επίπεδν Νκίινπ θαη Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Ακνηβέο κειψλ δηνίθεζεο (εθηφο κηζζνχ) 10.455 3.100 2.350 1.400

Ακνηβέο απφ θέξδε ρξήζεο 0 0 0 0

Κηζζνί κειψλ δηνίθεζεο 963 1.131 108 198

Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 0 0 0 0

Πύλνιν 11.418 4.231 2.458 1.598

O ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

13.12. Ξξνβιέςεηο 

Ξέξα ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ πξνβιέςεσλ πνπ αλαιχνληαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο (παξ. 10.12, 10.27 θαη 

13.3) ε Δηαηξεία δελ ζεσξεί φηη κέρξη θαη ηελ 31/12/08 ζα πξέπεη λα δηελεξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνβιέςεηο 

γηα νπνηνδήπνηε θνλδχιη ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 

13.13.  Αξηζκόο απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνύ 

Ν κέζνο φξνο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο γηα ηηο δχν παξνπζηαδφκελεο 

πεξηφδνπο έρεη σο εμήο: 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Αξηζκόο πξνζσπηθνύ 1.496 1.134 6 10
 

 



 
 

 
ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΈΘΘΔΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ 2008 
(1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΥΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2008 

146 
 

 

14. ΠΘΝΞΝΗ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΗΛΓΛΩΛ 

 

Ν κηινο θαη ε Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλνη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν 

θίλδπλνο ηεο αγνξάο (ηα επηηφθηα, νη ηηκέο ηεο αγνξάο, δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θηι), θαη 

θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Νκίινπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ ηξαπεδηθέο 

θαηαζέζεηο, απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπνχο θαη ππνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο- πηζησηέο, κεξίζκαηα 

πιεξσηέα θαη ππνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο. Ρν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Νκίινπ ζηνρεχεη 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ. 

Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ θεληξηθή νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Νκίινπ. Ρν Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο 

γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θίλδπλσλ, φπσο θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. Ζ δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε παξαθάησ: 

 

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

 Πρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ 

κείσζε ησλ θηλδχλσλ φπνπ απαηηείηαη 

 Δθηέιεζε / εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε Γηνίθεζε, ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 

14.1.  Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ν κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζπλεπψο εθηίζεηαη ζε 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πξνεξρφκελν απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ηζνηηκίαο ηνπ Γνιαξίνπ ΖΞΑ αιιά θαη κεηαμχ RΝΛ 

θαη Δπξψ, ιφγσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ νκίινπ ζηελ αγνξά ηεο Ονπκαλίαο. Απηφο ν θίλδπλνο πξνθχπηεη 

θπξίσο απφ κειινληηθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη απφ ππνρξεψζεηο ζε λφκηζκα Ονπκαλίαο. Πε πεξίπησζε 

ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ ησλ ηζνηηκηψλ απηψλ ελδερνκέλσο λα επεξεαζηνχλ ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

Νκίινπ. Ν κηινο πξνο ην παξφλ δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εξγαιείσλ αληηζηάζκηζεο ηνπ 

ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ. Ξαξφια ηαχηα ζην πιαίζην ηεο επαξθνχο αληηκεηψπηζεο ηνπ αλσηέξσ θηλδχλνπ 

βξίζθεηαη ζε δηαξθή επαθή κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηνπ ζπκβνχινπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίδεηαη 

ζπλερψο ε νξζφηεξε πνιηηηθή αληηζηάζκηζεο ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν δηαξθψο κεηαβάιιεηαη. Νη εκπνξηθέο 

θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξεπφκελεο ζε Δπξψ κε ηελ 

ηζνηηκία θιεηζίκαηνο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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Ξνζά ζε € '000

Νλνκαζηηθά πνζά US$ RON US$ RON

Δκπνξηθέο & Ινηπέο απαηηήζεηο 10.027 22.865 2.849 26.036

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  (3.017)  (8.781)  (3.075)  (13.604)

Βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο
0  (20.317) 0  (25.916)

Βξαρπρξόληα έθζεζε 7.010 (6.233) (226) (13.484)

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0  (1.241) 0  (1.107)

Καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο
0  (167) 0  (464)

Καθξνρξόληα έθζεζε 0 (1.408) 0 (1.571)

Πύλνιν 7.010 (7.641) (226) (15.055)

O ΝΚΗΙΝΠ 

31/12/2008 31/12/2007

 

 

Νη παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη 

ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Δπξψ / Γνιαξίνπ θαη Δπξψ / RON.  

πνζέηνπκε φηη πξαγκαηνπνηείηαη κία αιιαγή ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Δπξψ / 

Γνιαξίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 5,77% (2007: 7,15%) θαη Δπξψ / RON ηεο ηάμεσο 11,49% (2007: 10,27%). Ρν 

πνζνζηφ απηφ βαζίζζεθε ζηε κέζε κεηαβιεηφηεηα ζηελ αγνξά ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ γηα δηάζηεκα 12 

κελψλ γηα ην 2008. Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο βαζίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ζε μέλν λφκηζκα πνπ 

θαηέρεη ν κηινο γηα θάζε πεξίνδν αλαθνξάο. 

 

Πε πεξίπησζε φπνπ ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ Δπξψ κεηαβιεζεί ζεηηθά ζρέζε κε ηα παξαπάλσ λνκίζκαηα, 

κε ηα σο άλσ αλαθεξφκελα πνζνζηά, ηφηε ζην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζα έρνπκε ηελ 

εμήο επίπησζε: 

Ξνζά ζε € '000

Νλνκαζηηθά πνζά US$ RON US$ RON

Απνηέιεζκα κεηά θφξσλ ρξήζεο  (383)  (197) 14 310

Θαζαξή Θέζε  (383)  (197) 14 310

O ΝΚΗΙΝΠ 

31/12/2008 31/12/2007

 



 
 

 
ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΈΘΘΔΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ 2008 
(1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΥΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2008 

148 
 

 

Ξνζά ζε € '000

Νλνκαζηηθά πνζά US$ RON US$ RON

Δκπνξηθέο & Ινηπέο απαηηήζεηο 547 2.294 190 2.310

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  (164)  (905)  (204)  (1.267)

Βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο
0  (1.047) 0  (1.207)

Βξαρπρξόληα έθζεζε 383 342 (14) (164)

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0  (128) 0  (103)

Καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο
0  (17) 0  (43)

Καθξνρξόληα έθζεζε 0 (145) 0 (146)

Πύλνιν (383) (197) 14 310

O ΝΚΗΙΝΠ 

31/12/2008 31/12/2007

 

 

Πε πεξίπησζε φπνπ ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ Δπξψ κεηαβιεζεί αξλεηηθά ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ 

λνκίζκαηα κε ηα σο άλσ αλαθεξφκελα πνζνζηά, ηφηε ζην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζα 

έρνπκε ηελ εμήο επίπησζε: 

Ξνζά ζε € '000

Νλνκαζηηθά πνζά US$ RON US$ RON

Απνηέιεζκα κεηά θφξσλ ρξήζεο 428 34  (17)  (22)

Θαζαξή Θέζε 428 34  (17)  (22)

O ΝΚΗΙΝΠ 

31/12/2008 31/12/2007

 

Ξνζά ζε € '000

Νλνκαζηηθά πνζά US$ RON US$ RON

Δκπνξηθέο & Ινηπέο απαηηήζεηο  (613)  (306)  (220)  (277)

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 185 118 237 144

Βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο
0 135 0 138

Βξαρπρξόληα έθζεζε (428) (53) 17 5

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0 17 0 12

Καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο
0 2 0 5

Καθξνρξόληα έθζεζε 0 19 0 17

Πύλνιν 428 34 (17) (22)

O ΝΚΗΙΝΠ 

31/12/2008 31/12/2007

 

 

Ζ έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνηθίιιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλάινγα κε ηνλ φγθν 

ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα. Δλ ηνχηνηο ε αλσηέξσ αλάιπζε ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο έθζεζεο 

ηνπ νκίινπ ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 
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14.2. Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ 

Ζ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ φζνλ 

αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε. Νη καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο είλαη ζπλήζσο κε κεηαβιεηφ 

πνζνζηφ επηηνθίνπ (EURIBOR). Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008, ν κηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο 

αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηεο, ν νπνίνο ππφθεηληαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ 

επηηνθίνπ. 

Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1,0% ή -1,0% (2007: +1,0% / -1,0%). Νη 

αιιαγέο ζηα επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κία ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο. 

Ξνζά ζε € '000

1,00% -1,00% 1,00% -1,00%

Απνηέιεζκα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο 

απφ αιιαγή επηηνθίνπ
 (648) 648  (741) 741

Θαζαξή Θέζε  (648) 648  (741) 741

O ΝΚΗΙΝΠ 

31/12/2008 31/12/2007

 

 

Ξνζά ζε € '000

1,00% -1,00% 1,00% -1,00%

Απνηέιεζκα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο 

απφ αιιαγή επηηνθίνπ
 (50) 50  (315) 315

Θαζαξή Θέζε  (50) 50  (315) 315

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2008 31/12/2007

 

 

14.3. Αλάιπζε πηζησηηθνύ θίλδπλνπ 

H έθζεζε ηνπ Νκίινπ φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία (κέζα) ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 13.011 17.677 565 482

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 94.424 92.071 8.631 3.618

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 465 1.052 28.462 16.024

Πύλνιν 107.900 110.800 37.658 20.124

O ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

Ν κηινο έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

επηζθαιεηψλ θαη ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα. Ζ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα 

ζπλεξγάδεηαη κφλν κε αμηφπηζηνπο πειάηεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ζέζεη κηα πηζησηηθή πνιηηηθή βάζεη ηεο 

νπνίαο θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη ζε αηνκηθή βάζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Ν έιεγρνο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν κηινο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηξαπεδηθψλ θαη άιισλ ηξίησλ 
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πεγψλ πηζηνιεπηηθήο βαζκνιφγεζεο αλ ππάξρνπλ θαζψο θαη ηελ ιήςε εμσηεξηθψλ εθζέζεσλ ή αλαιχζεσλ κε 

ινγηθφ θφζηνο. Ξηζησηηθά φξηα νξίδνληαη γηα θάζε πειάηε θαη εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη πσιήζεσλ θαη 

εηζπξάμεσλ, ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. 

Δπίζεο φπνπ είλαη δπλαηφλ ιακβάλνληαη εκπξάγκαηεο ή άιιεο εμαζθαιίζεηο. 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ ζεσξεί φηη φια ηα αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ έρνπλ 

απνκεησζεί ζε πξνεγνχκελεο εκεξνκελίεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πςειήο πηζησηηθήο 

πνηφηεηαο. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη ε εχινγε αμία θάζε 

θαηεγνξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ φπσο απηή παξνπζηάδεηαη αλσηέξσ. 

 

14.4. Αλάιπζε θίλδπλνπ ξεπζηόηεηαο 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ θίλδπλνπ ξεπζηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ δηαζθάιηζε χπαξμεο επαξθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

ηζνδπλάκσλ θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ κέζσ ηεο χπαξμεο επαξθψλ 

πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. 

 

Ν κηινο δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηάο ηνπ κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θαζεκεξηλά. Νη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε θαζψο θαη ζε κηα 

θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Νη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην 

επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη ηξηκεληαία. Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνλ κηιν 

αλαιχεηαη σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 εληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε άλσ ησλ 5 εηώλ

Ρξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 23.741 18.436 745 0

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 500 501 3.801 2.068

Δκπνξηθέο πνρξεψζεηο 22.087 16.376 0 0

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 12.139 12.152 0 0

Πύλνιν 58.467 47.465 4.546 2.068

O ΝΚΗΙΝΠ  - 31/12/2008

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο

 

Ξνζά ζε € '000 εληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε άλσ ησλ 5 εηώλ

Ρξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 24.277 24.277 3.117 0

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 565 566 1.598 5.650

Δκπνξηθέο πνρξεψζεηο 20.396 30.998 0 0

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 5.917 6.278 0 0

Πύλνιν 51.155 62.119 4.715 5.650

O ΝΚΗΙΝΠ  - 31/12/2007

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο
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Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο είρε σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 εληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε άλσ ησλ 5 εηώλ

Ρξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 1.650 1.650 0 0

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 0 0 0 0

Δκπνξηθέο πνρξεψζεηο 336 3.969 0 0

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 312 4.585 0 0

Πύλνιν 2.298 10.204 0 0

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ -31/12/2008

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο

 

Ξνζά ζε € '000 εληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε άλσ ησλ 5 εηώλ

Ρξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 2.500 3.203 0 0

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 0 0 0 0

Δκπνξηθέο πνρξεψζεηο 561 3.245 0 0

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1.018 1.598 0 0

Πύλνιν 4.079 8.046 0 0

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ -31/12/2007

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο

 

 

Νη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Πηα αλσηέξσ πνζά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεψζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα ιφγσ δηαθνξεηηθήο 

θχζεο ηεο ππνρξέσζεο, θαζψο απηή ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα θάζε πεξίνδν. 

 

14.5. Αλάιπζε θηλδύλνπ ηηκώλ 

Ν κηινο είλαη εθηεζεηκέλνο θαη ζε ινηπνχο θηλδχλνπο ηηκψλ ζε ζρέζε κε ηηο δηαπξαγκαηεχζηκεο κεηνρέο ηεο 

εηζεγκέλεο ζπγαηξηθήο ηεο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. Γηα ηηο εηζεγκέλεο κεηνρέο κηα κέζε κεηαβιεηφηεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 

65% δηαπηζηψζεθε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2008. Πε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. 

απμεζεί ή κεησζεί θαηά ην πνζνζηφ απηφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζα απμεζνχλ/κεησζνχλ αληίζηνηρα θαηά πνζφ € 3,68 

εθαη. αληίζηνηρα. Νη κεηνρέο απηέο έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Γηαζέζηκα πξνο 

Ξψιεζε θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

 

14.6. Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη: 

 Λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξίαο λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο 

 Λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο ηηκνινγψληαο ηηο ππεξεζίεο αλαινγηθά κε ην 

θφζηνο θαη θξνληίδνληαο ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. 
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Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ηα μέλα θεθάιαηα ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Ξξνθεηκέλνπ λα 

πεηχρεη ηελ επηζπκεηή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, ε εηαηξία κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ην κέξηζκα, λα πξνβεί ζε 

επηζηξνθή θεθαιαίνπ, ή λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο. Υο ίδηα θεθάιαηα λννχληαη ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ηνπ ππέξ ην άξηην, ησλ θεξδψλ εηο λέσλ θαη ησλ ινηπψλ απνζεκαηηθψλ (εθηφο δηθαησκάησλ 

κεηνςεθίαο). 

Ν κηινο παξαθνινπζεί ηα θεθάιαηα ηεο κε βάζε ην δείθηε «Θαζαξφο δαλεηζκφο πξνο θέξδε πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)» θαζψο θαη κε ηελ ζρέζε ηδίσλ 

θεθαιαίσλ πξνο ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα.  

Παλ θαζαξφ δαλεηζκφ ν κηινο νξίδεη ην ζχλνιν ησλ ηνθνθφξσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ κείνλ ην ζχλνιν ησλ 

δηαζεζίκσλ ηνπ. Ρα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο «Ίδηα θεθάιαηα» πιένλ ηνλ θαζαξφ 

δαλεηζκφ φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 θαη 2006 

αληίζηνηρα νη αλαθεξφκελνη δείθηεο είραλ σο εμήο: 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 454.762  (105.806) 356.217 255.897

Ξιένλ: Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 0 0 0 0

Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα  (13.011)  (17.678)  (565)  (482)

Θεθάιαην 441.751  (123.484) 355.652 255.415

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 454.762  (105.806) 356.217 255.897

Ξιένλ: Γάλεηα 49.793 60.050 3.301 5.703

Πύλνιν θεθαιαίσλ 504.555  (45.756) 359.518 261.600

Θεθάιαην πξνο Πύλνιν Θεθαιαίσλ 87,55% 269,87% 98,92% 97,64%

O ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

Ξνζά ζε € '000 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Πχλνιν δαλεηζκνχ 49.793 60.050 3.301 5.703

Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα  (13.011)  (17.678)  (565)  (482)

Κείνλ: Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε
 (11)  (11) 0 0

Θαζαξόο δαλεηζκόο 36.771 42.361 2.736 5.221

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο 

ηεο κεηξηθήο
370.324  (149.278) 356.217 255.897

Ππλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα 407.095  (106.917) 358.953 261.118

Ππληειεζηήο κόριεπζεο 9,03% -39,62% 0,76% 2,00%

O ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Θ.Λ.2190/1920 φπσο ηζρχεη ζήκεξα), επηβάιινληαη 

πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο: 

 Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ.2190/1920 φπσο ηζρχεη ζήκεξα, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη (σο πξνο ηελ νλνκαζηηθή 

αμία ησλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ), 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 
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θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Λφκν ή 

απφ ην Θαηαζηαηηθφ. 

 Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, 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 εηαηξίαο ή ηελ 

πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 

 ηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ 

Θ.Λ.2190/1920 φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ε εηαηξία κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε 

νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

 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. 

 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 

εθαξκνγή ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ. 

 

Ν κηινο έρεη ηεξήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο ηεο θεθαιαηαθήο δνκήο θαη ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη 

απφ ηελ λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα. 
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15. ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ 

 

 Ρνλ Φεβξνπάξην 2009, ε κεηξηθή εηαηξεία ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. ππέβαιε ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ησλ 

Ζ.Ξ..Α. αίηεζε επηζηξνθήο θφξνπ ππεξαμίαο κεηαβίβαζεο κεηνρψλ, πνζνχ $ 9.665.9121. Ζ αλσηέξσ 

επηζηξνθή πξνέθπςε κεηά απφ ηελ εγθεθξηκέλε απφ ην Ξησρεπηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Λφηηαο Φιφξηληα 

(Bankruptcy court) κεηαβίβαζε παθέηνπ κεηνρψλ ηεο πξψελ ζπγαηξηθήο εηαηξείεο TOUSA Inc.. Κεηά ηελ 

παξαπάλσ κεηαβίβαζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

πξψελ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ TOUSA Inc, δηακνξθψζεθε ζε 56,20% έλαληη πνζνζηνχ 66,94% πνπ 

απηή δηέζεηε πξηλ απφ ηελ σο άλσ κεηαβίβαζε. 

 

 Πε εθηέιεζε ζρεηηθψλ ιεθζεηζψλ απνθάζεσλ ησλ Γ.Π. ηεο 29/12/2008: 

 Κε ηηο απφ 29/12/2008 απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ, 

απνθαζίζζεθε ε έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε απφ ηελ εηαηξείαο ΡΝΜΝΡΖΠ 

Α.Ρ.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68-77 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ηνπ Λ.Γ. 1297/1972: α) 

ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ: ΑΛΑΞ Α.Δ., ALVITERRA HELLAS Α.Ρ.Δ.Ν., θαη β) ησλ αλεμάξηεησλ 

εηαηξεηψλ: ΔΓΑΞ Α.Δ., BEI CENTER Δ.Ξ.Δ., T.C. PARKING PLOT ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ Δ.Ξ.Δ.  

 Ρα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Ρ.Δ. (απνξξνθψζα εηαηξεία) θαη ΑΛΑΞ Α.Δ., 

ALVITERRA HELLAS Α.Ρ.Δ.Ν., ΔΓΑΞ Α.Δ., BEI CENTER Δ.Ξ.Δ., T.C. PARKING PLOT ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ 

Δ.Ξ.Δ. (απνξξνθνχκελεο εηαηξείεο), ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο ηεο 6/3/2009, απεθάζηζαλ ηελ έγθξηζε ηνπ 

απφ θνηλνχ ζπληαρζέληνο Πρεδίνπ Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο (Π.Π.Π.) θαη νξίζζεθαλ νη εθπξφζσπνη ησλ 

εηαηξεηψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ.  

 Πηηο 7/3/2009 ππεγξάθε απφ ηνπο εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο, ην απφ θνηλνχ 

ζπληαρζέλ Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο (Π.Π.Π.), ην νπνίν καδί κε ην ζχλνιν ησλ αηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ππεβιήζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο (Λνκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο) γηα ηηο πεξαηηέξσ 

ελέξγεηεο θαη’ άξζξα 69 & 70 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, καδί κε ηελ θνηλή αίηεζε ησλ κεηαζρεκαηηδνκέλσλ 

εηαηξεηψλ πεξί ζπζηάζεσο ηεο ηξηκεινχο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, 

ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε εθηίκεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ εηζθεξφκελσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ κεηαζρεκαηηδνκέλσλ εηαηξεηψλ ζηελ ζπγαηξηθήο εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ΡΝΜΝΡΖΠ Α.Ρ.Δ.  

 

 Πηηο 13/02/2009 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. ζπκκεηείρε ζε θνηλνπξαμία κε ηελ ηζπαληθή εηαηξεία 

DRAGADOS S.A. ζην δηαγσληζκφ πξνεπηινγήο ηεο ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ Α.Δ. γηα ην έξγν "Δπέθηαζε ηεο Γξακκήο 3 

ηνπ Κεηξφ ηεο Αζήλαο πξνο Ξεηξαηά", εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ € 515,000,000. Ρα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνεπηινγήο αλακέλνληαη ζε ηξεηο (3) κε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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ΑΙΗΚΝΠ, 19 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 2008 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. 

 

 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Α. ΠΡΔΓΓΝΠ 

Α.Γ.Ρ. ΑΒ 342754 

 

Ν ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ 

 

 

ΓΔΥΟΓΗΝΠ Θ. ΠΡΔΓΓΝΠ 

Α.Γ.Ρ.ΑΕ 592390 

 

Ν ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ 

 

 

ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Λ. ΘΑΕΑΛΡΕΖΠ 

 

Α.Γ.Ρ. ΑΕ 020049 

 

Ζ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΖ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ 

 

 

ΠΡΙΗΑΛΖ Σ. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ 

Α.Γ.Ρ. Π 576787 

ΑΟ.ΑΓΔΗΑΠ Α ΡΑΜΔΥΠ 29518 
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Δ. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 01/01/2008 - 31/12/2008 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΛΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

Αξκφδηα πεξεζία - Λνκαξρία: ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ/ΓΔΛ.ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ/ Γ/ΛΠΖ ΑΔ & ΞΗΠΡΔΥΠ Θσλζηαληίλνο Πηέγγνο (Ξξφεδξνο Γ.Π.) Καξία Πβψιε (Δθηειεζηηθφ κέινο) Πηπιηαλή Πηέγγνπ (Κε εθηειεζηηθφ κέινο)

Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ: Εσή Πηέγγνπ (A' Δθηει. Αληηπξφεδξνο Γ.Π.) Αζαλάζηνο Θιαπαδάθεο (Δθηειεζηηθφ κέινο) Καξηάλλα Πηέγγνπ (Κε εθηειεζηηθφ κέινο)

Αλδξέαο Πηέγγνο (B' Δθηει.Αληηπξφεδξνο Γ.Π) Ληθφιανο Πηαζάθεο (Δθηειεζηηθφ κέινο) Αιέμαλδξνο Ξαπαησάλλνπ (Αλεμάξη.κε εθηειεζηηθφ κέινο)

Γεψξγηνο Πηέγγνο (Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) Ζιίαο Θνπθνχηζεο (Δθηειεζηηθφ κέινο) Θσλζηαληίλνο Οηδφπνπινο (Αλεμάξη.κε εθηειεζηηθφ κέινο)

Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο:

Διεγθηηθή εηαηξία: GRANT THORNTON (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 127)

Ρχπνο έθζεζεο ειέγρνπ: Mε ζχκθσλε γλψκε

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 496.084 314.695 4.754 4.290 Απνηέιεζκα πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) (22.779) (1.681) 7.401 (173.536)

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 14.202 14.441 21 61 Απνηέιεζκα πξν θφξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) 395.341 0 0 0

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 18.166 15.059 3.918 3.934 Πύλνιν θεξδώλ 372.562 (1.681) 7.401 (173.536)

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 790 7.269 397.131 279.783

Πύλνιν παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 529.242 351.464 405.824 288.068 Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζέκαηα 8.585 7.790 0 0 Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 14.718 12.192 203 224

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 38.584 26.052 712 3.315 Ξξνβιέςεηο - Απνκεηψζεηο 2.822 (385) 1.807 173.807

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 97.694 97.722 7.920 304 (Θέξδε) / δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 438 (86) 662 192

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 13.011 17.677 565 482 (Θέξδε) / δεκηέο απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 128 (38) 0 0

Πύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 157.874 149.241 9.197 4.101 Ξξνζαξκνγή απνζεκαηηθνχ ρνξεγεζέλησλ δηθαησκάησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ 27.001 0 0 0

Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε 0 1.093.564 0 0 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (13.258) (2.821) (10.315) (1.818)

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 687.116 1.594.269 415.021 292.169 Έζνδα απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο (2.099) (862) 0 0

Κεηαβνιή ζηελ ππνρξέσζε παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ 359 59 (22) 8

ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 5.052 5.485 2.191 1.385

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 165.625 165.625 165.625 165.625 Έζνδα ηφθσλ (152) (49) (1.135) (887)

Ινηπά ζηνηρεία Θαζαξήο Θέζεο 204.699 (314.902) 190.592 90.271 Έζνδα απφ κεξίζκαηα 0 (42) 0 (19)

Πύλνιν Θαζαξήο Θέζεο κεηόρσλ Δηαηξείαο (α) 370.324 (149.277) 356.217 255.896 Θέξδε/(δεκηέο) απφ δηαθνπείζεο δξαζη. (κε ελνπνίεζε ζπγαηξηθήο) (395.686) 0 0 0

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο (β) 84.439 43.472 0 0 Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ (796) (2.518) 0 0

Πύλνιν Θαζαξήο Θέζεο (γ)=(α)+(β) 454.763 (105.805) 356.217 255.896 Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (12.184) (21) (5.502) 1.595

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 6.615 10.365 0 0 (Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 1.252 (3.704) 4.266 (5.562)

Ξξνβιέςεηο / Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 118.023 82.669 45.233 24.148 Δθξνή ππνρξέσζεο παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο (249) (128) 0 0

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 124.638 93.034 45.233 24.148 Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη-ηφθνη (1.542) (1.860) (395) (421)

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 43.178 49.685 3.301 5.703 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (38) (32) 27 85

Νθεηιέο πξνο πξνκεζεπηέο 38.463 49.031 4.305 3.806 Ιεηηνπξγηθέο ξνέο δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο 0 (178) 0 0

Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο 1.693 4.516 0 386 Πύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζη.(α) (1.672) 3.330 (809) (4.947)

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 24.381 14.559 5.965 2.230

Πύλνιν ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ 107.715 117.791 13.571 12.125 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ΠΛΝΙΝ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ (δ) 232.353 210.825 58.804 36.273 Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (14.620) (29.082) (49) (447)

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 1.171 586 0 0

Γάλεηα ρνξεγεζέληα 0 0 (5.660) 0

ΠΛΝΙΝ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ (γ)+(δ) 687.116 1.594.269 415.021 292.169 Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0 42 0 19

Θφζηνο απφθηεζεο ηδίσλ κεηνρψλ (117) 0 (117)

(Αχμεζε) / κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ & ζπγγελψλ 6.634 (1.235) 0 (2)

Δηζξνέο απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 9.029 1.508 0 0

Αγνξέο-Ξσιήζεηο ρξεκαη.ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 10.275 0 9.532 0

Ηδηνπαξαγσγή ελζψκαησλ παγίσλ (213) 0 0 0

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 Αγνξέο - Ξσιήζεηο επελδχζεσλ ζε αθίλεηα 114 870 0 0

Ξσιήζεηο ρξεκαη. ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 0 1.169 0 743

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 (12) 0 0

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζη.(β) 12.273 (26.153) 3.706 313

Ξξνζαξκνγή ιόγσ αιιαγήο ινγηζηηθώλ αξρώλ 0 (1.043) 0 0 Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε / (δεκηέο) πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο 366.026 (935.518) 7.582 (173.541) Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 74.624 64.460 3.542 7.169

Άπμεζε Κεηνρηθνχ Δηαηξηθνχ Θεθαιαίνπ 7.154 34.782 0 34.782 Απνπιεξσκή δαλεηζκνχ (82.789) (64.625) (5.945) (33.681)

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία εμφδσλ Αχμεζεο Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ 0 153 0 134 Άπμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - Έμνδα αχμεζεο Κ.Θ. (67) 34.192 0 34.243

Γεκηνπξγία απνζεκαηηθνχ απφ ηελ έθδνζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (stock options) 16.292 0 0 0 Ξιεξσκέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (2.216) (2.518) 0 0

Θαζαξέο πιεξσκέο / εηζπξάμεηο ηφθσλ (4.831) (5.394) (430) (1.374)

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα (6) (2.370) 0 (2.368)

Δπαλεθηίκεζε ρξεκαη/θψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 0 0 112.702 (130.133) Σξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 2 0 0

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζη.(γ) (15.285) 23.746 (2.832) 3.989

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ αιιαγή θνξ.ζπληειεζηή απφζβεζεο απνζεκαηηθνχ επι.αμίαο 8.976 0 4.785 0 (4.684) 923 65 (645)

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 (612) 0 (538)

Δπηηδξάζεηο απφ ηελ κε ελνπνίεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξείσλ εζσηεξηθνχ (571) 0 0 0 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 17.677 16.788 482 1.161

Δπαλεθηίκεζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο 186.870 373 643 0 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηέινπο πεξηφδνπ 18 (34) 18 (34)

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ επαλεθηίκεζε ηδηνρξεζηκνπ. παγίσλ ζε εχινγεο αμίεο (34.494) (93) (59) 0 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 13.011 17.677 565 482

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ (117) 0 (117) 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (195) 15.092 27 85

Δπίδξαζε αιιαγήο πνζνζηψλ ζε ζπγαηξηθέο 10.628 0 0 0

Ινηπέο πξνζαξκνγέο 0 (14) 0 0

454.763 (105.805) 356.217 255.896

Θχθινο εξγαζηψλ 175.640 10 175.650 154.044 1.605.375 1.759.419 6.320 6.320 4.963 4.963

Κηθηά θέξδε/(δεκηέο) 20.489 (362) 20.127 19.016 (426.108) (407.092) 4.066 4.066 1.965 1.965

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ (22.779) (346) (23.125) (4.394) (935.074) (939.468) 7.401 7.401 (173.536) (173.536)

Κείνλ θφξνη (6.536) (6.536) (5.789) 24.285 18.496 181 181 (5) (5)

0 395.686 395.686 0 0 0 0 0 0 0

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (29.315) 395.341 366.026 (10.183) (925.335) (935.518) 7.582 7.582 (173.541) (173.541)

Θαηαλέκνληαη ζε:  

Κεηφρνπο Δηαηξίαο 366.926 366.926 (778.951) (778.951) 0 0 0 0

Mεηφρνπο Κεηνςεθίαο (900) (900) (156.567) (156.567) 0 0 0 0

Βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή (ζε €) (0,1717) 2,3884 2,2167 (0,0839) (5,3279) (5,4118) 0,0458 0,0458 (1,2057) (1,2057)

Ξξνηεηλφκελν Κέξηζκα 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι.Δπξώ Ν ΝΚΗΙΝΠ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

- Έζνδα 2.775 7.446

- Έμνδα 114 2.251

- Απαηηήζεηο 7.470 29.135

- πνρξεψζεηο 2.063 6.459

- Ππλαιιαγέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 0 0

- Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 21 5

- πνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 3.503 1.519

18. Ρα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Θαηάζηαζε κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαζψο θαη  ζηηο ζεκ. 10.19 & 10.20 ησλ εηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ

19. Ζ Δηαηξεία ζην πιαίζην ηεο απφ 9εο Πεπηεκβξίνπ 2008 απφθαζε ηεο Β' Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πξνέβε κέζσ ηεο ΒΔΡΑ ΑΣΔΞΔ θαηά ηελ πεξίνδν απφ 08/10/2008 έσο 29/10/2008 ζε αγνξά ζπλνιηθά 501.638 ηδίσλ κεηνρψλ κε κέζε ηηκή θηήζεο € 0,23 ζπλνιηθήο αμίαο € 116.896,80.

20. Πην πιαίζην ηεο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ ζε ρψξεο εθηφο Διιάδνο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ζε αλαπηπγκέλεο αγνξέο ε Δηαηξεία νινθιήξσζε ζηηο 29/10/2008 φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ππνθαηαζηήκαηνο-αληηπξνζσπείαο ζηε Οσζία. Ππγθεθξηκέλα ειήθζεζαλ 

φιεο νη απαξαίηεηεο άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά απφ ηηο Οσζηθέο αξρέο γηα ην άλνηγκα ηεο αληηπξνζσπείαο ζηελ Κφζρα. Κέζσ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ν κηινο ζα πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζηελ αγνξά ηεο Οσζίαο φπνπ δηαβιέπνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ζε αξρηθή θάζε ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ ελψ ζα εμεηάζεη ζηελ ζπλέρεηα θαη ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ζε άιινπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο φπσο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα.

21. Πεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκ.15 ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.

12. Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ ηεο 7/7/2008 απνθαζίζζεθε ε πψιεζε 4.307.194 θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο LAMDA TechnOL Flisvos έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ € 6.583.333,08. Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ έγηλε ζηηο 11/7/2008.

13. Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. ηεο 7/7/2008 απνθαζίζζεθε ε πψιεζε 861.439 θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο LAMDA TechnOL Flisvos έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ € 1.316.666,92. Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ έγηλε ζηηο 11/7/2008.

14. Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. ηεο 7/1/2008, απεθαζίζζε ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ κνλάδσλ ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ (παξαγσγήο θαη εκπνξίαο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο) ζηηο πεξηνρέο Ξαηξψλ θαη Ζγνπκελίηζαο, θαζψο θαη ην ππνθαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ ζηηο Ζ.Ξ.Α. 

Αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηελ ζεκ.12 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

15. Πε εθηέιεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γ.Π ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. έγηλε δηάζεζε δηθαησκάησλ απφθηεζεο κεηνρψλ (stock  options) ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ 3.270.000 κε ηηκή δηάζεζεο ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ελελήληα 

ιεπηά (0,90), ήηνη πνζνχ 2.943.000 επξψ θαη ζηε ζπλέρεηα πηζηνπνηήζεθε ε θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ ηελ 1ε Απγνχζηνπ 2008 απφ ην Γ.Π θαη επνκέλσο ην κηρ. θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζε 32.373.000 επξψ θαη δηαηξείηαη ζε 35.970.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε ηηκή 0,90 επξψ ε θάζε κία.

16. Πε εθηέιεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γ.Π ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. έγηλε δηάζεζε δηθαησκάησλ απφθηεζεο κεηνρψλ (stock options) ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κεηνρψλ 1.324.000 κε ηηκή δηάζεζεο ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηξία επξψ (3,00), ήηνη πνζνχ 3.972.000 

επξψ θαη ζηε ζπλέρεηα πηζηνπνηήζεθε ε θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ ηελ 7ε Απγνχζηνπ 2008 απφ ην Γ.Π θαη επνκέλσο ην κηρ. θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζε 43.692.000 επξψ θαη δηαηξείηαη ζε 14.564.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε ηηκή 3,00 επξψ ε θάζε κία.

17. Ξαξαθάησ παξαζέηνπκε ηηο κεγαιχηεξεο εγθξηζείζεο ακνηβέο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ πξνο ηα κέιε ηνπ Γ.Π. σο εμήο:

- Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. ηεο 23/7/2008 θαη ζε εθηέιεζε ιεθζεηζψλ απνθάζεσλ πξνγελεζηέξσλ Ραθηηθψλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ, βεβαηψζεθαλ ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο χςνπο δχν εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (€ 2.350.000).

- Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ  Α.Δ. ηεο 30/12/2008 θαη ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 30/6/2008, βεβαηψζεθαλ ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο χςνπο ηξηαθνζίσλ επξψ (€2.250.000).

- Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. ηεο 23/7/2008 θαη ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 30/6/2008, ρνξεγήζεθαλ ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο χςνπο ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ (€3.000.000). 

 - Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΥΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. ηεο 24/7/2008 θαη ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 05/6/2008, ρνξεγήζεθαλ ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο χςνπο ελφο εθαηνκκπξίνπ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξψ (€ 1.025.000). 

- Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΠΑΚΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 6/6/2008, βεβαηψζεθαλ ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο χςνπο ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (€300.000).

6. Νη ζπλαιιαγέο ηεο πεξηφδνπ 1/1/-31/12/2008 θαη ηα ππφινηπα ηελ 31/12/2008 κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Ι.Ξ. 24 πξνο απηήλ κέξε, αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη αλαιπηηθφηεξα ζηηο ζεκεηψζεηο 13.8 & 13.9 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

7. Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ γηα ηνλ κηιν αλεξρφηαλ ζε 1.496 άηνκα ελψ γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2007 ζε 1.134. Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ γηα ηελ Δηαηξεία αλεξρφηαλ ζε 4 άηνκα ελψ γηα ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2007 ζε 10.

8. Ν κηινο έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε χςνπο € 1.150 ρηι. γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ελψ γηα ηελ Δηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε πξφβιεςε. Νη ινηπέο πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο αλέξρνληαη ζσξεπηηθά ζε € 1.767 ρηι. γηα ηνλ κηιν θαη αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 10.27 ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

9. Ζ δηνίθεζε ηεο ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ AE απνθάζηζε φηη απφ 2/1/2008 παχεη πιένλ λα ελνπνηεί ηελ πξψελ ζπγαηξηθή TOUSA Inc. σο εθ ηνχηνπ ηα ελνπνηεκέλα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο ρξήζεο 2007 δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα δεκνζηεπκέλα ηεο ρξήζεο απηήο, θαζψο γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο δελ 

πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξψελ ζπγαηξηθήο. Αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηελ ζεκ.11 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ζηελ ζεκ.9 ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2007.

10. Πηηο 15/2/2008 θαη 29/2/2008 ε εηαηξεία ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. ρνξήγεζε ηα πνζά € 1.700.000,00 θαη € 3.960.000,00 ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Village Club ΑΔ θαη ΘΡΖΚΑ ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΑΔ κε ηε κνξθή κεηαηξέςηκσλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ, πνπ είραλ απνθαζηζζεί απφ ηηο Ραθηηθέο Γεληθέο 

Ππλειεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηεο 29/6/2006 θαη 30/06/2005 αληίζηνηρα.

11. Ζ Δηαηξεία «ΚΔΙΡΔΚΗ ΘΑΠΡΟΗ ΘΞΟΝΠ LTD» ζηηο 8/8/2008 πξνρψξεζε ζηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ΚΔΙΡΔΚΗ ΘΑΠΡΟΗ ΑΒΔΡΔ ζηελ εηαηξεία PILSBY LTD έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο € 3.000.000, ελψ βάζε ηεο ζπκθσλίαο πξνβιέπεηαη θαη πξφζζεην ηίκεκα πνζνχ €2.625.000, εθφζνλ αξζεί ε 

ακθηζβήηεζε γηα ην θχξνο ησλ δηνηθεηηθψλ αδεηψλ πνπ αθνξνχλ ζην αηνιηθφ πάξθν Ιαθσλίαο.

1. Νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο ηνπο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν κηινο ζπκκεηέρεη ζην Κεηνρηθφ ηνπο Θεθάιαην, θαζψο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2008 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 8.3 ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

2. Νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 13.3 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

3. Νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), φπσο εθαξκφζζεθαλ θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2007.

4. Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ή άιινπ ηχπνπ δεζκεχζεηο επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ.

5. Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ απφ δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 13.4 & 13.5 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

01/01/2007 - 31/12/2007

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Πύλνιν
Ππλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο
Πύλνιν

Θέξδνο απφ ηελ κε ελνπνίεζε ζπγαηξηθήο 

O Γ/ΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ

ΓΔΩΟΓΗΝΠ Θ. ΠΡΔΓΓΝΠ

Α.Γ.Ρ. ΑZ 592390

Ν ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ Γ/ΛΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ Λ. ΘΑΕΑΛΡΕΖΠ

Α.Γ.Ρ. ΑΕ 020049

Ππλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο

(22.132)

(14.546)00 (14.546)0

Ζ ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΖ 

ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ

ΠΡΙΗΑΛΖ Σ. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ

Α.Γ.Ρ. Π 576787

ΑΙΗΚΝΠ, 27 ΚΑΟΡΗΝ 2008

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.

ΘΩΛ/ΛΝΠ Α. ΠΡΔΓΓΝΠ

Α.Γ.Ρ. ΑΒ 342754

00Απνηέιεζκα απφ εθπνίεζε ηεο δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΣΟΖΠΖΠ

(932)

0

(760.594)

0

(932)7.500(759.849) 7.500

(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑΝ ΝΚΗΙΝΠ

(745)

01/01/2008 - 31/12/2008

Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο

(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ

Ζ ΔΡΑΗΟEΗΑΖ ΔΡΑΗΟEΗΑ

Πύλνιν
Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο
Πύλνιν

Ππλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

01/01/2008 - 31/12/2008

από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ
(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

Ζ ΔΡΑΗΟEΗΑ

255.896(105.805) 732.548

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΣΟΖΠΖΠ

(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

Ν ΝΚΗΙΝΠ

0

Ρα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο "ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΑΔ". Ππληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε 

ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο εηαηξείαο, φπνπ αλαξηψληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή.

1.489.249

Έπινγε αμία δηθαησκάησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ θαη ινηπψλ δηθαησκάησλ 

ζπγαηξηθψλ

www.techol.gr

ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ.
ΑΟ.Κ.Α.Δ. 6801/06/Β/86/8

ΠΝΙΩΚΝ 20 Ρ.Θ.17456, ΑΙΗΚΝΠ

(δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ θλ.2190/20, άξζξν 135,γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΙΞ)

 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

0

Ππλερηδόκελεο

δξαζηεξηόηεηεο

Ν ΝΚΗΙΝΠ

500.520
Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεσο 

01/01/2008 θαη 01/01/2007 αληίζηνηρα

0 0

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απνζεκαηηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ 

πξνο πψιεζε
24.586

48.527

0

Θαζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ)

0

Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεσο

31/12/2008 θαη 31/12/2007 αληίζηνηρα

Ζκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Γ.Π. ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
27/03/2009

ΓΔΙΖΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 15791)

πνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξννξηδφκελα γηα πψιεζε

Ν ΝΚΗΙΝΠ

0

ΞΟΝΠΘΔΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ

11.447 11.447 (707)7.7037.703

Ν ΝΚΗΙΝΠ

01/01/2007 - 31/12/2007

(707)

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ

(25.241)00

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ

(7.414) (7.414)

(346) (22.478)



 
 

 
ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΈΘΘΔΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ 2008 
(1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΥΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2008 

157 
 

 

ΠΡ. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 10 ΡΝ Λ.3401/2005 

ΞΝ ΓΖΚΝΠΗΔΡΗΘΑΛ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ 2008 

 

Ζ ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. θαηέζηεζε δηαζέζηκεο ζην θνηλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 01/01/2008 - 

31/12/2008, θαη' εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη αλαξηεκέλεο ζην 

δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν www.techol.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ www.athex.gr. 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΔΚΑ ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ 

17/01/2008 Απάληεζε ζε επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080117_deltio_

tupou_GR.pdf 

23/01/2008 
Λένο Γηεπζπληήο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ζηε ζπγαηξηθή 

TOUSA 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080123_TECHO

L_DT_TOUSA_GR.pdf 

29/01/2008 

Ζ TOUSA αλαθνηλψλεη ζπκθσλία κεηά απφ 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο θαηφρνπο νκνινγηψλ θπξίσλ 

δαλείσλ 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080129_deltio_

tupou_prodiapagmateutikis_sumfwnias_GR.pdf 

01/02/2008 
Ζ TOUSA αλαθνηλψλεη ηνπο φξνπο ηεο λέαο ζπκθσλίαο 

κε ηνπο θαηφρνπο νκνινγηψλ θπξίσλ δαλείσλ 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080201_DT_dia

pragmateusewn_xorigisi_egrisis.pdf 

07/02/2008 
Ζ TOUSA αλαθνηλψλεη ηελ πξφζιεςε ηνπ θ. Boken σο 

Γηεπζπληή Αλαδηνξγάλσζεο ηεο εηαηξείαο 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080207_press_

release_GR.pdf 

08/02/2008 
πνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν ελεθξίζε 

απφ ην Γηθαζηήξην Γηαδηθαζίαο Ξηψρεπζεο ησλ ΖΞΑ 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080208_press_

release_ypografi_simvasis-gr.pdf 

20/02/2008 
Αλαθνίλσζε απφ ηελ TOUSA δηάθνξσλ ζεκαληηθψλ 

γεγνλφησλ 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080220_press_

release_tousa_facts_gr.pdf 

27/02/2008 Ξξφζιεςε λνκηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνπιψλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080227_DT_GR

.pdf 

03/03/2008 Νκαδηθή αγσγή 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080303_DT_GR

.pdf 

05/03/2009 Αλάιεςε Θαζεθφλησλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080305_analips

i_kathinonton_mpileris_GR.pdf 

18/03/2008 Νηθνλνκηθφ εκεξνιφγην γηα ην έηνο 2008 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080318_skopou

menes_prakseis_GR.pdf 

19/03/2008 

Γλσζηνπνίεζε απφ ηελ TOUSA Θαζπζηέξεζεο ηεο 

Γεκνζίεπζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ ηεο Θαηαζηάζεσλ γηα ην 

έηνο 2007 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080319_gnosto

poiisi_TOUSA_GR.pdf 

24/03/2009 

Γλσζηνπνίεζε θαζπζηέξεζεο δεκνζίεπζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ καο ηνπ έηνπο 

2007 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080324_gnosto

poiisi_GR.pdf 

27/03/2008 ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080327_DT_GR

.pdf 

07/04/2008 Γηάςεπζε δεκνζηεχκαηνο εθεκεξίδαο Διεπζεξνηππίαο 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080407_DT_DI

APSEUSI_ELEUTHEROTIPIA_GR_final.pdf 

24/04/2008 

Γλσζηνπνίεζε θαζπζηέξεζεο δεκνζίεπζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ καο ηνπ έηνπο 

2007 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080424_DT_GR

.pdf 

http://www.techol.gr/
http://www.athex.gr/
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29/05/2008 

Γλσζηνπνίεζε θαζπζηέξεζεο δεκνζίεπζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ καο Α’ ηξηκήλνπ 

ηνπ έηνπο 2008 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080529_gnosto

poiisi_GR.pdf 

09/06/2008 ΠΣΔΓΗΝ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080609_sxedio

_tropopoiisis_katastatikou_GR.pdf 

09/06/2008 

Γεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ  

 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080609_dimosi

efsi_FY_2007_GR.pdf 

09/06/2008 
Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΡΑΘΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 

ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080609_proskli

si_GS_GR.pdf 

13/06/2008 Δηήζην Γειηίν ρξήζεο 2007 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080613_ANAKO

INOSI_DIATHESIS_ETISIOU_DELTIOU_GR.pdf 

30/06/2008 

Γλσζηνπνίεζε απνθάζεσλ ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο «Ρερληθή 

Νιπκπηαθή Α.Δ» 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080630_apofas

eis_TGS_GR.pdf 

14/07/2008 
Ξψιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία Lamda Technol 

Flisvos Holding A.E. 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080715_flisvos

_GR.pdf 

30/07/2008 

Γλσζηνπνίεζε καηαίσζεο ηεο κεη’ αλαβνιήο Ραθηηθήο 

Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο «Ρερληθή 

Νιπκπηαθή Α.Δ»  

 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080730_apofas

eis_TGS_GR.pdf 

31/07/2008 
Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ Πε Α΄ΔπαλαιεπηηθήΡαθηηθή Γεληθή 

Ππλέιεπζε  

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080731_SIGLIS

I%20A%20EPANAL_TGS_GR.pdf 

08/08/2008 Ξψιεζε ηνπ πνζνζηνχ ΚΔΙΡΔΚΗ ΘΑΠΡΟΗ  
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080808_poliseis

%20thygatrikon_MELTEMI%20KASTRI_GR.pdf 

14/08/2008 

Αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγαηξηθήο TOUSA 

Inc.  

γηα ηε ρξήζε 2007 

http://www.techol.gr/files/ΡΔΣΛΗΘΖ%20ΝΙΚΞΗΑΘΖ%2

0Αλαθνίλσζε%20ησλ%20απνηειεζκάησλ%20ηεο%20ζ

πγαηξηθήο%20TOUSA%20Inc..pdf 

19/08/2008 

Γλσζηνπνίεζε καηαίσζεο ηεο Α’ Δπαλαιεπηηθήο Ραθηηθήο 

Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο «Ρερληθή 

Νιπκπηαθή Α.Δ»  

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080819_apofas

eis_A%20EPAN%20TGS.pdf 

19/08/2008 
Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ζε B΄Δπαλαιεπηηθή Ραθηηθή Γεληθή 

Ππλέιεπζε 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080820_PROSK

LISI%20B%20EPANAL_TGS_GR.pdf 

09/09/2008 

Γλσζηνπνίεζε απνθάζεσλ ηεο Β’ Δπαλαιεπηηθήο 

Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο 

«Ρερληθή Νιπκπηαθή Α.Δ»  

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080909_apofas

eis_TGS_GR.pdf 

10/09/2008 Γλσζηνπνίεζε απφθαζεο γηα αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080910_agora_

idion_metxon_GR.pdf 

22/09/2008 

Αλαθνίλσζε Νηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ Έηνπο 2007, 

Α’ ηξηκήλνπ 2008 θαη α’ εμακήλνπ ηεο εηαηξείαο Ρερληθή 

Νιπκπηαθή. 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080922_anakoi

nosi_apotelesmaton_GR.pdf 

23/09/2008 Νκαδηθή αγσγή  
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080923_DT_CL

ASS_ACTION_GR.pdf 

24/09/2008 
Νηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο 2007,  

πξψηνπ ηξηκήλνπ θαη πξψηνπ εμακήλνπ 2008 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20080923_techol_

DT_FY_2007_Q1_2008_6M_2008_RESULTS_GR1.pdf 

25/09/2008 Γειηίν Ρχπνπ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080925_deltio_

tupou_GR.pdf 

30/09/2008 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080930_proskli

si_GR.pdf 

08/10/2008 
Γλσζηνπνίεζε κεηαβνιήο πνζνζηνχ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ. 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20081008_techol_

metavoli_posostou.pdf 
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http://www.techol.gr/files/press/2008/20080819_apofaseis_A%20EPAN%20TGS.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080819_apofaseis_A%20EPAN%20TGS.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080820_PROSKLISI%20B%20EPANAL_TGS_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080820_PROSKLISI%20B%20EPANAL_TGS_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080909_apofaseis_TGS_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080909_apofaseis_TGS_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080910_agora_idion_metxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080910_agora_idion_metxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080922_anakoinosi_apotelesmaton_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080922_anakoinosi_apotelesmaton_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080923_DT_CLASS_ACTION_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080923_DT_CLASS_ACTION_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080923_techol_DT_FY_2007_Q1_2008_6M_2008_RESULTS_GR1.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080923_techol_DT_FY_2007_Q1_2008_6M_2008_RESULTS_GR1.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080925_deltio_tupou_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080925_deltio_tupou_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080930_prosklisi_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20080930_prosklisi_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081008_techol_metavoli_posostou.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081008_techol_metavoli_posostou.pdf
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10/10/2008 Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081010_techol_

agora_idion_metoxon_GR.pdf 

15/10/2008 Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081015_techol_

agora_idion_metoxon_GR.pdf 

16/10/2008 Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081016_techol_

agora_idion_metoxon_GR.pdf 

16/10/2008 Αλάιεςε Θαζεθφλησλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081016_techol_

ANALIPSI_KATHIKONTON_GR.pdf 

16/10/2008 ΓΗΑΘΔΠΖ ΔΡΖΠΗΝ ΓΔΙΡΗΝ ΣΟΖΠΖΠ 2007 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081016_techol_

diathesi_etisiou_deltiou_GR.pdf 

17/10/2008 Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081017_techol_

agora_idion_metoxon_GR.pdf 

20/10/2008 

Γλσζηνπνίεζε απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ζε 

ζπλέρεηα ηεο απφ 8.9.2008 Β’ Δπαλαιεπηηθήο Ραθηηθήο 

Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20081020_techol_

apofaseis_B_epanaliptikis_GS.pdf 

20/10/2008 Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081020_techol_

agora_idion_metoxon_GR.pdf 

21/10/2008 Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081021_techol_

agora_idion_metoxon_GR.pdf 

22/10/2008 Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081022_techol_

agora_idion_metoxon_GR.pdf 

23/10/2008 Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081023_techol_

agora_idion_metoxon_GR.pdf 

24/10/2008 Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081024_techol_

agora_idion_metoxon_GR.pdf 

27/10/2008 Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081027_techol_

agora_idion_metoxon_GR.pdf 

29/10/2008 Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081029_gnosto

poihsh_sinalagon_lambos_gr.pdf 

29/10/2008 
Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ Νκίινπ ζηελ 

Οσζία 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20081029_techol_

enarksi_leitourgias_rosia_gr.pdf 

29/10/2008 Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081029_techol_

agora_idion_metoxon_GR.pdf 

26/11/2008 
Γλσζηνπνίεζε κεηαβνιήο πνζνζηνχ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ. 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20081126_techol_

gnostopoiisi_metavolis_posostou_gr.pdf 

27/11/2008 
Νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 9κήλνπ ηεο εηαηξείαο 

ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ Α.Δ.  

http://www.techol.gr/files/press/2008/20081127_anakoi

nosi_apotelesmaton_GR.pdf 

27/11/2008 ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081127_forolog

ikos_elegxos_GR.pdf 

28/11/2008 Αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.1.4.4. 
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081128_anakoi

nosi_4144_GR.pdf 

28/11/2008 Νηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ελληακήλνπ 2008  
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081128_DT_oik

onomika_apotelesmata_GR.pdf 

 

http://www.techol.gr/files/press/2008/20081010_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081010_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081015_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081015_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081016_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081016_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081016_techol_ANALIPSI_KATHIKONTON_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081016_techol_ANALIPSI_KATHIKONTON_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081016_techol_diathesi_etisiou_deltiou_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081016_techol_diathesi_etisiou_deltiou_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081017_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081017_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081020_techol_apofaseis_B_epanaliptikis_GS.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081020_techol_apofaseis_B_epanaliptikis_GS.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081020_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081020_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081021_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081021_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081022_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081022_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081023_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081023_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081024_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081024_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081027_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081027_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081029_gnostopoihsh_sinalagon_lambos_gr.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081029_gnostopoihsh_sinalagon_lambos_gr.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081029_techol_enarksi_leitourgias_rosia_gr.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081029_techol_enarksi_leitourgias_rosia_gr.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081029_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081029_techol_agora_idion_metoxon_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081126_techol_gnostopoiisi_metavolis_posostou_gr.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081126_techol_gnostopoiisi_metavolis_posostou_gr.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081127_anakoinosi_apotelesmaton_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081127_anakoinosi_apotelesmaton_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081127_forologikos_elegxos_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081127_forologikos_elegxos_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081128_anakoinosi_4144_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081128_anakoinosi_4144_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081128_DT_oikonomika_apotelesmata_GR.pdf
http://www.techol.gr/files/press/2008/20081128_DT_oikonomika_apotelesmata_GR.pdf
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Δπηπξφζζεηα ζηελ δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε www.techol.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 

www.athex.gr αλαξηήζεθαλ Αλαθνηλψζεηο Οπζκηδφκελεο Ξιεξνθνξίαο ηνπ Λ. 3556/2007 (Γλσζηνπνηήζεηο 

Ππλαιιαγψλ πφρξεσλ Ξξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 13 Λ. 3340/2005) θαηά ηηο αθφινπζεο εκεξνκελίεο: 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΔΚΑ 

29/10/2008 Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο 

21/11/2008 Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο 

27/11/2008 Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο 

09/12/2008 Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο 

16/12/2008 (3) Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο 

17/12/2008 (3) Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο 

18/12/2008 Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο 

19/12/2008 Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο 

22/12/2008 Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο 

23/12/2008 Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο 

24/12/2008 Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο 

29/12/2008 (3) Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο 

30/12/2008 (3) Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο 

31/12/2008 (3) Αλαθνίλσζε ξπζκηδφκελεο πιεξνθνξίαο 

http://www.techol.gr/
http://www.athex.gr/


 
 

 
ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΈΘΘΔΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ 2008 
(1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΥΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2008 

161 
 

 

Ε. ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ (WEBSITE) ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΡΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ  

 

Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή 

θαη ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 έρνπλ 

αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο www.techol.gr. 

 

http://www.techol.gr/

