
ΓΔΛΗΘΔ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΛΘΔΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

Αξκόδηα πεξεζία - Λνκαξρία: ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ/ΓΔΛ.ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ/ Γ/ΛΠΖ ΑΔ & ΞΗΠΡΔΩΠ Θσλζηαληίλνο Πηέγγνο (Ξξόεδξνο Γ.Π.) Καξία Πβώιε (Δθηειεζηηθό κέινο) Πηπιηαλή Πηέγγνπ (Κε εθηειεζηηθό κέινο)

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: Εσή Πηέγγνπ (A' Δθηει. Αληηπξόεδξνο Γ.Π.) Αζαλάζηνο Θιαπαδάθεο (Δθηειεζηηθό κέινο) Καξηάλλα Πηέγγνπ (Κε εθηειεζηηθό κέινο)

Αλδξέαο Πηέγγνο (B' Δθηει.Αληηπξόεδξνο Γ.Π) Ληθόιανο Πηαζάθεο (Δθηειεζηηθό κέινο) Αιέμαλδξνο Ξαπαησάλλνπ (Αλεμάξη.κε εθηειεζηηθό κέινο)

Γεώξγηνο Πηέγγνο (Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο) Ζιίαο Θνπθνύηζεο (Δθηειεζηηθό κέινο) Θσλζηαληίλνο Οηδόπνπινο (Αλεμάξη.κε εθηειεζηηθό κέινο)

Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο:

Διεγθηηθή εηαηξία: GRANT THORNTON (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 127)

Ρύπνο έθζεζεο ειέγρνπ: Mε ζύκθσλε γλώκε

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 496.084 314.695 4.754 4.290 Απνηέιεζκα πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) (22.779) (1.681) 7.401 (173.536)

Αϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 14.202 14.441 21 61 Απνηέιεζκα πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 395.341 0 0 0

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 18.166 15.059 3.918 3.934 ύλνιν θεξδώλ 372.562 (1.681) 7.401 (173.536)

Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 790 7.269 397.131 279.783

ύλνιν παγίωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 529.242 351.464 405.824 288.068 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζέκαηα 8.585 7.790 0 0 Απνζβέζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 14.718 12.192 203 224

Απαηηήζεηο από πειάηεο 38.584 26.052 712 3.315 Ξξνβιέςεηο - Απνκεηώζεηο 2.822 (385) 1.807 173.807

Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 97.694 97.722 7.920 304 (Θέξδε) / δεκηέο από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 438 (86) 662 192

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 13.011 17.677 565 482 (Θέξδε) / δεκηέο από πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 128 (38) 0 0

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 157.874 149.241 9.197 4.101 Ξξνζαξκνγή απνζεκαηηθνύ ρνξεγεζέλησλ δηθαησκάησλ ζπκκεηνρηθώλ ηίηισλ 27.001 0 0 0

Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 0 1.093.564 0 0 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (13.258) (2.821) (10.315) (1.818)

ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 687.116 1.594.269 415.021 292.169 Έζνδα από θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο (2.099) (862) 0 0

Κεηαβνιή ζηελ ππνρξέσζε παξνρώλ ζην πξνζσπηθό 359 59 (22) 8

ΘΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 5.052 5.485 2.191 1.385

Κεηνρηθό Θεθάιαην 165.625 165.625 165.625 165.625 Έζνδα ηόθσλ (152) (49) (1.135) (887)

Ινηπά ζηνηρεία Θαζαξήο Θέζεο 204.699 (314.902) 190.592 90.271 Έζνδα από κεξίζκαηα 0 (42) 0 (19)

ύλνιν Θαζαξήο Θέζεο κεηόρωλ Δηαηξείαο (α) 370.324 (149.277) 356.217 255.896 Θέξδε/(δεκηέο) από δηαθνπείζεο δξαζη. (κε ελνπνίεζε ζπγαηξηθήο) (395.686) 0 0 0

Γηθαηώκαηα Κεηνςεθίαο (β) 84.439 43.472 0 0 Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ (796) (2.518) 0 0

ύλνιν Θαζαξήο Θέζεο (γ)=(α)+(β) 454.763 (105.805) 356.217 255.896 Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (12.184) (21) (5.502) 1.595

Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 6.615 10.365 0 0 (Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 1.252 (3.704) 4.266 (5.562)

Ξξνβιέςεηο / Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 118.023 82.669 45.233 24.148 Δθξνή ππνρξέσζεο παξνρώλ ζην πξνζσπηθό ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο (249) (128) 0 0

ύλνιν καθξνπξόζεζκωλ ππνρξεώζεωλ 124.638 93.034 45.233 24.148 Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη-ηόθνη (1.542) (1.860) (395) (421)

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 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 δξαζηεξηόηεηαο 0 (178) 0 0

Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεώζεηο 1.693 4.516 0 386 ύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζη.(α) (1.672) 3.330 (809) (4.947)

Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 24.381 14.559 5.965 2.230

ύλνιν ηξερνπζώλ ππνρξεώζεωλ 107.715 117.791 13.571 12.125 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ΤΛΟΙΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (δ) 232.353 210.825 58.804 36.273 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (14.620) (29.082) (49) (447)

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 1.171 586 0 0

Γάλεηα ρνξεγεζέληα 0 0 (5.660) 0

ΤΛΟΙΟ ΘΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ (γ)+(δ) 687.116 1.594.269 415.021 292.169 Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0 42 0 19

Θόζηνο απόθηεζεο ηδίσλ κεηνρώλ (117) 0 (117)

(Αύμεζε) / κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ & ζπγγελώλ 6.634 (1.235) 0 (2)

Δηζξνέο από θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 9.029 1.508 0 0

Αγνξέο-Ξσιήζεηο ρξεκαη.ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε 10.275 0 9.532 0

Ηδηνπαξαγσγή ελζώκαησλ παγίσλ (213) 0 0 0

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 Αγνξέο - Ξσιήζεηο επελδύζεσλ ζε αθίλεηα 114 870 0 0

Ξσιήζεηο ρξεκαη. ζηνηρείσλ ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 0 1.169 0 743

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0 (12) 0 0

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζη.(β) 12.273 (26.153) 3.706 313

Πξνζαξκνγή ιόγω αιιαγήο ινγηζηηθώλ αξρώλ 0 (1.043) 0 0 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε / (δεκηέο) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 366.026 (935.518) 7.582 (173.541) Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 74.624 64.460 3.542 7.169

Άπμεζε Κεηνρηθνύ Δηαηξηθνύ Θεθαιαίνπ 7.154 34.782 0 34.782 Απνπιεξσκή δαλεηζκνύ (82.789) (64.625) (5.945) (33.681)

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία εμόδσλ Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ 0 153 0 134 Άπμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - Έμνδα αύμεζεο Κ.Θ. (67) 34.192 0 34.243

Γεκηνπξγία απνζεκαηηθνύ από ηελ έθδνζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (stock options) 16.292 0 0 0 Ξιεξσκέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ (2.216) (2.518) 0 0

Θαζαξέο πιεξσκέο / εηζπξάμεηο ηόθσλ (4.831) (5.394) (430) (1.374)

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα (6) (2.370) 0 (2.368)

Δπαλεθηίκεζε ρξεκαη/θώλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε 0 0 112.702 (130.133) Σξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 0 2 0 0

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζη.(γ) (15.285) 23.746 (2.832) 3.989

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία από αιιαγή θνξ.ζπληειεζηή απόζβεζεο απνζεκαηηθνύ επι.αμίαο 8.976 0 4.785 0 (4.684) 923 65 (645)

Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0 (612) 0 (538)

Δπηηδξάζεηο από ηελ κε ελνπνίεζε ζπγαηξηθώλ εηαηξείσλ εζσηεξηθνύ (571) 0 0 0 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 17.677 16.788 482 1.161

Δπαλεθηίκεζε ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ παγίσλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο 186.870 373 643 0 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηέινπο πεξηόδνπ 18 (34) 18 (34)

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία από επαλεθηίκεζε ηδηνρξεζηκνπ. παγίσλ ζε εύινγεο αμίεο (34.494) (93) (59) 0 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 13.011 17.677 565 482

Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ (117) 0 (117) 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (195) 15.092 27 85

Δπίδξαζε αιιαγήο πνζνζηώλ ζε ζπγαηξηθέο 10.628 0 0 0

Ινηπέο πξνζαξκνγέο 0 (14) 0 0

454.763 (105.805) 356.217 255.896

Θύθινο εξγαζηώλ 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 θόξωλ (22.779) (346) (23.125) (4.394) (935.074) (939.468) 7.401 7.401 (173.536) (173.536)

Κείνλ θόξνη (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:  

Κεηόρνπο Δηαηξίαο 366.926 366.926 (778.951) (778.951) 0 0 0 0

Mεηόρνπο 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)

Ξξνηεηλόκελν Κέξηζκα 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι.Δπξώ Ο ΟΚΗΙΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

- Έζνδα 2.775 7.446

- Έμνδα 114 2.251

- Απαηηήζεηο 7.470 29.135

- πνρξεώζεηο 2.063 6.459

- Ππλαιιαγέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 0 0

- Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 21 5

- πνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 3.503 1.519

(346) (22.478)

01/01/2007 - 31/12/2007

(707)

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

(25.241)00

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεωλ

(7.414) (7.414)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ

11.447 11.447 (707)7.7037.703

Θαζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ)

0

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεωο

31/12/2008 θαη 31/12/2007 αληίζηνηρα

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γ.Π. ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
27/3/2009

ΓΔΙΖΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 15791)

πνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξννξηδόκελα γηα πώιεζε

Ο ΟΚΗΙΟ

0 0

πλερηδόκελεο

δξαζηεξηόηεηεο

Ο ΟΚΗΙΟ

500.520
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεωο 

01/01/2008 θαη 01/01/2007 αληίζηνηρα

0 0

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία απνζεκαηηθνύ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ 

πξνο πώιεζε
24.586

48.5270

Ρα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο "ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ ΑΔ". Ππληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή 

κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

1.489.249

Έπινγε αμία δηθαησκάησλ πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ θαη ινηπώλ δηθαησκάησλ 

ζπγαηξηθώλ

www.techol.gr

ΣΔΥΛΗΘΖ ΟΙΤΚΠΗΑΘΖ Α.Δ.

ΑΡ.Κ.Α.Δ. 6801/06/Β/86/8

ΟΙΩΚΟΤ 20 Σ.Θ.17456, ΑΙΗΚΟ

(δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ θλ.2190/20, άξζξν 135,γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΙΞ)

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ

από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2008

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΘΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΥΡΖΖ
(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

Ζ ΔΣΑΗΡEΗΑ

255.896(105.805) 732.548

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ ΥΡΖΖ

(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

Ο ΟΚΗΙΟ

(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΙΟΓΗΚΟΤ

Ζ ΔΣΑΗΡEΗΑΖ ΔΣΑΗΡEΗΑ

ύλνιν
Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο
ύλνιν

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

01/01/2008 - 31/12/2008

(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑΟ ΟΚΗΙΟ

(745)

01/01/2008 - 31/12/2008

Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Ο ΟΚΗΙΟ

(932)7.500(759.849) 7.500

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΥΡΖΖ

(932)

0

(760.594)

Ζ ΠΡΟΗΣΑΚΔΛΖ 

ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΣΤΙΗΑΛΖ Υ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΙΟΤ

Α.Γ.Σ.  576787

ΑΙΗΚΟ, 27 ΚΑΡΣΗΟΤ 2008

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΘΩΛ/ΛΟ Α. ΣΔΓΓΟ

Α.Γ.Σ. ΑΒ 342754

00Απνηέιεζκα από εθπνίεζε ηεο δηαθνπείζαο δξαζηεξηόηεηαο 00

O Γ/ΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ

ΓΔΩΡΓΗΟ Θ. ΣΔΓΓΟ

Α.Γ.Σ. ΑZ 592390

Ο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ Γ/ΛΣΖ

ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ Λ. ΘΑΕΑΛΣΕΖ

Α.Γ.Σ. ΑΕ 020049

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο

(22.132)

(14.546)00

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ύλνιν
πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο
ύλνιν

Θέξδνο από ηελ κε ελνπνίεζε ζπγαηξηθήο 

(14.546)0

1. Νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην Κεηνρηθό ηνπο Θεθάιαην, θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο πεξηόδνπ 1/1-31/12/2008 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 8.3 ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

2. Νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Νκίινπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 13.3 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

3. Νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκόζζεθαλ είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), όπσο εθαξκόζζεθαλ θαη θαηά ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 2007.

4. Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ή άιινπ ηύπνπ δεζκεύζεηο επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Νκίινπ.

5. Νη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ από δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 13.4 & 13.5 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

01/01/2007 - 31/12/2007

6. Νη ζπλαιιαγέο ηεο πεξηόδνπ 1/1/-31/12/2008 θαη ηα ππόινηπα ηελ 31/12/2008 κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Ι.Ξ. 24 πξνο απηήλ κέξε, αλαιύνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη αλαιπηηθόηεξα ζηηο ζεκεηώζεηο 13.8 & 13.9 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

7. Ν αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ γηα ηνλ Όκηιν αλεξρόηαλ ζε 1.496 άηνκα ελώ γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2007 ζε 1.134. Ν αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ γηα ηελ Δηαηξεία αλεξρόηαλ ζε 4 άηνκα ελώ γηα ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2007 ζε 10.

8. Ν Όκηινο έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε ύςνπο € 1.150 ρηι. γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ελώ γηα ηελ Δηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε πξόβιεςε. Νη ινηπέο πξνβιέςεηο γηα ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο αλέξρνληαη ζσξεπηηθά ζε € 1.767 ρηι. γηα ηνλ Όκηιν θαη αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 10.27 ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

9. Ζ δηνίθεζε ηεο ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ AE απνθάζηζε όηη από 2/1/2008 παύεη πιένλ λα ελνπνηεί ηελ πξώελ ζπγαηξηθή TOUSA Inc. σο εθ ηνύηνπ ηα ελνπνηεκέλα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο ρξήζεο 2007 δηαθέξνπλ από ηα αληίζηνηρα δεκνζηεπκέλα ηεο ρξήζεο απηήο, θαζώο γηα ιόγνπο ζπγθξηζηκόηεηαο δελ 

πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξώελ ζπγαηξηθήο. Αλαιπηηθόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηελ ζεκ.11 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαζώο θαη ζηελ ζεκ.9 ησλ Νηθνλνκηθώλ 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 νκνινγηαθώλ δαλείσλ, πνπ είραλ απνθαζηζζεί από ηηο Ραθηηθέο 

Γεληθέο Ππλειεύζεηο ησλ εηαηξεηώλ ηεο 29/6/2006 θαη 30/06/2005 αληίζηνηρα.

11. Ζ Δηαηξεία «ΚΔΙΡΔΚΗ ΘΑΠΡΟΗ ΘΞΟΝΠ LTD» ζηηο 8/8/2008 πξνρώξεζε ζηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ΚΔΙΡΔΚΗ ΘΑΠΡΟΗ ΑΒΔΡΔ ζηελ εηαηξεία PILSBY LTD έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο € 3.000.000, ελώ βάζε ηεο ζπκθσλίαο πξνβιέπεηαη θαη πξόζζεην ηίκεκα πνζνύ €2.625.000, εθόζνλ αξζεί ε 

ακθηζβήηεζε γηα ην θύξνο ησλ δηνηθεηηθώλ αδεηώλ πνπ αθνξνύλ ζην αηνιηθό πάξθν Ιαθσλίαο.

18. Ρα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Θαηάζηαζε κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαζώο θαη  ζηηο ζεκ. 10.19 & 10.20 ησλ εηήζησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ

19. Ζ Δηαηξεία ζην πιαίζην ηεο από 9εο Πεπηεκβξίνπ 2008 απόθαζε ηεο Β' Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πξνέβε κέζσ ηεο ΒΔΡΑ ΑΣΔΞΔ θαηά ηελ πεξίνδν από 08/10/2008 έσο 29/10/2008 ζε αγνξά ζπλνιηθά 501.638 ηδίσλ κεηνρώλ κε κέζε ηηκή θηήζεο € 0,23 ζπλνιηθήο αμίαο € 116.896,80.

20. Πην πιαίζην ηεο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ ζε ρώξεο εθηόο Διιάδνο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ζε αλαπηπγκέλεο αγνξέο ε Δηαηξεία νινθιήξσζε ζηηο 29/10/2008 όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ππνθαηαζηήκαηνο-αληηπξνζσπείαο ζηε Οσζία. Ππγθεθξηκέλα 

ειήθζεζαλ όιεο νη απαξαίηεηεο άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά από ηηο Οσζηθέο αξρέο γηα ην άλνηγκα ηεο αληηπξνζσπείαο ζηελ Κόζρα. Κέζσ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ν Όκηινο ζα πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζηελ αγνξά ηεο Οσζίαο όπνπ δηαβιέπνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ζε αξρηθή θάζε ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ ελώ ζα εμεηάζεη ζηελ ζπλέρεηα θαη ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ζε άιινπο ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο όπσο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα.

21. Πεκαληηθόηεξα γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκ.15 ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ.

12. Κε απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ ηεο 7/7/2008 απνθαζίζζεθε ε πώιεζε 4.307.194 θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο LAMDA TechnOL Flisvos έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ € 6.583.333,08. Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ έγηλε ζηηο 11/7/2008.

13. Κε απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. ηεο 7/7/2008 απνθαζίζζεθε ε πώιεζε 861.439 θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο LAMDA TechnOL Flisvos έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ € 1.316.666,92. Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ έγηλε ζηηο 11/7/2008.

14. Κε απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ Α.Δ. ηεο 7/1/2008, απεθαζίζζε ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλόινπ ησλ κνλάδσλ ηνπ βηνκεραληθνύ θιάδνπ (παξαγσγήο θαη εκπνξίαο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο) ζηηο πεξηνρέο Ξαηξώλ θαη Ζγνπκελίηζαο, θαζώο θαη ην ππνθαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ ζηηο Ζ.Ξ.Α. 

Αλαιπηηθόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηελ ζεκ.12 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

15. Πε εθηέιεζε ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γ.Π ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΩΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. έγηλε δηάζεζε δηθαησκάησλ απόθηεζεο κεηνρώλ (stock  options) ζηνλ Ξξόεδξν ηνπ Γ.Π ζπλνιηθνύ αξηζκνύ κεηνρώλ 3.270.000 κε ηηκή δηάζεζεο ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ελελήληα 

ιεπηά (0,90), ήηνη πνζνύ 2.943.000 επξώ θαη ζηε ζπλέρεηα πηζηνπνηήζεθε ε θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνύ ηελ 1ε Απγνύζηνπ 2008 από ην Γ.Π θαη επνκέλσο ην κηρ. θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηακνξθώζεθε ζε 32.373.000 επξώ θαη δηαηξείηαη ζε 35.970.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε ηηκή 0,90 επξώ ε θάζε κία.

16. Πε εθηέιεζε ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γ.Π ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. έγηλε δηάζεζε δηθαησκάησλ απόθηεζεο κεηνρώλ (stock options) ζηνλ Ξξόεδξν ηνπ Γ.Π ζπλνιηθνύ αξηζκνύ κεηνρώλ 1.324.000 κε ηηκή δηάζεζεο ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηξία επξώ (3,00), ήηνη πνζνύ 

3.972.000 επξώ θαη ζηε ζπλέρεηα πηζηνπνηήζεθε ε θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνύ ηελ 7ε Απγνύζηνπ 2008 από ην Γ.Π θαη επνκέλσο ην κηρ. θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηακνξθώζεθε ζε 43.692.000 επξώ θαη δηαηξείηαη ζε 14.564.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε ηηκή 3,00 επξώ ε θάζε κία.

17. Ξαξαθάησ παξαζέηνπκε ηηο κεγαιύηεξεο εγθξηζείζεο ακνηβέο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ πξνο ηα κέιε ηνπ Γ.Π. σο εμήο:

- Κε απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ΡΔΣΛΗΘΖ ΝΙΚΞΗΑΘΖ Α.Δ. ηεο 23/7/2008 θαη ζε εθηέιεζε ιεθζεηζώλ απνθάζεσλ πξνγελεζηέξσλ Ραθηηθώλ Γεληθώλ Ππλειεύζεσλ, βεβαηώζεθαλ ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ύςνπο δύν εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ (€ 2.350.000).

- Κε απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΚΝΣΙΝΠ  Α.Δ. ηεο 30/12/2008 θαη ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 30/6/2008, βεβαηώζεθαλ ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ύςνπο ηξηαθνζίσλ επξώ (€2.250.000).

- Κε απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ Α.Δ. ηεο 23/7/2008 θαη ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 30/6/2008, ρνξεγήζεθαλ ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ύςνπο ηξηώλ εθαηνκκπξίσλ επξώ (€3.000.000). 

 - Κε απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΞΝΟΡΝ ΘΑΟΟΑΠ ΠΗΘΩΛΗΑ ΚΞΖΡΠ ΘΙΑΚΞ Α.Δ. ηεο 24/7/2008 θαη ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 05/6/2008, ρνξεγήζεθαλ ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ύςνπο ελόο εθαηνκκπξίνπ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξώ (€ 

1.025.000). 

- Κε απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΠΑΚΝΠ ΚΑΟΗΛΔΠ Α.Δ. ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 6/6/2008, βεβαηώζεθαλ ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ύςνπο ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ (€300.000).


