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Δςήριεπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ για ςη υοήρη 2009 
 
 

1 Ιαμξσαοίξσ έχπ 31 Δεκεμβοίξσ 2009 
 
 

Β Δ Β Α Ι Ω  Η 
 

Βεβαιόμεςαι ϊςι ξι ρσμημμέμεπ Δςήριεπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ  ςηπ «ΔΚΚΖΜΘΙΖ 

ΑΔΠΞΟΞΠΘΙΖ ΒΘΞΛΖΥΑΜΘΑ Α.Δ.» εγκοίθηκαμ απϊ ςξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ρςιπ 7 Ξκςχβοίξσ 

2010. Δπιρημαίμεςαι ϊςι ςα δημξριεσθέμςα ρςξμ ςϋπξ ρσμξπςικά ξικξμξμικά ρςξιυεία 

ρςξυεϋξσμ ρςξ μα παοάρυξσμ ρςξμ αμαγμόρςη ξοιρμέμα γεμικά ξικξμξμικά ρςξιυεία αλλά 

δεμ παοέυξσμ μία ξλξκληοχμέμη εικϊμα ςηπ ξικξμξμικήπ θέρηπ και ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ 

Δςαιοείαπ, ρϋμτχμα με ςα Διεθμή Κξγιρςικά Υοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ. Δπίρηπ 

επιρημαίμεςαι ϊςι, υάοιμ απλξπξίηρηπ, ρςα δημξριεσθέμςα ρςξμ ςϋπξ ρσμξπςικά ξικξμξμικά 

ρςξιυεία έυξσμ γίμει ξοιρμέμεπ ρσμπςϋνειπ και αμακαςαςάνειπ κξμδσλίχμ. 

Για ςημ Δ.Α.Β.   Α.Δ. 

 

Ο ΠΡΟΔΔΡΟ 
ΣΟΤ Δ.. 

Ο ΔΙΔΤΘΤΝΩΝ 
ΤΜΒΟΤΛΟ 

Ο ΔΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ 
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 
 
 
 
 
 
 

  

ΚΤΡΙΑΚΟ ΛΙΝΑΚΗ 
 
 

Α.Δ.Σ.Μ. 299132 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΥΙΛΙΠΠΑΚΟ 
 
 

Α.Δ.Σ. Φ905955 

ΙΑΚΩΒΟ ΑΡΔΗ 
 
 

Α.Δ.Σ. Φ627824 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δλλημική Αεοξπξοική Βιξμηυαμία Α.Δ. 

Δςήριεπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ 1.1.2009-31.12.2009 

Ρελίδα 6 απϊ 76 

 

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ηηρ εηαιπίαρ με ηην επωνςμία  

«ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Α.Δ.»  

ππορ ηην Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηων Μεηόσων για ηιρ 

 οικονομικέρ καηαζηάζειρ ηηρ σπήζηρ 2009. 
Κύξηνη Μέηνρνη, 

Διζαγωγή 

Ζ παοξϋρα έκθερη εμπεοιέυει ϊλεπ ςιπ ρημαμςικέπ και απαοαίςηςεπ πληοξτξοίεπ 

ποξκειμέμξσ μα εναυθεί μια ξσριαρςική και εμπεοιρςαςχμέμη εμημέοχρη για ςη 

δοαρςηοιϊςηςα και ςα ξικξμξμικά απξςελέρμαςα ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ για ςη υοήρη 

2009, καθόπ και ξι ποξξπςικέπ και ξι ρςϊυξι για ςη υοήρη 2010. 

Kαςά ςημ υοήρη ςξσ έςξσπ 2009, η Διξίκηρη ςηπ εςαιοίαπ ρσμέυιρε ςημ εταομξγή ςξσ 

Ρςοαςηγικξϋ και Δπιυειοηριακξϋ Ρυεδίξσ ςηπ με ρςϊυξ ςϊρξ ςημ ξμαλξπξίηρη ςχμ 

λειςξσογικόμ και ξικξμξμικόμ ποξβλημάςχμ, ϊρξ και ςημ επέκςαρη ςξσ πεδίξσ ςχμ 

επιυειοημαςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ , με παοάλληλη αϋνηρη ςχμ εογαριόμ ςηπ. 

H εςαιοεία «Δλλημική Αεοξπξοική Βιξμηυαμία Α.Δ.» είμαι έμαπ Όμιλξπ εςαιοειόμ η δξμή ςξσ 

ξπξίξσ έυει χπ ενήπ: 

 Υώπα  Πνζνζηό ζπκκεηνρήο 

Δπωνςμία 
E.M.C. ΔΛΛΑ Α.Δ.E. 

 

PMC A.E. 
 

1SOURCE Aεξνπνξηθέο 
Τπεξεζίεο Α.Δ. 

Δγκαηάζηαζηρ 
Διιάδα 

 

Διιάδα 
 

 
Διιάδα 

σέζη 
Θπγαηξηθή 

 

πγγελήο 
 

 
πγγελήο  

 31.12.2009 
100,0% 

 

49,0% 
 

 
49,0% 

   31.12.2008         
100,0% 

 

49,0% 
 

 
49,0% 

 

Η Διξίκηρη με ςημ εταομξγή μέαπ απξςελερμαςικήπ ςοαςηγικήπ, δημιξύογηρε ςιπ 

ποξϋπξθέρειπ για ςημ αμαρςοξτή ςηπ πςχςικήπ πξοείαπ ςχμ εογαριώμ και ςημ 

ξικξμξμική ενέλινη ςηπ Δςαιοίαπ, ςηπ ξπξίαπ ςα απξςελέρμαςα ρσμξφίζξμςαι καςά ςξμέα 

χπ ενήπ : 

1. Οικονομικόρ Σομέαρ – Δηαιπικά αποηελέζμαηα 

Ζ Διξίκηρη ςηπ Δςαιοίαπ ρσμέυιρε ςημ αμαρςοξτή ςξσ πςχςικξϋ οσθμξϋ ςχμ ρσμβάρεχμ, 

πξσ στίρςαςξ ρςημ σπξγοατή μέχμ Ρσμβάρεχμ Οχλήρεχμ απϊ ςξ 2001-2004 και ρςξ 

αμεκςέλερςξ έογξ, ςξ ξπξίξ διαμξοτόθηκε ρςξ ςέλξπ ςξσ 2009 ρςξ πξρϊ ςχμ € 620,00 εκας. 

Ρημειόμεςαι ϊςι ρςξμ βιξμηυαμικϊ κλάδξ πξσ αμήκει η ΔΑΒ ξι σπξγοατείρεπ ρσμβάρειπ 

μεςατοάζξμςαι ρε κϋκλξ εογαριόμ με σρςέοηρη 1-2 εςόμ. Ρσγκεκοιμέμα, ςξ 2009 

σπεγοάτηραμ ρσμβάρειπ ρσμξλικξϋ ϋφξσπ € 325,00 εκας. εκ ςχμ ξπξίχμ € 145,00 εκας.  

ερχςεοικξϋ και  € 180,00  εκας. ενχςεοικξϋ. 

Δεδξμέμηπ ςηπ ρημαμςικήπ υοξμικήπ σρςέοηρηπ ρςημ αϋνηρη ςξσ κϋκλξσ εογαριόμ απϊ ςιπ 

μέεπ ρσμβάρειπ, ξ κϋκλξπ εογαριόμ ρε εμξπξιημέμξ επίπεδξ ςξ 2009 αμήλθε ρε € 149,1 
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εκας. έμαμςι € 182,5 εκας. ςξ 2008 και ξ κϋκλξπ εογαριόμ ςηπ ΔΑΒ ςξ 2009 αμήλθε ρε € 

149,00 εκας. ξ καθαοϊ απξςέλερμα (ζημία)  ρε εμξπξιημέμξ επίπεδξ αμήλθε ρςα € -91,4 

εκας., έμαμςι ζημιόμ πξρξϋ € -66,3 εκας. ςξσ έςξσπ 2008, εμό η ζημία υοήρηπ ςηπ ΔΑΒ 

αμήλθε ςξ 2009 ρςξ πξρϊ ςχμ € -91,1 εκας. έμαμςι ζημιόμ € -66,6 εκας. ςξ 2008.  

ξ ςαμειακϊ λειςξσογικϊ απξςέλερμα ςηπ ΔΑΒ για ςη υοήρη 2009 ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ 

επεμδϋρεχμ αμήλθε ρςξ πξρϊ ςχμ € -69,3 εκας. έμαμςι     € -69,6 εκας. ςηπ υοήρηπ 2008.  

Οι βαρικξί υοημαςξξικξμξμικξί δείκςεπ ςηπ Δςαιοείαπ για ςιπ υοήρειπ 2009 και 2008 

έυξσμ χπ ενήπ: 

 

Αριθμοδείκτεσ     

     

     

1.   Οικονομικήσ διάρθρωςησ 31/12/2009  31/12/2008  

     

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 575.232.333,25 67,40% 540.548.238,35 66,14% 
Σφνολο ενεργθτικοφ 853.337.161,85 817.254.223,46 

     

Ίδια κεφάλαια 
 
-357.893.886,11 -128,69% -269.170.345,52 -97,27% 

Πάγιο  ενεργθτικό  278.104.828,60 276.705.985,11 

     

2. Οικονομικήσ αυτάρκειασ     

     

Ίδια κεφάλαια -357.893.886,11 
-29,54% 

-269.170.345,52 
-24,77% 

Σφνολο υποχρεϊςεων 1.211.231.047,96 1.086.424.568,98 

     

3. Γενικήσ  ρευςτότητασ     

     

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 575.232.333,25 
90,67% 

540.548.238,35 
93,46% 

Βραχυπρόκεςμεσ  υποχρεϊςεισ 634.417.002,77 578.338.080,60 

     

4. Αποδοτικότητασ  Ιδίων Κεφαλαίων     

     
Κακαρά αποτελζςματα  χριςεωσ προ 
φόρων -90.196.824,59 25,20% -68.440.670,60 25,42% 

Ίδια κεφάλαια -357.893.886,11 -269.170.345,52 
 

 

Σα αποηελέζμαηα ηηρ θςγαηπικήρ εηαιπίαρ EMC ΔΛΛΑ ΑΔ 

Ζ εςαιοία EMC έκλειρε ςη υοήρη ςξσ 2009 με Ιϋκλξ Δογαριόμ € 199,8 υιλ. έμαμςι € Ιϋκλξσ 
Δογαριόμ 177,3 υιλ. €. ςξ 2008, εμό ϊρξμ ατξοά ςα Απξςελέρμαςα Υοήρηπ, η Εημία ςηπ 
υοήρηπ 2009 αμήλθε ρε € -555,5 υιλ. έμαμςι Εημίαπ Υοήρηπ 2008 € - 152,3 υιλ. 
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 Κίνδςνορ Ρεςζηόηηηαρ 

Ζ ρςεμϊςηςα ρςη οεσρςϊςηςα ςξσ ξμίλξσ αμςιμεςχπίζεςαι με ςημ έγκαιοη είρποανη ςχμ 

απαιςήρεχμ πελαςόμ ενχςεοικξϋ και ςημ έγκαιοη δαμειξδϊςηρη με ςημ εγγϋηρη ςξσ 

Δλλημικξϋ Δημξρίξσ καθόπ και ςημ ασρςηοή παοακξλξϋθηρη ςχμ ςαμειακόμ οξόμ. Ζ 

Διξίκηρη ςξσ ξμίλξσ θεχοεί ϊςι η ρσμέυιρη υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ μηςοικήπ εςαιοίαπ (ΔΑΒ) 

είμαι δεδξμέμη.  

Κίνδςνορ μεηαβολήρ επιηοκίων δανείων 

Ξ κίμδσμξπ σπάουει μϊμξ ρςη βοαυσποϊθερμη υοημαςξδϊςηρη ςηπ ΔΑΒ, πξσ στίρςαςαι απϊ 

ςη υοήρη ςχμ πιρςχςικόμ ξοίχμ ςηπ εςαιοίαπ πξσ ςηπ παοέυξσμ ςα Υοημαςξπιρςχςικά 

Θδοϋμαςα με ςα ξπξία ρσμεογάζεςαι. Δεδξμέμηπ ϊμχπ ςηπ γεμικϊςεοηπ δσρμεμξϋπ 

ξικξμξμικήπ ρσγκσοίαπ, η ρϋμαφη μέχμ δαμείχμ ή η αμαμέχρη στιρςαμέμχμ εμδέυεςαι μα 

γίμει με σφηλϊςεοα επιςϊκια. 

ςναλλαγμαηικόρ Κίνδςνορ. 

ξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςχμ ρσμαλλαγόμ ςξσ ξμίλξσ διενάγεςαι ρε Δσοό. Λέοξπ ϊμχπ ςχμ 

αγξοόμ εμπξοεσμάςχμ αλλά και ςχμ πχλήρεχμ γίμεςαι ρε Δξλάοιξ Αμεοικήπ. Ξ 

ρσμαλλαγμαςικϊπ κίμδσμξπ μειόμεςαι ρημαμςικά απϊ ςημ έγκαιοη είρποανη ςχμ απαιςήρεχμ 

ρε Δξλάοιξ Αμεοικήπ, αλλά και απϊ ςημ ρσμευή ποξρπάθεια  για  πληοχμή ςχμ 

ποξμηθεσςόμ ρε Δξλάοιξ Αμεοικήπ, υχοίπ μα παοεμβάλλεςαι μεςαςοξπή. 

2. Δμποπικόρ Σομέαρ 

Ξι κϋοιξι ρςϊυξι πξσ εςέθηραμ και ςα απξςελέρμαςα ςηπ ποξρπάθειαπ επίςεσνήπ ςχμ 

παοξσριάζξμςαι καςχςέοχ: 

Δζηίαζη  ζηον Σομέα Έπεςναρ, Σεσνολογίαρ & σεδίαζηρ  

Ζ ΔΑΒ έγιμε δεκςή μα ρσμμεςάρυει χπ εςαίοξπ ρςημ κξιμξποανία ςχμ μεγαλσςέοχμ 

αεοξπξοικόμ εςαιοιόμ ςηπ Δσοόπηπ, για ςημ διεναγχγή ςξσ Δοεσμηςικξϋ Οοξγοάμμαςξπ 

“Air Transport Systems Clean Sky”. 

Τπογπαθή ςμθωνιών - ςμβάζεων 

Δμςϊπ ςξσ έςξσπ 2009, σπεγοάτηραμ ρημαμςικέπ  ρσμβάρειπ ϋφξσπ € 325,00 εκας., εκ ςχμ 

ξπξίχμ ςα € 180,00 εκας. ήςαμ με πελάςεπ ενχςεοικξϋ.  

Ξι κσοιϊςεοεπ απϊ ςιπ ρσμβάρειπ ήςαμ :  

α)   Λε ςημ Δςαιοία Lockheed Martin για ςημ καςαρκεσή και ρσμαομξλϊγηρη 

σπξρσγκοξςημάςχμ ςξσ μέξσ μεςαγχγικξϋ Αεοξρκάτξσπ C-130J, χπ απξκλειρςικϊπ 

ποξμηθεσςήπ, ϋφξσπ  € 131 εκας. διάοκειαπ 2009 – 2014 και με ποξξπςική 

επέκςαρηπ πέοα ςξσ 2014. 

β) Λε ςημ Οξλεμική Αεοξπξοία ςηπ  Ραξσδικήπ Αοαβίαπ, ρσμξλικξϋ ϋφξσπ € 33 εκ. για 

ςημ ρσμςήοηρη Αεοξκιμηςήοχμ  56, ςοιεςξϋπ διάοκειαπ. 
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γ) Λε ςξ Σπξσογείξ Οοξρςαρίαπ ςξσ Οξλίςη,  για ςημ   ρσμςήοηρη ςχμ Οςηςικόμ Λέρχμ 

ςξσ Κιμεμικξϋ Ρόμαςξπ , ϋφξσπ € 27 εκ., πεμςαεςξϋπ διάοκειαπ. 

Δηαιπική πποβολή και διαθήμιζη  

Ξι δαπάμεπ εςαιοικήπ ποξβξλήπ και διατήμιρηπ αμήλθαμ  ρε 354,6 υιλ. €   ςξ 2009 έμαμςι  

357,3 υιλ. €  ςξ 2008, ήςξι μειχμέμεπ  καςά 1% πεοίπξσ. 

3. Σομέαρ Παπαγωγήρ 

Ρςξμ ςξμέα ασςϊ ξ επιυειοηριακϊπ ποξγοαμμαςιρμϊπ επικεμςοόθηκε ρςημ εταομξγή μέςοχμ 

πξσ ρςξυεϋξσμ ρςημ αϋνηρη ςηπ παοαγχγικϊςηςαπ και ρςημ αμάπςσνη μέχμ παοαγχγικόμ 

σπξδξμόμ και ρσμξφίζξμςαι ρςα ενήπ: 

Βεληίωζη Τπαπσόνηων Γομών 

Ζ  πλειξμϊςηςα ςχμ παοαγχγικόμ εγκαςαρςάρεχμ ςηπ Δςαιοίαπ δημιξσογήθηκαμ ςημ 

δεκαεςία ςξσ ΄80 και είμαι επϊμεμξ μα αμςιμεςχπίζξμςαι ποξβλήμαςα λϊγχ παλαιϊςη-ςαπ 

αλλά και λϊγχ ενέλινηπ ςηπ εταομξζϊμεμηπ ςευμξλξγίαπ.  
 

Ρςξ πλαίριξ ασςϊ ςξ 2009 άουιρε ςξ έογξ ςηπ αμαβάθμιρηπ ςξσ δξκιμαρςηοίξσ Α/Ι 56 ρςα 

πλαίρια ςχμ αμςιρςαθμιρςικόμ χτελημάςχμ απϊ ςημ P&W. To έογξ αμαμέμεςαι μα 

ξλξκληοχθεί εμςϊπ ςξσ 2010 με ςημ εγκαςάρςαρη εμϊπ μέξσ ρϋγυοξμξσ δξκιμαρςηοίξσ Α/Ι.  
 

Οαοάλληλα ξλξκληοόθηκε η ςευμικξξικξμξμική μελέςη για ςημ καςαρκεσή ρϋγυοξμχμ 

εγκαςαρςάρεχμ επιμεςάλλχρηπ κοαμάςχμ αλξσμιμίξσ (αμξδίχρη και αλξδίχρη), πξσ θα 

ρσμειρτέοξσμ ρε ρημαμςικϊ βαθμϊ ρςημ αϋνηρη ςηπ αμςαγχμιρςικϊςηςαπ ςξσ 

καςαρκεσαρςικξϋ ςξμέα ςηπ Δςαιοείαπ. 
 

Δκςϊπ ςχμ αμχςέοχ σλξπξιήθηκαμ επεμδϋρειπ καςά ςημ ςοιεςία 2006-8   € 40,4 εκας. 

Δπιποϊρθεςα ςξ 2009 σλξπξιήθηκαμ επεμδϋρειπ ρσμξλικξϋ ϋφξσπ € 14,1 εκας. 
 

Οαοάλληλα ςξ 2009 έγιμε η έμαονη παοαγχγήπ για δϋξ μεγάλα ποξγοάμμαςα νέμχμ 

πελαςόμ. ξ ποόςξ ποϊγοαμμα ατξοά ςημ καςαρκεσή μεοόμ ςηπ αςοάκςξσ ςξσ 

μεςαγχγικξϋ αεοξρκάτξσπ C-130J, είμαι υοξμικήπ διάοκειαπ 5 εςόμ και ρσμξλικήπ ανίαπ 

131,00 εκας. $. ξ δεϋςεοξ ποϊγοαμμα ατξοά ςη ρσμςήοηρη ςξσ ρςϊλξσ ςχμ 

Αεοξκιμηςήοχμ 56 ςηπ RSAF,είμαι υοξμικήπ διάοκειαπ ςοιόμ εςόμ και ρσμξλικήπ ανίαπ 33 

εκας. $. 
 

Όλα ςα μέα ποξγοάμμαςα ξογαμόμξμςαι εταομϊζξμςαπ ςημ κσφελχςή ποξρέγγιρη (cell 

approach)ςηπ παοαγχγικήπ διαδικαρίαπ όρςε μα επιςσγυάμεςαι η μεγιρςξπξίηρη ςξσ 

ξικξμξμικξϋ απξςελέρμαςξπ.  
 

Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ 

Ζ Δςαιοεία ρσμέυιρε ςξ 2009 ςημ σλξπξίηρη έογχμ και δοάρεχμ για ςημ ποξρςαρία ςξσ 

πεοιβάλλξμςξπ : 
 

1) Βελςιρςξπξίηρη λειςξσογίαπ έογχμ Βιξλξγικξϋ Ρςαθμξϋ Κσμάςχμ. 
 

2) Ιαςαρκεσή ρϋγυοξμηπ μξμάδαπ Οοξρχοιμήπ Απξθήκεσρηπ Δπικιμδϋμχμ Απξβλήςχμ. 
 

3) Αμακαςαρκεσή ςηπ Μϊςιαπ λιμμξδεναμεμήπ Β5 ρςιπ εγκαςαρςάρειπ Τσρικξυημικήπ 
Δπενεογαρίαπ. 
 

4) Απξμάκοσμρη ϊλχμ ςχμ ρσρρχοεσμέμχμ πξρξςήςχμ γοεζιόμ Αλξσμιμίξσ ρε μϊμιμξ 
απξδέκςη. 



Δλλημική Αεοξπξοική Βιξμηυαμία Α.Δ. 

Δςήριεπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ 1.1.2009-31.12.2009 

Ρελίδα 10 απϊ 76 

 

 

5) Λημιαία παοακξλξϋθηρη απϊ ςξ Δθμικϊ Λεςρϊβιξ Οξλσςευμείξ (Δ.Λ.Ο.) υημικόμ και 
μικοξβιξλξγικόμ παοαμέςοχμ ςχμ επενεογαρμέμχμ απξβλήςχμ ςηπ Δςαιοείαπ. 
 

6) Ρσμεογαρία με εςαιοεία επενεογαρίαπ λάρπηπ τσρικξυημικήπ επενεογαρίαπ για ςημ 
ατσδάςχρή ςηπ. 
 

7) Αμακϋκλχρη 800 ςϊμχμ Λεςάλλχμ, Ολαρςικόμ και Υαοςιξϋ ρε ρσμεογαρία με ςξσπ 
αδειξδξςημέμξσπ τξοείπ Αμακϋκλχρηπ. 
 

8) Αμακαςαρκεσή Δεναμεμόμ υημικόμ και εκπλϋρεχμ ρςα επιμεςαλλχςήοια κς. 41 και 
73. 
 

9) Δγκαςάρςαρη Ρσρςήμαςξπ Δναεοιρμξϋ / Ιαθαοιρμξϋ ρε ςοειπ (3) μηυαμέπ ςξσ 
μηυαμξσογείξσ κιμηςήοχμ. 
 

10)    Δγκαςάρςαρη απξοοϊτηρηπ αμαθσμιάρεχμ ρςημ ηλεκςοξδιάβοχρη κς. 41. 
 

 

Ανάπηςξη Νέων Ικανοηήηων 

1. Αμάπςσνη δσμαςϊςηςαπ εογξρςαριακήπ ρσμςήοηρηπ για ςξσπ Α/Ι RR-250 ςηπ Rolls 

Royce και F100 ςηπ P&W. 

2. Αμάπςσνη Δσμαςϊςηςαπ Ρυεδίαρηπ Αεοξδιαρςημικόμ Ρσρςημάςχμ καςά ΔΜ9100 και 

ξογάμχρη Ρυεδιαρςικξϋ Ιέμςοξσ αεοξμασπηγικήπ ρυεδίαρηπ ρϋμτχμα με ςιπ 

απαιςήρειπ ςηπ EASA Part21J. 

 

Ανάπηςξη Νέων Σεσνολογιών  

Ασςέπ θα αμαπςσυθξϋμ καςά καμϊμα επιδξςξϋμεμεπ απϊ εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ και άλλχμ τξοέχμ. Οοξπ ςξϋςξ ρσμμεςέυξσμε ρςιπ επιςοξπέπ και 

ξμάδεπ εογαρίαπ ςξσ Οαμεσοχπαψκξϋ Ρσμδέρμξσ Αεοξδιαρςημικήπ και Άμσμαπ (AeroSpace 

and Defence Industries Association of Europe - ASD). 

Δκςϊπ ςξσ ASD, η ΔΑΒ ρσμμεςέυει επίρηπ: 

 Ρςξμ Δσοχπαψκϊ Ξογαμιρμϊ  για ςημ Αρτάλεια (European Organization for Security –

EOS).  

 Ρςξ ARTEMISIA, ςξ ρϋμδερμξ βιξμηυαμιόμ για ςξ ARTEMIS  (Advanced Research and 

Technology for Embedded Intelligence and Systems) πξσ ποξχθεί  ςημ έοεσμα ρςημ 

Δσοόπη  ρε εμρχμαςχμέμα ρσρςήμαςα. 

 Ρε έογα ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξογαμιρμξϋ Διαρςήμαςξπ (European Space Agency-ESA). 

 Ρε έογα ςξσ Δσοχπαψκξϋ Αμσμςικξϋ  Ξογαμιρμξϋ (European Defense Agency – EDA). 

Ρςϊυξπ ςηπ εςαιοείαπ είμαι η Ρυεδίαρη και Αμάπςσνη ιδίχμ ποξψϊμςχμ και ςευμξλξγιόμ 

Αεοξδιαρςημικήπ με σφηλή ποξρςιθέμεμη  ανία γμόρηπ και καιμξςξμίαπ. Ζ εςαιοεία μέρχ 

ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ςηπ Διεϋθσμρηπ Έοεσμαπ, Ρυεδίαρηπ & Αμάπςσνηπ αεοξπξοικξϋ σλικξϋ, 

επιδιόκει μα απξκςά ενειδικεσμέμξ μεοίδιξ ρσμμεςξυήπ ρςημ Αεοξδιαρςημική βιξμηυαμία ςηπ 

Δσοόπηπ ,μα εκμεςαλλεϋεςαι ςα απξςελέρμαςα και μα αμαπςϋρρει μεςά ςημ τάρη αμάπςσνηπ 

αμςίρςξιυεπ  ρσμεογαρίεπ ρε Δσοχπαψκέπ κξιμξποανίεπ για ςημ ρσμπαοαγχγή 

ρσγκεκοιμέμχμ ποξψϊμςχμ.  
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Δπίρηπ επιδιόκει μα δημιξσογεί επιυειοηριακέπ  κεοδξτϊοεπ δοαρςηοιϊςηςεπ  με ςημ 

πόληρη  πλήοξσπ καςαρκεσαρςικξϋ τακέλξσ αεοξπξοικόμ δξμόμ και μα σπξρςηοίζει δια 

βίξσ ςα ποξψϊμςα ρυεδίαρήπ ςηπ . 

ηον Αμςνηικό Αναπηςξιακό Σομέα, η Δλληνική Αεποποπική Βιομησανία 

(ΔΑΒ ΑΔ) εκηόρ πολλών άλλων έσει εμπλακεί ζε 2 αμιγώρ Δςπωπαϊκά 

αμςνηικά πποϊόνηα. 

1. Σν πξόγξακκα UCAV-nEUROn αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή ηνπ 

πξώηνπ ππωηοηύπος Δςπωπαϊκού Μη Δπανδπωμένος Μασηηικού 

Αεποζκάθοςρ από 6 εηαηξίεο ρωξώλ ηεο Δπξώπεο κε ηελ ΔΑΒ από 

Διιεληθήο πιεπξάο ωο ηζόηηκν κέινο, καδί κε ηηο Dassault Aviation, SAAB, 

ALENIA, EADS-CASA, RUAG.  

2. πκκεηνρή ζην πξόγξακκα MUSIS –CSO  / ρεδίαζε & θαηαζθεπή ηκεκάηωλ 

πξωηνηύπνπ Ακπληηθνύ  δνξπθόξνπ παξαηήξεζεο HELIOS. ην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Πηζηνπνηείηαη ε ηερλνινγία  (metal to metal bonding) κε ηελ 

νπνία ε ΔΑΒ ζα απνθηήζεη ηελ δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα 

θαηαζθεπήο ηκεκάηωλ δνξπθόξωλ.   

Οοαγμαςξπξιήθηκε επίρηπ ποξκαςαοκςική ρυεδίαρη για  Nose Landing Gear Door ςξσ 

EF/Eurofighter ρςξ πλαίριξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμεογαρίαπ με EADS για ςημ αμάπςσνη ςξσ 

ρυεδιαρςικξϋ κέμςοξσ.  

ηον Δπεςνηηικό Σομέα Ανάπηςξηρ Σεσνολογιών, η Δλληνική Αεποποπική 

Βιομησανία (ΔΑΒ ΑΔ) ζςμμεηέσει ήδη ζε δύο μεγάλερ Δςπωπαϊκέρ 

Κοινοππαξίερ ηος ππογπάμμαηορ CLEAN SKY. 

Ρσγκεκοιμέμα η ΔΑΒ ρσμμεςέυει (2009-2015) ρε δϋξ σπξποξγοάμμαςα ςξσ ϊλξσ εοεσμηςικξϋ 

έογξσ Clean Sky, ρςα ξπξία θα αμαπςϋνει ευμξλξγίεπ & ποχςϊςσπα επίδεινηπ (demo). 

α) Ρςημ αμάπςσνη ςξσ τιλικξϋ ποξπ ςξ πεοιβάλλξμ Αεοξρκατόμ Λεραίχμ Απξρςάρεχμ 

(Green Regional Aircraft). 

β) Ρςημ αμάπςσνη ςχμ ξικξλξγικόμ και ξικξμξμικόμ ςευμξλξγιόμ  ( ECO DESIGN), πξσ θα 

εταομξρθξϋμ ρςη ρυεδίαρη και καςαρκεσή ςχμ αεοξπξοικόμ δξμόμ Δσοχπαψκξϋ 

Λεςατξοικξϋ Αεοξρκάτξσπ τιλικξϋ ποξπ ςξ πεοιβάλλξμ.   

ξ ρσμξλικϊ ϋφξπ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςηπ ΔΑΒ, υοημαςξδξςξϋμεμξ και απϊ ςημ Δσοχπαψκή 

Έμχρη, αμέουεςαι και για ςα δϋξ σπξποξγοάμμαςα  ρε 14.000.000€ πεοίπξσ. 

Δπίρηπ ρσμμεςέυει η ΔΑΒ ρε μια ρειοά υοημαςξδξςξϋμεμχμ ποξγοαμμάςχμ ςξσ FP7 (πλαίριξ 

υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ Δ.E., για ςημ αμάπςσνη μέχμ ςευμξλξγιόμ ρςξσπ ςξμείπ  

(IMAC,ACFA,VULCAN,CESAR) 

Σο 2009 η δπαζηηπιόηηηα Έπεςναρ, σεδίαζηρ & Ανάπηςξηρ 

Αεποδιαζηημικών πποϊόνηων για όλερ ηιρ ανωηέπω επγαζίερ δημιούπγηζε 

ζηη εηαιπεία ειζποή ηηρ ηάξεωρ ηων 7,00 εκαη.  € 
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4. Λειηοςπγικόρ ηομέαρ 

Ξι ποξρπάθειεπ επικεμςοόθηκαμ ρςη μείχρη ςχμ υαμέμχμ υοϊμχμ και ςημ αϋνηρη ςηπ 

παοαγχγικϊςηςαπ. 

 
 

5. ημανηικέρ ςναλλαγέρ μεηαξύ εηαιπείαρ και 

ζςνδεμένων μεπών 

Ξι ρημαμςικέπ ρσμαλλαγέπ μεςανϋ ςηπ Ληςοικήπ Δςαιοίαπ και ρσμδεμέμχμ με ασςή μεοόμ, 

καςά ςημ υοήρη 2009 είμαι ξι ενήπ: 

 Έρξδα απϊ παοξυή σπηοεριόμ απϊ ςημ Ληςοική ΔΑΒ ρε θσγαςοική πξρξϋ € 
167.851,95. 

 Έρξδα απϊ παοξυή σπηοεριόμ απϊ ςημ Ληςοική ΔΑΒ ρε λξιπά ρσμδεμέμα μέοη 
πξρξϋ € 932.067,21 

 

 Απαιςήρειπ απϊ πόληρη ποξψϊμςχμ και παοξυή σπηοεριόμ ςηπ Ληςοικήπ ΔΑΒ ποξπ 
ςιπ θσγαςοικέπ πξρξϋ € 968.578,53. 

 

 Απαιςήρειπ απϊ πόληρη ποξψϊμςχμ και παοξυή σπηοεριόμ ςηπ Ληςοικήπ ΔΑΒ ποξπ 
ςα λξιπά ρσμδεμέμα μέοη πξρξϋ € 1.278.717,79. 

 

 Ξι αμξιβέπ ςχμ Διεσθσμςικόμ ρςελευόμ και μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 
Δςαιοίαπ αμέουξμςαι για ςημ υοήρη 2009 ρςξ πξρϊ ςχμ € 2.786.071,20. έμαμςι ςξσ 

πξρξϋ ςχμ € 2.879.022,99 ςξ 2008. 

 

6.Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ 

 
Ρςη ρσμέυεια παοαςίθεμςαι, χπ αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςηπ Έκθερηπ ποξπ ςξσπ μεςϊυξσπ, ξι 

ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςξσ έςξσπ 2009. 

Ρημειόμεςαι επίρηπ ϊςι επί ςχμ ακιμήςχμ ςηπ εςαιοίαπ δεμ στίρςαςαι καμέμα είδξπ 

εμποάγμαςξσ βάοξσπ. 

Λεςά ςα αμχςέοχ εκςεθέμςα κϋοιξι Λέςξυξι  παοακαλξϋμε ϊπχπ εγκοίμεςε ςιπ ρσμημμέμεπ 

ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ υοήρηπ 2009. 

ΑΘΗΝΑ, 7 Οθηωβξίνπ 2010 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                               ΣΑ ΜΔΛΗ 

Αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ Βηβιίνπ Πξαθηηθώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

θ. ΚΤΡΙΑΚΟ ΛΙΝΑΚΗ 
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ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

 

 

 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο  

«ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Α.Δ.» 

 

 

Έθζεζε επί ηωλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ 

Δλέγναμε ςιπ ρσμημμέμεπ εςαιοικέπ και εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ 

«ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ Α.Δ.» και ςχμ θσγαςοικόμ ςηπ, πξσ απξςελξϋμςαι 

απϊ ςξμ εςαιοικϊ και εμξπξιημέμξ ιρξλξγιρμϊ  ςηπ 31 Δεκεμβοίξσ 2009, ςιπ εςαιοικέπ και 

εμξπξιημέμεπ καςαρςάρειπ ρσμξλικξϋ ειρξδήμαςξπ, μεςαβξλόμ ιδίχμ κεταλαίχμ και 

ςαμειακόμ οξόμ ςηπ υοήρεχπ πξσ έληνε ςημ ημεοξμημία ασςή, καθόπ και ςημ πεοίληφη 

ρημαμςικόμ λξγιρςικόμ αουόμ και μεθϊδχμ και ςιπ λξιπέπ επενηγημαςικέπ πληοξτξοίεπ. 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο 

Ζ διξίκηρη είμαι σπεϋθσμη για ςημ καςάοςιρη και εϋλξγη παοξσρίαρη ασςόμ ςχμ εςαιοικόμ 

και εμξπξιημέμχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ρϋμτχμα με ςα Διεθμή Οοϊςσπα 

Υοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, ϊπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, 

ϊπχπ και για εκείμεπ ςιπ ερχςεοικέπ δικλείδεπ πξσ η διξίκηρη καθξοίζει χπ απαοαίςηςεπ 

όρςε μα καθίρςαςαι δσμαςή η καςάοςιρη εςαιοικόμ και εμξπξιημέμχμ ξικξμξμικόμ 

καςαρςάρεχμ απαλλαγμέμχμ απϊ ξσριόδη αμακοίβεια, πξσ ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε 

λάθξπ. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δική μαπ εσθϋμη είμαι μα εκτοάρξσμε γμόμη επί ασςόμ ςχμ εςαιοικόμ και εμξπξιημέμχμ 

ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ με βάρη ςξμ έλεγυϊ μαπ. Διεμεογήραμε ςξμ έλεγυϊ μαπ ρϋμτχμα 

με ςα Διεθμή Οοϊςσπα Δλέγυξσ. α ποϊςσπα ασςά απαιςξϋμ μα ρσμμξοτχμϊμαρςε με 

καμϊμεπ δεξμςξλξγίαπ, καθόπ και μα ρυεδιάζξσμε και διεμεογξϋμε ςξμ έλεγυξ με ρκξπϊ ςημ 

απϊκςηρη εϋλξγηπ διαρτάλιρηπ για ςξ εάμ ξι εςαιοικέπ και ςιπ εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ είμαι απαλλαγμέμεπ απϊ ξσριόδη αμακοίβεια. Ξ έλεγυξπ πεοιλαμβάμει ςη 

διεμέογεια διαδικαριόμ για ςημ απϊκςηρη ελεγκςικόμ ςεκμηοίχμ, ρυεςικά με ςα πξρά και ςιπ 

γμχρςξπξιήρειπ ρςιπ εςαιοικέπ και ςιπ εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Ξι 

επιλεγϊμεμεπ διαδικαρίεπ βαρίζξμςαι ρςημ κοίρη ςξσ ελεγκςή πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ 

εκςίμηρηπ ςχμ κιμδϋμχμ ξσριόδξσπ αμακοίβειαπ ςχμ εςαιοικόμ και εμξπξιημέμχμ 

ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ, πξσ ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ. Ιαςά ςη διεμέογεια 

ασςόμ ςχμ εκςιμήρεχμ κιμδϋμξσ, ξ ελεγκςήπ ενεςάζει ςιπ ερχςεοικέπ δικλείδεπ πξσ 

ρυεςίζξμςαι με ςημ καςάοςιρη και εϋλξγη παοξσρίαρη ςχμ εςαιοικόμ και εμξπξιημέμχμ 

ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ςηπ εςαιοείαπ, με ρκξπϊ ςξ ρυεδιαρμϊ ελεγκςικόμ διαδικαριόμ 

καςάλληλχμ για ςιπ πεοιρςάρειπ και ϊυι με ρκξπϊ ςημ έκτοαρη γμόμηπ επί ςηπ 

απξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ ερχςεοικόμ δικλείδχμ ςηπ εςαιοείαπ. Ξ έλεγυξπ πεοιλαμβάμει 

επίρηπ ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ καςαλληλϊςηςαπ ςχμ λξγιρςικόμ αουόμ και μεθϊδχμ πξσ 

υοηριμξπξιήθηκαμ και ςξσ εϋλξγξσ ςχμ εκςιμήρεχμ πξσ έγιμαμ απϊ ςη διξίκηρη, καθόπ και 
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ανιξλϊγηρη ςηπ ρσμξλικήπ παοξσρίαρηπ ςχμ εςαιοικόμ και εμξπξιημέμχμ ξικξμξμικόμ 

καςαρςάρεχμ. Οιρςεϋξσμε ϊςι ςα ελεγκςικά ςεκμήοια πξσ έυξσμε ρσγκεμςοόρει είμαι 

επαοκή και καςάλληλα για ςη θεμελίχρη ςηπ ελεγκςικήπ μαπ γμόμηπ. 

Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε 

Απϊ ςξμ έλεγυξ μαπ ποξέκσφαμ ςα ενήπ:1) Ρςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ Δμεογηςικξϋ «Απξθέμαςα» 

και ειδικϊςεοα ρςξ λξγαοιαρμϊ «ποξκαςαβξλέπ για αγξοέπ απξθεμάςχμ» πεοιλαμβάμεςαι 

πξρϊ € 106.800 υιλ. πεοίπξσ για ςξ ξπξίξ δεμ λάβαμε απϊ ςξσπ ποξμηθεσςέπ επιβεβαιχςικέπ 

επιρςξλέπ, όρςε μα είμαρςε ρε θέρη μα βεβαιόρξσμε ςημ ρυεςική απαίςηρη.2) Λέυοι ςημ 

ημεοξμημία ρσμςάνεχπ ςηπ παοξϋρηπ εκθέρεχπ ελέγυξσ δεμ έυξσμε λάβει επιβεβαιχςικέπ 

επιρςξλέπ για απαιςήρειπ απϊ πελάςεπ ρσμξλικξϋ πξρξϋ € 60.200 υιλ. πεοίπξσ, όρςε μα 

είμαρςε ρε θέρη μα βεβαιόρξσμε ςιπ εμ λϊγχ απαιςήρειπ.3) Ρϋμτχμα με επιρςξλή ςηπ 

Μξμικήπ Σπηοερίαπ εκκοεμξϋμ ρε βάοξπ ςηπ Δςαιοείαπ αγχγέπ και λξιπέπ ανιόρειπ 

ρσμξλικξϋ πξρξϋ € 9.833 υιλ πεοίπξσ. Για πξρϊ € 6.071 υιλ. πεοίπξσ εν ασςόμ, δεμ 

πιθαμξλξγείςαι εσμξψκή έκβαρη. Ζ εςαιοεία δεμ έυει ρυημαςίρει ρε βάοξπ ςχμ 

απξςελερμάςχμ ςηπ ξπξιαδήπξςε ποϊβλεφη, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ δεμ είμαρςε ρε θέρη μα 

ποξρδιξοίρξσμε, επειδή δεμ ςέθηκαμ σπϊφιμ μαπ ςα απαοαίςηςα ρςξιυεία. 4) α Ίδια 

κετάλαια ςηπ Δςαιοείαπ και η καςάρςαρη ρσμξλικόμ ερϊδχμ δεμ έυξσμ επιβαοσμθεί με πξρϊ 

€ 285.000 υιλ. πεοίπξσ, πξσ ατξοά καςαλξγιρθείρεπ, εμςϊπ ςηπ υοήρεχπ 2010, διατξοέπ 

τξοξλξγικξϋ ελέγυξσ υοήρεχμ 2001 έχπ και 2004. 5) Ζ εςαιοεία δεμ διεμέογηρε απξγοατή 

ςχμ απξθεμάςχμ ςηπ καςά ςημ 31 Δεκεμβοίξσ 2009, με ρσμέπεια ςημ αδσμαμία εκ μέοξσπ 

μαπ απϊκςηρηπ επαοκόμ και καςάλληλχμ ελεγκςικόμ ςεκμηοίχμ, για ςημ επιβεβαίχρη ςχμ 

ρυεςικόμ λξγαοιαρμόμ απξθεμάςχμ.  

Γλώκε κε Δπηθύιαμε 
Ιαςά ςη γμόμη μαπ, εκςϊπ απϊ ςιπ επιπςόρειπ ςχμ θεμάςχμ πξσ μμημξμεϋξμςαι ρςημ 

παοάγοατξ „Βάρη για Γμόμη με Δπιτϋλανη‟, ξι ρσμημμέμεπ εςαιοικέπ και εμξπξιημέμεπ 

ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ παοξσριάζξσμ εϋλξγα, απϊ κάθε ξσριόδη άπξφη, ςημ ξικξμξμική 

θέρη ςηπ Δςαιοείαπ και ςχμ θσγαςοικόμ ασςήπ καςά ςημ 31 Δεκεμβοίξσ 2009, ςη 

υοημαςξξικξμξμική ςξσπ επίδξρη και ςιπ ςαμειακέπ ςξσπ οξέπ για ςη υοήρη πξσ έληνε ςημ 

ημεοξμημία ασςή ρϋμτχμα με ςα Διεθμή Οοϊςσπα Υοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, ϊπχπ 

ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη. 

Θέκαηα Έκθαζεο 

Υχοίπ μα διαςσπόμξσμε πεοαιςέοχ επιτϋλανη ρςη γμόμη μαπ, ετιρςξϋμε ςημ ποξρξυή ραπ 

ρςα ενήπ: 1) ξ ςμήμα ερχςεοικξϋ ελέγυξσ ςηπ εςαιοείαπ, θα ποέπει μα ποξραομϊρει ςημ 

ξογάμχρη ςξσ ρςα ξοιζϊμεμα απϊ ςξμ Μ. 3229/2005, όρςε μα καςαρςεί απξςελερμαςική η 

λειςξσογία ςξσ. 2) Ξι τξοξλξγικέπ δηλόρειπ ςηπ εςαιοείαπ για ςιπ υοήρειπ, 2005 έχπ και 

2009, δεμ έυξσμ ενεςαρςεί απϊ ςιπ τξοξλξγικέπ αουέπ, με ρσμέπεια μα μημ έυξσμ καςαρςεί 

ξοιρςικέπ για ςιπ υοήρειπ ασςέπ. Ζ έκβαρη ςξσ τξοξλξγικξϋ ελέγυξσ δεμ είμαι δσμαςϊμ μα 

ποξβλετθεί ρςξ παοϊμ ρςάδιξ. 3) Δπειδή ςξ ρϋμξλξ ςχμ Θδίχμ Ιεταλαίχμ ςηπ Δςαιοείαπ έυει 

καςαρςεί αομηςικϊ, ρσμςοέυει πεοίπςχρη εταομξγήπ ςχμ διαςάνεχμ ςχμ άοθοχμ 47 και 48, 

ςξσ Ι.Μ. 2190/1920, ρςιπ ξπξίεπ ποξβλέπεςαι ϊςι η ςακςική γεμική ρσμέλεσρη ςχμ μεςϊυχμ 

ποέπει μα λάβει ςα ποξρήκξμςα μέςοα για άορη ςχμ ρσμεπειόμ εταομξγήπ ςχμ άοθοχμ 

ασςόμ. 
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Αλαθνξά επί άιιωλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάηωλ 

Δπαληθεϋραμε ςη ρσμτχμία και ςημ αμςιρςξίυιρη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςηπ Έκθερηπ ςξσ 

Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ με ςιπ ρσμημμέμεπ εςαιοικέπ και εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ 

2190/1920. 

 

 

 

           Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

καςαρςάρειπ, ρςα πλαίρια ςχμ ξοιζϊμεμχμ απϊ ςα άοθοα 43α, 107 και 37 ςξσ Ι.Μ. 

  Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Αθήμα, 7 Ξκςχβοίξσ  2010 

Θχάμμηπ Β. Ιαλξγεοϊπξσλξπ 

ΑΛ/ ΡΞΔΚ: 10741 

           ΑΜ/ΣΟΔΛ:  148 

           Λ. Μεζνγείσλ 396, 153 41 Αγ. Παξαζθεπή 

Βασίλειος Α. Νιάρχος
ΑΜ/ΣΟΕΛ: 30521
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1 ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

 

Δλεξγεηηθό εκ.

Με θπθινθνξηαθά ζηνηρεία 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 10 258.786.451,46         261.421.703,46        252.888.676,89          255.390.153,61      

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 11 5.250.000,00             5.194.967,70            10.994.597,95            11.049.630,25        

Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 12 7.313.402,90             816.119,93               7.313.402,89              814.089,93             

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο 

επηρεηξήζεηο
13

0,00                           0,00                          0,01                            0,01                        

Λνηπέο επελδύζεηο 14 4.832.616,81             6.989.586,59            4.832.616,81              6.989.586,59          

Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνύληνο 

ελεξγεηηθνύ
15

2.083.477,59             2.471.524,26            2.075.534,05              2.462.524,72          

278.265.948,76         276.893.901,94        278.104.828,60          276.705.985,11      

Κπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία

Απνζέκαηα 16 218.204.377,98         197.371.555,11        218.204.377,98          197.371.555,11      

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 17 329.928.510,55         304.248.460,79        330.711.728,70          304.810.389,57      

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε 

εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
18

1.157.169,38             1.095.077,66            1.157.169,38              1.095.077,66          

Τακεηαθά δηαζέζηκα & ηακεηαθά 

ηζνδύλακα
19

25.292.844,36           37.447.192,66          25.159.057,19            37.271.216,01        

574.582.902,27         540.162.286,22        575.232.333,25          540.548.238,35      

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 852.848.851,03         817.056.188,16        853.337.161,85          817.254.223,46      

Ίδηα Κεθάιαηα & Τπνρξεώζεηο

Ίδηα Κεθάιαηα 

Μεηνρηθό Κεθάιαην 20 909.257.640,00         906.917.070,00        909.257.640,00          906.917.070,00      

Λνηπά απνζεκαηηθά 21 949.799,71                949.799,71               949.799,71                 949.799,71             

Απνηέιεζκα εηο λένλ (1.269.052.359,69)    (1.177.652.759,82)    (1.268.101.325,82)      (1.177.037.215,23)  

ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ 

απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο (358.844.919,98)       (269.785.890,11)       (357.893.886,11)         (269.170.345,52)     

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Μαθξνπξ. Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο
22

484.000.000,00         414.000.000,00        484.000.000,00          414.000.000,00      

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεώζεηο
23

950.689,02                950.689,02               950.689,02                 950.689,02             

Μαθξνπξ. Υπνρξεώζεηο από 

Σπκβ.Leasing
24

26.152,80                  53.029,95                 26.152,80                   53.029,95               

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο
25

57.620.651,46           59.886.135,82          57.515.681,98            59.786.839,46        

Λνηπέο Πξνβιέςεηο 26 29.811,66                  29.822,08                 29.811,66                   29.822,08               

Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ
27

30.829.474,59           29.818.849,61          30.679.199,73            29.653.597,87        

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο
28

3.612.510,00             3.612.510,00            3.612.510,00              3.612.510,00          

577.069.289,53         508.351.036,48        576.814.045,19          508.086.488,38      

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο 29 61.482.413,46           56.821.498,54          61.404.228,61            56.766.850,24        

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο 

Υπνρξεώζεηο
22

186.489.825,04         187.492.240,61        186.489.825,04          187.492.240,61      

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 30 386.652.242,98         334.177.302,64        386.522.949,12          334.078.989,75      

634.624.481,48         578.491.041,79        634.417.002,77          578.338.080,60      

ύλνιν Τπνρξεώζεωλ 1.211.693.771,01      1.086.842.078,27     1.211.231.047,96       1.086.424.568,98   

ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ & 

Τπνρξεώζεωλ 852.848.851,03         817.056.188,16        853.337.161,85          817.254.223,46      

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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2 ΣΟΙΦΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΔΩΝ 

 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Κύθινο Δξγαζηώλ 31 149.075.043,91       182.492.196,53       149.003.851,67         182.709.636,13        

Κόζηνο Πσιήζεσλ 32 (171.808.641,12)      (184.788.327,51)      (171.564.332,47)       (185.035.340,02)       

Μηθηά θέξδε (22.733.597,21)        (2.296.130,98)          (22.560.480,80)         (2.325.703,89)           

(% επί ακηγνύο θύθινπ εξγαζηώλ) -15,25% -1,26% -15,14% -1,27%

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 33 5.996.986,01           6.944.984,26           5.987.550,56             6.590.026,44            

Έμνδα Γηνίθεζεο 34 (23.034.729,68)        (24.042.555,01)        (22.876.228,77)         (23.927.866,51)         

Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλώλ - 

αλάπηπμεο
35

(1.250.475,90)          (674.360,71)             (1.250.475,90)           (674.360,71)              

Έμνδα Γηάζεζεο 36 (2.243.164,92)          (2.058.190,22)          (2.084.669,15)           (1.831.735,17)           

Έμνδα Παξαγσγήο κε 

θνζηνινγεζέληα
37

(6.175.692,42)          (6.188.607,58)          (6.175.692,42)           (6.188.607,58)           

Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο 38 (9.778.845,64)          (12.848.790,40)        (9.730.165,54)           (12.670.903,61)         

Κέξδε/δεκίεο πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκ.θαη απνζβέζεσλ (52.286.715,15)        (33.551.863,76)        (51.787.710,39)         (33.449.704,55)         
(% επί ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ 

εξγαζηώλ) -33,72% -17,71% -33,41% -17,67%

Απνζβέζεηο 39 (6.932.804,61)          (7.611.786,88)          (6.902.451,63)           (7.579.446,48)           

Κέξδε/δεκίεο πξν θόξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ (59.219.519,76)        (41.163.650,64)        (58.690.162,02)         (41.029.151,03)         
(% επί ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ 

εξγαζηώλ) -38,19% -21,73% -37,87% -21,67%

Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 40 321.746,49              207.426,91              320.932,13                205.943,48               

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 40 (29.513.202,94)        (25.598.970,69)        (29.512.716,64)         (25.593.803,74)         

Λνηπά ρξεκ/κηθά απνηειέζκαηα 40 (2.094.878,06)          (1.623.912,31)          (2.314.878,06)           (2.023.659,31)           

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (90.505.854,27)        (68.179.106,73)        (90.196.824,59)         (68.440.670,60)         
(% επί ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ 

εξγαζηώλ) -58,36% -35,99% -58,19% -36,15%

Μείνλ θόξνη 42 (893.745,60)             1.880.283,32           (867.286,00)              1.880.283,32            
Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο 

(A) (91.399.599,87)        (66.298.823,41)        (91.064.110,59)         (66.560.387,28)         

(% επί ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ 

εξγαζηώλ) -58,94% -35,00% -58,75% -35,16%

Καηαλέκνληαη ζε:

Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο (91.399.599,87)        (66.298.823,41)        (91.064.110,59)         (66.560.387,28)         

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 0,00                         0,00                         0,00                           0,00                          

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα 

κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (91.399.599,87)        (66.298.823,41)        (91.064.110,59)         (66.560.387,28)         Καηαλέκνληαη ζε:

Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο (91.399.599,87)        (66.298.823,41)        (91.064.110,59)         (66.560.387,28)         

Αξηζκόο κεηνρώλ (ηεκάρηα) 30.230.569 30.230.569 30.308.588 30.230.569

Μέζνο ζηαζκηθόο αξηζκόο κεηνρώλ 

(ηεκάρηα) 30.292.129 30.158.137 30.292.129 30.158.137

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-

βαζηθά -8,12 € -5,89 € -8,09 € -5,92 €

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ εκ.

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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3 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΙΔΙΩΝ ΚΔΥΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 

 

 

ΜΔΣΟΥΙΚΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ

ΛΟΙΠΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΑ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΔΙ ΝΔΟ

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Τπόινηπα 01/01/2008 901.261.620,00  949.799,71        (1.110.094.500,15)  (207.883.080,44)   

Γηόξζσζε ινγηζηηθώλ ιαζώλ 

πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ (1.259.436,26)         (1.259.436,26)       

ύλνιν 901.261.620,00  949.799,71        (1.111.353.936,41)  (209.142.516,70)   

Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 5.655.450,00      5.655.450,00        

Σπλνιηθά Έζνδα κεηά θόξσλ (66.298.823,41)       (66.298.823,41)     
Τπόινηπα 31/12/2008 906.917.070,00  949.799,71        (1.177.652.759,82)  (269.785.890,11)   

Τπόινηπα 01/01/2009 906.917.070,00  949.799,71        (1.177.652.759,82)  (269.785.890,11)   

Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 2.340.570,00      2.340.570,00        

Σπλνιηθά Έζνδα κεηά θόξσλ (91.399.599,87)       (91.399.599,87)     
Τπόινηπα 31/12/2009 909.257.640,00  949.799,71        (1.269.052.359,69)  (358.844.919,98)   

 

4 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΙΔΙΩΝ ΚΔΥΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

ΜΔΣΟΥΙΚΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ

ΛΟΙΠΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΑ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΔΙ ΝΔΟ

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Τπόινηπα 01/01/2008 901.261.620,00  949.799,71        (1.109.097.304,42)  (206.885.884,71)   

Γηόξζσζε ινγηζηηθώλ ιαζώλ 

πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ (1.379.523,53)         (1.379.523,53)       

ύλνιν 901.261.620,00  949.799,71        (1.110.476.827,95)  (208.265.408,24)   

Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 5.655.450,00      5.655.450,00        

Σπλνιηθά Έζνδα κεηά θόξσλ (66.560.387,28)       (66.560.387,28)     
Τπόινηπα 31/12/2008 906.917.070,00  949.799,71        (1.177.037.215,23)  (269.170.345,52)   

Τπόινηπα 01/01/2009 906.917.070,00  949.799,71        (1.177.037.215,23)  (269.170.345,52)   

Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 2.340.570,00      2.340.570,00        

Σπλνιηθά Έζνδα κεηά θόξσλ (91.064.110,59)       (91.064.110,59)     
Τπόινηπα 31/12/2009 909.257.640,00  949.799,71        (1.268.101.325,82)  (357.893.886,11)   
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5 ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από απαηηήζεηο 109.013.840,71   153.214.057,51     108.627.753,77   153.019.721,71       

Πιεξσκέο ζε Πξνκεζεπηέο, 

εξγαδνκέλνπο, θιπ. (151.493.276,71)  (200.284.050,78)    (150.804.689,56)  (199.726.866,10)     

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

θαηαβεβιεκέλα (17.211.115,72)    (15.063.143,85)      (17.210.729,42)    (15.062.483,31)       

Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθώλ) 

θόξσλ (1.201.960,83)      (634.858,75)           (1.219.096,93)      (626.928,83)            

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (60.892.512,55)    (62.767.995,87)      (60.606.762,14)    (62.396.556,53)       

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από ζπκκεηνρέο, 

θνηλνπξαμίεο, επελδπηηθνύο ηίηινπο 0,00                     (3.753.882,00)        (220.000,00)         (4.153.629,00)         

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (10.849.867,88)    (14.339.433,17)      (10.845.255,57)    (14.332.165,60)       

Δηζπξάμεηο από επηρνξεγήζεηο παγίσλ 2.028.040,72       11.021.111,94       2.000.681,84       11.021.111,94         

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη 

άϋισλ παγίσλ 0,00                     0,00                       0,00                     0,00                         

Τόθνη εηζπξαρζέληεο 321.746,49          219.327,98            320.932,13          217.844,55              

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 

έπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (8.500.080,67)      (6.852.875,25)        (8.743.641,60)      (7.246.838,11)         

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ 0,00                     0,00                       0,00                     0,00                         

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα 

δάλεηα 70.000.000,00     195.700.000,00     70.000.000,00     195.700.000,00       

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (12.761.755,08)    (98.404.711,89)      (12.761.755,08)    (98.404.711,89)       

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 57.238.244,92     97.295.288,11       57.238.244,92     97.295.288,11         

Καζαξή αύμεζε (κείωζε) ζηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα & ηζνδύλακα πεξηόδνπ (12.154.348,30)    27.674.416,99       (12.112.158,82)    27.651.893,47         

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

έλαξμεο πεξηόδνπ 37.447.192,66     9.772.775,67         37.271.216,01     9.619.322,54           
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

ιήμεο πεξηόδνπ 25.292.844,36     37.447.192,66       25.159.057,19     37.271.216,01         

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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6 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΔ ΚΑΙ ΥΤΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

6.1 Η Εςαιοεία, ξ Όμιλξπ και η δοαρςηοιόςηςα 

Ζ Δςαιοεία «Δλλημική Αεοξπξοική Βιξμηυαμία Α.Δ.» με Αοιθμϊ Ληςοόξσ Αμχμϋμχμ 

Δςαιοείχμ (ΑΠ.Λ.Α.Δ.) 2685/01/Β/86/2684 ρςξ ενήπ «ΔΑΒ Α.Δ.», ρσρςάθηκε με ςξ άοθοξ 1 

ςξσ Μ. 43/1975, ϊπχπ ασςϊπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξ Μ. 696/1977, καθόπ και με ςξ άοθοξ 44 

ςξσ Μ. 1947/1991 και ςξ άοθοξ 8 παο. 1 ςξσ Μ.2166/1993. Ρε εκςέλερη ςξσ Μ. 43/1975 

εκδϊθηκε η Ιξιμή Απϊταρη ςχμ Σπξσογόμ Ρσμςξμιρμξϋ και Οοξγοαμμαςιρμξϋ, Δθμικήπ 

Άμσμαπ και Δμπξοίξσ με αοιθμϊ ΠΔ 3150/03.03.1976, με ςημ ξπξία εγκοίθηκε ςξ 

καςαρςαςικϊ ςηπ Δςαιοείαπ, ϊπχπ ασςϊ καςαοςίρςηκε με ςημ ποάνη 24677/23.02.1976 ςηπ 

Ρσμβξλαιξγοάτξσ Αθημόμ Αικαςεοίμηπ Αμδοικξπξϋλξσ-Ιαλλίοη. Ζ ποξαματεοϊμεμη 

Σπξσογική Απϊταρη μαζί με ςξ καςαρςαςικϊ δημξριεϋςηκαμ ρςξ ΤΔΙ αο. 333/04.03.1976. 

Για ςιπ ρσμαλλαγέπ ςηπ Δςαιοείαπ ρε νέμη γλόρρα ή με ποϊρχπα ςηπ αλλξδαπήπ, η Δςαιοεία 

θα υοηριμξπξιεί ςημ επχμσμία «HELLENIC AEROSPACE INDUSTRY S.A.» και ςξμ διακοιςικϊ 

ςίςλξ «Ζ.Α.Θ. S.A.». 

Ρκξπϊπ ςηπ Δςαιοείαπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 1 παο. 1 ςξσ Μ.43/1975, ϊπχπ ςοξπξπξιημέμξπ 

ιρυϋει, είμαι «η ίδοσρη και λειςξσογία ρςημ Δλλάδα εκρσγυοξμιρμέμηπ βιξμηυαμίαπ 

αεοξπξοικξϋ σλικξϋ για ςημ κάλσφη ςχμ  αμαγκόμ ςχμ εμϊπλχμ δσμάμεχμ και λξιπόμ 

δημϊριχμ σπηοεριόμ, για ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρε ςοίςξσπ, ρςξμ ςξμέα ςηπ ρσμςήοηρηπ, 

επιρκεσήπ και καςαρκεσήπ αεοξρκατόμ και γεμικά αεοξδιαρςημικξϋ σλικξϋ. Δπίρηπ ρκξπϊπ 

ςηπ Δςαιοείαπ είμαι ξι καςαρκεσέπ και η παοξυή σπηοεριόμ ρςξμ ςξμέα ςχμ ηλεκςοξμικόμ 

(ςηλεπικξιμχμίεπ - πληοξτξοική - ρσρςήμαςα ελέγυξσ πσοϊπ-αμαμεςαδϊςεπ ςηλεξπςικόμ και 

οαδιξτχμικόμ ποξγοαμμάςχμ), ρε παμςϊπ είδξσπ κιμηςήοεπ (ρςοαςιχςικξϋπ και 

πξλιςικξϋπ), καθόπ και ρςα παοελκϊμεμα ασςόμ, ρε ρσρςήμαςα ήπιχμ μξοτόμ εμέογειαπ 

και ρε ξπλικά ρσρςήμαςα παμςϊπ ςϋπξσ (εγκαςερςημέμα επί ιπςάμεμχμ μέρχμ, εδάτξσπ, 

πλξίχμ και παμςϊπ ςϋπξσ υεοραίχμ ξυημάςχμ) και η παοξυή επαγγελμαςικήπ εκπαίδεσρηπ 

και καςάοςιρηπ πάμχ ρςα αμςικείμεμα δοαρςηοιϊςηςαπ ςηπ Δςαιοείαπ. Λε απϊταρη ςξσ 

Σπξσογξϋ Ξικξμξμικόμ, δημξριεσμέμη ρςημ Δτημεοίδα ςηπ Ισβέομηρηπ, είμαι δσμαςϊ μα 

επεκςείμεςαι ξ ρκξϊπ ςηπ εςαιοείαπ και ρε άλλεπ ρσματείπ δοαρςηοιϊςηςεπ. 

Για ςημ επίςεσνη ςξσ ρκξπξϋ ςηπ, η Δςαιοεία μπξοεί μα ρσμμεςέυει με ξπξιαδήπξςε μξοτή ρε 

ξπξιερδήπξςε ρσματείπ επιυειοήρειπ και μα ρσμεογάζεςαι ή μα ρσμεςαιοίζεςαι με τσρικά ή 

μξμικά ποϊρχπα, πξσ επιδιόκξσμ ρκξπξϋπ ϊμξιξσπ ή ρσματείπ με ςξ ρκξπϊ ςηπ, καθόπ και 

μα εμεογεί γεμικά ξςιδήπξςε θα ήςαμ αμαγκαίξ ή υοήριμξ για ςημ  ποαγμαςξπξίηρη ςξσ 

ρκξπξϋ ςηπ». 

Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 16 ςξσ Μ. 2789/2000 και ςξ άοθοξ 31 ςξσ Μ. 2843/2000, ςα πάγια 

πεοιξσριακά ρςξιυεία καςά φιλή κσοιϊςηςα καθόπ και ςα δάμεια ςηπ εςαιοείαπ θα 
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μεςαβιβαρςξϋμ ρε Μξμικϊ Οοϊρχπξ Δημξρίξσ Δικαίξσ με ςημ επχμσμία «ΔΑΒ ΟΑΓΘΩΜ», με 

ςημ έκδξρη Οοξεδοικξϋ Διαςάγμαςξπ πξσ θα ατξοά ρςη λειςξσογία ςξσ, ςξ ξπξίξ ϊμχπ δεμ 

έυει μέυοι ρήμεοα εκδξθεί.  

Ζ εςαιοεία ελέγυεςαι εν‟ ξλξκλήοξσ απϊ ςξ Δλλημικϊ Δημϊριξ και χπ εκ ςξϋςξσ εμπίπςει ρςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Μ.3429/2005 ρϋμτχμα με ςξ ξπξίξ χπ «δημόρια επιυείοηρη» 

μξείςαι κάθε αμόμσμη εςαιοεία, ρςημ ξπξία ςξ ελλημικϊ δημϊριξ δϋμαςαι μα αρκεί άμερα ή 

έμμερα απξταριρςική επιοοξή, λϊγχ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ ρςξ μεςξυικϊ ςηπ κετάλαιξ ή ςηπ 

υοημαςξξικξμξμικήπ ρσμμεςξυήπ ςξσ ή ςχμ καμϊμχμ πξσ ςη διέπξσμ.  

Ζ έδοα ςηπ Δςαιοείαπ βοίρκεςαι ρςημ Δλλάδα, ρςξ Μξμϊ Αςςικήπ, ρςξ Δήμξ Αθημαίχμ, 

Κεχτϊοξ Λερξγείχμ 2-4. ξ βιξμηυαμικϊ ρσγκοϊςημα και ξι ξικξμξμικέπ σπηοερίεπ ςηπ 

Δςαιοείαπ είμαι εγκαςερςημέμα ρε έκςαρη 1.850 ρςοεμμάςχμ ρςξ Μξμϊ Βξιχςίαπ, ρςξ Δήμξ 

Ρυημαςαοίξσ, ρςημ πεοιξυή ςηπ αμάγοαπ. 

Ζ δξμή ςξσ Ξμίλξσ καςά ςημ 31.12.2009 έυει χπ ενήπ: 

      Πξρξρςό ρσμμεςξυήπ 

Δπχμσμία 
Φώοα 

Δγκαςάρςαρηπ 
υέρη 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

E.M.C. EΚΚΑΡ Α.Δ. Δλλάδα Ησγαςοική 100% 100% 100% 

PMC A.E. Δλλάδα Ρσγγεμήπ 49% 49% 49% 

1 Source Αεοξπξοικέπ 
Σπηοερίεπ Α.Δ. 

Δλλάδα Ρσγγεμήπ 49% 49% 49% 

 

6.2 Σύμθερη Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ 

Ζ εςαιοεία βάρει ςξσ καςαρςαςικξϋ ςηπ δϋμαςαι μα διξικείςαι απϊ 9 μέλη. Λε ςημ σπ„ αοιθμϊ 

25808/ΔΓ ΔΔΙΞ/2057/13.6.2007 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και Ξικξμξμικόμ, 

ξοίρςηκε ςξ 9μελέπ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ, η ρϋμθερη ςξσ ξπξίξσ έυει χπ ενήπ:  

Ισοιάκξπ Κιμάκηπ, Οοϊεδοξπ Δ.Ρ. 

Αμαρςάριξπ Τιλιππάκξπ, Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ (εκςελερςικϊ μέλξπ)  

Αθαμάριξπ Υοξμϊπξσλξπ, Γεμικϊπ Διεσθσμςήπ (εκςελερςικϊ μέλξπ) 

Τόςιξπ Αγαδάκξπ, Λέλξπ 

Γεόογιξπ Ισςαοιϊλξπ, Λέλξπ 

Θχάμμηπ Λπαομπαοήπ, Λέλξπ 

Δσρςάθιξπ Οεκιάπ, Λέλξπ 

Γεόογιξπ Ραοοήπ, Λέλξπ 

Αμαρςάριξπ Ργξϋοξπ, Λέλξπ 

 

Ζ θηςεία ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ έυει ξοιρθεί μέυοι ςημ 27.10.2011.  
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6.3 Μεςξυικό Κετάλαιξ- Μέςξυξι 

ξ μεςξυικϊ κετάλαιξ ςηπ εςαιοείαπ ξοίρςηκε αουικά ρςξ πξρϊ ςχμ δοαυμόμ 1.750.000.000 

ήςξι εσοό 5.135.730,00. Έπειςα απϊ διαδξυικέπ μεςαβξλέπ (ασνήρειπ και μειόρειπ) 

αμέουεςαι ρήμεοα ρςξ πξρϊ ςχμ εσοό 906.917.070,00 και διαιοείςαι ρε 30.230.569 μεςξυέπ 

ξμξμαρςικήπ ανίαπ 30,00 εσοό έκαρςη. 

Ζ Δςαιοεία ελέγυεςαι εν‟ ξλξκλήοξσ απϊ ςξ Δλλημικϊ Δημϊριξ και χπ εκ ςξϋςξσ εμπίπςει 

ρςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Μ. 3429/2005 ρϋμτχμα με ςξ ξπξίξ χπ «δημϊρια 

επιυείοηρη» μξείςαι κάθε αμόμσμη εςαιοεία, ρςημ ξπξία ςξ Δλλημικϊ Δημϊριξ δϋμαςαι μα 

αρκεί άμερα ή έμμερα απξταριρςική επιοοξή, λϊγχ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ ρςξ μεςξυικϊ ςηπ 

κετάλαιξ ή ςηπ υοημαςξξικξμξμικήπ ρσμμεςξυήπ ςξσ ή ςχμ καμϊμχμ πξσ ςη διέπξσμ.  

Ξι αςξμικέπ και εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ ΔΑΒ για ςη υοήρη πξσ έληνε 31 

Δεκεμβοίξσ 2009 έυξσμ εγκοιθεί ποξπ δημξρίεσρη απϊ ςξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ςηπ 

Δςαιοείαπ ςημ 7η Ξκςχβοίξσ 2010 και ςελξϋμ σπϊ ςημ έγκοιρη ςηπ ακςικήπ Γεμικήπ 

Ρσμέλεσρηπ ςχμ μεςϊυχμ.  

 

7 ΤΝΟΧΗ ΗΜΑΝΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

 

7.1 Βάρη ρύμςανηπ ςχμ εςήριχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ 

Ξι παοξϋρεπ εςαιοικέπ και εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ έυξσμ ρσμςαυθεί απϊ ςη 

Διξίκηρη ρϋμτχμα με ςα Διεθμή Οοϊςσπα Υοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ (ΔΟΥΑ) και ςιπ 

Διεομημείεπ ςηπ Δπιςοξπήπ Διεομημειόμ ςχμ Διεθμόμ Οοξςϋπχμ Υοημαςξξικξμξμικήπ 

Αματξοάπ, ϊπχπ έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη και ςα ΔΟΥΑ πξσ έυξσμ 

εκδξθεί απϊ ςξ Ρσμβξϋλιξ Διεθμόμ Κξγιρςικόμ Οοξςϋπχμ (ΡΔΚΟ). 

Ζ ρϋμςανη ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ρϋμτχμα με ςα ΔΟΥΑ απαιςεί ςημ υοήρη 

ξοιρμέμχμ λξγιρςικόμ εκςιμήρεχμ και παοαδξυόμ. Δπίρηπ, απαιςείςαι η κοίρη ςηπ 

Διξίκηρηπ καςά ςημ διαδικαρία εταομξγήπ ςχμ λξγιρςικόμ αουόμ ςηπ Δςαιοείαπ. Ξι πεοιξυέπ 

πξσ εμπεοιέυξσμ μεγαλϋςεοξ βαθμϊ άρκηρηπ κοίρηπ ή πξλσπλξκϊςηςαπ, ή ϊπξσ ξι 

εκςιμήρειπ και παοαδξυέπ είμαι ρημαμςικέπ για ςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, παοξσριάζξμςαι 

ρςη ρημείχρη 9. 

Ξι εςήριεπ εμξπξιημέμεπ και εςαιοικέπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ εςαιοείαπ έυξσμ 

ρσμςαυθεί με βάρη ςημ αουή ςηπ ρσμέυιρηπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ (going concern) και ςημ 

αουή ςξσ ιρςξοικξϋ κϊρςξσπ. 

Ζ ρϋμςανη ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ρϋμτχμα με γεμικόπ απξδεκςέπ λξγιρςικέπ αουέπ 

απαιςεί ςη υοηριμξπξίηρη σπξλξγιρμόμ και σπξθέρεχμ πξσ επηοεάζξσμ ςα αματεοθέμςα 

πξρά ςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ και σπξυοεόρεχμ, ςη γμχρςξπξίηρη εμδευξμέμχμ 

απαιςήρεχμ και σπξυοεόρεχμ καςά ςημ ημεοξμημία ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ και ςα 
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αματεοθέμςα πξρά ερϊδχμ και ενϊδχμ καςά ςη διάοκεια ςηπ υοήρηπ σπϊ αματξοά. Ξι 

σπξλξγιρμξί βαρίζξμςαι ρςημ καλϋςεοη δσμαςή γμόρη ςηπ διεϋθσμρηπ ςηπ Δςαιοείαπ και ςξσ 

Ξμίλξσ ρε ρυέρη με ςιπ ςοέυξσρεπ ρσμθήκεπ και εμέογειεπ. συϊμ διατξοέπ ρε πξρά ςχμ 

ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ και αμςίρςξιυα πξρά ρςιπ ρημειόρειπ ξτείλξμςαι ρε 

ρςοξγγσλξπξιήρειπ. 

 

7.2 Νέα ποόςσπα, ςοξπξπξιήρειπ ποξςύπχμ και διεομημείεπ 

Ρσγκεκοιμέμα μέα ποϊςσπα, ςοξπξπξιήρειπ ποξςϋπχμ και διεομημείεπ έυξσμ εκδξθεί, ςα 

ξπξία είμαι σπξυοεχςικά για λξγιρςικέπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ καςά ςη διάοκεια ςηπ 

παοξϋραπ υοήρηπ ή μεςαγεμέρςεοα. Ζ εκςίμηρη ςξσ Ξμίλξσ ρυεςικά με ςημ επίδοαρη απϊ 

ςημ εταομξγή ασςόμ ςχμ μέχμ ποξςϋπχμ, ςοξπξπξιήρεχμ και διεομημειόμ παοαςίθεςαι 

παοακάςχ. 

(α) Ξι ακϊλξσθεπ ςοξπξπξιήρειπ και εομημείεπ ςχμ Διεθμόμ Οοξςϋπχμ Υοημαςξξικξμξμικήπ 

Αματξοάπ έυξσμ εταομξγή ρςξμ Όμιλξ ρε εςήριεπ εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ πεοιϊδξσπ 

για ςημ υοήρη 31 Δεκεμβοίξσ 2009: 

 

ΔΛΠ 1 (Αμαθεχοημέμξ) «Παοξσρίαρη ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ» 

 ΔΛΠ 1 (Αμαθεωοημέμξ) «Παοξσρίαρη ςωμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεωμ». ξ ΔΚΟ 1 έυει 

αμαθεχοηθεί για μα αμαβαθμίρει ςη υοηριμϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ παοξσριάζξμςαι 

ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. ξ αμαθεχοημέμξ ποϊςσπξ δεμ επιςοέπει ςημ παοξσρίαρη 

ςχμ ρςξιυείχμ ερϊδχμ και ενϊδχμ (πξσ δεμ απξςελξϋμ ρσμαλλαγέπ με μεςϊυξσπ) ρςημ 

καςάρςαρη μεςαβξλόμ ιδίχμ κεταλαίχμ, αλλά απαιςεί ασςέπ ςιπ ρσμαλλαγέπ μα 

παοξσριάζξμςαι νευχοιρςά απϊ ςιπ ρσμαλλαγέπ με ςξσπ μεςϊυξσπ. Όλεπ ξι ρσμαλλαγέπ με 

μη μεςϊυξσπ ποέπει μα εμταμίζξμςαι ρε μία καςάρςαρη απϊδξρηπ (performance 

statement). Ξι ξικξμξμικέπ ξμςϊςηςεπ μπξοξϋμ μα επιλένξσμ μα παοξσριάζξσμ είςε μία 

καςάρςαρη (καςάρςαρη ρσμξλικξϋ ειρξδήμαςξπ) είςε δϋξ καςαρςάρειπ (καςάρςαρη 

απξςελερμάςχμ και καςάρςαρη ρσμξλικξϋ ειρξδήμαςξπ). Ξ Όμιλξπ έυει απξταρίρει μα 

παοξσριάζει μια καςάρςαρη, ςημ καςάρςαρη ρσμξλικξϋ ειρξδήμαςξπ. 

 

 ΔΛΠ 23 (Αμαθεωοημέμξ) «Κόρςξπ Δαμειρμξύ». ξ ποϊςσπξ αμςικαθιρςά ςημ ποξηγξϋμεμη 

έκδξρη ςξσ ΔΚΟ 23. Ζ βαρική διατξοά ρε ρυέρη με ςημ ποξηγξϋμεμη έκδξρη ατξοά 

ρςημ καςάογηρη ςηπ επιλξγήπ αμαγμόοιρηπ χπ ενϊδξσ ςξσ κϊρςξσπ δαμειρμξϋ πξσ 

ρυεςίζεςαι με πεοιξσριακά ρςξιυεία εμεογηςικξϋ, για ςα ξπξία απαιςείςαι έμα ρημαμςικϊ 

υοξμικϊ διάρςημα ποξκειμέμξσ μα μπξοέρξσμ μα λειςξσογήρξσμ ή μα πχληθξϋμ. Ζ 
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ςοξπξπξίηρη δεμ είυε επίδοαρη ρςξμ Όμιλξ, καθόπ ξ Όμιλξπ δεμ έυει λάβει δάμεια ςα 

ξπξία μα ρυεςίζξμςαι με πεοιξσριακά ρςξιυεία εμεογηςικξϋ.  

 

 ΔΛΠ 32 (Σοξπξπξίηρη) «Φοημαςξξικξμξμικά μέρα: Παοξσρίαρη» και ΔΛΠ 1 

(Σοξπξπξίηρη) «Παοξσρίαρη ςωμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεωμ». Ζ ςοξπξπξίηρη ρςξ ΔΚΟ 

32 απαιςεί ξοιρμέμα υοημαςξξικξμξμικά μέρα διαθέριμα απϊ ςξμ κάςξυξ («puttable») και 

σπξυοεόρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ καςά ςημ οεσρςξπξίηρη, μα καςαςαυθξϋμ χπ Ίδια 

Ιετάλαια εάμ πληοξϋμςαι ρσγκεκοιμέμα κοιςήοια. Ζ ςοξπξπξίηρη ρςξ ΔΚΟ 1 απαιςεί 

γμχρςξπξίηρη ρσγκεκοιμέμχμ πληοξτξοιόμ αματξοικά με ςα «puttable» μέρα πξσ 

καςαςάρρξμςαι χπ Ίδια Ιετάλαια. Ξι ςοξπξπξιήρειπ δεμ έυξσμ επίδοαρη ρςιπ ξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ ςξσ Ξμίλξσ. 

 

 ΔΛΠ 39 (Σοξπξπξίηρη) «Φοημαςξξικξμξμικά μέρα: Αμαγμώοιρη και Δπιμέςοηρη». Ζ 

ςοξπξπξίηρη απξρατημίζει ϊςι ξι ξικξμξμικέπ ξμςϊςηςεπ δεμ ποέπει πλέξμ μα 

υοηριμξπξιξϋμ λξγιρςική αμςιρςάθμιρηπ για ρσμαλλαγέπ μεςανϋ ςχμ ςξμέχμ ρςιπ 

αςξμικέπ ξικξμξμικέπ ςξσπ καςαρςάρειπ. Ζ ςοξπξπξίηρη ασςή δεμ εταομϊζεςαι ρςξμ 

Όμιλξ καθόπ δεμ ακξλξσθεί λξγιρςική αμςιρςάθμιρηπ για ρσμαλλαγέπ μεςανϋ ςχμ 

ςξμέχμ. 

 

 ΔΠΦΑ 2 (Σοξπξπξίηρη) «Παοξυέπ πξσ Δναοςώμςαι από ςημ Ανία ςωμ Μεςξυώμ». Ζ 

ςοξπξπξίηρη διεσκοιμίζει ςξμ ξοιρμϊ ςχμ «ποξωπξθέρεχμ ςηπ καςξυϋοχρηπ (vesting 

conditions)», με ςημ ειραγχγή ςξσ ϊοξσ «ποξωπξθέρειπ μη καςξυϋοχρηπ (non-vesting 

conditions)» για ϊοξσπ πξσ δεμ απξςελξϋμ ϊοξσπ σπηοερίαπ ή ϊοξσπ απϊδξρηπ. Δπίρηπ, 

διεσκοιμίζεςαι ϊςι ϊλεπ ξι ακσοόρειπ είςε ποξέουξμςαι απϊ ςημ ίδια ςημ ξμςϊςηςα είςε απϊ 

ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη, ποέπει μα έυξσμ ςημ ίδια λξγιρςική αμςιμεςόπιρη. H 

ςοξπξπξίηρη δεμ έυει επίδοαρη ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςξσ Ξμίλξσ. 

 

 ΔΠΦΑ 7 (Σοξπξπξίηρη) «Φοημαςξξικξμξμικά Μέρα: Γμωρςξπξιήρειπ». Ζ ςοξπξπξίηρη 

ασςή απαιςεί ςημ παοξυή ποϊρθεςχμ γμχρςξπξιήρεχμ ρυεςικά με ςημ επιμέςοηρη ςηπ 

εϋλξγηπ ανίαπ, καθόπ και ςξσ κιμδϋμξσ οεσρςϊςηςαπ. Ρσγκεκοιμέμα η ςοξπξπξίηρη 

απαιςεί γμχρςξπξιήρειπ ρυεςικά με ςημ επιμέςοηρη ςηπ εϋλξγηπ ανίαπ μέρχ μιαπ 

ιεοάουηρηπ ςοιόμ επιπέδχμ. Ξ Όμιλξπ έυει εταομϊρει ςημ ςοξπξπξίηρη ςξσ ποξςϋπξσ. 

 

 ΔΠΦΑ 8 «Κλάδξι Δοαρςηοιξςήςωμ». ξ ποϊςσπξ ασςϊ αμςικαθιρςά ςξ ΔΚΟ 14, ρϋμτχμα 

με ςξ ξπξίξ ξι ςξμείπ αμαγμχοίζξμςαμ και παοξσριάζξμςαμ με βάρη μια αμάλσρη 

απϊδξρηπ και κιμδϋμξσ. Ρϋμτχμα με ςξ ΔΟΥΑ 8 ξι ςξμείπ απξςελξϋμ ρσρςαςικά μιαπ 

ξικξμξμικήπ ξμςϊςηςαπ πξσ ενεςάζξμςαι ςακςικά απϊ ςξμ Διεσθϋμξμςα Ρϋμβξσλξ / 

Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ςηπ ξικξμξμικήπ ξμςϊςηςαπ (Chief Operating Decision Maker) και 

παοξσριάζξμςαι ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ με βάρη ασςήμ ςημ ερχςεοική 
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καςηγξοιξπξίηρη. Ζ ςοξπξπξίηρη δεμ είυε καμία επίδοαρη ρςξμ αοιθμϊ ςχμ ςξμέχμ πξσ 

παοξσριάζξμςαι ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. 

 

 ΔΔΔΠΦΑ 13 – Ποξγοάμμαςα Πιρςόςηςαπ Πελαςώμ. Ζ διεομημεία διαρατημίζει ςξμ υειοιρμϊ 

ςχμ εςαιοειόμ πξσ υξοηγξϋμ κάπξιαπ μξοτήπ επιβοάβεσρη πιρςϊςηςαπ ϊπχπ „‟πϊμςξσπ‟‟ 

ή „‟ςανιδιχςικά μίλια‟‟ ρε πελάςεπ πξσ αγξοάζξσμ αγαθά ή σπηοερίεπ. Ζ διεομημεία δεμ 

έυει εταομξγή ρςξμ Όμιλξ. 

 

 ΔΔΔΠΦΑ 15 – σμτωμίεπ για ςημ καςαρκεσή ακίμηςηπ πεοιξσρίαπ. Ζ διεομημεία 

αματέοεςαι ρςξσπ στιρςάμεμξσπ διατξοεςικξϋπ λξγιρςικξϋπ υειοιρμξϋπ για ςιπ πχλήρειπ 

ακίμηςηπ πεοιξσρίαπ. Λεοικέπ ξικξμξμικέπ ξμςϊςηςεπ αμαγμχοίζξσμ ςξ έρξδξ ρϋμτχμα 

με ςξ ΔΚΟ 18 (δηλ. ϊςαμ μεςατέοξμςαι ξι κίμδσμξι και ςα ξτέλη κσοιϊςηςαπ ςηπ ακίμηςηπ 

πεοιξσρίαπ) και άλλεπ αμαγμχοίζξσμ ςξ έρξδξ αμάλξγα με ςξ ρςάδιξ ξλξκλήοχρηπ ςηπ 

ακίμηςηπ πεοιξσρίαπ ρϋμτχμα με ςξ ΔΚΟ 11. Ζ διεομημεία διαρατημίζει πξιξ ποϊςσπξ 

ποέπει μα εταομξρςεί ρε κάθε πεοίπςχρη. Ζ διεομημεία δεμ έυει εταομξγή ρςξμ Όμιλξ. 

 

 ΔΔΔΠΦΑ 16 - Αμςιρςαθμίρειπ μιαπ καθαοήπ επέμδσρηπ ρε εκμεςάλλεσρη ρςξ ενωςεοικό. Ζ 

διεομημεία έυει εταομξγή ρε μία ξικξμξμική ξμςϊςηςα πξσ αμςιρςαθμίζει ςξμ κίμδσμξ 

νέμξσ μξμίρμαςξπ πξσ ποξκϋπςει απϊ καθαοή επέμδσρη ςηπ ρε εκμεςάλλεσρη ρςξ 

ενχςεοικϊ και πληοεί ςξσπ ϊοξσπ για λξγιρςική αμςιρςάθμιρηπ ρϋμτχμα με ςξ ΔΚΟ 39. Ζ 

διεομημεία παοέυει ξδηγίεπ ρυεςικά με ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ μία ξικξμξμική ξμςϊςηςα 

ποέπει μα καθξοίρει ςα πξρά πξσ αμαςανιμξμξϋμςαι απϊ ςα ίδια κετάλαια ρςα 

απξςελέρμαςα ςϊρξ για ςξ μέρξ αμςιρςάθμιρηπ ϊρξ και για ςξ αμςιρςαθμιζϊμεμξ ρςξιυείξ. 

Ζ διεομημεία δεμ έυει εταομξγή ρςξμ Όμιλξ, καθόπ ξ Όμιλξπ δεμ διαςηοεί εκμεςάλλεσρη 

ρςξ ενχςεοικϊ. 

 

 ΔΔΔΠΦΑ 18 «Μεςαβιβάρειπ πεοιξσριακώμ ρςξιυείωμ από πελάςεπ» (εταομόζεςαι ρε 

μεςαβιβάρειπ πεοιξσριακώμ ρςξιυείωμ πξσ ελήτθηραμ ςημ ή μεςά ςημ 1η Ιξσλίξσ 2009).Ζ 

διεομημεία διεσκοιμίζει ςιπ απαιςήρειπ ςχμ ΔΟΥΑ για ςιπ ρσμτχμίεπ ρςιπ ξπξίεπ η 

ξικξμξμική ξμςϊςηςα λαμβάμει απϊ έμαμ πελάςη έμα εμρόμαςξ πεοιξσριακϊ ρςξιυείξ, ςξ 

ξπξίξ ποέπει ρςη ρσμέυεια μα υοηριμξπξιήρει για μα παοέυει ρςξμ πελάςη ςη ρσμευή 

ποϊρβαρη ρε αγαθά ή ρε σπηοερίεπ. Ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ, η ξικξμξμική ξμςϊςηςα 

λαμβάμει μεςοηςά απϊ έμαμ πελάςη πξσ ποέπει μα υοηριμξπξιηθξϋμ μϊμξ για ςημ 

απϊκςηρη ή ςημ καςαρκεσή ςξσ εμρόμαςξσ πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ. Ζ διεομημεία 

εταομϊζεςαι απϊ ςξμ Όμιλξ υχοίπ μα έυξσμ ποξκληθεί μεςαβξλέπ ρςιπ ακξλξσθξϋμεμεπ 

λξγιρςικέπ ποακςικέπ. 

 

(β) Ξι ακϊλξσθεπ ςοξπξπξιήρειπ και εομημείεπ ρςα ήδη εκδξθέμςα λξγιρςικά ποϊςσπα είμαι 

σπξυοεχςικέπ για ςη ρϋμςανη ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ςξσ Ξμίλξσ για ςιπ 
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λξγιρςικέπ πεοιϊδξσπ πξσ αουίζξσμ μεςά ςημ 1 Θαμξσαοίξσ 2010 ή μεςαγεμέρςεοεπ 

πεοιϊδξσπ: 

 

 ΔΛΠ 24 (Σοξπξπξίηρη) «Γμωρςξπξιήρειπ ρσμδεδεμέμωμ μεοώμ» (εταομόζεςαι για εςήριεπ 

λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1η Ιαμξσαοίξσ 2011). Ζ παοξϋρα 

ςοξπξπξίηρη επιυειοεί μα μειόρει ςιπ γμχρςξπξιήρειπ ςχμ ρσμαλλαγόμ αμάμερα ρε 

ρσμδεδεμέμα μέοη δημξρίξσ (government-related entities) και μα απξρατημίρει ςημ 

έμμξια ςξσ ρσμδεδεμέμξσ μέοξσπ. Ρσγκεκοιμέμα, καςαογείςαι η σπξυοέχρη ςχμ 

ρσμδεδεμέμχμ μεοόμ δημξρίξσ μα γμχρςξπξιήρξσμ ςιπ λεπςξμέοειεπ ϊλχμ ςχμ 

ρσμαλλαγόμ με ςξ δημϊριξ και με άλλα ρσμδεδεμέμα μέοη δημξρίξσ, απξρατημίζει και 

απλξπξιεί ςξμ ξοιρμϊ ςξσ ρσμδεδεμέμξσ μέοξσπ και επιβάλλει ςημ γμχρςξπξίηρη ϊυι 

μϊμξ ςχμ ρυέρεχμ, ςχμ ρσμαλλαγόμ και ςχμ σπξλξίπχμ αμάμερα ρςα ρσμδεδεμέμα μέοη 

αλλά και ςχμ δερμεϋρεχμ ςϊρξ ρςιπ αςξμικέπ ϊρξ και ρςιπ εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ. Ξ Όμιλξπ θα εταομϊρει ασςέπ ςιπ αλλαγέπ απϊ ςημ ημέοα πξσ ςίθεμςαι ρε 

εταομξγή. Ζ ςοξπξπξίηρη ασςή δεμ έυει ακϊμη σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη. 

 

 ΔΛΠ 32 (Σοξπξπξίηρη) «Φοημαςξξικξμξμικά μέρα: Παοξσρίαρη» (εταομόζεςαι για εςήριεπ 

λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1η Υεβοξσαοίξσ 2010). Ζ παοξϋρα 

ςοξπξπξίηρη παοέυει επενηγήρειπ ρυεςικά με ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ ξοιρμέμα 

δικαιόμαςα ποέπει μα ςανιμξμηθξϋμ. Ρσγκεκοιμέμα, δικαιόμαςα, δικαιόμαςα ποξαίοερηπ 

ή δικαιόμαςα αγξοάπ μεςξυήπ για ςημ απϊκςηρη ρσγκεκοιμέμξσ αοιθμξϋ ιδίχμ 

ρσμμεςξυικόμ ςίςλχμ ςηπ ξικξμξμικήπ ξμςϊςηςαπ για έμα ρσγκεκοιμέμξ πξρϊ 

ξπξιξσδήπξςε μξμίρμαςξπ απξςελξϋμ ρσμμεςξυικξϋπ ςίςλξσπ εάμ η ξικξμξμική ξμςϊςηςα 

ποξρτέοει ασςά ςα δικαιόμαςα, δικαιόμαςα ποξαίοερηπ ή δικαιόμαςα αγξοάπ μεςξυήπ 

αμαλξγικά ρε ϊλξσπ ςξσπ στιρςάμεμξσπ μεςϊυξσπ ςηπ ίδιαπ καςηγξοίαπ ςχμ ιδίχμ, μη 

παοαγόγχμ, ρσμμεςξυικόμ ςίςλχμ. Ζ ρσγκεκοιμέμη ςοξπξπξίηρη δεμ αμαμέμεςαι μα έυει 

επίδοαρη ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςξσ Ξμίλξσ. 

 

 ΔΛΠ 39 (Σοξπξπξίηρη) «Φοημαςξξικξμξμικά μέρα: Αμαγμώοιρη και Δπιμέςοηρη» 

(εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1η Ιξσλίξσ 

2009). Ζ παοξϋρα ςοξπξπξίηρη απξρατημίζει ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ θα έποεπε μα 

εταομϊζξμςαι, ρε ρσγκεκοιμέμεπ πεοιπςόρειπ, ξι αουέπ πξσ καθξοίζξσμ καςά πϊρξ έμαπ 

αμςιρςαθμιζϊμεμξπ κίμδσμξπ ή ςμήμα ςχμ ςαμειακόμ οξόμ εμπίπςει ρςξ πεδίξ εταομξγήπ 

ςηπ λξγιρςικήπ αμςιρςάθμιρηπ. Ξ Όμιλξπ θα λάβει σπϊφη ςξσ ςημ διεομημεία απϊ ςημ 

ημέοα πξσ ςίθεμςαι ρε εταομξγή. 

 

 ΔΠΦΑ 1 (Σοξπξπξίηρη) «Ποώςη εταομξγή ςωμ διεθμώμ ποξςύπωμ υοημαςξξικξμξμικήπ 

αματξοάπ» (εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 

1η Ιαμξσαοίξσ 2010). Ζ παοξϋρα ςοξπξπξίηρη παοέυει επιποϊρθεςεπ επενηγήρειπ για ςιπ 
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εςαιοείεπ πξσ εταομϊζξσμ για ποόςη τξοά ςα ΔΟΥΑ αματξοικά με ςημ υοήρη ςξσ 

ςεκμαιοϊμεμξσ κϊρςξσπ ρςα πεοιξσριακά ρςξιυεία πεςοελαίξσ και αεοίξσ, ςξμ καθξοιρμϊ 

για ςξ καςά πϊρξ κάπξια ρσμτχμία εμπεοιέυει μίρθχρη και ςιπ σπξυοεόρειπ 

παοξπλιρμξϋ ξι ξπξίεπ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ κϊρςξπ ςχμ εμρόμαςχμ παγίχμ. Ζ 

ρσγκεκοιμέμη ςοξπξπξίηρη δεμ θα έυει επίδοαρη ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςξσ 

Ξμίλξσ καθόπ ξ ϊμιλξπ έυει ήδη μεςαβεί ρςα ΔΟΥΑ. Ζ ςοξπξπξίηρη ασςή δεμ έυει ακϊμη 

σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη. 

 

 ΔΠΦΑ 2 (Σοξπξπξίηρη) «Παοξυέπ πξσ Δναοςώμςαι από ςημ Ανία ςωμ Μεςξυώμ» 

(εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1 Ιαμξσαοίξσ 

2010). Ρκξπϊπ ςηπ ςοξπξπξίηρηπ είμαι μα απξρατημίρει ςξ πεδίξ εταομξγήπ ςξσ ΔΟΥΑ 2 

και ςξ λξγιρςικϊ υειοιρμϊ για ςιπ αμξιβέπ πξσ εναοςόμςαι απϊ ςημ ανία ςηπ μεςξυήπ και 

διακαμξμίζξμςαι ςξιπ μεςοηςξίπ ρςιπ εμξπξιημέμεπ ή αςξμικέπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ 

ςηπ ξικξμξμικήπ ξμςϊςηςαπ πξσ λαμβάμει αγαθά ή σπηοερίεπ, ϊςαμ η ξικξμξμική 

ξμςϊςηςα δεμ έυει καμία σπξυοέχρη μα ενξτλήρει ςιπ αμξιβέπ πξσ εναοςόμςαι απϊ ςημ 

ανία ςχμ μεςξυόμ. Ζ ςοξπξπξίηρη ασςή δεμ αμαμέμεςαι μα επηοεάρει ςιπ ξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ ςξσ Ξμίλξσ. Ζ ςοξπξπξίηρη ασςή δεμ έυει ακϊμη σιξθεςηθεί απϊ ςημ 

Δσοχπαψκή Έμχρη. 

 

 ΔΠΦΑ 3 (Αμαθεωοημέμξ) «σμεμώρειπ Δπιυειοήρεωμ» και ΔΛΠ 27 (Σοξπξπξιημέμξ) 

«Δμξπξιημέμεπ και Ιδιαίςεοεπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ» (εταομόζεςαι για εςήριεπ 

λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1η Ιξσλίξσ 2009). ξ αμαθεχοημέμξ 

ΔΟΥΑ 3 ειράγει μια ρειοά αλλαγόμ ρςξ λξγιρςικϊ υειοιρμϊ ρσμεμόρεχμ επιυειοήρεχμ ξι 

ξπξίεπ θα επηοεάρξσμ ςξ πξρϊ ςηπ αμαγμχοιρθείραπ σπεοανίαπ, ςα απξςελέρμαςα ςηπ 

αματεοϊμεμηπ πεοιϊδξσ ρςημ ξπξία ποαγμαςξπξιείςαι η απϊκςηρη επιυειοήρεχμ και ςα 

μελλξμςικά απξςελέρμαςα. Ασςέπ ξι αλλαγέπ πεοιλαμβάμξσμ ςημ απεικϊμιρη απεσθείαπ 

ρςα απξςελέρμαςα δαπαμόμ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ απϊκςηρη και ςημ αμαγμόοιρη 

μεςαγεμέρςεοχμ μεςαβξλόμ ρςημ εϋλξγη ανία ςξσ εμδευϊμεμξσ ςιμήμαςξπ (“contingent 

consideration”). ξ ςοξπξπξιημέμξ ΔΚΟ 27 απαιςεί ρσμαλλαγέπ πξσ ξδηγξϋμ ρε αλλαγέπ 

πξρξρςόμ ρσμμεςξυήπ ρε θσγαςοική μα καςαυχοξϋμςαι ρςημ καθαοή θέρη. Δπιπλέξμ, ςξ 

ςοξπξπξιημέμξ ποϊςσπξ μεςαβάλλει ςξ λξγιρςικϊ υειοιρμϊ για ςιπ ζημίεπ πξσ 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι απϊ θσγαςοική εςαιοεία καθόπ και ςηπ απόλειαπ ςξσ ελέγυξσ 

θσγαςοικήπ. Όλεπ ξι αλλαγέπ ςχμ αμχςέοχ ποξςϋπχμ θα εταομξρςξϋμ μελλξμςικά και 

θα επηοεάρξσμ μελλξμςικέπ απξκςήρειπ και ρσμαλλαγέπ με μεςϊυξσπ μειξφητίαπ. Ξ 

Όμιλξπ θα εταομϊρει ςιπ αλλαγέπ ασςέπ απϊ ςημ ημέοα πξσ ςίθεμςαι ρε εταομξγή. 

 

 ΔΠΦΑ 9 «Φοημαςξξικξμξμικά μέρα» (εταομόζεςαι ρςιπ εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ 

νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1η Ιαμξσαοίξσ 2013).ξ ΔΟΥΑ 9 απξςελεί ςξ ποόςξ μέοξπ ςηπ 

ποόςηπ τάρηπ ρςξ έογξ ςξσ ΡΔΚΟ (Ρσμβξϋλιξ Διεθμόμ Κξγιρςικόμ Οοξςϋπχμ) για ςημ 
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αμςικαςάρςαρη ςξσ ΔΚΟ 39. ξ ΡΔΚΟ ρκξπεϋει μα επεκςείμει ςξ ΔΟΥΑ 9 καςά ςη διάοκεια 

ςξσ 2010 έςρι όρςε μα ποξρςεθξϋμ μέεπ απαιςήρειπ για ςημ ςανιμϊμηρη και ςημ 

επιμέςοηρη ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ σπξυοεόρεχμ, ςημ απoαμαγμόοιρη ςχμ 

υοημαςξξικξμξμικόμ μέρχμ, ςημ απξμείχρη ςηπ ανίαπ, και ςη λξγιρςική αμςιρςάθμιρηπ. 

Ρϋμτχμα με ςξ ΔΟΥΑ 9, ξ ΔΟΥΑ 9 ξοίζει ϊςι ϊλα ςα υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά 

ρςξιυεία επιμεςοόμςαι αουικά ρςημ εϋλξγη ανία ςξσπ ρσμ, ρςημ πεοίπςχρη εμϊπ 

υοημαςξξικξμξμικξϋ πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ πξσ δεμ είμαι ρςημ εϋλξγη ανία μέρχ ςχμ 

απξςελερμάςχμ, ρσγκεκοιμέμα κϊρςη ρσμαλλαγόμ. Ζ μεςαγεμέρςεοη επιμέςοηρη ςχμ 

υοημαςξξικξμξμικόμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ γίμεςαι είςε ρςξ απξρβερμέμξ κϊρςξπ είςε 

ρςημ εϋλξγη ανία και εναοςάςαι απϊ ςξ επιυειοημαςικϊ μξμςέλξ ςηπ ξικξμξμικήπ 

ξμςϊςηςαπ ρυεςικά με ςη διαυείοιρη ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ 

και ςχμ ρσμβαςικόμ ςαμειακόμ οξόμ ςξσ υοημαςξξικξμξμικξϋ πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ. 

ξ ΔΟΥΑ 9 απαγξοεϋει επαμαςανιμξμήρειπ, εκςϊπ απϊ ρπάμιεπ πεοιπςόρειπ πξσ ςξ 

επιυειοημαςικϊ μξμςέλξ ςηπ ξικξμξμικήπ ξμςϊςηςαπ αλλάνει, και ρςημ ποξκειμέμη 

πεοίπςχρη η ξικξμξμική ξμςϊςηςα απαιςείςαι μα επαμαςανιμξμήρει μελλξμςικά ςα 

επηοεαζϊμεμα υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία. Ρϋμτχμα με ςιπ αουέπ ςξσ 

ΔΟΥΑ 9, ϊλεπ ξι επεμδϋρειπ ρε ρσμμεςξυικξϋπ ςίςλξσπ ποέπει μα επιμεςοόμςαι ρε εϋλξγη 

ανία. Δμςξϋςξιπ, η διξίκηρη έυει ςημ επιλξγή μα παοξσριάζει ρςα λξιπά ρσμξλικά έρξδα 

ςα ποαγμαςξπξιηθέμςα και μη ποαγμαςξπξιηθέμςα κέοδη και ζημιέπ εϋλξγηπ ανίαπ 

ρσμμεςξυικόμ ςίςλχμ πξσ δεμ καςέυξμςαι ποξπ εμπξοική εκμεςάλλεσρη. Ασςϊπ ξ 

ποξρδιξοιρμϊπ γίμεςαι καςά ςημ αουική αμαγμόοιρη για κάθε έμα υοημαςξξικξμξμικϊ 

μέρξ νευχοιρςά και δεμ μπξοεί μα αλλάνει. α κέοδη και ξι ζημιέπ εϋλξγηπ ανίαπ δεμ 

μεςατέοξμςαι ρςα απξςελέρμαςα μεςαγεμέρςεοα, εμό ςα έρξδα απϊ μεοίρμαςα θα 

ρσμευίρξσμ μα αμαγμχοίζξμςαι ρςα απξςελέρμαςα. ξ ΔΟΥΑ 9 καςαογεί ςημ εναίοερη ςηπ 

επιμέςοηρηπ ρε κϊρςξπ για ςιπ μη ειρηγμέμεπ μεςξυέπ και ςα παοάγχγα ρε μη ειρηγμέμεπ 

μεςξυέπ, αλλά παοέυει καθξδήγηρη για ςξ πϊςε ςξ κϊρςξπ μπξοεί μα είμαι 

αμςιποξρχπεσςική εκςίμηρη ςηπ εϋλξγηπ ανίαπ. Ξ Όμιλξπ βοίρκεςαι ρςη διαδικαρία 

εκςίμηρηπ ςηπ επίδοαρηπ ςξσ ΔΟΥΑ 9 ρςιπ ξικξμξμικέπ ςξσ καςαρςάρειπ. ξ ΔΟΥΑ 9 δεμ 

έυει σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη. 

 

 ΔΔΔΠΦΑ 12 - σμτωμίεπ Παοαυώοηρηπ (ρύμτωμα με ςημ σιξθέςηρη από ςημ ΔΔ, 

εταομόζεςαι για ςιπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ 30 Μαοςίξσ 2009). Ζ διεομημεία 

αματέοεςαι ρςιπ εςαιοείεπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρε ρσμτχμίεπ παοαυόοηρηπ. Ζ διεομημεία 

ασςή δεμ έυει εταομξγή ρςξμ Όμιλξ. 

 

 ΔΔΔΠΦΑ 14 (Σοξπξπξίηρη) «Όοια Πεοιξσριακώμ ςξιυείωμ Καθξοιρμέμωμ Παοξυώμ, 

Δλάυιρςξ Απαιςξύμεμξ υημαςιρμέμξ κετάλαιξ και η αλληλεπίδοαρή ςξσπ» (εταομόζεςαι 

για ςιπ εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1 Ιαμξσαοίξσ 2011).Ξι 

ςοξπξπξιήρειπ εταομϊζξμςαι ρε πεοιξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ: ϊςαμ η ξικξμξμική ξμςϊςηςα 
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σπϊκειςαι ρε ελάυιρςξ απαιςξϋμεμξ ρυημαςιρμέμξ κετάλαιξ και ποξβαίμει ρε ποϊχοη 

καςαβξλή ςχμ ειρτξοόμ για κάλσφη ασςόμ ςχμ απαιςήρεχμ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ ασςέπ 

επιςοέπξσμ ρε μία ςέςξια ξικξμξμική ξμςϊςηςα μα αμςιμεςχπίρει ςξ ϊτελξπ απϊ μια 

ςέςξια ποϊχοη πληοχμή χπ πεοιξσριακϊ ρςξιυείξ. Ζ διεομημεία δεμ έυει εταομξγή ρςξμ 

Όμιλξ. Ζ ςοξπξπξίηρη ασςή δεμ έυει ακϊμη σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη. 

 

 ΔΔΔΠΦΑ 17 «Διαμξμή μη υοημαςικώμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείωμ ρςξσπ μεςόυξσπ» 

(εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1η Ιξσλίξσ 

2009). Ζ διεομημεία παοέυει καθξδήγηρη ρςξμ λξγιρςικϊ υειοιρμϊ ςχμ ακϊλξσθχμ μη 

αμξιβαίχμ (non-reciprocal) διαμξμόμ ρςξιυείχμ εμεογηςικξϋ απϊ ςημ ξικξμξμική 

ξμςϊςηςα ρςξσπ μεςϊυξσπ πξσ εμεογξϋμ σπϊ ςημ ιδιϊςηςά ςξσπ χπ μέςξυξι : α) διαμξμέπ 

μη υοημαςικόμ ρςξιυείχμ εμεογηςικξϋ και β) διαμξμέπ πξσ δίμξσμ ρςξσπ μεςϊυξσπ ςημ 

επιλξγή απξλαβήπ είςε μη υοημαςικόμ ρςξιυείχμ εμεογηςικξϋ είςε μεςοηςόμ. Ξ Όμιλξπ 

θα εταομϊρει ςημ διεομημεία απϊ ςημ ημέοα πξσ ςίθεμςαι ρε εταομξγή. 

 

 ΔΔΔΠΦΑ 19 «Διαγοατή Φοημαςξξικξμξμικώμ Τπξυοεώρεωμ με ρσμμεςξυικξύπ ςίςλξσπ» 

(εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1 Ιξσλίξσ 

2010). Ζ Διεομημεία 19 αματέοεςαι ρςξ λξγιρςικϊ υειοιρμϊ απϊ ςημ ξικξμξμική ξμςϊςηςα 

πξσ εκδίδει ρσμμεςξυικξϋπ ςίςλξσπ ρε έμαμ πιρςχςή, ποξκειμέμξσ μα διακαμξμιρςεί, 

ξλϊκληοη ή εμ μέοει, μια υοημαςξξικξμξμική σπξυοέχρη. Ζ διεομημεία ασςή δεμ έυει 

εταομξγή ρςξμ Όμιλξ. Ζ ςοξπξπξίηρη ασςή δεμ έυει ακϊμη σιξθεςηθεί απϊ ςημ 

Δσοχπαψκή Έμχρη. 

 

(γ) οξπξπξιήρειπ ρε ποϊςσπα πξσ απξςελξϋμ έμα ςμήμα ςξσ ποξγοάμμαςξπ εςήριχμ 

βελςιόρεχμ ςξσ ΡΔΚΟ (Ρσμβξϋλιξ Διεθμόμ Κξγιρςικόμ Οοξςϋπχμ): 

 

Ξι παοακάςχ ςοξπξπξιήρειπ πεοιγοάτξσμ ςιπ ρημαμςικϊςεοεπ αλλαγέπ πξσ σπειρέουξμςαι 

ρςα ΔΟΥΑ χπ επακϊλξσθξ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ εςήριξσ ποξγοάμμαςξπ βελςιόρεχμ ςξσ 

ΡΔΚΟ πξσ δημξριεϋςηκε ςξμ Θξϋλιξ 2009. Ξι ςοξπξπξιήρειπ ασςέπ δεμ έυξσμ ακϊμη 

σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη. Ξι παοακάςχ ςοξπξπξιήρειπ, ετϊρξμ δεμ ξοίζεςαι 

διατξοεςικά, ιρυϋξσμ για ςιπ εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 1η 

Θαμξσαοίξσ 2010. Δπίρηπ, ετϊρξμ δεμ αματέοεςαι διατξοεςικά, ξι ςοξπξπξιήρειπ ασςέπ δεμ 

αμαμέμεςαι μα έυξσμ ρημαμςική επίπςχρη ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςξσ Ξμίλξσ. 

 

 ΔΠΦΑ 2 «Παοξυέπ πξσ Δναοςώμςαι από ςημ Ανία ςωμ Μεςξυώμ» (εταομόζεςαι για εςήριεπ 

λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1 Ιξσλίξσ 2009). Ζ ςοξπξπξίηρη 

επιβεβαιόμει ϊςι ξι ειρτξοέπ μιαπ επιυείοηρηπ για ςη ρϋρςαρη μίαπ κξιμξποανίαπ και ξι 

ρσμαλλαγέπ κξιμξϋ ελέγυξσ εναιοξϋμςαι απϊ ςξ πεδίξ εταομξγήπ ςξσ ΔΟΥΑ 2. 
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 ΔΠΦΑ 5 «Μη Κσκλξτξοξύμςα Πεοιξσριακά ςξιυεία πξσ Καςέυξμςαι ποξπ Πώληρη και 

Διακξπείρεπ Δοαρςηοιόςηςεπ». Ζ ςοξπξπξίηρη απξρατημίζει γμχρςξπξιήρειπ πξσ 

απαιςξϋμςαι ϊρξμ ατξοά ςα μη κσκλξτξοξϋμςα πεοιξσριακά ρςξιυεία πξσ καςαςάρρξμςαι 

χπ καςευϊμεμα ποξπ πόληρη ή ςιπ διακξπείρεπ δοαρςηοιϊςηςεπ. 

 

 ΔΠΦΑ 8 «Κλάδξι Δοαρςηοιξςήςωμ». Ζ ςοξπξπξίηρη παοέυει διεσκοιμίρειπ ϊρξμ ατξοά ςημ 

γμχρςξπξίηρη πληοξτξοιόμ ρυεςικά με ςα πεοιξσριακά ρςξιυεία ςξσ ςξμέα. 

 

 ΔΛΠ 1 «Παοξσρίαρη ςωμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεωμ». Ζ ςοξπξπξίηρη παοέυει 

διεσκοιμίρειπ ϊςι ξ πιθαμϊπ διακαμξμιρμϊπ μιαπ σπξυοέχρηπ με ςημ έκδξρη ρσμμεςξυικόμ 

ςίςλχμ δεμ έυει ρυέρη με ςημ καςάςανή ςηπ χπ κσκλξτξοξϋμ ή μη κσκλξτξοξϋμ ρςξιυείξ. 

 

 ΔΛΠ 7 «Καςαρςάρειπ Σαμειακώμ Ρξώμ». Ζ ςοξπξπξίηρη απαιςεί ϊςι μϊμξ ξι δαπάμεπ πξσ 

καςαλήγξσμ ρε έμα αμαγμχοιρμέμξ πεοιξσριακϊ ρςξιυείξ ρςημ καςάρςαρη ςηπ 

ξικξμξμικήπ θέρηπ μπξοξϋμ μα καςαςάρρξμςαι χπ επεμδσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ. 

 

 ΔΛΠ 17 «Μιρθώρειπ». Ζ ςοξπξπξίηρη παοέυει διεσκοιμίρειπ χπ ποξπ ςημ καςάςανη ςχμ 

μιρθόρεχμ γηπέδχμ και κςιοίχμ χπ υοημαςξδξςικέπ ή λειςξσογικέπ μιρθόρειπ. 

 

 ΔΛΠ 18 «Έρξδα». Ζ ςοξπξπξίηρη παοέυει ποϊρθεςη καθξδήγηρη ρυεςικά με ςξμ 

καθξοιρμϊ χπ ποξπ ςξ αμ η ξικξμξμική ξμςϊςηςα εμεογεί χπ ποακςξοεσϊμεμξπ/εμςξλέαπ 

ή ποάκςξοαπ. 

 

 ΔΛΠ 36 «Απξμείωρη Ανίαπ Πεοιξσριακώμ ςξιυείωμ». Ζ ςοξπξπξίηρη διεσκοιμίζει ϊςι η 

μεγαλϋςεοη μξμάδα δημιξσογίαπ ςαμειακόμ οξόμ ρςημ ξπξία ποέπει μα επιμεοιρςεί η 

σπεοανία για ςξσπ ρκξπξϋπ ςξσ ελέγυξσ απξμείχρηπ είμαι έμαπ λειςξσογικϊπ ςξμέαπ 

ϊπχπ ξοίζεςαι απϊ ςημ παοάγοατξ 5 ςξσ ΔΟΥΑ 8 (δηλαδή ποιμ απϊ ςη 

ρσγκέμςοχρη/άθοξιρη ςχμ ςξμέχμ). 

 

 ΔΛΠ 38 «Άϋλα Πεοιξσριακά ςξιυεία». Ξι ςοξπξπξιήρειπ διεσκοιμίζξσμ (α) ςιπ απαιςήρειπ 

ρϋμτχμα με ςξ ΔΟΥΑ 3 (αμαθεχοημέμξ) ϊρξμ ατξοά ςξ λξγιρςικϊ υειοιρμϊ ςχμ άωλχμ 

πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ πξσ απξκςήθηκαμ ρε μία ρσμέμχρη επιυειοήρεχμ και (β) ςημ 

πεοιγοατή ςχμ μεθϊδχμ απξςίμηρηπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι εσοέχπ απϊ ςιπ ξικξμξμικέπ 

ξμςϊςηςεπ καςά ςημ επιμέςοηρη ςηπ εϋλξγηπ ανίαπ ςχμ άωλχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ 

πξσ απξκςήθηκαμ ρε μία ρσμέμχρη επιυειοήρεχμ και δεμ διαποαγμαςεϋξμςαι ρε εμεογέπ 

αγξοέπ. 

 

 ΔΛΠ 39 «Φοημαςξξικξμξμικά Μέρα: Αμαγμώοιρη και Δπιμέςοηρη». Ξι ςοξπξπξιήρειπ 

ατξοξϋμ (α) διεσκοιμίρειπ ρυεςικά με ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ κσοόρεχμ/ποξρςίμχμ απϊ 
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ποξπληοχμή δαμείχμ χπ παοάγχγα ρςεμά ρσμδεδεμέμα με ςξ κϋοιξ ρσμβϊλαιξ, (β) ςξ 

πεδίξ απαλλαγήπ για ςιπ ρσμβάρειπ ρσμέμχρηπ επιυειοήρεχμ και (γ) διεσκοιμίρειπ ϊςι ςα 

κέοδη ή ζημιέπ απϊ αμςιρςάθμιρη ςαμειακόμ οξόμ μιαπ ποξρδξκόμεμηπ ρσμαλλαγήπ 

ποέπει μα επαμαςανιμξμηθξϋμ απϊ ςα ίδια κετάλαια ρςα απξςελέρμαςα ρςημ πεοίξδξ 

καςά ςημ ξπξία η αμςιρςαθμιζϊμεμη ποξρδξκόμεμη ςαμειακή οξή επηοεάζει ςα 

απξςελέρμαςα. 

 

 ΔΔΔΠΦΑ 9 «Δπαμεκςίμηρη ςωμ Δμρωμαςωμέμωμ Παοαγώγωμ» (εταομόζεςαι για εςήριεπ 

λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1 Ιξσλίξσ 2009). Ζ ςοξπξπξίηρη 

διεσκοιμίζει ϊςι η ΔΔΔΟΥΑ 9 δεμ ιρυϋει ρε πιθαμή επαμεκςίμηρη, καςά ςημ ημεοξμημία ςηπ 

απϊκςηρηπ, ςχμ εμρχμαςχμέμχμ παοαγόγχμ ρε ρσμβϊλαια πξσ απξκςήθηκαμ ρε μία 

ρσμέμχρη επιυειοήρεχμ πξσ ατξοά ξικξμξμικέπ ξμςϊςηςεπ πξσ ςελξϋμ σπϊ κξιμϊ έλεγυξ. 

 

 ΔΔΔΠΦΑ 16 «Αμςιρςαθμίρειπ μιαπ Καθαοήπ Δπέμδσρηπ ρε Δκμεςάλλεσρη ρςξ Δνωςεοικό» 

(εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1 Ιξσλίξσ 

2009). Ζ ςοξπξπξίηρη αματέοει ϊςι, ρε αμςιρςάθμιρη μιαπ καθαοήπ επέμδσρηπ ρε 

εκμεςάλλεσρη ρςξ ενχςεοικϊ, καςάλληλα μέρα αμςιρςάθμιρηπ μπξοεί μα καςέυξμςαι απϊ 

ξπξιαδήπξςε ξικξμξμική ξμςϊςηςα εμςϊπ ςξσ ξμίλξσ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ ιδίαπ 

εκμεςάλλεσρηπ ρςξ ενχςεοικϊ, ετϊρξμ πληοξϋμςαι ξοιρμέμεπ ποξωπξθέρειπ. 

 

7.3 Εμξπξίηρη 

(α) Ησγαςοικέπ 

Ησγαςοικέπ είμαι ξι επιυειοήρειπ ρςιπ ξπξίεπ η Ληςοική έυει ςη δσμαςϊςηςα μα αρκεί ςη 

διξίκηρη και ςξμ έλεγυξ, άμερα ή έμμερα, είςε μέρχ ςηπ καςξυήπ εκ μέοξσπ ςηπ Ληςοικήπ 

(πεοιρρϊςεοχμ ςχμ μιρόμ) δικαιχμάςχμ φήτξσ είςε μέρχ ςηπ ενάοςηρηπ ςηπ θσγαςοικήπ 

απϊ ςημ ςευμξγμχρία πξσ ςηπ παοέυει ξ Όμιλξπ. Ζ ϋπαονη ςσυϊμ δσμηςικόμ δικαιχμάςχμ 

φήτξσ ςα ξπξία μπξοξϋμ μα αρκηθξϋμ καςά ςξ υοϊμξ ρϋμςανηπ ςχμ Ξικξμξμικόμ 

Ιαςαρςάρεχμ, λαμβάμεςαι σπϊφη ποξκειμέμξσ μα ρςξιυειξθεςηθεί αμ η Ληςοική αρκεί ςξμ 

έλεγυξ επί ςχμ θσγαςοικόμ. Ξι θσγαςοικέπ εμξπξιξϋμςαι πλήοχπ (ξλική εμξπξίηρη) απϊ ςημ 

ημεοξμημία πξσ απξκςάςαι ξ έλεγυξπ επ‟ ασςόμ και παϋξσμ μα εμξπξιξϋμςαι απϊ ςημ 

ημεοξμημία πξσ ςέςξιξπ έλεγυξπ δεμ στίρςαςαι. Ζ υοηριμξπξιξϋμεμη λξγιρςική μέθξδξπ για 

ςημ εμξπξίηρη ςχμ θσγαςοικόμ είμαι η μέθξδξπ αγξοάπ. ξ κϊρςξπ απϊκςηρηπ μιαπ 

θσγαςοικήπ είμαι η εϋλξγη ανία ςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ πξσ δϊθηκαμ, ςχμ 

ρσμμεςξυικόμ ςίςλχμ πξσ εκδϊθηκαμ και ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ αμαλήτθηκαμ καςά ςημ 

ημεοξμημία ςηπ αμςαλλαγήπ, πλέξμ ςσυϊμ κϊρςξσπ άμερα επιοοιπςέξσ ρςη ρσμαλλαγή. α 

εναςξμικεσμέμα πεοιξσριακά ρςξιυεία (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ άσλχμ πεοιξσριακόμ 

ρςξιυείχμ), σπξυοεόρειπ και εμδευϊμεμεπ σπξυοεόρειπ πξσ ρσμιρςξϋμ μία επιυειοημαςική 

εμξπξίηρη απξςιμόμςαι καςά ςημ απϊκςηρη ρςιπ εϋλξγεπ ανίεπ ςξσπ αμεναοςήςχπ ςξσ 
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πξρξρςξϋ ρσμμεςξυήπ. Ζ διατξοά ςξσ κϊρςξσπ απϊκςηρηπ πέοαμ ςηπ εϋλξγηπ ανίαπ ςχμ επί 

μέοξσπ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ πξσ απξκςήθηκαμ και σπξυοεόρεχμ και εμδευϊμεμχμ 

σπξυοεόρεχμ πξσ αμαλήτθηκαμ, καςαυχοείςαι χπ σπεοανία. Αμ ςξ ρσμξλικϊ κϊρςξπ ςηπ 

απϊκςηρηπ είμαι μικοϊςεοξ απϊ ςημ εϋλξγη ανία ςχμ επί μέοξσπ ρςξιυείχμ πξσ 

απξκςήθηκαμ, η διατξοά καςαυχοείςαι άμερα ρςα απξςελέρμαςα.  

Διδικά για ςιπ επιυειοημαςικέπ ρσμεμόρειπ πξσ είυαμ ποαγμαςξπξιηθεί ποιμ ςημ ημεοξμημία 

μεςάβαρηπ ςξσ Ξμίλξσ ρςα ΔΟΥΑ (1η Θαμξσαοίξσ 2006) η Δςαιοία βαριζϊμεμη ρςημ εναίοερη 

ςξσ ΔΟΥΑ 1 δεμ ετάομξρε αμαδοξμικά ςη μέθξδξ ςηπ εναγξοάπ. Έςρι, δεμ επαμαωπξλϊγιρε 

ςξ κϊρςξπ απϊκςηρηπ ςχμ θσγαςοικόμ πξσ είυαμ απξκςηθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία 

μεςάβαρηπ, ξϋςε ςημ εϋλξγη ανία ςχμ απξκςηθέμςχμ ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξϋ και 

παθηςικξϋ καςά ςημ ημεοξμημία ςηπ εναγξοάπ. Διεςαιοικέπ ρσμαλλαγέπ - διεςαιοικά 

σπϊλξιπα και μη ποαγμαςξπξιηθέμςα κέοδη απϊ ρσμαλλαγέπ μεςανϋ ςχμ Δςαιοιόμ ςξσ 

Ξμίλξσ απαλείτξμςαι.  

Ξι μη ποαγμαςξπξιηθείρεπ ζημιέπ, διαγοάτξμςαι ρςξ βαθμϊ πξσ δεμ σπάουει έμδεινη 

απξμείχρηπ, ςξσ μεςαβιβαρθέμςξπ πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ. Ξι λξγιρςικέπ αουέπ ςχμ 

θσγαςοικόμ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί όρςε μα είμαι ξμξιϊμξοτεπ με ασςέπ πξσ έυξσμ σιξθεςηθεί 

απϊ ςξμ Όμιλξ. Ρςιπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ ςηπ Ληςοικήπ ξι θσγαςοικέπ εςαιοίεπ 

εμταμίζξμςαι ρςξ κϊρςξπ απϊκςηρήπ ςξσπ μείξμ ςσυϊμ ποξβλέφειπ απξμείχρηπ ςηπ ανίαπ 

ςξσπ.  

(β) Ρσγγεμείπ  

Ρςιπ ρσγγεμείπ επιυειοήρειπ ξ Όμιλξπ έυει ξσριόδη επιοοξή (ϊυι έλεγυξ), με ςα πξρξρςά 

ρσμμεςξυήπ μα κσμαίμξμςαι απϊ 20 - 50% ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ. Ξι επεμδϋρειπ ρε 

ρσγγεμείπ λξγιρςικξπξιξϋμςαι ρςιπ εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ με ςη μέθξδξ ςηπ 

καθαοήπ θέρηπ. Αουικά καςαυχοξϋμςαι ρςξ κϊρςξπ κςήρηπ. Ξ λξγαοιαρμϊπ ςχμ επεμδϋρεχμ 

ρε ρσγγεμείπ πεοιλαμβάμει και ςημ σπεοανία μειχμέμη με ςσυϊμ ζημιέπ απξμείχρηπ.  

ξ μεοίδιξ ςξσ Ξμίλξσ ρςα κέοδη ή ςιπ ζημιέπ ςχμ ρσγγεμόμ επιυειοήρεχμ μεςά ςημ 

απϊκςηρη καςαυχοείςαι ρςα απξςελέρμαςα, εμό ςξ μεοίδιϊ ςξσ επί ςχμ μεςαβξλόμ πξσ 

έυξσμ καςαυχοηθεί απεσθείαπ ρςα απξθεμαςικά ςηπ ρσγγεμξϋπ μεςά ςημ απϊκςηρη, 

καςαυχοείςαι απεσθείαπ ρςα απξθεμαςικά ςξσ Ξμίλξσ. Όλεπ ξι μεςά ςημ απϊκςηρη 

μεςαβξλέπ επηοεάζξσμ ςη λξγιρςική ανία ςχμ επεμδϋρεχμ ρε ρσγγεμείπ επιυειοήρειπ. Ρςημ 

πεοίπςχρη πξσ ςξ μεοίδιξ ςξσ Ξμίλξσ επί ςχμ ζημιόμ μιαπ ρσγγεμξϋπ επιυείοηρηπ ενιρχθεί 

με ςξ κϊρςξπ ρσμμεςξυήπ ρςη ρσγγεμή, δεμ αμαγμχοίζξμςαι επιπλέξμ ζημιέπ, με εναίοερη 

ςημ πεοίπςχρη πξσ έυξσμ αμαλητθεί πεοαιςέοχ δερμεϋρειπ (διεμέογεια πληοχμόμ) για 

λξγαοιαρμϊ ςηπ ρσγγεμξϋπ. Λη ποαγμαςξπξιηθέμςα κέοδη απϊ ρσμαλλαγέπ μεςανϋ ςξσ 

Ξμίλξσ και ςχμ ρσγγεμόμ επιυειοήρεχμ διαγοάτξμςαι καςά ςξ πξρξρςϊ ρσμμεςξυήπ ςξσ 

Ξμίλξσ ρςιπ ρσγγεμείπ επιυειοήρειπ. Λη ποαγμαςξπξιηθείρεπ ζημιέπ διαγοάτξμςαι, με ςημ 
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ποξωπϊθερη ϊςι δεμ σπάουει έμδεινη απξμείχρηπ ςξσ μεςαβιβαρθέμςξπ πεοιξσριακξϋ 

ρςξιυείξσ. Ξι λξγιρςικέπ αουέπ ςχμ ρσγγεμόμ επιυειοήρεχμ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί όρςε μα 

είμαι ξμξιϊμξοτεπ με ασςέπ πξσ έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςξμ Όμιλξ. Ρςιπ Ξικξμξμικέπ 

Ιαςαρςάρειπ ςηπ Ληςοικήπ ξι ρσγγεμείπ επιυειοήρειπ εμταμίζξμςαι ρςξ κϊρςξπ απϊκςηρήπ 

ςξσπ μείξμ ςσυϊμ ποξβλέφειπ απξμείχρηπ ςηπ ανίαπ ςξσπ.  

 

7.4 Πληοξτόοηρη καςά ςξμέα  

Ωπ επιυειοημαςικϊπ ςξμέαπ ξοίζεςαι μία ξμάδα πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ και λειςξσογιόμ πξσ 

παοέυξσμ ποξψϊμςα και σπηοερίεπ, ςα ξπξία σπϊκειμςαι ρε διατξοεςικξϋπ κιμδϋμξσπ και 

απξδϊρειπ απϊ εκείμα άλλχμ επιυειοημαςικόμ ςξμέχμ. Ωπ γεχγοατικϊπ ςξμέαπ, ξοίζεςαι 

μία γεχγοατική πεοιξυή, ρςημ ξπξία παοέυξμςαι ποξψϊμςα και σπηοερίεπ και η ξπξία 

σπϊκειςαι ρε διατξοεςικξϋπ κιμδϋμξσπ και απξδϊρειπ απϊ άλλεπ πεοιξυέπ. 

Ζ εςαιοεία δεμ παοξσριάζει επιυειοημαςικξϋπ ςξμείπ, εμό η αμάλσρη ςχμ πχλήρεχμ καςά 

γεχγοατική πεοιξυή παοξσριάζεςαι ρςη ρημείχρη 31 ςχμ εςήριχμ ξικξμξμικόμ 

καςαρςάρεχμ.  

 

7.5 Σσμαλλαγμαςικέπ μεςαςοξπέπ  

(α) Κειςξσογικϊ μϊμιρμα και μϊμιρμα αματξοάπ  

α ρςξιυεία ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ςηπ Δςαιοείαπ επιμεςοξϋμςαι με βάρη ςξ κϋοιξ 

μϊμιρμα ςξσ ξικξμξμικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, ρςξ ξπξίξ η εςαιοεία λειςξσογεί («λειςξσογικϊ 

μϊμιρμα»). Ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ παοξσριάζξμςαι ρε Δσοό, πξσ είμαι ςξ λειςξσογικϊ 

μϊμιρμα και ςξ μϊμιρμα αματξοάπ ςηπ Δςαιοείαπ.  

(β) Ρσμαλλαγέπ και σπϊλξιπα  

Ξι ρσμαλλαγέπ ρε νέμα μξμίρμαςα μεςαςοέπξμςαι ρςξ λειςξσογικϊ μϊμιρμα με βάρη ςιπ 

ιρξςιμίεπ πξσ ιρυϋξσμ καςά ςημ ημεοξμημία ςχμ ρσμαλλαγόμ. Ιέοδη και ζημιέπ απϊ 

ρσμαλλαγμαςικέπ διατξοέπ ξι ξπξίεπ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ εκκαθάοιρη ςέςξιχμ ρσμαλλαγόμ 

καςά ςη διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ και απϊ ςη μεςαςοξπή ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ ρςξιυείχμ 

πξσ εκτοάζξμςαι ρε νέμξ μϊμιρμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ ιρξςιμίεπ καςά ςημ ημεοξμημία 

ιρξλξγιρμξϋ, μεςατέοξμςαι ρςα απξςελέρμαςα.  

(γ) Δςαιοείεπ ςξσ Ξμίλξσ  

Κειςξσογικϊ μϊμιρμα ϊλχμ ςχμ εςαιοειόμ ςξσ Ξμίλξσ είμαι ςξ Δσοό. 

 



Δλλημική Αεοξπξοική Βιξμηυαμία Α.Δ. 

Δςήριεπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ 1.1.2009-31.12.2009 

Ρελίδα 34 απϊ 76 

 

7.6 Εμρώμαςεπ Ακιμηςξπξιήρειπ 

Ζ Δςαιοεία εταομϊζξμςαπ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Δ.Ο.Υ.Α. 1, επέλενε μϊμξ καςά ςημ ημεοξμημία 

μεςάβαρηπ ρςα Δ.Ο.Υ.Α, μα αμαποξραομϊρει ςα εμρόμαςα πεοιξσριακά ρςξιυεία, ρςημ 

εϋλξγη ανία ςξσπ και υοηριμξπξίηρε ςημ ανία ασςή χπ θεχοηςική ανία κςήρηπ ςξσπ καςά ςημ 

ημεοξμημία μεςάβαρηπ. Ζ αμαποξραομξγή ςηπ ανίαπ ςχμ εμρόμαςχμ πεοιξσριακόμ 

ρςξιυείχμ διεμεογήθηκε με αμαγμχοιρμέμεπ ςευμικέπ απξςίμηρηπ ποξκειμέμξσ μα 

διαρταλιρθεί ϊςι ξι αμαποξραομξρμέμεπ ανίεπ αμςικαςξπςοίζξσμ ςιπ ρσμθήκεπ ςηπ αγξοάπ 

καςά ςημ ημεοξμημία μεςάβαρηπ.  

Λεςαγεμέρςεοα ςηπ αουικήπ καςαυόοηρηπ ςξσπ (μεςάβαρηπ), ςα εμρόμαςα πάγια 

απεικξμίζξμςαι ρςιπ εϋλξγεπ ανίεπ ςξσπ, μείξμ ςιπ ρχοεσμέμεπ απξρβέρειπ και ςημ ςσυϊμ 

απξμείχρη ςηπ ανίαπ ςξσπ.  

Λεςαγεμέρςεοεπ δαπάμεπ καςαυχοξϋμςαι ρε ποξραϋνηρη ςηπ λξγιρςικήπ ανίαπ ςχμ 

εμρχμάςχμ παγίχμ ή χπ νευχοιρςϊ πάγιξ μϊμξ εάμ είμαι πιθαμϊ μελλξμςικά ξικξμξμικά 

ξτέλη ρυεςιζϊμεμα με ςξ πάγιξ μα ειροεϋρξσμ ρςξμ Όμιλξ και ςξ κϊρςξπ ςξσπ μπξοεί μα 

επιμεςοηθεί ανιϊπιρςα. ξ κϊρςξπ επιρκεσόμ και ρσμςηοήρεχμ καςαυχοείςαι ρςα 

απξςελέρμαςα ϊςαμ ποαγμαςξπξιείςαι. α ξικϊπεδα δεμ απξρβέμξμςαι. Ξι απξρβέρειπ ςχμ 

άλλχμ ρςξιυείχμ ςχμ εμρχμάςχμ παγίχμ σπξλξγίζξμςαι με ςη ρςαθεοή μέθξδξ μέρα ρςημ 

χτέλιμη ζχή ςξσπ πξσ έυει χπ ενήπ:  

 

Ξικϊπεδα  - έςη  

Ιςίοια -Δγκαςαρςάρειπ Ιςιοίχμ – ευμικά Έογα  57 - 75 έςη  

Ληυαμήμαςα, ευμικέπ Δγκαςαρςάρειπ  25 έςη  

Τξοηςά Ληυαμήμαςα, Κξιπϊπ Ληυαμξλξγικϊπ Δνξπλιρμϊπ  20 έςη  

Λεςατξοικά Λέρα   20 έςη  

Ζλεκςοξμικξί Σπξλξγιρςέπ και Δνξπλιρμϊπ ηλεπικξιμχμιόμ  10 έςη  

Ληυαμέπ Γοατείξσ και Κξιπϊπ Δνξπλιρμϊπ  15 έςη  

Έπιπλα, Ρκεϋη, Λέρα Απξθήκεσρηπ και Λεςατξοάπ   20 έςη  

 

Λξγιρμικό  

ξ κϊρςξπ λξγιρμικξϋ πεοιλαμβάμει ςξ κϊρςξπ αγξοάπ λξγιρςικόμ ποξγοαμμάςχμ. ξ 

κϊρςξπ ςχμ αδειόμ για ςη υοήρη λξγιρμικξϋ κεταλαιξπξιείςαι με βάρη ςξ κϊρςξπ απϊκςηρηπ 

και αμάπςσνηπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ λξγιρμικξϋ. α κϊρςη ασςά απξρβαίμξμςαι καςά ςη 
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διάοκεια ςηπ χτέλιμηπ ζχήπ ςξσπ. Ξ Όμιλξπ ρσμπεοιλαμβάμει ςξ κϊρςξπ κςήρεχπ ςξσ 

λξγιρμικξϋ χπ σπξκαςηγξοία ςξσ λξιπξϋ ενξπλιρμξϋ. 

Ξι σπξλειμμαςικέπ ανίεπ και η χτέλιμη ζχή ςχμ εμρχμάςχμ παγίχμ σπϊκειμςαι ρε 

επαμενέςαρη ρε κάθε ημεοξμημία ιρξλξγιρμξϋ.  

Όςαμ η λξγιρςική ανία ςχμ εμρχμάςχμ παγίχμ σπεοβαίμει ςημ αμακςήριμη ανία, η διατξοά 

(απξμείχρη) καςαυχοείςαι άμερα χπ ένξδξ ρςα απξςελέρμαςα.  

Ιέοδη η ζημίεπ απϊ ςημ πόληρη εμρχμάςχμ παγίχμ, καθξοίζξμςαι απϊ ςη διατξοά μεςανϋ 

ςξσ ςιμήμαςξπ πξσ λαμβάμεςαι και ςηπ λξγιρςικήπ ςξσπ καθαοήπ ανίαπ. α κέοδη ή ξι ζημίεπ 

ασςέπ διαγοάτξμςαι ρςα απξςελέρμαςα ραμ μέοξπ ςχμ καθαοόμ λξιπόμ ερϊδχμ (ενϊδχμ).  

 

7.7 Επεμδύρειπ ρε ακίμηςα 

α επεμδσςικά ακίμηςα ποξξοίζξμςαι για ςη δημιξσογία ερϊδχμ απϊ εμξίκια ή κέοδξσπ απϊ 

ςη μεςαπόληρή ςξσπ. α ακίμηςα πξσ ανιξπξιξϋμςαι για ςιπ λειςξσογικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 

ςξσ Ξμίλξσ, δεμ θεχοξϋμςαι επεμδσςικά αλλά λειςξσογικά. Ασςϊ απξςελεί και ςξ κοιςήοιξ 

διαυχοιρμξϋ μεςανϋ ςχμ επεμδσςικόμ και ςχμ λειςξσογικόμ ακιμήςχμ.  

Ξι επεμδϋρειπ ρε ακίμηςα αμαγμχοίζξμςαι αουικά ρςξ κϊρςξπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ 

ρυεςικόμ άμερχμ ενϊδχμ κςήρηπ. Λεςά ςημ αουική αμαγμόοιρη, ξι επεμδϋρειπ ρε ακίμηςα 

αμαγμχοίζξμςαι ρε «εϋλξγη ανία». Ζ «εϋλξγη ανία» βαρίζεςαι ρε ςιμέπ πξσ ιρυϋξσμ ρε μια 

εμεογή αγξοά, αμαμξοτχμέμεπ, ϊπξσ κοίμεςαι απαοαίςηςξ, λϊγχ διατξοόμ ρςη τϋρη, ςημ 

ςξπξθερία ή ςημ καςάρςαρη ςξσ εκάρςξςε πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ. Δάμ ασςέπ ξι 

πληοξτξοίεπ δεμ είμαι διαθέριμεπ, ςϊςε η Δςαιοεία εταομϊζει εμαλλακςικέπ μεθϊδξσπ 

απξςίμηρηπ ϊπχπ ποϊρταςεπ ςιμέπ ρε λιγϊςεοξ εμεογέπ αγξοέπ ή ποξενϊτληρη ςαμειακόμ 

οξόμ. Ξι ςσυϊμ μεςαβξλέπ ςηπ εϋλξγηπ ανίαπ, πξσ αμςιποξρχπεϋει ςημ ςιμή ελεϋθεοηπ 

αγξοάπ, καςαυχοξϋμςαι ρςα λξιπά λειςξσογικά έρξδα ςηπ καςάρςαρηπ απξςελερμάςχμ.  

 

7.8 Άσλα πεοιξσριακά ρςξιυεία 

Δικαιώμαςα βιξμηυαμικήπ ιδιξκςηρίαπ  

α δικαιόμαςα βιξμηυαμικήπ ιδιξκςηρίαπ απξςιμόμςαι ρςξ κϊρςξπ κςήρηπ μείξμ ςιπ 

απξρβέρειπ. Ξι απξρβέρειπ διεμεογξϋμςαι με ςη ρςαθεοή μέθξδξ καςά ςη διάοκεια ςηπ 

χτέλιμηπ ζχήπ ςχμ ρςξιυείχμ ασςόμ.  

Απξμείχρη ανίαπ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ εκςϊπ ςηπ σπεοανίαπ. 
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α άσλα πεοιξσριακά ρςξιυεία πξσ έυξσμ αςέομξμα χτέλιμη ζχή και δεμ απξρβέμξμςαι 

σπϊκειςαι ρε έλεγυξ απξμείχρηπ ςηπ ανίαπ ςξσπ ςξσλάυιρςξμ εςηρίχπ 

α πεοιξσριακά ρςξιυεία πξσ σπϊκειμςαι ρε απϊρβερη ελέγυξμςαι για απξμείχρη ςηπ ανίαπ 

ςξσπ, ϊςαμ σπάουξσμ εμδείνειπ ϊςι ξι λξγιρςική ανία ςξσπ δε θα αμακςηθεί.  

Ζ αμακςήριμη ανία είμαι η μεγαλϋςεοη ανία μεςανϋ ςηπ εϋλξγηπ ανίαπ μειχμέμηπ με ςξ 

απαιςξϋμεμξ για ςημ πόληρη κϊρςξπ και ςηπ ανίαπ υοήρεχπ ςξσ πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ. Ζ 

ανία υοήρηπ ποξρδιξοίζεςαι με ποξενϊτληρη ςχμ μελλξμςικόμ οξόμ με ςξ καςάλληλξ 

ποξενξτληςικϊ επιςϊκιξ.  

Δάμ η αμακςήριμη ανία είμαι μικοϊςεοη ςηπ αμαπϊρβερςηπ, ςϊςε η αμαπϊρβερςη ανία 

μειόμεςαι έχπ ςξ ϋφξπ ςηπ αμακςήριμηπ. Ξι ζημιέπ απξμείχρηπ καςαυχοξϋμςαι χπ ένξδα 

ρςα απξςελέρμαςα ςηπ υοήρηπ καςά ςημ ξπξία ποξκϋπςξσμ, εκςϊπ εάμ ςξ πεοιξσριακϊ 

ρςξιυείξ έυει αμαποξραομξρςεί, ξπϊςε η ζημία απξμείχρηπ μειόμει ςξ αμςίρςξιυξ 

απξθεμαςικϊ αμαποξραομξγήπ.  

Όςαμ ρε μεςαγεμέρςεοη υοήρη η ζημία απξμείχρηπ ποέπει μα αμαρςοατεί, η αμαπϊρβερςη 

ανία ςξσ πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ ασνάμεςαι έχπ ςξ ϋφξπ ςηπ αμαθεχοημέμηπ εκςίμηρηπ ςηπ 

αμακςήριμηπ ανίαπ, ρςξ βαθμϊ πξσ η μέα αμαπϊρβερςη ανία δεμ σπεοβαίμει ςημ 

αμαπϊρβερςη ανία πξσ θα είυε ποξρδιξοιρςεί εάμ δεμ είυε καςαυχοηθεί η ζημία απξμείχρηπ 

ρε ποξηγξϋμεμεπ υοήρειπ.  

Ζ αμαρςοξτή ςηπ ζημίαπ απξμείχρηπ καςαυχοείςαι ρςα έρξδα, εκςϊπ εάμ ςξ πεοιξσριακϊ 

ρςξιυείξ έυει αμαποξραομξρςεί, ξπϊςε αμαρςοξτή ςηπ ζημίαπ απξμείχρηπ ασνάμει ςξ 

αμςίρςξιυξ απξθεμαςικϊ αμαποξραομξγήπ.  

Για ςημ εκςίμηρη ςχμ ζημιόμ απξμείχρηπ ςα πεοιξσριακά ρςξιυεία εμςάρρξμςαι ρςιπ 

μικοϊςεοεπ δσμαςέπ μξμάδεπ δημιξσογίαπ ςαμιακόμ οξόμ.  

 

7.9 Επεμδύρειπ 

Ξι επεμδϋρειπ ςηπ Δςαιοείαπ ςανιμξμξϋμςαι ρςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ:  

Υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία απξςιμόμεμα ρςημ εϋλξγη ανία μέρχ 

απξςελερμάςχμ, επεμδϋρειπ διαθέριμεπ ποξπ πόληρη και δάμεια και απαιςήρειπ. Ζ 

ςανιμϊμηρη εναοςάςαι απϊ ςξ ρκξπϊ για ςξμ ξπξίξ απξκςήθηκε η επέμδσρη. Ζ Διξίκηρη 

ποξρδιξοίζει ςημ ςανιμϊμηρη καςά ςημ αουική αμαγμόοιρη και επαμενεςάζει ςημ ςανιμϊμηρη 

ρε κάθε ημεοξμημία ιρξλξγιρμξϋ.  

(α) Φοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία απξςιμώμεμα ρςημ εύλξγη ανία μέρω 

απξςελερμάςωμ  
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Έμα υοημαςξξικξμξμικϊ ρςξιυείξ πεοιλαμβάμεςαι ρε ασςήμ ςημ καςηγξοία εάμ απξκςάςαι με 

ρκξπϊ μα πχληθεί ρε ρϋμςξμξ υοξμικϊ διάρςημα ή αμ έυει υαοακςηοιρςεί έςρι απϊ ςη 

διξίκηρη. α παοάγχγα επίρηπ πεοιλαμβάμξμςαι ρ‟ ασςή ςημ καςηγξοία, εκςϊπ εάμ 

ποξξοίζξμςαι για αμςιρςάθμιρη κιμδϋμξσ. Οεοιξσριακά ρςξιυεία ασςήπ ςηπ καςηγξοίαπ 

πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ κσκλξτξοξϋμ εμεογηςικϊ είςε εναιςίαπ ςξσ ϊςι ποξξοίζξμςαι ποξπ 

πόληρη είςε ποξξοίζξμςαι μα οεσρςξπξιηθξϋμ εμςϊπ δόδεκα μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία ςξσ 

ιρξλξγιρμξϋ.  

(β) Δάμεια και απαιςήρειπ  

Οεοιλαμβάμξσμ μη παοάγχγα υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία με πάγιεπ ή 

ποξρδιξοιρμέμεπ πληοχμέπ, ςα ξπξία δεμ διαποαγμαςεϋξμςαι ρε εμεογέπ υοημαςαγξοέπ και 

δεμ σπάουει ποϊθερη πόληρηπ ασςόμ. Οεοιλαμβάμξμςαι ρςξ κσκλξτξοξϋμ εμεογηςικϊ, 

εκςϊπ απϊ εκείμα με λήνειπ μεγαλϋςεοεπ ςχμ 12 μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία ιρξλξγιρμξϋ, 

ξπϊςε καςαυχοξϋμςαι ρςα μη κσκλξτξοξϋμςα πεοιξσριακά ρςξιυεία. α δάμεια και ξι 

απαιςήρειπ ρςξμ ιρξλξγιρμϊ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ εμπξοικέπ και λξιπέπ απαιςήρειπ. 

(γ) Διακοαςξύμεμεπ ωπ ςη λήνη επεμδύρειπ  

Οεοιλαμβάμξσμ μη παοάγχγα υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία με καθξοιρμέμεπ ή 

ποξρδιξοιρςέεπ πληοχμέπ και ρσγκεκοιμέμη λήνη, ςα ξπξία ξ Όμιλξπ έυει ςημ ποϊθερη και 

ςη δσμαςϊςηςα μα ςα διακοαςήρει μέυοι ςη λήνη ςξσπ εκςϊπ ςχμ πεοιπςόρεχμ (α), (β) και 

(δ).  

(δ) Διαθέριμα ποξπ πώληρη υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία  

Οεοιλαμβάμει μη παοάγχγα υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία ςα ξπξία είςε 

ποξρδιξοίζξμςαι χπ διαθέριμα για πόληρη, είςε δεμ μπξοξϋμ μα εμςαυθξϋμ ρε κάπξια άλλη 

απϊ ςιπ αμχςέοχ καςηγξοίεπ. Ξι αγξοέπ και ξι πχλήρειπ επεμδϋρεχμ αμαγμχοίζξμςαι καςά 

ςημ ημεοξμημία ςηπ ρσμαλλαγήπ πξσ είμαι και η ημεοξμημία πξσ ξ Όμιλξπ δερμεϋεςαι μα 

αγξοάρει ή μα πχλήρει ςημ επέμδσρη. Ξι επεμδϋρειπ αουικά αμαγμχοίζξμςαι ρςημ εϋλξγη 

ανία ςξσπ πλέξμ ςχμ άμερα επιοοιπςέχμ ρςη ρσμαλλαγή δαπαμόμ για ϊλα ςα 

υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία πξσ αμαγμχοίζξμςαι ρςημ εϋλξγη ανία μέρχ απξςελερμάςχμ. 

Ξι επεμδϋρειπ διαγοάτξμςαι ϊςαμ ςξ δικαίχμα ρςιπ ςαμειακέπ οξέπ απϊ ςιπ επεμδϋρειπ λήγει 

ή μεςαβιβάζεςαι και ξ Όμιλξπ έυει μεςαβιβάρει ξσριχδόπ ϊλξσπ ςξσπ κιμδϋμξσπ και ςα 

ξτέλη πξσ ρσμεπάγεςαι η ιδιξκςηρία. α διαθέριμα ποξπ πόληρη υοημαςξξικξμξμικά 

πεοιξσριακά ρςξιυεία και ςα υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία ρε εϋλξγη ανία μέρχ 

απξςελερμάςχμ απξςιμόμςαι ρςημ εϋλξγη ανία ςξσπ. Δάμεια και απαιςήρειπ αμαγμχοίζξμςαι 

ρςημ παοξϋρα ανία με ςη μέθξδξ ςξσ ποαγμαςικξϋ επιςξκίξσ. Οοαγμαςξπξιηθέμςα και εν 

απξςιμήρεχμ κέοδη ή ζημίεπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ μεςαβξλή ρςημ εϋλξγη ανία ςχμ 

ρςξιυείχμ ςηπ καςηγξοίαπ «υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία μέρχ απξςελερμάςχμ» 

καςαυχοξϋμςαι ρςα απξςελέρμαςα ρςημ πεοίξδξ πξσ αμακϋπςξσμ. α κέοδη ή ζημιέπ εν 
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απξςιμήρεχπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ μεςαβξλή ρςημ εϋλξγη ανία μη υοημαςξξικξμξμικόμ 

ρςξιυείχμ πξσ είμαι διαθέριμα ποξπ πόληρη καςαυχοξϋμςαι απ εσθείαπ ρςημ καθαοή θέρη. 

Όςαμ επεμδϋρειπ διαθέριμεπ ποξπ πόληρη πχληθξϋμ ή απξμειχθξϋμ η ρσρρχοεσμέμη 

μεςαβξλή ρςημ εϋλξγη ανία ςξσπ μεςατέοεςαι ρςα απξςελέρμαςα ραμ κέοδη ή ζημιέπ απϊ 

επεμδϋρειπ ρε υοεϊγοατα.  

Ξι εϋλξγεπ ανίεπ ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ πξσ είμαι 

διαποαγμαςεϋριμα ρε εμεογέπ αγξοέπ ποξρδιξοίζξμςαι απϊ ςιπ ςοέυξσρεπ ςιμέπ. Για ςα μη 

διαποαγμαςεϋριμα ρςξιυεία ξι εϋλξγεπ ανίεπ ποξρδιξοίζξμςαι με ςη υοήρη ςευμικόμ 

απξςίμηρηπ ϊπχπ αμάλσρη ποϊρταςχμ ρσμαλλαγόμ, ρσγκοίριμχμ ρςξιυείχμ πξσ 

διαποαγμαςεϋξμςαι, ποξενϊτληρη μελλξμςικόμ ςαμειακόμ οξόμ πξσ ενειδικεϋξμςαι μα 

απεικξμίζξσμ ςιπ ποαγμαςικέπ ρσμθήκεπ ςξσ εκδϊςη και μξμςέλα απξςίμηρηπ δικαιχμάςχμ 

ποξαίοερηπ.  

Ρε κάθε ημεοξμημία ιρξλξγιρμξϋ η Δςαιοεία εκςιμά αμ σπάουξσμ αμςικειμεμικέπ εμδείνειπ 

πξσ μα ξδηγξϋμ ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι ςα υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία έυξσμ 

σπξρςεί απξμείχρη. Για ρσμμεςξυικξϋπ ςίςλξσπ πξσ έυξσμ ςανιμξμηθεί χπ 

υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία διαθέριμα ποξπ πόληρη, ςέςξια έμδεινη ρσμιρςά η ρημαμςική ή 

παοαςεςαμέμη μείχρη ςηπ εϋλξγηπ ανίαπ ρε ρυέρη με ςξ κϊρςξπ κςήρεχπ. Αμ 

ρςξιυειξθεςείςαι απξμείχρη, η ρχοεσμέμη ρςα ίδια κετάλαια ζημιά πξσ είμαι η διατξοά 

μεςανϋ κϊρςξσπ κςήρεχπ και εϋλξγηπ ανίαπ, μεςατέοεςαι ρςα απξςελέρμαςα. Ξι ζημιέπ 

απξμείχρηπ ςχμ ρσμμεςξυικόμ ςίςλχμ πξσ καςαυχοξϋμςαι ρςα απξςελέρμαςα δεμ 

αμαρςοέτξμςαι μέρχ ςχμ απξςελερμάςχμ.  

 

7.10 Κοαςικέπ επιυξοηγήρειπ  

Δπιυξοηγήρειπ πξσ ρυεςίζξμςαι με πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία αουικά αμαγμχοίζξμςαι ραμ 

έρξδα επξμέμχμ πεοιϊδχμ. Λεςά πιρςόμξμςαι ρςα απξςελέρμαςα καςά ςη διάοκεια ςηπ 

χτέλιμηπ ζχήπ ςχμ παγίχμ πξσ αματέοξμςαι ρε άμερη ρυέρη με ςιπ απξρβέρειπ ςξσ 

ρσγκεκοιμέμξσ παγίξσ.  

 

7.11 Απξθέμαςα 

α απξθέμαςα απξςιμόμςαι ρςημ υαμηλϊςεοη ανία μεςανϋ κϊρςξσπ κςήρεχπ και καθαοήπ 

οεσρςξπξιήριμηπ ανίαπ. ξ κϊρςξπ ποξρδιξοίζεςαι με ςημ μέθξδξ ςηπ μέρηπ ρςαθμικήπ ςιμήπ. 

Ζ καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία εκςιμάςαι με βάρη ςιπ ςοέυξσρεπ ςιμέπ πόληρηπ ςχμ 

απξθεμάςχμ ρςα πλαίρια ςηπ ρσμήθξσπ δοαρςηοιϊςηςαπ αταιοξσμέμχμ και ςχμ ςσυϊμ 

ενϊδχμ πόληρηπ ϊπξσ ρσμςοέυει πεοίπςχρη.  
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7.12 Εμπξοικέπ απαιςήρειπ 

Ξι απαιςήρειπ απϊ πελάςεπ καςαυχοξϋμςαι αουικά ρςημ εϋλξγη ανία ςξσπ και μεςαγεμέρςεοα 

απξςιμόμςαι ρςξ αμαπϊρβερςξ κϊρςξπ με ςημ υοήρη ςξσ ποαγμαςικξϋ επιςξκίξσ, 

αταιοξσμέμχμ και ςχμ ζημιόμ απξμείχρηπ. Ξι ζημιέπ απξμείχρηπ (απόλειεπ απϊ 

επιρταλείπ απαιςήρειπ) αμαγμχοίζξμςαι ϊςαμ σπάουει αμςικειμεμική έμδεινη ϊςι ξ Όμιλξπ δεμ 

είμαι ρε θέρη μα ειρποάνει ϊλα ςα πξρά πξσ ξτείλξμςαι με βάρη ςξσπ ρσμβαςικξϋπ ϊοξσπ. 

ξ πξρϊ ςηπ ζημιάπ απξμείχρηπ είμαι η διατξοά μεςανϋ ςηπ λξγιρςικήπ ανίαπ ςχμ 

απαιςήρεχμ και ςηπ παοξϋραπ ανίαπ ςχμ εκςιμόμεμχμ μελλξμςικόμ ςαμιακόμ οξόμ, 

ποξενξτλημέμχμ με ςξ ποαγμαςικϊ επιςϊκιξ. ξ πξρϊ ςηπ ζημιάπ απξμείχρηπ καςαυχοείςαι 

χπ ένξδξ ρςα απξςελέρμαςα.  

Ξι εμπξοικέπ απαιςήρειπ πεοιλαμβάμξσμ ρσμαλλαγμαςικέπ και γοαμμάςια ειρποακςέα απϊ 

ςξσπ πελάςεπ.  

Ρξβαοά ποξβλήμαςα ςξσ πελάςη, ϊπχπ πιθαμϊςηςα υοεξκξπίαπ ή ξικξμξμική 

αμαδιξογάμχρη ή αδσμαμία ςακςικόμ πληοχμόμ θεχοξϋμςαι εμδείνειπ ϊςι η απαίςηρη έυει 

απξμειχθεί. ξ πξρϊ ςηπ ποϊβλεφηπ απξμείχρηπ είμαι η διατξοά μεςανϋ ςηπ λξγιρςικήπ 

ανίαπ ςχμ απαιςήρεχμ και ςηπ παοξϋραπ ανίαπ ςχμ εκςιμόμεμχμ μελλξμςικόμ ςαμειακόμ 

οξόμ, ποξενξτλξσμέμχμ με ςξ ποαγμαςικϊ επιςϊκιξ. ξ πξρϊ ςηπ ζημιάπ απξμείχρηπ 

καςαυχοείςαι χπ ένξδξ ρςα απξςελέρμαςα.  

 

7.13 Ταμειακά διαθέριμα και ιρξδύμαμα 

α ςαμειακά διαθέριμα και ιρξδϋμαμα πεοιλαμβάμξσμ ςα μεςοηςά, ςιπ καςαθέρειπ ϊφεχπ και 

ποξθερμίαπ, ςιπ βοαυσποϊθερμεπ μέυοι 3 μήμεπ επεμδϋρειπ σφηλήπ οεσρςξπξίηρηπ και 

υαμηλξϋ οίρκξσ και ςιπ ςοαπεζικέπ σπεοαμαλήφειπ.  

 

7.14 Μεςξυικό κετάλαιξ 

ξ μεςξυικϊ κετάλαιξ πεοιλαμβάμει ςιπ κξιμέπ μεςξυέπ ςξσ Ξμίλξσ. Άμερα ένξδα για ςημ 

έκδξρη μεςξυόμ, εμταμίζξμςαι μεςά ςημ αταίοερη ςξσ ρυεςικξϋ τϊοξσ ειρξδήμαςξπ, ρε 

μείχρη ςξσ ποξψϊμςξπ ςηπ έκδξρηπ.  

 

7.15 Δαμειρμόπ 

α δάμεια καςαυχοξϋμςαι αουικά ρςημ εϋλξγη ανία ςξσπ, μειχμέμα με ςα ςσυϊμ άμερα 

ένξδα για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ ρσμαλλαγήπ. Λεςαγεμέρςεοα απξςιμόμςαι ρςξ 

αμαπϊρβερςξ κϊρςξπ. συϊμ διατξοά μεςανϋ ςξσ ειρποαυθέμςξπ πξρξϋ (καθαοϊ απϊ 

ρυεςικά ένξδα) και ςηπ ανίαπ ενϊτληρηπ αμαγμχοίζεςαι ρςα απξςελέρμαςα καςά ςημ 
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διάοκεια ςξσ δαμειρμξϋ βάρει ςηπ μεθϊδξσ ςξσ ποαγμαςικξϋ επιςξκίξσ. α δάμεια 

υαοακςηοίζξμςαι χπ βοαυσποϊθερμεπ σπξυοεόρειπ εκςϊπ εάμ η εςαιοεία έυει ςξ ξοιρςικϊ 

δικαίχμα μα αμαβάλλει ςημ ενϊτληρη για ςξσλάυιρςξμ 12 μήμεπ μεςά ςημ ημεοξμημία ςξσ 

ιρξλξγιρμξϋ ξπϊςε και καςαυχοξϋμςαι ρςιπ μακοξποϊθερμεπ σπξυοεόρειπ.  

 

7.16 Αμαβαλλόμεμη τξοξλξγία 

Ξ αμαβαλλϊμεμξπ τϊοξπ ειρξδήμαςξπ ποξρδιξοίζεςαι με ςημ μέθξδξ ςηπ σπξυοέχρηπ πξσ 

ποξκϋπςει απϊ ςιπ ποξρχοιμέπ διατξοέπ μεςανϋ ςηπ λξγιρςικήπ ανίαπ και ςηπ τξοξλξγικήπ 

βάρηπ ςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ και ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ εμταμίζξμςαι ρςιπ 

ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Αμαβαλλϊμεμξπ τϊοξπ ειρξδήμαςξπ δεμ λξγίζεςαι εάμ ποξκϋπςει 

απϊ ςημ αουική αμαγμόοιρη ρςξιυείξσ εμεογηςικξϋ ή παθηςικξϋ ρε ρσμαλλαγή, εκςϊπ 

επιυειοημαςικήπ ρσμέμχρηπ, η ξπξία ϊςαμ έγιμε δεμ επηοέαρε ξϋςε ςξ λξγιρςικϊ ξϋςε ςξ 

τξοξλξγικϊ κέοδξπ ή ζημία. Ξ αμαβαλλϊμεμξπ τϊοξπ ποξρδιξοίζεςαι με ςξσπ τξοξλξγικξϋπ 

ρσμςελερςέπ και μϊμξσπ πξσ ιρυϋξσμ καςά ςημ ημεοξμημία ςξσ ιρξλξγιρμξϋ και αμαμέμεςαι 

μα ιρυϋρξσμ ϊςαμ ξι αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ θα ποαγμαςξπξιηθξϋμ ή ξι 

αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ θα απξπληοχθξϋμ. Ξι αμαβαλλϊμεμεπ 

τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ αμαγμχοίζξμςαι καςά ςημ έκςαρη ρςημ ξπξία θα σπάονει 

μελλξμςικϊ τξοξλξγηςέξ κέοδξπ για ςημ υοηριμξπξίηρη ςηπ ποξρχοιμήπ διατξοάπ πξσ 

δημιξσογεί ςημ αμαβαλλϊμεμη τξοξλξγική απαίςηρη.  

 

7.17 Παοξυέπ ρςξ ποξρχπικό 

(α) Βοαυσποόθερμεπ παοξυέπ  

Ξι βοαυσποϊθερμεπ παοξυέπ ποξπ ςξ ποξρχπικϊ ρε υοήμα και ρε είδξπ καςαυχοξϋμςαι χπ 

ένξδξ ϊςαμ καθίρςαμςαι δξσλεμέμεπ.  

(β) Τπξυοεώρειπ λόγω ρσμςανιξδόςηρηπ  

Ζ εςαιοεία ρσμμεςέυει ρε διάτξοα ρσμςανιξδξςικά ποξγοάμμαςα. α ποξγοάμμαςα ασςά 

υοημαςξδξςξϋμςαι μέρχ πληοχμόμ ρε ρσμςανιξδξςικά ςαμεία. Ξι πληοχμέπ καθξοίζξμςαι 

απϊ ςημ Δλλημική μξμξθερία και ςξσπ καμξμιρμξϋπ ςχμ ςαμείχμ. Ζ εςαιοεία έυει ςϊρξ 

ποξγοάμμαςα καθξοιρμέμχμ ειρτξοόμ ϊρξ και ποξγοάμμαςα καθξοιρμέμχμ παοξυόμ.  

Οοϊγοαμμα καθξοιρμέμχμ ειρτξοόμ είμαι έμα ρσμςανιξδξςικϊ ποϊγοαμμα ρςα πλαίρια ςξσ 

ξπξίξσ η εςαιοεία ποαγμαςξπξιεί καθξοιρμέμεπ πληοχμέπ ρε έμα νευχοιρςϊ μξμικϊ 

ποϊρχπξ. Ζ Δςαιοεία δεμ έυει καμία μξμική σπξυοέχρη μα πληοόρει επί πλέξμ ειρτξοέπ 

εάμ ςξ ςαμείξ δεμ έυει επαοκή πεοιξσριακά ρςξιυεία για μα πληοόρει ρε ϊλξσπ ςξσπ 
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εογαζξμέμξσπ ςιπ παοξυέπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ σπηοερία ςξσπ ρςημ παοξϋρα και ςιπ 

ποξηγξϋμεμεπ υοξμικέπ πεοιϊδξσπ.  

Για ςα ποξγοάμμαςα καθξοιρμέμχμ ειρτξοόμ η εςαιοεία πληοόμει ειρτξοέπ ρε αρταλιρςικά 

ςαμεία ςξσ δημξρίξσ ρε σπξυοεχςική βάρη. Ζ Δςαιοεία δεμ έυει άλλη σπξυοέχρη ετ ϊρξμ 

έυει πληοόρει ςιπ ειρτξοέπ ςηπ. Ξι ειρτξοέπ αμαγμχοίζξμςαι ραμ δαπάμεπ ποξρχπικξϋ ϊςαμ 

ξτείλξμςαι. Διρτξοέπ πξσ ποξπληοόμξμςαι αμαγμχοίζξμςαι. 

Ξ Όμιλξπ αμαγμχοίζει ρε κάθε ημεοξμημία ιρξλξγιρμξϋ ςημ σπξυοέχρη για απξζημίχρη ςξσ 

ποξρχπικξϋ ςηπ καςά ςημ ρσμςανιξδϊςηρή ςξσ βάρει ρυεςικήπ αμαλξγιρςικήπ μελέςηπ, η 

ξπξία λαμβάμει σπϊφη ςηπ ςα ποξβλεπϊμεμα ςξσ Μ.2112/1920 ϊπχπ ιρυϋει για ςξμ Όμιλξ, 

καθόπ και ςα ρυεςικά άοθοα ςηπ ΡΡΔ.  

 

7.18 Ποξμηθεσςέπ και λξιπέπ σπξυοεώρειπ 

α σπϊλξιπα ποξμηθεσςόμ και λξιπόμ σπξυοεόρεχμ πξσ ενξτλξϋμςαι καμξμικά, 

αμαγμχοίζξμςαι ρςξ κϊρςξσπ πξσ ςασςίζεςαι με ςημ εϋλξγη ανία ςηπ μελλξμςικήπ πληοχμήπ 

για ςιπ αγξοέπ αγαθόμ και σπηοεριόμ πξσ παοαρυέθηκαμ.  

 

7.19 Ποξβλέφειπ 

Οοξβλέφειπ για απξκαςάρςαρη πεοιβάλλξμςξπ, ένξδα αμαδιξογάμχρηπ και μξμικέπ 

σπξθέρειπ γίμξμςαι ϊςαμ η εςαιοεία έυει μξμικέπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ πξσ απξοοέξσμ 

απϊ ποάνειπ ςξσ παοελθϊμςξπ, ή είμαι πιθαμϊμ μα υοειαρςξϋμ μελλξμςικέπ εκοξέπ για ςη 

διεσθέςηρη ασςόμ ςχμ σπξυοεόρεχμ και ξι σπξυοεόρειπ ασςέπ μπξοξϋμ μα σπξλξγιρθξϋμ 

με ρυεςική ακοίβεια. Οοξβλέφειπ αμαδιάοθοχρηπ πεοιλαμβάμξσμ ποϊρςιμα λϊγχ 

ςεομαςιρμξϋ ρσμβάρεχμ μιρθόρεχμ και αμξιβέπ λϊγχ ενϊδξσ απϊ ςημ σπηοερία 

εογαζξμέμχμ. Οοξβλέφειπ για εμδευϊμεμεπ μελλξμςικέπ λειςξσογικέπ ζημιέπ δε μπξοεί μα 

γίμξσμ. Όςαμ σπάουξσμ πξλλέπ παοϊμξιεπ σπξυοεόρειπ η πιθαμϊςηςα μα υοειαρςεί 

μελλξμςική εκοξή για ςημ διεσθέςηρη ςξσπ σπξλξγίζεςαι ενεςάζξμςαπ ςημ ξμάδα ςχμ 

σπξυοεόρεχμ ραμ ρϋμξλξ. Οοϊβλεφη αμαγμχοίζεςαι ακϊμα και αμ η πιθαμϊςηςα εκοξήπ 

ρυεςικά με μια ρσγκεκοιμέμη σπξυοέχρη ρε μια ρσγκεκοιμέμη ξμάδα σπξυοεόρεχμ είμαι 

ρυεςικά μικοή.  

Ξι ποξβλέφειπ σπξλξγίζξμςαι με βάρη ςημ παοξϋρα ανία ςχμ εκςιμήρεχμ ςηπ διξίκηρηπ για 

ςη δαπάμη πξσ θα υοειαρςεί για ςη διεσθέςηρη ςχμ αμαμεμϊμεμχμ σπξυοεόρεχμ καςά ςημ 

ημεοξμημία ςξσ Θρξλξγιρμξϋ. Ξ ρσμςελερςήπ ποξενϊτληρηπ πξσ υοηριμξπξιείςαι 

αμςικαςξπςοίζει ςιπ ρσμθήκεπ ςηπ αγξοάπ και ςη διαυοξμική ανία ςξσ υοήμαςξπ καθόπ επίρηπ 

και επασνήρειπ ρυεςικέπ με ςημ σπξυοέχρη.  
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7.20 Αμαγμώοιρη ερόδχμ 

α έρξδα πεοιλαμβάμξσμ ςημ εϋλξγη ανία ςχμ πχλήρεχμ αγαθόμ και παοξυήπ σπηοεριόμ, 

καθαοά απϊ Τϊοξσπ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ, ςελχμειακά ςέλη, εκπςόρειπ και επιρςοξτέπ. α 

έρξδα καςαυχοξϋμςαι, ϊςαμ σπάουει η πιθαμϊςηςα ϊςι μελλξμςικά ξικξμξμικά ξτέλη μα 

ειροεϋρξσμ ρςξμ Όμιλξ και ασςά ςα ξτέλη μπξοεί μα απξςιμηθξϋμ βάριμα. α διεςαιοικά 

έρξδα διαγοάτξμςαι πλήοχπ. α έρξδα αμαγμχοίζξμςαι χπ ακξλξϋθχπ:  

(α) Οχλήρειπ αγαθόμ ρςη υξμδοική αγξοά 

Ξι πχλήρειπ αγαθόμ αμαγμχοίζξμςαι ϊςαμ ξ Όμιλξπ παοαδίδει ςημ ιδιξκςηρία και ςξσπ 

κιμδϋμξσπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ ιδιξκςηρία ςχμ αγαθόμ ρςξσπ πελάςεπ, ςα αγαθά γίμξμςαι 

απξδεκςά απϊ ασςξϋπ και η είρποανη ςηπ απαίςηρηπ είμαι εϋλξγα εναρταλιρμέμη.  

(β) Οαοξυή σπηοεριόμ  

α έρξδα απϊ παοξυή σπηοεριόμ λξγίζξμςαι με βάρη ςξ ρςάδιξ ξλξκλήοχρηπ ςηπ 

σπηοερίαπ ρε ρυέρη με ςξ εκςιμόμεμξ ρσμξλικϊ κϊρςξπ ςηπ.  

(γ) Έρξδα απϊ ςϊκξσπ  

α έρξδα απϊ ςϊκξσπ αμαγμχοίζξμςαι αμαλξγικά με βάρη ςξ υοϊμξ και με ςη υοήρη ςξσ 

ποαγμαςικξϋ επιςξκίξσ. Όςαμ σπάουει απξμείχρη ςχμ απαιςήρεχμ, η λξγιρςική ανία ασςόμ 

μειόμεςαι ρςξ αμακςήριμξ πξρϊ ςξσπ ςξ ξπξίξ είμαι η παοξϋρα ανία ςχμ αμαμεμϊμεμχμ 

μελλξμςικόμ ςαμειακόμ οξόμ ποξενξτλξσμέμχμ με ςξ αουικϊ ποαγμαςικϊ επιςϊκιξ και 

καςαμέμει ςημ έκπςχρη ραμ έρξδξ απϊ ςϊκξσπ.  

(δ) Λεοίρμαςα  

α μεοίρμαςα, λξγίζξμςαι χπ έρξδα, ϊςαμ θεμελιόμεςαι ςξ δικαίχμα είρποανήπ ςξσπ.  

(ε) Έρξδα απϊ δικαιόμαςα εκμεςάλλεσρηπ  

α έρξδα απϊ δικαιόμαςα εκμεςάλλεσρηπ λξγίζξμςαι με βάρη ςημ ασςξςέλεια ςχμ 

λξγιρςικόμ πεοιϊδχμ, ρϋμτχμα με ςξ ξσριαρςικϊ μέοξπ ςχμ ρυεςικόμ ρσμβάρεχμ.  

 

7.21 Καςαρκεσαρςικά Σσμβόλαια 

α καςαρκεσαρςικά ρσμβϊλαια ατξοξϋμ ρςημ καςαρκεσή πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ ή ρε 

ξμάδα ρσμδεδεμέμχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ ειδικά για πελάςεπ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ 

πξσ ποξβλέπξμςαι ρςα ρυεςικά ρσμβϊλαια και ςχμ ξπξίχμ η εκςέλερη ρσμήθχπ διαοκεί για 

υοξμικϊ διάρςημα μεγαλϋςεοξ ςηπ μιαπ υοήρηπ. α ένξδα πξσ ατξοξϋμ ρςξ ρσμβϊλαιξ 
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αμαγμχοίζξμςαι ϊςαμ ποαγμαςξπξιξϋμςαι. Ρςημ πεοίπςχρη ϊπξσ ςξ απξςέλερμα μιαπ 

ρϋμβαρηπ καςαρκεσήπ έογξσ δεμ είμαι ετικςϊ μα απξςιμηθεί ανιϊπιρςα, και κσοίχπ ρςημ 

πεοίπςχρη ϊπξσ ςξ έογξ βοίρκεςαι ρε ποόιμξ ρςάδιξ, ςϊςε ςξ έρξδξ αμαγμχοίζεςαι μϊμξ 

ρςημ έκςαρη πξσ ςξ αμαλητθέμ ρσμβαςικϊ κϊρςξπ εμδέυεςαι μα αμακςηθεί εμό ςξ ρσμβαςικϊ 

κϊρςξπ ποέπει μα αμαγμχοίζεςαι ρςα ένξδα ςηπ υοήρηπ ρςημ ξπξία αμαλήτθηκε. Δπξμέμχπ 

για ςα ρσμβϊλαια ασςά αμαγμχοίζεςαι ςέςξιξ έρξδξ ξϋςχπ όρςε ςξ κέοδξπ απϊ ςξ 

ρσγκεκοιμέμξ έογξ μα είμαι μηδεμικϊ.  

Όςαμ ςξ απξςέλερμα εμϊπ ρσμβξλαίξσ μπξοεί μα εκςιμηθεί με ανιξπιρςία, ςα έρξδα και ςα 

ένξδα ςξσ ρσμβξλαίξσ αμαγμχοίζξμςαι καςά ςη διάοκειά ςξσ, χπ έρξδξ και ένξδξ 

αμςίρςξιυα. Ξ Όμιλξπ υοηριμξπξιεί ςη μέθξδξ ςηπ πξρξρςιαίαπ ξλξκλήοχρηπ για μα 

καθξοίρει ςξ καςάλληλξ πξρϊ ερϊδξσ και ενϊδξσ πξσ θα αμαγμχοίρει ρε μια ρσγκεκοιμέμη 

πεοίξδξ. ξ ρςάδιξ ξλξκλήοχρηπ μεςοάςαι με βάρη ςξ ρσμβαςικϊ κϊρςξπ πξσ έυει 

ποαγμαςξπξιηθεί μέυοι ςημ ημεοξμημία ςξσ ιρξλξγιρμξϋ ρε ρυέρη με ςξ ρσμξλικϊ 

εκςιμόμεμξ κϊρςξπ καςαρκεσήπ κάθε έογξσ. Όςαμ είμαι πιθαμϊ ςξ ρσμξλικϊ κϊρςξπ ςξσ 

ρσμβξλαίξσ μα σπεοβεί ςξ ρσμξλικϊ έρξδξ, ςϊςε η αμαμεμϊμεμη ζημία αμαγμχοίζεςαι άμερα 

ρςα απξςελέρμαςα υοήρεχπ χπ ένξδξ. Για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ κϊρςξσπ πξσ 

ποαγμαςξπξιήθηκε έχπ ςξ ςέλξπ ςηπ υοήρηπ, ςσυϊμ ένξδα πξσ ρυεςίζξμςαι με μελλξμςικέπ 

εογαρίεπ αματξοικά με ςξ ρσμβϊλαιξ εναιοξϋμςαι και εμταμίζξμςαι χπ παοαγχγή ρε 

ενέλινη. ξ ρϋμξλξ ςξσ κϊρςξσπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε και ςξσ κέοδξσπ ή ςηπ ζημιάπ πξσ 

αμαγμχοίρςηκε για κάθε ρσμβϊλαιξ ρσγκοίμεςαι με ςιπ ποξξδεσςικέπ ςιμξλξγήρειπ μέυοι ςξ 

ςέλξπ ςηπ υοήρηπ. Όπξσ ςα ποαγμαςξπξιηθέμςα ένξδα πλέξμ ςχμ καθαοόμ κεοδόμ (μείξμ 

ςχμ ζημιόμ) πξσ έυξσμ αμαγμχοιρςεί σπεοβαίμξσμ ςιπ ποξξδεσςικέπ ςιμξλξγήρειπ, η 

διατξοά εμταμίζεςαι χπ απαίςηρη απϊ πελάςεπ ρσμβξλαίχμ έογχμ. Όςαμ ξι ποξξδεσςικέπ 

ςιμξλξγήρειπ σπεοβαίμξσμ ςα ποαγμαςξπξιηθέμςα ένξδα πλέξμ ςχμ καθαοόμ κεοδόμ (μείξμ 

ςχμ ζημιόμ) πξσ έυξσμ αμαγμχοιρςεί, ςξ σπϊλξιπξ εμταμίζεςαι χπ σπξυοέχρη ποξπ ςξσπ 

πελάςεπ ρσμβξλαίχμ έογχμ.  

 

7.22 Μιρθώρειπ 

Ξι μιρθόρειπ παγίχμ ϊπξσ η Δςαιοεία διαςηοεί ξσριχδόπ ϊλξσπ ςξσπ κιμδϋμξσπ και ςα 

ξτέλη ςηπ ιδιξκςηρίαπ ςανιμξμξϋμςαι χπ υοημαςξδξςικέπ μιρθόρειπ. Ξι υοημαςξδξςικέπ 

μιρθόρειπ κεταλαιξπξιξϋμςαι με ςημ έμαονη ςηπ μίρθχρηπ ρςη υαμηλϊςεοη μεςανϋ ςηπ 

εϋλξγηπ ανίαπ ςξσ παγίξσ ρςξιυείξσ ή ςηπ παοξϋραπ ανίαπ ςχμ ελάυιρςχμ μιρθχμάςχμ. 

Ιάθε μίρθχμα επιμεοίζεςαι μεςανϋ ςηπ σπξυοέχρηπ και ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ ενϊδχμ 

έςρι όρςε μα επιςσγυάμεςαι έμα ρςαθεοϊ επιςϊκιξ ρςημ σπξλειπϊμεμη υοημαςξξικξμξμική 

σπξυοέχρη. Ξι αμςίρςξιυεπ σπξυοεόρειπ απϊ μιρθόμαςα, καθαοέπ απϊ υοημαςξξικξμξμικά 

ένξδα, απεικξμίζξμςαι ρςιπ μακοξυοϊμιεπ σπξυοεόρειπ. ξ μέοξπ ςξσ κϊρςξσπ 

υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ μίρθχρηπ πξσ αμςιρςξιυεί ρε ςϊκξσπ αμαγμχοίζεςαι ρςα απξςελέρμαςα 
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υοήρηπ καςά ςη διάοκεια ςηπ μίρθχρηπ με ςοϊπξ πξσ μα ρσμεπάγεςαι ρςαθεοϊ επιςϊκιξ ρςξ 

σπϊλξιπξ ςηπ σπξυοέχρηπ ρςημ κάθε πεοίξδξ. α πάγια πξσ απξκςήθηκαμ με 

υοημαςξδξςική μίρθχρη απξρβέμξμςαι ρςη μικοϊςεοη πεοίξδξ μεςανϋ ςηπ χτέλιμηπ ζχήπ 

ςχμ παγίχμ ρςξιυείχμ και ςηπ διάοκειαπ μίρθχρήπ ςξσπ.  

Λιρθόρειπ ϊπξσ ξσριχδόπ ξι κίμδσμξι και αμςαμξιβέπ ςηπ ιδιξκςηρίαπ διαςηοξϋμςαι απϊ ςξμ 

εκμιρθχςή ςανιμξμξϋμςαι χπ λειςξσογικέπ μιρθόρειπ. Ξι πληοχμέπ πξσ γίμξμςαι για 

λειςξσογικέπ μιρθόρειπ (καθαοέπ απϊ ςσυϊμ κίμηςοα πξσ ποξρτέοθηκαμ απϊ ςξμ 

εκμιρθχςή) αμαγμχοίζξμςαι ρςα απξςελέρμαςα υοήρηπ αμαλξγικά καςά ςη διάοκεια ςηπ 

μίρθχρηπ.  

 

7.23 Κόρςξπ Δαμειρμξύ 

Ξ Όμιλξπ έχπ 31/12/2008 είυε σιξθεςήρει ςξ βαρικϊ λξγιρςικϊ υειοιρμϊ πξσ ποξέβλεπε ςξ 

Δ.Κ.Ο. 23, βάρει ςξσ ξπξίξσ ςξ κϊρςξπ δαμειρμξϋ αμενάοςηςα απϊ ςξ αμ ατξοά δάμεια για 

κςήρειπ ή καςαρκεσέπ παγίχμ και εγκαςαρςάρεχμ λξγίζεςαι ρςα απξςελέρμαςα ςηπ υοήρηπ 

πξσ ατξοά. Λεςά ςημ αμαθεόοηρη ςξσ ποξςϋπξσ, ςξ κϊρςξπ δαμειρμξϋ πξσ ρυεςίζεςαι με 

πεοιξσριακά ρςξιυεία εμεογηςικξϋ, για ςα ξπξία απαιςείςαι έμα ρημαμςικϊ υοξμικϊ διάρςημα 

ποξκειμέμξσ μα μπξοέρξσμ μα λειςξσογήρξσμ, θα ποξρασνάμει ςημ ανία ςξσπ. 

 

7.24 Διαμξμή μεοιρμάςχμ 

Ζ σπξυοεχςική βάρει μϊμξσ διαμξμή μεοιρμάςχμ ρςξσπ μεςϊυξσπ ςηπ Δςαιοείαπ 

αμαγμχοίζεςαι χπ σπξυοέχρη ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ υοήρηπ ρςημ ξπξία η 

διαμξμή εγκοίμεςαι απϊ ςη γεμική ρσμέλεσρη ςχμ μεςϊυχμ. 

 

8 ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

8.1 Παοάγξμςεπ υοημαςξξικξμξμικξύ κιμδύμξσ 

Ξ Όμιλξπ εκςίθεςαι ρε υοημαςξξικξμξμικξϋπ κιμδϋμξσπ, ϊπχπ κιμδϋμξσπ αγξοάπ (μεςαβξλέπ 

ρε ρσμαλλαγμαςικέπ ιρξςιμίεπ, επιςϊκια, ςιμέπ αγξοάπ), πιρςχςικϊ κίμδσμξ και κίμδσμξ 

οεσρςϊςηςαπ. ξ γεμικϊ ποϊγοαμμα διαυείοιρηπ κιμδϋμχμ ςξσ Ξμίλξσ ερςιάζεςαι ρςη μη 

ποξβλεφιμϊςηςα ςχμ υοημαςξπιρςχςικόμ αγξοόμ και επιδιόκει μα ελαυιρςξπξιήρει ςημ 

εμδευϊμεμη αομηςική ςξσπ επίδοαρη ρςη υοημαςξξικξμξμική απϊδξρη ςξσ Ξμίλξσ.  

Ζ διαυείοιρη κιμδϋμχμ διεκπεοαιόμεςαι απϊ ςημ κεμςοική ξικξμξμική σπηοερία ςξσ Ξμίλξσ, 

η ξπξία λειςξσογεί με ρσγκεκοιμέμξσπ καμϊμεπ.  
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(α) Κίμδσμξπ αγξοάπ  

Ξ Όμιλξπ δοαρςηοιξπξιείςαι ρςημ Δσοόπη και ρσμεπόπ ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςχμ 

ρσμαλλαγόμ ςξσ Ξμίλξσ διενάγεςαι ρε Δσοό. Λέοξπ ϊμχπ ςχμ αγξοόμ εμπξοεσμάςχμ ςξσ 

Ξμίλξσ γίμεςαι ρε Δξλάοιξ Αμεοικήπ. Ζ έγκαιοη πληοχμή ςχμ ποξμηθεσςόμ ασςόμ μειόμει 

ρημαμςικά ςξ ρσμαλλαγμαςικϊ κίμδσμξ.  

(β) Πιρςωςικόπ κίμδσμξπ  

Ξ Όμιλξπ δεμ αμςιμεςχπίζει ρημαμςικξϋπ πιρςχςικξϋπ κιμδϋμξσπ. Ξι απαιςήρειπ απϊ πελάςεπ 

ποξέουξμςαι κσοίχπ απϊ Δλλημικϊ Δημϊριξ.  

(γ) Κίμδσμξπ οεσρςόςηςαπ  

Ζ δεδξμέμη ρςεμϊςηςα ρςη οεσρςϊςηςα ςξσ Ξμίλξσ και κας΄ επέκςαρη η αδσμαμία 

αμςαπϊκοιρηπ ςξσ ρε άμερεπ σπξυοεόρειπ αμςιμεςχπίζεςαι με ςημ έγκαιοη είρποανη ςχμ 

απαιςήρεχμ και ςημ έγκαιοη δαμειξδϊςηρη με ςημ εγγϋηρη ςξσ Δλλημικξϋ Δημξρίξσ καθόπ 

και ςημ ασρςηοή παοακξλξϋθηρη ςχμ ςαμειακόμ οξόμ. Ξι ρυεςικέπ απξτάρειπ πξσ θα 

διαρταλίρξσμ ςημ αποϊρκξπςη ρσμέυιρη ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ Δςαιοείαπ και ςχμ θσγαςοικόμ 

ςηπ θα αμακξιμχθξϋμ ρςημ ακςική Γεμική Ρσμέλεσρη ςχμ μεςϊυχμ η ξπξία και θα εγκοίμει 

ςιπ παοξϋρεπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ.  

(δ) Κίμδσμξπ διακύμαμρηπ επιςξκίωμ  

Κϊγχ ςξσ ϊςι ξ Όμιλξπ έυει ρςξ εμεογηςικϊ ςξσ έμςξκα ρςξιυεία, ςα λειςξσογικά έρξδα και ξι 

ςαμειακέπ οξέπ εναοςόμςαι απϊ μεςαβξλέπ ρςιπ ςιμέπ ςχμ επιςξκίχμ. Ξι δαμειακέπ 

σπξυοεόρειπ ςξσ Ξμίλξσ ρσμδέξμςαι και με κσμαιμϊμεμα επιςϊκια. Ξ Όμιλξπ δεμ 

υοηριμξπξιεί υοημαςξξικξμξμικά παοάγχγα.  

Ξ κίμδσμξπ μεςαβξλήπ ςχμ επιςξκίχμ ποξέουεςαι κσοίχπ απϊ ςα βοαυσποϊθερμα δάμεια.  

 

8.2 Ποξρδιξοιρμόπ ςχμ εύλξγχμ ανιώμ 

Ζ εϋλξγη ανία ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ ρςξιυείχμ πξσ διαποαγμαςεϋξμςαι ρε εμεογέπ 

υοημαςαγξοέπ (π.υ. παοάγχγα, μεςξυέπ, ξμϊλξγα, αμξιβαία κετάλαια), ποξρδιξοίζεςαι απϊ 

ςιπ δημξριεσϊμεμεπ ςιμέπ πξσ ιρυϋξσμ καςά ςημ ημεοξμημία ςξσ ιρξλξγιρμξϋ.  

Ζ εϋλξγη ανία ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ ρςξιυείχμ πξσ δε διαποαγμαςεϋξμςαι ρε εμεογέπ 

υοημαςαγξοέπ ποξρδιξοίζεςαι με ςη υοήρη ςευμικόμ απξςίμηρηπ και παοαδξυόμ πξσ 

ρςηοίζξμςαι ρε δεδξμέμα ςηπ αγξοάπ καςά ςημ ημεοξμημία ςξσ ιρξλξγιρμξϋ. ιμέπ αγξοάπ ή 

ςιμέπ διαποαγμαςεσςόμ για παοϊμξια ρςξιυεία υοηριμξπξιξϋμςαι για ςξ μακοξυοϊμιξ 

δαμειρμϊ. Άλλεπ ςευμικέπ ϊπχπ η ποξενϊτληρη μελλξμςικόμ υοημαςξοξόμ 

υοηριμξπξιξϋμςαι για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςηπ ανίαπ ςχμ λξιπόμ υοημαςξξικξμξμικόμ ρςξιυείχμ. 
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Ζ ξμξμαρςική ανία μείξμ ποξβλέφειπ για επιρτάλειεπ ςχμ εμπξοικόμ απαιςήρεχμ εκςιμάςαι 

ϊςι ποξρεγγίζει ςημ ποαγμαςική ςξσπ ανίαπ. Ξι ποαγμαςικέπ ανίεπ ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ 

σπξυοεόρεχμ για ρκξπξϋπ εμτάμιρήπ ςξσπ ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ σπξλξγίζξμςαι με 

βάρη ςημ παοξϋρα ανία ςχμ μελλξμςικόμ ςαμιακόμ οξόμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ 

ρσγκεκοιμέμεπ ρσμβάρειπ υοηριμξπξιόμςαπ ςξ ςοέυξμ επιςϊκιξ ςξ ξπξίξ είμαι διαθέριμξ για 

ςημ Δςαιοεία για ςη υοήρη παοϊμξιχμ υοημαςξπιρςχςικόμ μέρχμ.  

Ζ εϋλξγη ανία ςχμ εμρόμαςχμ παγίχμ ρςξιυείχμ και ςχμ επεμδϋρεχμ ρε ακίμηςα εκςιμάςαι 

ϊςι ποξρεγγίζξσμ ςιπ ποαγμαςικέπ ανίεπ ασςόμ.  

 

9 ημαμςικέπ λξγιρςικέπ εκςιμήρειπ και παοαδξυέπ 

Ιαςά ςη διαδικαρία εταομξγήπ ςχμ λξγιρςικόμ αουόμ ςξσ Ξμίλξσ, η Διξίκηρη ςηπ ΔΑΒ 

ποξβαίμει ρε εκςιμήρειπ παοαδξυέπ και κοίρειπ ξι ξπξίεπ εμδέυεςαι μα έυξσμ ρημαμςική 

επίδοαρη ρςα κξμδϋλια πξσ αμαγμχοίζξμςαι ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Ξι εμ λϊγχ 

εκςιμήρειπ, παοαδξυέπ και κοίρειπ επαμενεςάζξμςαι απϊ ςη Διξίκηρη πεοιξδικά ποξκειμέμξσ 

μα αμςαπξκοίμξμςαι ρςα ςοέυξμςα δεδξμέμα και μα αμςαμακλξϋμ ςξσπ εκάρςξςε ςοέυξμςεπ 

κιμδϋμξσπ. Ξι βαρικέπ εκςιμήρειπ και ανιξλξγικέπ κοίρειπ ξι ξπξίεπ αματέοξμςαι ρε 

δεδξμέμα, η ενέλινη ςχμ ξπξίχμ θα μπξοξϋρε μα επηοεάρει ςα κξμδϋλια ςχμ ξικξμξμικόμ 

καςαρςάρεχμ ςξσπ επϊμεμξσπ 12 μήμεπ έυξσμ χπ ενήπ:  

 

i) Δύλξγεπ ανίεπ και χτέλιμεπ ζχέπ εμρώμαςχμ παγίχμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ  

α εμρόμαςα πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία απξςιμήθηκαμ ρςημ εϋλξγη ανία, η ξπξία 

υοηριμξπξιήθηκε χπ θεχοηςική ανία κϊρςξσπ, καςά ςημ ημεοξμημία μεςάβαρηπ 31.12.2005 

(1.1.2006). Ξι επεμδϋρειπ ρε ακίμηςα αμαγμχοίρςηκαμ ρςημ εϋλξγη ανία ςξσπ καςά ςημ 

ημεοξμημία μεςάβαρηπ. Ζ αμχςέοχ ανία ςχμ ακιμηςξπξιήρεχμ ςηπ καςηγξοίαπ «Δπεμδϋρειπ 

ρε ακίμηςα» επαμενεςάζεςαι ϊςαμ ασςϊ κοίμεςαι απαοαίςηςξ.  

Ξ ποξρδιξοιρμϊπ ςχμ εϋλξγχμ ανιόμ ςχμ εμρόμαςχμ παγίχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ 

απαιςεί ϊπχπ η Διξίκηρη ποξβεί ρε εκςιμήρειπ παοαδξυέπ και κοίρειπ αματξοικά με ςημ 

κσοιϊςηςα, ςημ ανία εμ υοήρει καθόπ και ςημ ϋπαονη ςσυϊμ ξικξμξμικήπ, λειςξσογικήπ και 

τσριξλξγικήπ απανίχρηπ ςχμ εμρόμαςχμ παγίχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ. Δπιπλέξμ η 

Διξίκηρη ποξβαίμει ρε ξοιρμέμεπ εκςιμήρειπ αματξοικά με ςημ χτέλιμη ζχή ςχμ 

απξρβέριμχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ. 

 

ii) Αομηςικέπ ςαμιακέπ λειςξσογικέπ οξέπ και απξςελέρμαςα.  

Ξι εςήριεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ έυξσμ ρσμςαυθεί με βάρη ςημ αουή ςηπ ρσμέυιρηπ ςηπ 

δοαρςηοιϊςηςαπ (going concern basis). Ζ αουή ασςή ρςηοίζεςαι ρςημ παοαδξυή ϊςι η Δςαιοία 
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και ξ Όμιλξπ θα έυξσμ ρςη διάθερή ςξσπ, ςξσπ απαοαίςηςξσπ ξικξμξμικξϋπ πϊοξσπ για μα 

μπξοέρξσμ μα αμςαπξκοιθξϋμ ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ. Ρϋμτχμα με ςιπ Ξικξμξμικέπ 

Ιαςαρςάρειπ ςηπ 31.12.2009 ξ Όμιλξπ εμταμίζει αομηςικά απξςελέρμαςα ςϊρξ για ςη υοήρη 

2009 ϊρξ και για ςη υοήρη 2008. 

Ξι απαοαίςηςξι για ςη ρσμέυιρη ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ Ξμίλξσ πϊοξι, καλϋπςξμςαι μέρχ 

ςοαπεζικόμ υοημαςξδξςήρεχμ υξοηγξϋμεμχμ με ςημ εγγϋηρη ςξσ Δλλημικξϋ Δημξρίξσ, η 

απξπληοχμή ςχμ ξπξίχμ δεμ είμαι ξοαςή ρςξ άμερξ μέλλξμ. Ζ Διξίκηρη ςξσ Ξμίλξσ θεχοεί 

ϊςι η εγγϋηρη ςξσ Δλλημικξϋ Δημξρίξσ ρςη ρσμέυιρη ςηπ υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ μηςοικήπ 

εςαιοείαπ, είμαι δεδξμέμη και εκςιμά ϊςι η επιυείοηρη θα ρσμευίρει ςη δοαρςηοιϊςηςά ςηπ 

(going concern basis).  

Ξι αμχςέοχ εκςιμήρειπ και παοαδξυέπ βαρίζξμςαι ρςημ χπ ςόοα εμπειοία ςηπ Διξίκηρηπ και 

επαμανιξλξγξϋμςαι όρςε μα επικαιοξπξιξϋμςαι ρςιπ εκάρςξςε στιρςάμεμεπ ρσμθήκεπ ςηπ 

αγξοάπ.  

 

10 Δμρώμαςεπ Ακιμηςξπξιήρειπ 

ξ ρϋμξλξ ςχμ εμρόμαςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ απξςιμόμςαι ρςξ κϊρςξπ κςήρεχπ μείξμ 

ςιπ ρχοεσμέμεπ απξρβέρειπ και ςιπ ςσυϊμ ποξβλέφειπ απξμείχρηπ ςηπ ανίαπ ςξσπ.  

Ξι επιρκεσέπ και ρσμςηοήρειπ καςαυχοξϋμςαι ρςα ένξδα ςηπ υοήρηπ καςά ςημ ξπξία 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι. Ρημαμςικέπ βελςιόρειπ κεταλαιξπξιξϋμςαι ρςξ κϊρςξπ ςχμ αμςίρςξιυχμ 

παγίχμ ετϊρξμ ασςέπ ποξρασνάμξσμ ςημ χτέλιμη ζχή, ασνάμξσμ ςημ ικαμϊςηςα παοαγχγήπ 

ή βελςιόμξσμ ςημ απξδξςικϊςηςα ςχμ αμςίρςξιυχμ παγίχμ.  

α ρςξιυεία ςχμ εμρόμαςχμ ακιμηςξπξιήρεχμ διαγοάτξμςαι καςά ςημ πόληρη ή ςημ 

απϊρσορη ςξσπ ή ϊςαμ δεμ αμαμέμξμςαι πεοαιςέοχ ξικξμξμικά ξτέλη απϊ ςη ρσμευιζϊμεμη 

υοήρη ςξσπ. α κέοδη ή ξι ζημίεπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ διαγοατή εμϊπ παγίξσ 

πεοιλαμβάμξμςαι ρςα απξςελέρμαςα ςηπ υοήρηπ καςά ςημ ξπξία διαγοάτεςαι ςξ εμ λϊγχ 

πάγιξ.  

Ιαςά ςημ πόληρη ςχμ εμρχμάςχμ παγίχμ, ξι διατξοέπ μεςανϋ ςξσ ςιμήμαςξπ πξσ 

λαμβάμεςαι και ςηπ λξγιρςικήπ ςξσπ ανίαπ καςαυχοξϋμςαι χπ κέοδη ή ζημίεπ ρςα 

απξςελέρμαςα. Ξι σπξλειμμαςικέπ ανίεπ και ξι χτέλιμεπ ζχέπ ςχμ εμρχμάςχμ παγίχμ 

σπϊκειμςαι ρε επαμενέςαρη ρε κάθε εςήριξ ιρξλξγιρμϊ. Όςαμ ξι λξγιρςικέπ ανίεπ ςχμ 

εμρχμάςχμ παγίχμ σπεοβαίμξσμ ςημ αμακςήριμη ανία ςξσπ, ξι διατξοέπ (απξμείχρη) 

καςαυχοξϋμςαι χπ ένξδα ρςα απξςελέρμαςα. α ξικϊπεδα δεμ απξρβέμξμςαι. Ξι απξρβέρειπ 

ςχμ λξιπόμ παγίχμ ρςξιυείχμ λξγίζξμςαι με ςημ μέθξδξ ςηπ ρςαθεοήπ απϊρβερηπ βάρει ςηπ 

εκςιμόμεμηπ χτέλιμηπ ζχήπ ςχμ παγίχμ.  
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Δεμ σπάουξσμ εγγεγοαμμέμα εμποάγμαςα βάοη επί ςχμ ακιμήςχμ ςηπ εςαιοείαπ.  

Ιαςχςέοχ παοαςίθεμςαι πίμακεπ με ςιπ μεςαβξλέπ ςχμ εμρόμαςχμ παγίχμ ςξσ ξμίλξσ και 

ςηπ εςαιοείαπ: 

 

Πίμακαπ μεςαβξλήπ εμρώμαςχμ ακιμηςξπξιήρεχμ Ομίλξσ 

 

Γήπεδα Κηήπια

Μησαν/κόρ 

Δξοπλιζμόρ

Μεηαθοπικά 

Μέζα

Έπιπλα και Λοιπόρ 

Δξοπλιζμόρ

Πάγια ςπό 

εκηέλεζη ύνολο

Κόζηορ Κηήζηρ 

1/1/2009 22.500.000,00       200.311.280,35       49.391.791,18        548.876,20      9.669.646,53              1.784.948,12      284.206.542,38       

Πξνζζήθεο 220.094,95              1.455.899,19          10.965,60        2.124.727,73              375.375,41         4.187.062,88           

Πσιήζεηο-Μεηώζεηο 0,00                         

Μεηαθνξέο 0,00                         (131.681,64)            17.334,00        45.018,97                   (106.830,91)        (176.159,58)             

ύνολο 31/12/09 22.500.000,00       200.531.375,30       50.716.008,73        577.175,80      11.839.393,23            2.053.492,62      288.217.445,68       

ωπεςμένερ Αποζβ. 

1/1/2009 0,00                       (8.400.788,35)          (10.976.442,61)       (326.232,81)     (3.081.375,15)             0,00                    (22.784.838,92)        

Απνζβέζεηο ρξήζεο (2.955.632,28)          (2.678.855,07)         (44.039,32)       (1.143.478,37)             (6.822.005,04)          

Πσιήζεηο-Μεηώζεηο 0,00                         

Μεηαθνξέο 149.967,17             25.882,57                   175.849,74              

ύνολο 31/12/09 0,00                       (11.356.420,63)        (13.505.330,51)       (370.272,13)     (4.198.970,95)             0,00                    (29.430.994,22)        

Αναπόζβεζηη Αξία 

31/12/2008 22.500.000,00       191.910.492,00       38.415.348,57        222.643,39      6.588.271,38              1.784.948,12      261.421.703,46       

Αναπόζβεζηη Αξία 

31/12/2009 22.500.000,00       189.174.954,67       37.210.678,22        206.903,67      7.640.422,28              2.053.492,62      258.786.451,46       

ΟΜΙΛΟ

 

Πίμακαπ μεςαβξλήπ εμρώμαςχμ ακιμηςξπξιήρεχμ Δςαιοείαπ 

 

Γήπεδα Κηήπια

Μησαν/κόρ 

Δξοπλιζμόρ

Μεηαθοπικά 

Μέζα

Έπιπλα και Λοιπόρ 

Δξοπλιζμόρ

Πάγια ςπό 

εκηέλεζη ύνολο

Κόζηορ Κηήζηρ 

1/1/2009 22.500.000,00       194.456.617,80       49.201.625,18        548.876,20       9.620.389,42           1.784.948,12      278.112.456,72       

Πξνζζήθεο 220.094,95              1.452.949,19          10.965,60         2.123.065,42           375.375,41         4.182.450,57           

Πσιήζεηο-Μεηώζεηο 0,00                         

Μεηαθνξέο 0,00                         (131.681,64)            17.334,00         45.018,97                (106.830,91)        (176.159,58)             

ύνολο 31/12/09 22.500.000,00       194.676.712,75       50.522.892,73        577.175,80       11.788.473,81         2.053.492,62      282.118.747,71       

ωπεςμένερ Αποζβ. 

1/1/2009 0,00                       (8.400.788,35)          (10.936.723,29)       (326.232,81)      (3.058.558,66)         0,00                    (22.722.303,11)        

Απνζβέζεηο ρξήζεο (2.845.567,68)          (2.655.829,37)         (44.039,32)        (1.138.490,92)         (6.683.927,29)          

Πσιήζεηο-Μεηώζεηο 0,00                         

Μεηαθνξέο 149.967,17             26.192,41                176.159,58              

ύνολο 31/12/09 0,00                       (11.246.356,03)        (13.442.585,49)       (370.272,13)      (4.170.857,17)         0,00                    (29.230.070,82)        

Αναπόζβεζηη Αξία 

31/12/2008 22.500.000,00       186.055.829,45       38.264.901,89        222.643,39       6.561.830,76           1.784.948,12      255.390.153,61       

Αναπόζβεζηη Αξία 

31/12/2009 22.500.000,00       183.430.356,72       37.080.307,24        206.903,67       7.617.616,64           2.053.492,62      252.888.676,89       

ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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11 Δπεμδύρειπ ρε ακίμηςα 

Ξι επεμδϋρειπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ αμαλϋξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα  

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Κόζηορ Κηήζηρ 1/1/2009 5.250.000,00       11.214.727,15       

Πξνζζήθεο

Πσιήζεηο-Μεηώζεηο

Μεηαθνξέο

ύνολο 31/12/09 5.250.000,00       11.214.727,15       

ωπεςμένερ Αποζβ. 1/1/2009 (55.032,30)           (165.096,90)           

Απνζβέζεηο ρξήζεο 55.032,30            (55.032,30)             

Πσιήζεηο-Μεηώζεηο

Μεηαθνξέο

ύνολο 31/12/09 0,00                     (220.129,20)           

Αναπόζβεζηη Αξία 31/12/2008 5.194.967,70       11.049.630,25       

Αναπόζβεζηη Αξία 31/12/2009 5.250.000,00       10.994.597,95       

 

ξ κξμδϋλι ρε εμξπξιημέμξ επίπεδξ ατξοά γήπεδξ, εμό ρε εςαιοικϊ επίπεδξ ατξοά και 

μέοξπ εμϊπ κςηοίξσ, ςξ ξπξίξ μιρθόμεςαι ρςη θσγαςοική εςαιοεία EMC. 

12 Άσλα πεοιξσριακά ρςξιυεία 

α άσλα πεοιξσριακά ρςξιυεία ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ αμαλϋξμςαι ρςξμ παοακάςχ 

πίμακα : 

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Κόζηορ Κηήζηρ 1/1/2009 1.671.522,00       1.665.172,00         

Πξνζζήθεο 6.662.805,00       6.662.805,00         

Πσιήζεηο-Μεηώζεηο

Μεηαθνξέο

ύνολο 31/12/09 8.334.327,00       8.327.977,00         

ωπεςμένερ Αποζβ. 1/1/2009 (855.402,07)         (851.082,07)           

Απνζβέζεηο ρξήζεο (165.522,03)         (163.492,04)           

Πσιήζεηο-Μεηώζεηο

Μεηαθνξέο

ύνολο 31/12/09 (1.020.924,10)      (1.014.574,11)        

Αναπόζβεζηη Αξία 31/12/2008 816.119,93          814.089,93            

Αναπόζβεζηη Αξία 31/12/2009 7.313.402,90       7.313.402,89         

 

 

Ρςα άωλα πεοιξσριακά ρςξιυεία δεμ πεοιλαμβάμεςαι ςξ διαθέριμξ λξγιρμικϊ, ςξ ξπξίξ καςά 

πάγια ςακςική πεοιλαμβάμεςαι ρςξμ λξιπϊ ενξπλιρμϊ.  

Ξι ποξρθήκεπ ςηπ υοήρηπ ατξοξϋμ ςημ ρϋμβαρη μεςανϋ ςηπ ΔΑΒ και ςηπ EADS βάρει ςηπ 

ξπξίαπ η εςαιοεία θα λάβει ςευμξγμχρία και ποϊρβαρη ρε βάρειπ δεδξμέμχμ για αεοξρκάτη 
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πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για πξλιςικξϋπ και ρςοαςιχςικξϋπ ρκξπξϋπ. Ζ ςευμξγμχρία ασςή θα 

είμαι βαρική για ςημ αμάληφη έογχμ απϊ ςημ εςαιοεία χπ σπεογξλάβξπ εςαιοειόμ ςξσ 

ενχςεοικξϋ. 

 

13 Δπεμδύρειπ ρε θσγαςοικέπ επιυειοήρειπ 

Ζ Ληςοική εςαιοεία ρσμμεςέυει ρςξ κετάλαιξ ςηπ εςαιοείαπ “EMC ΔΚΚΑΡ Α.Δ.” με άμερξ 

πξρξρςϊ 100%, η ξπξία εμξπξιείςαι με ςη μέθξδξ ςηπ ξλικήπ εμξπξίηρηπ. 

 

31/12/2009 31/12/2008

Τπόλοιπα Έναπξηρ Πεπιόδος 0,01                     0,01                    

Πξνζζήθεο

Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 220.000,00          399.747,00         

Γηαγξαθέο

Απνκείσζε (220.000,00)         (399.747,00)        

Τπόλοιπο Λήξηρ Πεπιόδος 0,01                     0,01                    

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

Ξι λξγιρςικήπ ανία ςηπ αμχςέοχ θσγαςοικήπ αμαλϋεςαι χπ ενήπ: 

Δπωνςμία 31/12/2009 31/12/2008

EMC A.E. Αμία Κηήζεο 3.595.250,00       3.375.250,00      

Μείνλ: Πξόβιεςε Απνκείσζεο 

αμίαο ζπκκεηνρήο (3.595.249,99)      (3.375.249,99)     

ύνολο 0,01                     0,01                    

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

14 Λξιπέπ επεμδύρειπ 

Ξι λξιπέπ επεμδϋρειπ ςξσ Ξμίλξσ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 

31/12/2009 31/12/2008

Τπόλοιπα Έναπξηρ Πεπιόδος 6.989.586,59       4.859.616,90      

Πξνζζήθεο

Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 3.753.882,00      

Γηαγξαθέο

Απνκείσζε (2.156.969,78)      (1.623.912,31)     

Τπόλοιπο Λήξηρ Πεπιόδος 4.832.616,81       6.989.586,59      

ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

Ζ αμαμϊοτχρη πξρξϋ εσοό 1.623.912,31, ςηπ ποξηγξϋμεμηπ υοήρηπ 2008, ατξοά ςημ 

απξςίμηρη ςηπ εςαιοείαπ 1 Source Αεοξπξοικέπ Σπηοερίεπ ΑΔ, η ξπξία δεμ είυε διεμεογηθεί 

καςά ςη ρϋμςανη ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ςηπ ποξηγξϋμεμηπ υοήρηπ 2008. Ζ εςαιοεία 

εταομϊζξμςαπ ςξ ΔΚΟ 8 «Λεςαβξλέπ ςχμ Κξγιρςικόμ Δκςιμήρεχμ και Κάθη», 
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αμαποξράομξρε ςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ ποξηγξϋμεμηπ υοήρηπ 2008. Οεοαιςέοχ 

αμάλσρη παοαςίθεςαι ρςημ ρημείχρη 44. 

 

Ξι ρσμμεςξυέπ ςξσ Ξμίλξσ πεοιγοάτξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα:  

 

      Πξρξρςό ρσμμεςξυήπ 

Δπχμσμία 
Φώοα 

Δγκαςάρςαρηπ 
υέρη 

σμμεςξυήπ 
31.12.2009 31.12.2008 

PMC A.E. Δλλάδα Άμερη 49% 49% 

1 Source Αεοξπξοικέπ 
Σπηοερίεπ Α.Δ. 

Δλλάδα Άμερη 49% 49% 

 

Ξι αμχςέοχ εςαιοείεπ εμρχμαςόθηκαμ με ςη μέθξδξ ςηπ καθαοήπ θέρηπ. 

Δκςϊπ ςχμ αμχςέοχ εςαιοειόμ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ λξγαοιαρμϊ και καςαβξλή πξρξϋ για 

ρσμμεςξυή ρςξ κετάλαιξ ςηπ σπϊ ίδοσρη εςαιοεία SHARC εγκαςερςημέμηπ ρςημ Ιίμα, η ξπξία 

μαςαιόθηκε ρε επϊμεμη πεοίξδξ. 

Ξι λξγιρςικέπ ανίεπ ςχμ αμχςέοχ ρσμμεςξυόμ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ:  

Δπωνςμία 31/12/2009 31/12/2008

PMC A.E. Αμία Κηήζεο 43.140,13            43.140,13            

Μείνλ: Πξόβιεςε Απνκείσζεο 

αμίαο ζπκκεηνρήο (43.140,13)           (43.140,13)          
1-Source Αεποποπικέρ 

Τπηπεζίερ Α.Δ. Αμία Κηήζεο 12.181.023,00     12.181.023,00     

Μείνλ: Πξόβιεςε Απνκείσζεο 

αμίαο ζπκκεηνρήο (7.348.406,19)      (5.191.436,41)     

SHARC Αμία Κηήζεο 28.396,68            28.396,68            

Μείνλ: Πξόβιεςε Απνκείσζεο 

αμίαο ζπκκεηνρήο (28.396,68)           (28.396,68)          

ύνολο 4.832.616,81       6.989.586,59       

ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

15 Λξιπά ρςξιυεία μη κσκλξτξοξύμςξπ εμεογηςικξύ 

Ρςημ καςηγξοία ασςή πεοιλαμβάμξμςαι πάρηπ τϋρεχπ εγγσήρειπ και ποξκαςαβξλέπ για 

διάτξοεπ παοξυέπ.  

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Πάγηα πξνθαηαβνιή FMS 1.814.035,54       2.202.772,21    1.814.035,54       2.202.772,21    

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 267.696,05          268.752,05       259.752,51          259.752,51       

Λνηπέο Απαηηήζεηο 1.746,00              0,00                  1.746,00              0,00                  

ύνολο 2.083.477,59       2.471.524,26    2.075.534,05       2.462.524,72    

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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ξ κϋοιξ πξρϊ ατξοά ςημ ποξκαςαβξλή πξσ έυει καςαβάλει η εςαιοεία ποξκειμέμξσ μα είμαι 

ετικςή η λήφη σλικόμ απϊ ςξ διεθμέπ δίκςσξ ποξμήθειαπ πξλεμικξϋ σλικξϋ F.M.S., η ξπξία 

έυει καςαβληθεί ρε δξλάοια  ΖΟΑ, και η μεςαβξλή ςηπ ατξοά ςημ απξςίμηρή ςηπ. 

16 Απξθέμαςα 

α απξθέμαςα ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Παξαγσγή ζε εμέιημε 33.350.271,16     32.228.050,21      33.350.271,16      32.228.050,21      

Δκπνξεύκαηα 70.389.788,09     59.171.167,00      70.389.788,09      59.171.167,00      

Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο 22.051.627,40     17.157.016,00      22.051.627,40      17.157.016,00      

Μείον: πξόβιεςε απαμίσζεο απνζεκάησλ (21.031.443,00)    (18.798.826,00)     (21.031.443,00)     (18.798.826,00)     

Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ 115.541.393,20   108.736.858,65    115.541.393,20    108.736.858,65    

Μείον: πξόβιεςε κε ιήςεο εκπνξεπκάησλ (2.097.258,87)      (1.122.710,75)       (2.097.258,87)       (1.122.710,75)       

ύνολο 218.204.377,98   197.371.555,11    218.204.377,98    197.371.555,11    

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

17 Πελάςεπ και λξιπέπ απαιςήρειπ 

Ξι πελάςεπ και λξιπέπ εμπξοικέπ απαιςήρειπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ αμαλϋξμςαι 

πεοαιςέοχ χπ ενήπ:  

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Απαηηήζεηο από Πειάηεο 105.036.652,38 103.640.013,10 104.880.179,90 103.471.092,03

Καηαζθεπαζηηθά πκβόιαηα 211.535.185,88 186.441.666,75 211.535.185,88 186.441.666,75

Λνηπέο Απαηήζεηο 13.356.672,29 14.166.780,94 14.296.362,92 14.897.630,79
ύνολο 329.928.510,55      304.248.460,79       330.711.728,70       304.810.389,57       

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

17.1 Απαιςήρειπ από Πελάςεπ 

Ξι απαιςήρειπ απϊ Οελάςεπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 
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31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Πειάηεο Δζσηεξηθνύ 4.060.659,10          3.536.678,53           3.964.031,62           3.351.641,07           

Μείνλ : Απνκείσζε (990.608,16)            (328.941,86)             (990.608,16)             (270.674,47)             

Δπηζθαιείο Πειάηεο 2.005.650,45          1.968.430,61           1.880.851,05           1.880.851,05           

Μείνλ : Απνκείσζε (2.005.650,45)         (1.968.430,61)          (1.880.851,05)          (1.880.851,05)          

Πειάηεο Δμσηεξηθνύ 22.171.336,80        32.170.126,63         22.165.785,16         32.168.274,99         

Μείνλ : Απνκείσζε (1.626.768,15)         (230.868,97)             (1.624.916,51)          (229.017,33)             

Διιεληθό Γεκόζην 47.572.082,40        22.526.293,76         47.572.082,40         22.526.293,76         

Μείνλ : Απνκείσζε (43.756,24)              (2.165.796,68)          (43.756,24)               (2.165.796,68)          

Δπίδηθνη Πειάηεο 2.663.591,54          1.487.928,83           2.023.518,58           847.855,87              

Μείνλ : Απνκείσζε (2.663.591,54)         (1.476.546,32)          (2.023.518,58)          (836.473,36)             

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο 56.145,00               42.151,00                0,00                         0,00                         

πλαιιαγκαηηθέο ζε θαζπζηέξεζε 95.477,62               95.477,62                95.477,62                95.477,62                

Μείνλ : Απνκείσζε (95.477,62)              (95.477,62)               (95.477,62)               (95.477,62)               

Πξόγξακκα ΛΑΔΚ 640.000,00             340.000,00              640.000,00              340.000,00              

Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 1.214.564,93          0,00                         1.214.564,93           0,00                         

Απαηηήζεηο από Πξνγξάκκαηα 31.982.996,70        47.738.988,18         31.982.996,70         47.738.988,18         

ύνολο 105.036.652,38      103.640.013,10       104.880.179,90       103.471.092,03       

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

17.2 Καςαρκεσαρςικά Σσμβόλαια 

α εμταμιζϊμεμα ρςξ Θρξλξγιρμϊ πξρά αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Πξόγξακκα ΔΡΜΖ 227.635.115,13      227.635.115,00       227.635.115,13       227.635.115,00       

Μείνλ : Απνκείσζε (16.099.929,25)       (41.193.448,25)        (16.099.929,25)        (41.193.448,25)        

ύνολο 211.535.185,88      186.441.666,75       211.535.185,88       186.441.666,75       

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

α έρξδα και ςα ένξδα πξσ ατξοξϋμ ςημ κάθε ρϋμβαρη καςαρκεσήπ έογχμ αμαγμχοίζξμςαι 

ρςα απξςελέρμαςα ςηπ υοήρεχπ, αμάλξγα με ςξ ρςάδιξ ξλξκλήοχρηπ ςηπ ρσμβαςικήπ 

δοαρςηοιϊςηςαπ καςά ςημ ημεοξμημία καςάοςιρηπ ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ. Δπξμέμχπ 

ςξ κϊρςξπ ςχμ έογχμ πξσ έυει μεμ εκςελερςεί, αλλά δεμ έυει ςιμξλξγηθεί αμςίρςξιυα ρςξμ 

πελάςη, καςαυχοείςαι ρςημ καςάρςαρη απξςελερμάςχμ υοήρηπ μαζί με ςξ αμαλξγξϋμ 

ρσμβαςικϊ κέοδξπ ή ζημιά. Δπιπλέξμ για ςα έογα για ςα ξπξία εκςιμήθηκε ϊςι καςά ςημ 

ξλξκλήοχρη ςξσπ θα σπάουει ζημιξγϊμξ απξςέλερμα, η ζημιά ασςή αμαγμχοίζεςαι άμερα 

ρςα απξςελέρμαςα. Για ςημ αμαγμόοιρη ςχμ ερϊδχμ, υοηριμξπξιείςαι η Μέθξδξπ 

Πξρξρςιαίαπ Ολξκλήοχρηπ (Percentage of Completion Method). ξ πξρξρςϊ ξλξκλήοχρηπ 

για ςη υοήρη 2009 και 2008 αμέουεςαι ρε 92,93% και 81,90% αμςίρςξιυα. 

31/12/2009 31/12/2008

σξεπηηθά έζνδα ησλ ππό εμέιημε έξγσλ από έλαξμή ηνπο 211.535.185,88     186.441.666,88     

σξεπηηθά θόζηε ησλ ππό εμέιημε έξγσλ από έλαξμή ηνπο 194.560.936,18     175.921.173,01     

σξεπηηθά αλαγσλξηζκέλα θέξδε από ηελ έλαξμε ησλ έξγσλ 16.974.249,70       10.520.493,87       

Απαηηήζεηο δεδνπιεπκέλεο κε ηηκνινγεκέλεο 211.535.185,88     186.441.666,88     

Πξνθαηαβνιέο 171.129.941,31     145.498.561,32     

ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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Ζ λητθείρα ποξκαςαβξλή πεοιλαμβάμει και πξρϊ λιοόμ Αγγλίαπ, ςξ ξπξίξ έυει απξδξθεί 

βάρει ςηπ ρσμβάρεχπ. 

 

17.3 Λξιπέπ Απαιςήρειπ 

Ξι λξιπέπ απαιςήρειπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Έμνδα επόκελεο ρξήζεο & ινηπέο 

απαηηήζεηο 244.684,00           182.030,49           244.684,00          182.030,49           

Σόθνη εηζπξαθηένη 1.840,42               279,95                  1.840,42              279,95                  

Βξαρππξόζεζκεο απαηη.θαηά 

ζπλδ.επηρεηξήζεσλ 1.143.762,11        563.563,76           2.112.340,64       1.339.856,76        

Μείνλ : Απνκείσζε (1.057.228,74)       (550.208,29)          (1.057.228,74)      (550.208,29)          

Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά 

ινηπνύ ζπκκεηνρηθνύ ελδηαθέξνληνο 

επηρεηξήζεηο 1.710.898,16        825.927,45           1.710.898,16       825.927,45           

Μείνλ : Απνκείσζε (736.260,92)          (514.763,89)          (736.260,92)         (514.763,89)          

Υξεώζηεο Γηάθνξνη 11.847.419,16      11.593.965,56      11.775.660,79     11.505.285,38      

Μείνλ : Απνκείσζε (1.286.383,63)       (496.126,72)          (1.243.146,60)      (452.889,69)          

Λνγαξ.Γηαρ/ζεσο πξνθ/ιώλ θαη 

πηζηώζεσλ 158.333,05           192.027,26           157.966,49          192.027,26           

Μείνλ : Απνκείσζε (39.734,75)            (41.420,24)            (39.734,75)           (41.420,24)            

Μεηνρηθό Σακείν Αεξνπνξίαο 1.150.468,77        0,00                      1.150.468,77       

Ο.Γ.Γ.Τ. 425.572,78           425.462,26           425.572,78          425.462,26           

Μείνλ : Απνκείσζε (425.572,78)          0,00                      (425.572,78)         0,00                      

Πνηληθέο Ρήηξεο 1.338.033,47        1.540.463,03        1.338.033,47       1.540.463,03        

Μείνλ : Απνκείσζε (1.338.033,47)       (1.539.631,34)       (1.338.033,47)      (1.539.631,34)       

Δπηδνηνύκελα έζνδα ρξήζεο 1.526.381,14        2.094.932,59        1.526.381,14       2.094.932,59        

Μείνλ : Απνκείσζε (1.526.381,14)       (225.422,95)          (1.526.381,14)      (225.422,95)          

Αγνξέο ππό παξαιαβή 2.887.033,74        2.798.575,06        2.887.033,74       2.798.575,06        

Μείνλ : Απνκείσζε (2.668.159,08)       (2.682.873,04)       (2.668.159,08)      (2.682.873,04)       

ύνολο 13.356.672,29      14.166.780,94      14.296.362,92     14.897.630,79      

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

18 Φοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία ρε εύλξγη ανία μέρχ απξςελερμάςχμ. 

α υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία πξσ απξςιμόμςαι ρςημ εϋλξγη ανία μέρχ 

απξςελερμάςχμ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ έυξσμ χπ ενήπ:  

Δπωνςμία 31/12/2009 31/12/2008

EBETAM A.E. Αμία Κηήζεο 14.673,51            14.673,51            

Μείνλ: Πξόβιεςε Απνκείσζεο (9.340,33)             (3.690,20)            

TEXN.ΠΑΡΚΟ ΘΔΑΛ. Α.Δ. Αμία Κηήζεο 14.700,00            14.700,00            

Μείνλ: Πξόβιεςε Απνκείσζεο (12.208,81)           (11.102,00)          

HELLAS SAT CONSORTIUM LTD Αμία Κηήζεο 2.054.741,53       2.054.741,53       

Μείνλ: Πξόβιεςε Απνκείσζεο (905.396,52)         (974.245,18)        

ύνολο 1.157.169,38       1.095.077,66       

ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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19 Σαμειακά διαθέριμα και ςαμειακά ιρξδύμαμα. 

α διαθέριμα και ιρξδϋμαμα ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ έυξσμ χπ ενήπ: 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 2.845,74              11.971,09            169,45                45,10                 

Γηαζέζηκα ζηηο ηξάπεδεο 25.282.941,62     37.428.164,57     25.151.830,74    37.264.113,91   

Γεζκεπκέλνη ινγ/ζκνί θαηαζέζεσλ 7.057,00              7.057,00              7.057,00             7.057,00            

ύνολο Αποζβέζεων 25.292.844,36     37.447.192,66     25.159.057,19    37.271.216,01   

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

20 Μεςξυικό κετάλαιξ. 

Ζ ενέλινη και ξ ςοϊπξπ κάλσφηπ ςξσ Λεςξυικξϋ Ιεταλαίξσ ςηπ Δςαιοίαπ μέυοι 31.12.2009 

παοξσριάζξμςαι ρςξμ Οίμακα πξσ ακξλξσθεί:  
 

Α/Α
Ημερομηνία Γενικήσ 

υνζλευςησ
Ποςό Αφξηςησ

φνολο Μετοχικοφ 

Κεφαλαίου

φνολο 

Μετοχών

1 Καταςτατικό 5.135.730,01 5.135.730,01 175.000

2 13/6/1983 6.475.069,70 11.610.799,71 395.638

3 7/9/1984 5.869.405,72 17.480.205,43 595.638

4 9/5/1985 5.869.405,72 23.349.611,15 795.638

5 25/7/1986 8.804.108,58 32.153.719,73 1.095.638

6 18/5/1987 23.477.622,89 55.631.342,62 1.895.638

7 23/3/1988 -2.976.962,58 52.654.380,04 1.794.198

8 23/9/1988 14.673.514,31 67.327.894,35 2.294.198

9 14/4/1989 9.099.867,94 76.427.762,29 2.604.276

10 22/12/1989 -3.839.383,71 72.588.378,58 2.473.449

11 15/9/1990 8.804.108,58 81.392.487,16 2.773.449

12 9/6/1995 1.017.372.149,67 1.098.764.636,83 37.440.405

13 18/12/1995 -490.474.658,84 608.289.977,99 20.727.481

14 26/5/1998 117.354.541,45 725.644.519,44 24.726.337

15 15/12/1998 -8.083.198,83 717.561.320,61 24.450.902

16 24/9/1999 26.418.283,20 743.979.603,81 25.351.105

17 17/5/2000 2.926.955,25 746.906.559,06 25.450.841

18 15/12/2000 19.528.716,07 766.435.275,13 26.116.282

19 23/3/2001 2.306.999,27 768.742.274,40 26.194.893

20 19/10/2001 25.267.322,08 794.009.596,48 27.055.877

21 24/5/2002

Αφξθςθ Ονομαςτικισ 

Αξίασ 794.009.596,48 26.466.986

22 24/5/2002 -16,48 794.009.580,00 26.466.986

23 29/10/2002 23.525.100,00 817.534.680,00 27.251.156

24 26/5/2003 12.535.980,00 830.070.660,00 27.669.022

25 21/11/2003 8.324.670,00 838.395.330,00 27.946.511

26 28/6/2004 8.653.410,00 847.048.740,00 28.234.958

27 3/6/2005 5.478.270,00 852.527.010,00 28.417.567

28 27/3/2006 14.137.320,00 866.664.330,00 28.888.811

29 6/12/2006 23.157.390,00 889.821.720,00 29.660.724

30 6/7/2007 11.439.900,00 901.261.620,00 30.042.054

31 11/3/2008 4.216.140,00 905.477.760,00 30.182.592

32 12/12/2008 1.439.310,00 906.917.070,00 30.230.569

33 18/3/2009 2.340.570,00 909.257.640,00 30.308.588  
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Βάρει ςηπ απϊταρηπ ςηπ Έκςακςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ ςχμ Λεςϊυχμ απξταρίρθηκε η 

αϋνηρη ςξσ Λεςξυικξϋ Ιεταλαίξσ ςηπ εςαιοείαπ καςά εσοό 2.340.570,00, ςξ ξπξίξ 

αμςιρςξιυεί ρε βεβαιχθέμςα υοέη ςηπ εςαιοείαπ (απϊ δάμεια) ποξπ ςξ Δλλημικϊ Δημϊριξ 

πεοιϊδξσ 31.10.2008 έχπ 13.2.2009 πξσ κεταλαιξπξιήθηκαμ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 14 ςξσ 

Μ.2303/1995 ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ άοθοξ 12 ςξσ Μ.2469/1997 με ςημ έκδξρη 78.019 μεςξυόμ 

ξμξμαρςικήπ ανίαπ εσοό 30,00 η κάθε μία, ξι ξπξίεπ αμαλήτθηκαμ απϊ ςξ Δλλημικϊ 

Δημϊριξ. 

 

21 Λξιπά απξθεμαςικά 

α Κξιπά απξθεμαςικά ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ έυξσμ χπ ενήπ:  

31/12/2009 31/12/2008

Σαθηηθό Απνζεκαηηθό 210.284,58          210.284,58   

Δηδηθά Απνζεκαηηθά 16,49                   16,49            

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 

εηδηθώλ δηαηέμεσλ λόκσλ 739.498,64          739.498,64   

ύνολο 949.799,71          949.799,71   

ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

22 Μακοξποόθερμεπ και βοαυσποόθερμεπ δαμειακέπ σπξυοεώρειπ 

Ξι δαμειακέπ σπξυοεόρειπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ έυξσμ χπ ενήπ:  

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Μακποππόθεζμορ δανειζμόρ

Οκνινγηαθά δάλεηα 484.000.000,00   414.000.000,00   484.000.000,00   414.000.000,00   

ύνολο μακποππόθεζμων δανείων 484.000.000,00   414.000.000,00   484.000.000,00   414.000.000,00   

Βπασςππόθεζμορ δανειζμόρ

Σξαπεδηθνί αλνηθηνί ινγαξηαζκνί 55.253.585,18     77.981.114,00     55.253.585,18     77.981.114,00     

Οκνινγηαθά δάλεηα (Βξαρππξόζεζκν 

κέξνο) 0,00                     70.000.000,00     0,00                     70.000.000,00     

Τπνρξέσζε από θάιπςε δαλεηαθώλ 

ππνρξεώζεσλ από ην Διιεληθό Γεκόζην 131.236.239,86   39.511.126,61     131.236.239,86   39.511.126,61     

ύνολο βπασςππόθεζμων δανείων 186.489.825,04   187.492.240,61   186.489.825,04   187.492.240,61   

ύνολο δανείων 670.489.825,04   601.492.240,61   670.489.825,04   601.492.240,61   

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Μέρξη 1 έηνο 186.489.825,04    187.492.240,61    186.489.825,04    187.492.240,61    

Μεηαμύ 1 θαη 5 εηώλ 444.000.000,00    185.000.000,00    444.000.000,00    185.000.000,00    

Πάλσ από 5 έηε 40.000.000,00      229.000.000,00    40.000.000,00      229.000.000,00    

ύνολο 670.489.825,04    601.492.240,61    670.489.825,04    601.492.240,61    

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

ξ μέρξ κϊρςξπ δαμειρμξϋ απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα για ςξμ ϊμιλξ και ςημ εςαιοεία αμέουεςαι 

ςημ 31/12/2009 ρσμξλικά ρε 4,10%. Διδικϊςεοα για ςξμ μακοξποϊθερμξ ςοαπεζικϊ δαμειρμϊ 

ςξ μέρξ επιςϊκιξ αμέουεςαι ρε 4,20%, με ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςξσ μα είμαι ρςαθεοϊ, εμό για 

ςξ βοαυσποϊθερμξ ςοαπεζικϊ δαμειρμϊ ςξ μέρξ επιςϊκιξ αμέουεςαι ρε 3,19% και είμαι 

κσμαιμϊμεμξ. 

 

ξ μέρξ κϊρςξπ δαμειρμξϋ αμά ςοάπεζα για ςξμ ϊμιλξ και ςημ εςαιοεία αμέουεςαι ρε: 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Μακποππόθεζμα Γάνεια

Δζληθή Σξάπεδα 4,156% 3,894% 4,156% 3,894%

Alpha Σξάπεδα 3,770% 3,770% 3,770% 3,770%

Δκπνξηθή Σξάπεδα 5,075% 5,075% 5,075% 5,075%

Βπασςππόθεζμα Γάνεια

Γεληθή Σξάπεδα 3,011% 6,139% 3,011% 6,139%

Δζληθή Σξάπεδα 4,011% 5,130% 4,011% 5,130%

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

  

Έχπ ςημ 7/7/2009 ςξ ρϋμξλξ ςξσ μακοξποϊθερμξσ δαμειρμξϋ λξγίζξμςαμ ςϊκξι με ρςαθεοϊ 

επιςϊκιξ. Ιαςά ςημ αμχςέοχ ημεοξμημία λήτθηκε δάμειξ απϊ ςημ Δθμική οάπεζα πξρξϋ 

εσοό 70.000.000,00, για ςξ ξπξίξ ςξ επιςϊκιξ σπξλξγίζεςαι με βάρη ςξ Euribor 6 μημόμ με 

επιβάοσμρη πεοιθχοίξσ 2,40%. Για ςξ ρϋμξλξ ςξσ βοαυσποϊθερμξσ δαμειρμξϋ λξγίζξμςαι 

ςϊκξι με επιςϊκιξ βάρηπ ςξ Euribor Overnight και ςημ ποξρθήκη διατξοεςικξϋ πεοιθχοίξσ 

αμά πιρςόςοια ςοάπεζα. 

 

Για ςημ εναρτάλιρη ςχμ ςοαπεζικόμ δαμείχμ και πιρςόρεχμ δεμ σπάουξσμ εγγεγοαμμέμεπ 

ποξρημειόρειπ σπξθηκόμ ή σπξθήκεπ επί ςχμ ακιμήςχμ ςηπ εςαιοείαπ. Ξι δαμειακέπ 

σπξυοεόρειπ ςελξϋμ σπϊ ςημ εγγϋηρη ςξσ Δλλημικξϋ Δημξρίξσ. 

Δεμ στίρςαςαι ρσμαλλαγμαςικϊπ κίμδσμξπ γιαςί ςξ ρϋμξλξ ςχμ δαμείχμ είμαι ρε εσοό.  
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23 Αμαβαλλόμεμεπ τξοξλξγικέπ σπξυοεώρειπ. 

Ξι αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ έυξσμ χπ ενήπ:  

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Τπόλοιπο Έναπξηρ 950.689,02        2.830.972,34     950.689,02        2.830.972,34     

Πξνζζήθεο Υξήζεο 0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   

Μεηώζεηο Υξήζεο 0,00                   (1.880.283,32)    0,00                   (1.880.283,32)    

Τπόλοιπο Λήξηρ 950.689,02        950.689,02        950.689,02        950.689,02        

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Αλαβαιιόκελνο θόξνο 

ππεξαμίαο γεπέδσλ 950.689,02        950.689,02        950.689,02        950.689,02        

ύνολο 950.689,02        950.689,02        950.689,02        950.689,02        

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

Απϊ ςημ εκςίμηρη ςχμ γηπέδχμ ςηπ εςαιοείαπ καςά ςημ μεςάβαρη ρςα ΔΟΥΑ ποξέκσφε 

σπεοανία ρσμξλικήπ ανίαπ € 11.323.889,37. Ιαςά ςημ ημεοξμημία μεςάβαρηπ αμαγμχοίρςηκε 

αμαβαλλϊμεμη τξοξλξγική σπξυοέχρη ρε πξρξρςϊ 25% επί ςηπ σπεοανίαπ (11.323.889,37 υ 

25% = 2.830.972,34).  

Ιαςά ςξ κλείριμξ ςηπ υοήρηπ 2008 δεμ ποαγμαςξπξιήθηκα καμία μεςαβξλή ρςξ ρυεςικϊ 

κξμδϋλι, παοά ςη μείχρη ςηπ αμχςέοχ σπεοανίαπ καςά πξρϊ εσοό 6.570.444,26, η ξπξία 

σπξλξγίρθηκε βάρει ςξσ Μ.2065/92 ϊπχπ ίρυσε καςά ςημ 31/12/2008. Οεοαιςέοχ, βάρει ςηπ 

ιρυϋξσραπ καςά ςημ 31/12/2008 τξοξλξγικήπ μξμξθερίαπ, ςξ πξρξρςϊ τϊοξσ 25% θα 

έποεπε μα μειχθεί ρε 20%, δεδξμέμηπ ςηπ ποξξδεσςικήπ μείχρηπ ςχμ ρσμςελερςόμ 

ποξξδεσςικά έχπ ςξ 2014 και ςημ αμσπαονία ποξθέρεχπ οεσρςξπξιήρεχπ ςχμ ξικξπέδχμ 

κσοιϊςηςαπ ςηπ εςαιοείαπ εμςϊπ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ασςξϋ. 

Ζ εςαιοεία ποξέβη καςά ςη ρϋμςανη ςχμ παοϊμςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ρε 

αμαμϊοτχρη ςξσ αμχςέοχ κξμδσλίξσ, με μεςατξοά πξρξϋ εσοό 1.880.283,32 ρςα 

απξςελέρμαςα ςηπ υοήρηπ 2008. Οεοαιςέοχ αμάλσρη πεοιλαμβάμεςαι ρςη ρημείχρη 44 ςχμ 

εςήριχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ. 

 

24 Τπξυοεώρειπ από ρσμβάρειπ υοημαςξδξςικήπ μίρθχρηπ. 

Ξι σπξυοεόρειπ απϊ ρσμβάρειπ υοημαςξδξςικήπ μίρθχρηπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ 

έυξσμ χπ ενήπ:  
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31/12/2009 31/12/2008

SUZUKI IGNIS 4.699,45          5.558,19         

CITROEN BERLINGO 1.4 VAN 3.838,55          4.819,94         

ΦΟΡΣΖΓΟ MITSUBISHI CANTER 0,00                 20.509,65       

VOLVO S602.0 LT T DESIGN LUXURY 0,00                 739,17            

VOLVO S602.0 LT T DESIGN LUXURY 0,00                 456,03            

SKODA FABIA 17.614,80        20.946,97       

ύνολο 26.152,80        53.029,95       

ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

25 Τπξυοεώρειπ παοξυώμ ποξρχπικξύ λόγχ ενόδξσ από ςημ σπηοερία. 

Ζ εςαιοία και ξ ϊμιλξπ με βάρη αμαλξγιρςική μελέςη ποξέβηραμ ρε εκςίμηρη ςηπ 

μελλξμςικήπ σπξυοέχρηπ για απξζημίχρη ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσπ λϊγχ ενϊδξσ ςξσ απϊ ςημ 

σπηοερία για ρσμςανιξδϊςηρη.  

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Παξνύζα αμία ππνρξεώζεσλ 50.802.790,56    57.189.774,62     50.714.050,81     57.086.627,01     

Με αλαγλσξηζκέλν θόζηνο αλαινγηζηηθό θέξδνο (δεκηά) 6.817.860,90      2.696.361,20       6.801.631,17       2.700.212,45       

Καθαπή ςποσπέωζη/(απαίηηζη) ζηον ιζολογιζμό 57.620.651,46    59.886.135,82     57.515.681,98     59.786.839,46     

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Κόζηνο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο 1.528.816,36       1.134.002,13     1.528.816,36       1.134.002,13     

Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο 3.145.437,61       2.975.517,69     3.139.764,49       2.971.011,68     

Κανονική επιβάπςνζη αποηελεζμάηων σπήζηρ 4.674.253,97       4.109.519,82     4.668.580,85       4.105.013,81     

πκπιεξσκαηηθό θόζηνο ησλ νθεηιώλ απνρώξεζεο 0,00                   0,00                     0,00                   

Γαπάλε αλαδηάξζξσζεο 0,00                   0,00                     0,00                   

Δπίδξαζε πεξηθνπήο / Γηαθαλνληζκνύ (1.131.011,92)     (844.487,08)       (1.131.011,92)     (844.487,08)       

Γηάθνξα έμνδα / (έζνδα) 0,00                   0,00                     0,00                   

ςνολική επιβάπςνζη αποηελεζμάηων σπήζηρ 3.543.242,05       3.265.032,74     3.537.568,93       3.260.526,73     

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑςζηαηικά ηηρ καηάζηαζηρ λογαπιαζμού 

αποηελεζμάηων σπήζηρ

 

Ζ επίδοαρη απϊ ςημ πεοικξπή ή ςξ διακαμξμιρμϊ ρε υοϊμξ μχοίςεοξ ςηπ αμαμεμϊμεμηπ 

βάρει ςηπ αμαλξγιρςήπ μελέςηπ ςηπ ποξηγξϋμεμηπ πεοιϊδξσ μεςατέοεςαι ρςα λξιπά 

απξςελέρμαςα. Ζ καμξμική επιβάοσμρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ πεοιϊδξσ μεοίζεςαι ρςα 

αμςίρςξιυα κέμςοα κϊρςξσπ. 

 



Δλλημική Αεοξπξοική Βιξμηυαμία Α.Δ. 

Δςήριεπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ 1.1.2009-31.12.2009 

Ρελίδα 60 απϊ 76 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Καζαξή ππνρξέσζε/(απαίηεζε) ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 59.886.135,82      61.033.018,37     59.786.839,46     60.938.228,02      

Πξαγκαηηθή ζπλεηζθνξά θαηαβιεζείζα από ηελ Δηαηξεία 0,00                     0,00                     0,00                      

Παξνρέο πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ Δηαηξεία (5.808.726,41)      (4.411.915,29)      (5.808.726,41)      (4.411.915,29)      

πλνιηθή επηβάξπλζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο 3.543.242,05        3.265.032,74       3.537.568,93       3.260.526,73        

Καθαπή ςποσπέωζη/(απαίηηζη) ιζολογιζμού 57.620.651,46      59.886.135,82     57.515.681,98     59.786.839,46      

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑΜεηαβολέρ ζηην καθαπή ςποσπέωζη / (απαίηηζη) ζηον 

ιζολογιζμό

 

26 Λξιπέπ ποξβλέφειπ. 

Ξι ποξβλέφειπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ έυξσμ χπ ενήπ: 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Πξνβιέςεηο απαηηήζεσλ θαηά ΗΚΑ 29.811,66        29.822,08     29.811,66     29.822,08    

Πξνβιέςεηο γηα πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο ππνβνιήο 

παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ 0,00                 0,00              0,00              0,00             

Καθαπή ςποσπέωζη/(απαίηηζη) ζηον ιζολογιζμό 29.811,66        29.822,08     29.811,66     29.822,08    

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

27 Δπιυξοηγήρειπ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Δπηρνξεγήζεηο κεραλνινγηθνύ θαη 

ινηπνύ εμνπιηζκνύ 18.237.090,35    17.054.140,05     18.086.815,49   16.888.888,31     

Δπηρνξεγήζεηο θηεξίσλ 12.592.384,24    12.764.709,56     12.592.384,24   12.764.709,56     

ύνολο 30.829.474,59    29.818.849,61     30.679.199,73   29.653.597,87     

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

Ιαςά ςη υοήρη ποαγμαςξπξιήθηκε πλήοηπ αμαμϊοτχρη ςχμ ρςξιυείχμ ςχμ επιυξοηγήρεχμ, 

δεδξμέμξσ ϊςι απϊ μεςαβάρεχπ ρςα ΔΟΥΑ δεμ είυε λητθεί σπϊφη ξ διατξοεςικϊπ ςοϊπξπ 

σπξλξγιρμξϋ ςχμ απξρβέρεχμ για ςα επιυξοηγξϋμεμα πάγια, ρε ρυέρη με ςα τξοξλξγικά 

ρςξιυεία. Απξςέλερμα ςηπ αμχςέοχ μεςαβξλή ήςαμ η μείχρη ςηπ Ιαθαοήπ Ηέρηπ ςημ 

1/1/2008 καςά εσοό 1.379.523,53, εμό και ξι απξρβέρειπ ςηπ υοήρηπ 2008 πεοιξοίρθηκαμ 

απϊ εσοό 1.721.150,27 ρε εσοό 754.229,14. 

Λεςά ςιπ αμχςέοχ μεςαβξλέπ η μηςοική εςαιοεία έυει σπϊλξιπξ επιυξοηγήρεχμ παγίχμ 

ρςξιυείχμ ςη 31.12.2009 εσοό 30.679.199,73 και ξι αμαλξγξϋρεπ ρςη υοήρη επιυξοηγήρειπ 

αμήλθαμ ρε εσοό 975.079,87, ςξ ξπξίξ είμαι πλήοχπ ρσγκοίριμξ με ςξ αμχςέοχ πξρϊ ςηπ 

υοήρεχπ 2008. Ζ θσγαςοική εςαιοεία E.M.C  έυει σπϊλξιπξ επιυξοηγήρεχμ παγίχμ 

ρςξιυείχμ ςημ 31.12.2009  € 150.274,86 και ξι αμαλξγξϋρεπ ρςη υοήρη επιυξοηγήρειπ 

αμήλθαμ ρε € 28.322.99. 
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28 Λξιπέπ μακοξποόθερμεπ σπξυοεώρειπ 

Ξι λξιπέπ μακοξποϊθερμεπ σπξυοεόρειπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ εςαιοείαπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ:  

31/12/2009 31/12/2008

Γάλεην P. & W. 12/11/04 3.612.510,00   3.612.510,00   

ύνολο 3.612.510,00   3.612.510,00   

ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

Δεμ σπάουει ποξρδιξοιρμϊπ ςξσ υοϊμξσ απϊδξρηπ ςξσ αμχςέοχ πξρξϋ, ςξ ξπξίξ βάρει 

ρσμτχμίαπ θα απξρβερθεί με ςημ απϊδξρη μεοιρμάςχμ ρσγκεκοιμέμηπ ρσμμεςξυήπ ςηπ 

εςαιοείαπ. 

 

29 Ποξμηθεσςέπ 

Ξι Οοξμηθεσςέπ και Κξιπέπ σπξυοεόρειπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ:  

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνύ 19.968.443,88    21.110.497,13     19.890.259,03   21.056.946,83     

Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνύ 42.069.722,66    35.801.641,78     42.069.722,66   35.800.543,78     

Μείνλ : Απνκείσζε (555.753,08)        (90.640,37)           (555.753,08)       (90.640,37)           

ύνολο 61.482.413,46    56.821.498,54     61.404.228,61   56.766.850,24     

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

30 Λξιπέπ Τπξυοεώρειπ 

Ξι Οοξβλέφειπ και Κξιπέπ σπξυοεόρειπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ:  
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31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Πξνθαηαβνιέο Πειαηώλ 249.427.916,62      208.682.925,01      249.427.916,62      208.674.534,61      

Έμνδα πξνζσπηθνύ πιεξσηέα 116.084,50             0,00                        116.084,50             0,00                        

Ακνηβέο ηξίησλ πιεξσηέεο 97.676,62               443.460,27             97.676,62               443.460,27             

Πξνκήζεηεο Πσιήζεσλ 636.733,14             544.282,98             636.733,14             544.282,98             

Γνπιεπκέλα έμνδα ηειεπηθνηλσληώλ 20.799,10               17.668,08               20.799,10               17.668,08               

Γνπιεπκέλα έμνδα ύδξεπζεο 5.294,64                 4.765,63                 5.294,64                 4.765,63                 

Γνπιεπκέλα έμνδα θπζηθνύ αεξίνπ 119.760,97             107.461,96             119.760,97             107.461,96             

Γνπιεπκέλα έμνδα γηα ινηπέο παξνρέο ηξίησλ 56.085,79               21.744,36               56.085,79               21.744,36               

Γηάθνξα έμνδα πιεξσηέα 31,45                      17.476,95               31,45                      17.476,95               

Γνπιεπκέλνη ηόθνη 9.958.565,82          8.819.339,00          9.958.565,82          8.819.339,00          

ΠΔΔΓ δαλείσλ εζσηεξηθνύ 2.335.692,30          2.133.989,00          2.335.692,30          2.133.989,00          

Τπνρξέσζε από πνηληθέο ξήηξεο 203.537,00             0,00                        203.537,00             0,00                        

Γνπιεπκέλα έμνδα πξνγξάκκαηνο ΔΡΜΖ 110.404.711,80      90.301.256,59        110.404.711,80      90.301.256,59        

Τπνρξεώζεηο από εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 538.884,33             0,00                        538.884,33             0,00                        

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 6.554.800,64          7.425.958,31          6.503.407,21          7.367.466,11          

Τπνρξεώζεηο γηα θόξνπο 2.930.375,24          3.571.362,34          2.860.404,24          3.545.071,06          

Τπνρξεώζεηο από δηαθνξέο θνξνι.ειέγρνπ 867.286,00             0,00                        867.286,00             0,00                        

Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο 2.091.114,23          1.915.253,82          2.083.547,16          1.910.856,11          

Γηθαηνύρνη ακνηβώλ 18.383,33               35.764,44               18.383,33               35.364,44               

Μεηνρηθό ηακείν ηξαηνύ 235.517,89             291.393,99             235.517,89             291.393,99             

Μεηνρηθό ηακείν Ναπηηθνύ 29.114,95               105.425,73             29.114,95               105.425,73             

Πηζησηέο Γηάθνξνη 3.876,62                 9.737.774,18          3.514,26                 9.737.432,88          

ύνολο 386.652.242,98      334.177.302,64      386.522.949,12      334.078.989,75      

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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31 Κύκλξπ Δογαριώμ 

Ξι πχλήρειπ αμά γεχγοατικϊ υόοξ δοαρςηοιξπξίηρηπ εκάρςξςε πελάςη για ςξμ ϊμιλξ και ςημ εςαιοεία καςαγοάτξμςαι ρςξσπ παοακάςχ πίμακεπ.  

Οχλήρειπ αμά γεχγοατική πεοιξυή 31.12.2009 και 31.12.2008 Ξμίλξσ  

Διιάδα
 Δπξωπαϊθή 

Έλωζε 
 Λνηπέο Υώξεο ύλνιν Διιάδα

 Δπξωπαϊθή 

Έλωζε 
 Λνηπέο Υώξεο ύλνιν

Έζνδα από πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 19.784.007,72    2.975,70             149.699,98          19.936.683,40      24.372.420,06      240.922,39         1.510.392,48      26.123.734,93     

Έζνδα από πσιήζεηο πξντόλησλ 25.938.902,58    12.628.607,87    12.129.184,67     50.696.695,12      29.657.319,98      15.886.600,04    18.157.721,52    63.701.641,54     

Έζνδα από πσιήζεηο ππεξεζηώλ 56.069.643,79    4.855.496,84      17.516.524,76     78.441.665,39      73.914.696,04      8.694.552,78      10.057.571,24    92.666.820,06     

ύνολο 101.792.554,09  17.487.080,41    29.795.409,41     149.075.043,91    127.944.436,08    24.822.075,21    29.725.685,24    182.492.196,53   

31/12/2009
ΟΜΙΛΟ

31/12/2008

 

Οχλήρειπ αμά γεχγοατική πεοιξυή 31.12.2009 και 31.12.2008 Δςαιοείαπ 

Διιάδα
 Δπξωπαϊθή 

Έλωζε 
 Λνηπέο Υώξεο ύλνιν Διιάδα

 Δπξωπαϊθή 

Έλωζε 
 Λνηπέο Υώξεο ύλνιν

Έζνδα από πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 19.784.007,72    2.975,70            149.699,98          19.936.683,40      24.372.420,06     240.922,39        1.510.392,48     26.123.734,93     

Έζνδα από πσιήζεηο πξντόλησλ 25.938.902,58    12.628.607,87   12.129.184,67     50.696.695,12      29.657.319,98     15.886.600,04   18.157.721,52   63.701.641,54     

Έζνδα από πσιήζεηο ππεξεζηώλ 56.007.651,55    4.846.296,84     17.516.524,76     78.370.473,15      74.132.135,64     8.694.552,78     10.057.571,24   92.884.259,66     

ύνολο 101.730.561,85  17.477.880,41   29.795.409,41     149.003.851,67    128.161.875,68   24.822.075,21   29.725.685,24   182.709.636,13   

31/12/2009
ΔΣΑΙΡΔΙΑ

31/12/2008
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32 Κόρςξπ Πχλήρεχμ 

ξ κϊρςξπ πχλήρεχμ καςά υοήρη διαοθοόμεςαι χπ ενήπ: 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Δκπνξεύκαηα θαη Τιηθά 18.316.209,17     35.297.025,16        18.316.209,17        35.297.025,16        

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 124.534.662,30   124.531.322,25      124.468.743,67      124.475.863,78      

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 5.520.421,15       1.827.981,95          5.479.107,87          2.198.538,91          

Παξνρέο ηξίησλ 6.714.142,75       7.334.253,22          6.638.377,33          7.290.751,74          

Φόξνη - ηέιε 307.430,43          275.556,36             307.430,43             275.556,36             

Γηάθνξα έμνδα 18.237.328,24     19.528.975,05        18.205.332,67        19.528.975,05        

Σόθνη - ζπλαθή έμνδα 3.378,33              4.222,66                 3.378,33                 4.222,66                 

Απνζβέζεηο 6.313.500,46       6.989.948,39          6.284.184,71          6.965.363,89          

Έμνδα από επαλακεξηζκό 1.143.147,59       1.551.443,98          1.143.147,59          1.551.443,98          

Μεηαβνιή παξαγσγήο ζε εμέιημε (1.122.220,95)      (5.650.923,50)         (1.122.220,95)         (5.650.923,50)         

Ηδηνπαξαγσγή παγίσλ (842.805,00)         (58.975,00)              (842.805,00)            (58.975,00)              

Με θαιππηόκελα από εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα έμνδα παξαγσγήο (1.140.860,93)      (653.895,43)            (1.140.860,93)         (653.895,43)            

Έμνδα παξαγσγήο κε θνζηνινγεζέληα (6.175.692,42)      (6.188.607,58)         (6.175.692,42)         (6.188.607,58)         

ύνολο 171.808.641,12   184.788.327,51      171.564.332,47      185.035.340,02      

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

33 Λξιπά έρξδα εκμεςάλλεσρηπ 

α λξιπά έρξδα εκμεςάλλεσρηπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ:  

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Δηδηθέο επηρνξεγήζεηο 530.621,90          164.313,43        530.621,90           164.313,43        

Έζνδα παξεπόκελσλ αζρνιηώλ 586.773,64          671.957,72        626.027,83           671.957,72        

Πξόζζεηα έζνδα πσιήζεσλ 120,52                 68.097,70          120,52                  68.097,70          

Δπηρνξεγήζεηο πσιήζεσλ 0,00                     0,00                   0,00                   

Καηαπηώζεηο Δ/Δ 16.330,00            14.880,00          16.330,00             14.880,00          

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 1.905.163,63       3.333.360,04     1.905.163,63        3.333.360,41     

Αλαινγνύζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγεζεηο παγίσλ 1.017.415,63       788.204,32        975.079,87           754.229,14        

Δπηζηξνθή θξαηήζεσλ από Έλνπιεο Γπλάκεηο 3.957,91              689.404,53        3.957,91               689.404,53        

Έζνδα πξνεγνύκελεο ρξήζεο 496.556,63          0,00                   496.556,63           0,00                   

Γηαθνξέο δηαθαλνληζκνύ ηεξκαηηθώλ παξνρώλ 1.131.011,92       844.487,08        1.131.011,92        844.487,08        

Έζνδν από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο γηα απαηηήζεηο 44.798,15            0,00                   44.798,15             0,00                   

Δπηζηξνθή απνδνζέλησλ πνηληθώλ ξεηξώλ 244.717,26          0,00                   244.717,26           0,00                   

Γηαγξαθή ππνρξεώζεσλ 2.499,00              84.740,97          0,00                      0,00                   

Λνγηζηηθέο ηαθηνπνηήζεηο δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ 2008 0,00                     59.336,79          0,00                      0,00                   

Λνγηζηηθέο ηαθηνπνηήζεηο ινγαξηαζκώλ όςεσο 0,00                     15.774,90          0,00                      0,00                   

Γηαγξαθή πηζησηηθώλ ππνινίπσλ πειαηώλ 0,00                     70.968,08          0,00                      0,00                   

Λνγηζηηθέο ηαθηνπνηήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ 0,00                     88.983,74          0,00                      0,00                   

Λνηπά έζνδα 17.019,82            50.474,96          13.164,94             49.296,43          

ύνολο 5.996.986,01       6.944.984,26     5.987.550,56        6.590.026,44     

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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34 Ένξδα διξίκηρηπ  

α ένξδα διξικηςικήπ λειςξσογίαπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ εςαιοείαπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ:  

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 18.873.390,01     18.878.073,30      18.836.335,00      18.846.614,90      

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 1.074.071,27       1.603.490,68        978.071,28           1.545.038,23        

Παξνρέο ηξίησλ 644.093,27          788.236,28           628.198,24           776.777,87           

Φόξνη - ηέιε 331.636,34          227.701,67           328.498,14           226.378,13           

Γηάθνξα έμνδα 1.280.059,08       1.401.189,67        1.274.683,63        1.390.731,22        

Απνζβέζεηο 514.823,30          557.107,05           513.786,07           555.569,80           

Αλαιώζηκα Τιηθά 180.213,85          331.729,51           180.213,85           331.729,51           

Έμνδα από επαλακεξηζκό 136.442,56          255.026,85           136.442,56           255.026,85           

ύνολο 23.034.729,68     24.042.555,01      22.876.228,77      23.927.866,51      

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

35 Ένξδα Λειςξσογίαπ Δοεσμώμ - Αμαπςύνεχπ 

α ένξδα λειςξσογίαπ Δοεσμόμ - Αμάπςσνηπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ εςαιοείαπ αμαλϋξμςαι χπ 

ενήπ:  

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 40.646,85            0,00                   40.646,85         0,00               

Απνζβέζεηο 54.846,89            0,00                   54.846,89         0,00               

Έμνδα από επαλακεξηζκό 14.121,23            20.465,28          14.121,23         20.465,28      

Με θαιππηόκελα από εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα έμνδα παξαγσγήο 1.140.860,93       653.895,43        1.140.860,93    653.895,43    

ύνολο 1.250.475,90       674.360,71        1.250.475,90    674.360,71    

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

36 Ένξδα διάθερηπ 

α ένξδα λειςξσογίαπ διάθερηπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ:  

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 1.718.463,23       1.584.247,02     1.572.512,46     1.475.776,41     

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 15.975,70            50.744,79          3.430,70            4.125,49            

Παξνρέο ηξίησλ 33.956,33            62.134,30          33.956,33          29.612,21          

Φόξνη - ηέιε 2.865,57              2.572,87            2.865,57            2.519,29            

Γηάθνξα έμνδα 435.989,38          316.095,39        435.989,38        283.524,57        

Απνζβέζεηο 9.830,50              20.886,65          9.830,50            14.668,00          

Αλαιώζηκα Τιηθά 11.962,98            3.357,83            11.962,98          3.357,83            

Έμνδα από επαλακεξηζκό 14.121,23            18.151,37          14.121,23          18.151,37          

ύνολο 2.243.164,92       2.058.190,22     2.084.669,15     1.831.735,17     

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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37 Ένξδα παοαγχγήπ μη κξρςξλξγηθέμςα 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Γηεύζπλζε Αεξνζθαθώλ 0,00                     609.829,25        0,00                      609.829,25        

Γηεύζπλζε Κηλεηήξσλ 0,00                     364.326,88        0,00                      364.326,88        

Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθώλ 0,00                     74.404,10          0,00                      74.404,10          

Γηεύζπλζε Καηαζθεπώλ 0,00                     627.671,77        0,00                      627.671,77        

Γ.ηξαη.& ρεδ.Αεξνπ.Τιηθνύ 63.109,62            18.064,64          63.109,62             18.064,64          

Γ.ηξαη.& ρεδ.Ζιεθηξ.Τιηθνύ 2.487.719,19       475.866,54        2.487.719,19        475.866,54        

Γηεύζπλζε Μεηξνινγίαο 510.924,10          27.872,52          510.924,10           27.872,52          

Κόζηνο δηαθξίβσζεο νξγάλσλ ΔΑΒ 1.755.324,62       1.794.333,98     1.755.324,62        1.794.333,98     

Δθπαίδεπζε 1.358.614,89       2.196.237,90     1.358.614,89        2.196.237,90     

ύνολο 6.175.692,42       6.188.607,58     6.175.692,42        6.188.607,58     

ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

38 Λξιπά ένξδα εκμεςάλλεσρηπ 

α λξιπά ένξδα εκμεςάλλεσρηπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ:  

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Φνξνινγηθά πξόζηηκα 181.233,97          193.969,26           180.935,37        187.185,35          

Πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ 755,00                 9.369,43               455,00               100,00                 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 2.258.014,53       6.507.617,59        2.258.014,53     6.507.617,59       

Σόθνη ππεξεκεξίαο 372,57                 11.254,91             372,57               11.254,91            

Γηαγξαθή απαηηήζεσλ 0,00                     23.846,99             0,00                   0,00                     

Εεκηά από εθπνίεζε παγίσλ 0,00                     43.001,10             0,00                   43.001,10            

Κξαηήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ 194.451,63          1.969.477,96        194.451,63        1.927.607,64       

Φόξνη ηέιε πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 81.705,74            0,00                      69.473,80          0,00                     

Έμνδα ελνηθίσλ ρξήζεσλ 2002-2006 0,00                     0,00                      0,00                   0,00                     

Πνηληθέο ξήηξεο 238.568,79          118.204,84           238.568,79        118.204,84          

Φόξνη 0,00                     24.619,73             0,00                   0,00                     

Γηάθνξα έμνδα ηηκνινγεζέληα από κεηξηθή 0,00                     0,00                      0,00                   0,00                     

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο αμίαο πειαηώλ θαη ινηπώλ 

απαηηήζεσλ 4.204.184,53       66.312,99             4.204.184,53     0,00                     

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο αμίαο απνζεκάησλ 2.232.617,00       2.905.825,00        2.232.617,00     2.905.825,00       

Απαινηθή απνζβέζεσλ εμόδσλ πνιπεηνύο απόζβεζεο 0,00                     0,00                      0,00                     

Λνηπά έμνδα 386.941,88          975.290,60           351.092,32        970.107,18          

ύνολο 9.778.845,64       12.848.790,40      9.730.165,54     12.670.903,61     

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

39 Απξρβέρειπ 

 

Ξι απξρβέρειπ ςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ καςαυχοήθηκαμ ρςα απξςελέρμαςα υοήρηπ χπ 

ενήπ:  
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31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Απνζβέζεηο θηεξίσλ (2.900.599,98)        (3.034.685,97)      (2.900.599,98)      (3.034.685,97)      

Απνζβέζεηο κεραλεκάησλ (2.678.855,07)        (3.304.784,26)      (2.655.829,37)      (3.281.385,07)      

Απνζβέζεηο κεηαθνξηθώλ κέζσλ (44.039,32)             (56.393,46)           (44.039,32)           (56.393,46)           

Απνζβέζεηο επίπισλ - ινηπνύ 

εμνπηζκνύ (1.143.788,21)        (1.045.271,16)      (1.138.490,92)      (1.038.489,95)      

Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ (165.522,03)           (170.652,03)         (163.492,04)         (168.492,03)         

ύνολο Αποζβέζεων (6.932.804,61)        (7.611.786,88)      (6.902.451,63)      (7.579.446,48)      

Καηανέμονηαι ζε:

Κόζηνο Πσιεζέλησλ (6.313.500,46)        (6.989.948,39)      (6.284.184,71)      (6.965.363,89)      

Έμνδα Γηνίθεζεο (514.823,30)           (557.107,05)         (513.786,07)         (555.569,80)         

Έμνδα Λεηηνπξγίαο Έξεπλαο (54.846,89)             0,00                     (54.846,89)           0,00                     

Έμνδα Γηάζεζεο (9.830,50)               (20.886,65)           (9.830,50)             (14.668,00)           

Έμνδα επαλακεξηδόκελα (39.803,46)             (43.844,79)           (39.803,46)           (43.844,79)           

ύνολο 31/12/09 (6.932.804,61)        (7.611.786,88)      (6.902.451,63)      (7.579.446,48)      

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

40 Φοημαςξξικξμξμικά έρξδα – ένξδα 

 

α υοημαςξξικξμξμικά έρξδα και ένξδα ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοίαπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ:  

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Έζνδα πκκεηνρώλ 0,00                     0,00                 0,00                0,00                 

Λνηπνί Πηζησηηθνί ηόθνη 321.746,49          207.426,91      320.932,13     205.943,48      

ύνολο 321.746,49          207.426,91      320.932,13     205.943,48      

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Υπημαηοοικονομικά Έζοδα

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Σόθνη Οκνινγηαθώλ Γαλείσλ (1.781.950,68)       0,00                     (1.781.950,68)     0,00                   

Σόθνη ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ 

δαλείσλ (18.511.211,58)     (18.510.004,69)    (18.511.211,58)   (18.510.004,69)  

Σόθνη ινηπώλ βξαρππξόζεζκσλ 

δαλείσλ (2.393.743,63)       (2.010.832,81)      (2.393.743,63)     (2.010.832,81)    

Πξνκήζεηεο Δγγπεηηθώλ επηζηνιώλ (155.133,39)          (81.361,53)           (155.133,39)        (81.361,53)         

Πξνκήζεηεο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (5.150.883,14)       (4.853.504,45)      (5.150.883,14)     (4.853.504,45)    

Λνηπέο πξνκήζεηεο (889.395,25)          (140.861,15)         (888.908,95)        (135.694,20)       

Σόθνη ππεξεκεξίαο (626.054,97)          0,00                     (626.054,97)        0,00                   

Σόθνη θαη έμνδα leasing (4.830,30)              (2.406,06)             (4.830,30)            (2.406,06)           

ύνολο (29.513.202,94)     (25.598.970,69)    (29.512.716,64)   (25.593.803,74)  

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Υπημαηοοικονομικά Έξοδα
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31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρώλ 

ζε ζπγαηξηθέο επηρ. 0,00                  0,00                  (220.000,00)      (399.747,00)      

Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρώλ 

ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο (2.156.969,78)   (1.623.912,31)   (2.156.969,78)   (1.623.912,31)   

Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ρξενγξάθσλ 62.091,72         0,00                  62.091,72         0,00                  

ύνολο (2.094.878,06)   (1.623.912,31)   (2.314.878,06)   (2.023.659,31)   

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Λοιπά Υπημ/κά Αποηελέζμαηα

 

 

41 Δπίδικεπ σπξθέρειπ 

 

Οι επίδικεσ υποκζςεισ τθσ εταιρείασ κατά τθν 31.12.2009 αναλφονται ωσ εξισ: 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Λνηπέο αγσγέο γηα αζηηθέο 

εθθξεκνδηθίεο 7.460.694,96       4.874.340,66   7.310.275,96  4.723.921,66   

ύνολο 7.460.694,96       4.874.340,66   7.310.275,96  4.723.921,66   

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Απαιηήζειρ

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Αγσγέο γηα εθθξεκνδηθίεο κε 

εξγαδόκελνπο 4.518.444,68       4.716.831,11   4.518.444,68  4.716.831,11   

Λνηπέο αγσγέο γηα αζηηθέο 

εθθξεκνδηθίεο 5.349.921,61       4.635.948,64   5.314.889,21  4.600.916,24   

ύνολο 9.868.366,29       9.352.779,75   9.833.333,89  9.317.747,35   

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Τποσπεώζειρ

 

 

42 Αμέλεγκςεπ υοήρειπ 

Ζ εςαιοεία μέυοι ςημ 31/12/2009 είυε ελεγυθεί τξοξλξγικά με ποξρχοιμϊ έλεγυξ για ςιπ 

υοήρειπ 2001 έχπ 2003. Βάρει ςξσ ελέγυξσ ασςξϋ σπξυοεόθηκε η εςαιοεία για καςάθερη 

ςοξπξιηςικόμ δηλόρεχμ τϊοξσ ειρξδήμαςξπ, βάρει ςχμ ξπξίχμ ποξρδιξοίρθηκαμ διατξοέπ 

πξρξϋ εσοό 6.890.335,99, ξι ξπξίεπ και διακαμξμίρθηκαμ καςά ςη υοήρη 2006. 

ξμ Θξϋλιξ ςξσ 2010 κξιμξπξιήθηκαμ ρςημ εςαιοεία απϊ ςιπ τξοξλξγικέπ αουέπ τϋλλα 

ςακςικξϋ ελέγυξσ για ςιπ υοήρηπ 2001 έχπ και 2004. Απϊ ςα αμχςέοχ τϋλλα ελέγυξσ 

βεβαιόθηκαμ ξι κάςχθι τϊοξι: 
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ΔΙΟΓΗΜΑ  ΦΠΑ 

ΛΟΙΠΟΙ 
ΦΟΡΟΙ 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΛΔΓΥΟΤ 

  174.153.753,28 118.347.871,12 867.286,00 293.368.910,40 

Απνδνζέλ βάζεη 
πξνζσξηλνύ 
ειέγρνπ (6.890.335,99)    (6.890.335,99) 

Απνδόζεθε εληόο 
ηνλ 9

ν
/2010   (867.286,00) (867.286,00) 

Τειηθό Σύλνιν 167.263.417,29 118.347.871,12 0,00 285.611.288,41 

 

α αμχςέοχ πξρά ατξοξϋμ ςξ ρϋμξλξ κϋοιχμ τϊοχμ και ποξρασνήρεχμ. Ζ εςαιοεία 

απξδέυθηκε ςξμ καςαλξγιρμϊ ςχμ λξιπόμ τϊοχμ πξρξϋ €867.286,00, ςα ξπξία και απέδχρε 

ρςιπ αουέπ Ρεπςεμβοίξσ ςξσ 2010, εμό για ςα πξρά πξσ ατξοξϋμ Τϊοξ Διρξδήμαςξπ και 

Τϊοξ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ ρσμςάρρξμςαι ποξρτσγέπ, ποξκειμέμξσ μα ακσοχθξϋμ ςα 

ρσγκεκοιμέμα τϋλλα ελέγυξσ και ξι αμςίρςξιυεπ ποάνειπ. Ακξλξϋθχπ θα καςαςεθξϋμ και 

αιςήρειπ αμαρςξλήπ ςχμ τϋλλχμ ελέγυχμ και αμςίρςξιυχμ ποάνεχμ. 

α απξςελέρμαςα ςηπ υοήρηπ έυξσμ επιβαοσμθεί με ςξσπ λξιπξϋπ τϊοξσπ, εμό για ςξ 

σπϊλξιπξ δεμ έυει ποαγμαςξπξιηθεί ρυεςική ποϊβλεφη ρςιπ παοξϋρεπ ξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ. 

Ξι υοήρειπ 2005 έχπ και 2009 για ςημ εςαιοεία είμαι αμέλεγκςεπ τξοξλξγικά, και δεμ έυει 

ποαγμαςξπξιηθεί καμία ποϊβλεφη για εμδευϊμεμξ καςαλξγιρμϊ τξοξλξγικόμ διατξοόμ. 

Ζ θσγαςοική εςαιοεία EMC έυει πεοαιόρει ςιπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ ςηπ για ςημ πεοίξδξ 

2003 - 2006, βάρει ςξσ Μ.3697/2008, απξδίδξμςαπ πξρϊ εσοό 26.459,60. 

 

43 Δγγσηςικέπ Δπιρςξλέπ 

31/12/2009 31/12/2008

Δ/Δ Από Ππομηθεςηέρ

Πξνθαηαβνιήο 45.648.942,47     55.370.133,02    

Καιήο εθηέιεζεο 31.081.103,42     28.234.770,07    

Αληηθαηάζηαζεο θξαηήζεσλ 99.508,35            108.026,98         

ύνολο 76.829.554,24     83.712.930,07    

Δ/Δ Ππορ Πελάηερ

πκκεηνρήο 440.422,59          15.295,00           

Πξνθαηαβνιήο 7.448.538,76       2.581.923,83      

Καιήο Δθηέιεζεο 10.405.393,72     6.015.019,68      

ύνολο 18.294.355,07     8.612.238,51      

ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Δγγςηηικέρ Δπιζηολέρ
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44 Δπαμαδιαςύπχρη–Αμακαςάςανη Κξμδσλίχμ Οικ/μικώμ Καςαρςάρεχμ 2008 

 

Ιαςά ςη υοήρη ποαγμαςξπξιήθηκε αμαδιαςϋπχρη ςχμ ρςξιυείχμ ςηπ υοήρεχπ 2008, 

ποξκειμέμξσ μα καςαρςξϋμ ρσγκοίριμα με ςημ ςοέυξσρα υοήρη, καθόπ επίρηπ και 

ποαγμαςξπξιήθηκε επαμαδιαςϋπχρη ρςξιυείχμ, ποξκειμέμξσ μα διξοθχθξϋμ διαπιρςχθέμςα 

λάθη, καςά ςιπ επιςαγέπ ςξσ ΔΚΟ 8.  

Ρσμξπςικά ξι επαμαδιαςϋπχρειπ ςηπ υοήρηπ 2008 ατξοξϋμ: 

1. Λεςαβξλή ρςιπ επιυξοηγήρειπ παγίχμ επεμδϋρεχμ ςηπ εςαιοείαπ, ρϋμτχμα με ςξ 

ΔΚΟ 8, με ςημ ξπξία μεςαβλήθηκε ασνηςικά ςξ σπϊλξιπξ ςηπ 1/1/2008 καςά πξρϊ 

εσοό 1.379.523,53, μεςατεοϊμεμξ ρςημ καθαοή θέρη εμάονεχπ, εμό ξι απξρβέρειπ 

ςχμ επιυξοηγήρεχμ για ςη υοήρη 2008 μειόθηκαμ καςά εσοό 966.921,13, με 

αμςίρςξιυη επίδοαρη ρςα απξςελέρμαςα (ρημείχρη 27)  

2. Απξμειόθηκε ρσμμεςξυή ρε ρσγγεμή εςαιοεία καςά πξρϊ εσοό 1.623.912,31, η 

ξπξία δεμ είυε εμταμιρθεί ρςα απξςελέρμαςα ςηπ υοήρηπ 2008 (ρημείχρη 14). 

3. Λεςαβλήθηκε η αμαβαλλϊμεμη τξοξλξγική σπξυοέχρη λϊγχ ςηπ αλλαγήπ ςξσ 

ρσμςελερςή σπξλξγιρμξϋ απϊ 25% ρε 20%, καθόπ και ςξσ ϋφξσπ ςηπ σπεοανίαπ ςχμ 

ξικξπέδχμ, βάρει ςχμ ξπξίχμ μεςατέοθηκε ρςξ απξςέλερμα πξρϊ €1.880.283,32 

(ρημείχρη 23). 

4. Λειόθηκαμ σπξυοεόρειπ ςηπ θσγαςοικήπ EMC καςά πξρϊ € 120.087,27, βάρει 

μεϊςεοχμ ρςξιυείχμ, εμό απαλείτθηκε ρυημαςιρθείρα καςά ςξ 2008 ποϊβλεφη για 

επιβξλή ποξρςίμχμ πξρξϋ €161.189,30, η ξπξία έυει επιβαοϋμει λαμθαρμέμα ςημ 

υοήρη. 

5. Οοαγμαςξπξιήθηκε η αμαρςοξτή ποξβλέφεχπ απξμειόρεχπ ρσμμεςξυήπ πξρξϋ 

€399.747,00, η ξπξία δεμ είυε ποαγμαςξπξιηθεί ρςα εμξπξιημέμα ρςξιυεία ςηπ 

υοήρεχπ 2008. 

Ξι επαμαδιαςσπόρειπ και αμακαςαςάνειπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 
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ΣΟΙΦΔΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

ΔΗΜΟΙΕΤΘΕΝΣΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΠΩΜΕΝΑ

Δλεξγεηηθό

Με θπθινθνξηαθά ζηνηρεία

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 261.421.703,46             261.421.703,46             

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 5.194.967,70                 5.194.967,70                 
Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 816.119,93                    816.119,93                    
Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 0,00                                 0,00                                 
Λνηπέο επελδύζεηο 9.693.995,25                 (2.704.408,66)       6.989.586,59                 
Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 2.368.186,66                 103.337,60           2.471.524,26                 

279.494.973,00            0,00                           (2.601.071,06)      276.893.901,94            

Κπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Αποκζματα 197.371.555,11             197.371.555,11
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 304.360.821,87             (3.144,63)                    (109.216,45)          304.248.460,79
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ 14.581,31                       (1.623.912,31)            2.704.408,66        1.095.077,66

Ταμειακά διακζςιμα & ταμειακά ιςοδφναμα 37.441.313,81               5.878,85                37.447.192,66               

539.188.272,10            (1.627.056,94)            2.601.071,06        540.162.286,22            

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 818.683.245,10            (1.627.056,94)            0,00                      817.056.188,16            

Ίδηα Κεθάιαηα & Τπνρξεώζεηο

Ίδηα Κεθάιαηα 

Μετοχικό Κεφάλαιο 906.917.070,00 906.917.070,00

Λοιπά αποκεματικά 949.799,71 949.799,71

Αποτζλεςμα εισ νζον (1.175.843.962,74)        (1.808.797,08)            0,00                       (1.177.652.759,82)        

ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο (267.977.093,03)           (1.808.797,08)            0,00                      (269.785.890,11)           

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Μακροπρ. Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ 414.000.000,00             414.000.000,00

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 2.830.972,34                 (1.880.283,32)            950.689,02

Μακροπρ. Υποχρεϊςεισ από Συμβ.Leasing 53.029,95                       53.029,95

Προβλζψεισ για παροχζσ ςτουσ εργαηομζνουσ 59.886.135,82               59.886.135,82
Λνηπέο Πξνβιέςεηο 191.011,38                    (161.189,30)                29.822,08
Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 27.472.404,95               2.346.444,66              29.818.849,61
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 3.612.510,00                 3.612.510,00                 

508.046.064,44            304.972,04                0,00                      508.351.036,48            

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 56.821.819,84              (321,30)                       56.821.498,54
Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο 187.492.240,61            187.492.240,61
Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 334.300.213,24            (122.910,60)               334.177.302,64            

578.614.273,69            (123.231,90)               0,00                      578.491.041,79            

ύλνιν Τπνρξεώζεωλ 1.086.660.338,13         181.740,14                0,00                      1.086.842.078,27         

ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ & Τπνρξεώζεωλ 818.683.245,10            (1.627.056,94)            0,00                      817.056.188,16            
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ΔΗΜΟΙΕΤΘΕΝΣΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΠΩΜΕΝΑ

1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2008

Κύθινο Δξγαζηώλ 182.492.196,53            182.492.196,53
Κόζηνο Πσιήζεσλ (186.916.031,41)           2.127.703,90        (184.788.327,51)            

Μηθηά θέξδε (4.423.834,88)               0,00                           2.127.703,90        (2.296.130,98)                

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 7.743.285,68                (966.921,13)               168.619,71           6.944.984,26
Έμνδα Γηνίθεζεο (24.639.945,66)             (399.747,00)               997.137,65           -24.042.555,01
Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλώλ - αλάπηπμεο 0,00                              (674.360,71)         -674.360,71
Έμνδα Γηάζεζεο (2.139.711,81)               81.521,59             -2.058.190,22
Έμνδα Παξαγσγήο κε θνζηνινγεζέληα (6.199.264,58)               10.657,00             -6.188.607,58
Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο (10.721.047,44)             560.936,30                (2.688.679,26)      (12.848.790,40)              

Κέξδε/δεκίεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκ.θαη απνζβέζεσλ (32.768.731,81)             (805.731,83)               22.599,88             (33.551.863,76)              

Απνζβέζεηο (7.611.786,88)               (7.611.786,88)                

Κέξδε/δεκίεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ (40.380.518,69)             (805.731,83)               22.599,88             (41.163.650,64)              

Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 207.426,91                   207.426,91
Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (25.576.370,81)             (22.599,88)           -25.598.970,69
Λνηπά ρξεκ/κηθά απνηειέζκαηα 0,00                              (1.623.912,31)            (1.623.912,31)                

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (65.749.462,59)             (2.429.644,14)            0,00                      (68.179.106,73)              

Μείνλ θόξνη 0,00                              1.880.283,32             1.880.283,32
Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (A) (65.749.462,59)             (549.360,82)               0,00                      (66.298.823,41)              

Καηαλέκνληαη ζε:

Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο (65.749.462,59)             -66.298.823,41
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0,00                              0,00
πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

(Α)+(Β) (65.749.462,59)             (549.360,82)               0,00                      -66.298.823,41

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

 

ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΡΟΕ ΔΗΜΟΙΕΤΘΕΝΣΑ ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΠΩΜΕΝΑ

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από απαηηήζεηο 153.208.178,66            5.878,85                  153.214.057,51             
Πιεξσκέο ζε Πξνκεζεπηέο, εξγαδνκέλνπο, θιπ. (200.284.050,78)           0,00                          (200.284.050,78)            
Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (1.506.634,09)               (13.556.509,76)       (15.063.143,85)              
Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθώλ) θόξσλ (19.584.480,95)             18.949.622,20        (634.858,75)                   
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) (68.166.987,16)             (5.398.991,29)         (62.767.995,87)             

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από ζπκκεηνρέο, θνηλνπξαμίεο, 

επελδπηηθνύο ηίηινπο (4.153.629,00)               399.747,00              (3.753.882,00)                
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ (3.318.321,23)               (11.021.111,94)       (14.339.433,17)              
Δηζπξάμεηο από επηρνξεγήζεηο παγίσλ 11.021.111,94        11.021.111,94               

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 0,00                              0,00                          0,00                                 
Τόθνη εηζπξαρζέληεο 219.327,98                   0,00                          219.327,98                     
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από έπελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β) (7.252.622,25)               (399.747,00)            (6.852.875,25)               

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 399.747,00                   (399.747,00)            0,00                                 
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 195.700.000,00            0,00                          195.700.000,00             
Δμνθιήζεηο δαλείσλ (93.011.599,45)             (5.393.112,44)         (98.404.711,89)              
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) 103.088.147,55            5.792.859,44          97.295.288,11              
Καζαξή αύμεζε (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & 

ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 27.668.538,14              5.878,85                 27.674.416,99              

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 9.772.775,67                0,00                          9.772.775,67                 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 37.441.313,81              5.878,85                 37.447.192,66              
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ΣΟΙΦΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΔΗΜΟΙΕΤΘΕΝΣΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΠΩΜΕΝΑ

Δλεξγεηηθό

Με θπθινθνξηαθά ζηνηρεία

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 255.390.153,61             255.390.153,61             

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 11.049.630,25               11.049.630,25               
Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 814.089,93                    814.089,93                    
Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 0,01                                 0,01                                 
Λνηπέο επελδύζεηο 9.693.995,25                 (2.704.408,66)       6.989.586,59                 
Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 2.359.187,12                 103.337,60           2.462.524,72                 

279.307.056,17            0,00                           (2.601.071,06)      276.705.985,11            

Κπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Αποκζματα 197.371.555,11             197.371.555,11             
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 304.920.784,17             (110.394,60)          304.810.389,57             
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ 14.581,31                       (1.623.912,31)            2.704.408,66        1.095.077,66                 

Ταμειακά διακζςιμα & ταμειακά ιςοδφναμα 37.264.159,01               7.057,00                37.271.216,01               

539.571.079,60            (1.623.912,31)            2.601.071,06        540.548.238,35            

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 818.878.135,77            (1.623.912,31)            0,00                      817.254.223,46            

Ίδηα Κεθάιαηα & Τπνρξεώζεηο

Ίδηα Κεθάιαηα 

Μετοχικό Κεφάλαιο 906.917.070,00             906.917.070,00             

Λοιπά αποκεματικά 949.799,71                    949.799,71                    

Αποτζλεςμα εισ νζον (1.174.947.141,58)        (2.090.073,65)            0,00                       (1.177.037.215,23)        

ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο (267.080.271,87)           (2.090.073,65)            0,00                      (269.170.345,52)           

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Μακροπρ. Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ 414.000.000,00             414.000.000,00             

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 2.830.972,34                 (1.880.283,32)            950.689,02                    

Μακροπρ. Υποχρεϊςεισ από Συμβ.Leasing 53.029,95                       53.029,95                       

Προβλζψεισ για παροχζσ ςτουσ εργαηομζνουσ 59.786.839,46               59.786.839,46               
Λνηπέο Πξνβιέςεηο 29.822,08                       29.822,08                       
Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 27.307.153,21               2.346.444,66              29.653.597,87               
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 3.612.510,00                 3.612.510,00                 

507.620.327,04            466.161,34                0,00                      508.086.488,38            

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 56.766.850,24              56.766.850,24              

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο 187.492.240,61             187.492.240,61             
Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 334.078.989,75            334.078.989,75            

578.338.080,60            0,00                           0,00                      578.338.080,60            

ύλνιν Τπνρξεώζεωλ 1.085.958.407,64         466.161,34                0,00                      1.086.424.568,98         

ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ & Τπνρξεώζεωλ 818.878.135,77            (1.623.912,31)            0,00                      817.254.223,46            
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ΔΗΜΟΙΕΤΘΕΝΣΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΠΩΜΕΝΑ

1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2008

Κύθινο Δξγαζηώλ 182.709.636,13            182.709.636,13             

Κόζηνο Πσιήζεσλ (187.163.043,92)           2.127.703,90        (185.035.340,02)            

Μηθηά θέξδε (4.453.407,79)               0,00                           2.127.703,90        (2.325.703,89)                

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 7.388.327,86                (966.921,13)               168.619,71           6.590.026,44                 

Έμνδα Γηνίθεζεο (24.925.004,16)             997.137,65           (23.927.866,51)              

Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλώλ - αλάπηπμεο 0,00                              (674.360,71)         (674.360,71)                   

Έμνδα Γηάζεζεο (1.913.256,76)               81.521,59             (1.831.735,17)                

Έμνδα Παξαγσγήο κε θνζηνινγεζέληα (6.199.264,58)               10.657,00             (6.188.607,58)                

Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο (10.381.971,35)             (2.288.932,26)      (12.670.903,61)              

Κέξδε/δεκίεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκ.θαη απνζβέζεσλ (32.905.130,30)             (966.921,13)               422.346,88           (33.449.704,55)              

Απνζβέζεηο (7.579.446,48)               (7.579.446,48)                

Κέξδε/δεκίεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ (40.484.576,78)             (966.921,13)               422.346,88           (41.029.151,03)              

Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 205.943,48                   205.943,48                    

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (25.571.203,86)             (22.599,88)           (25.593.803,74)              

Λνηπά ρξεκ/κηθά απνηειέζκαηα 0,00                              (1.623.912,31)            (399.747,00)         (2.023.659,31)                

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (65.849.837,16)             (2.590.833,44)            0,00                      (68.440.670,60)              

Μείνλ θόξνη 0,00                              1.880.283,32             1.880.283,32                 

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (A) (65.849.837,16)             (710.550,12)               0,00                      (66.560.387,28)              

Καηαλέκνληαη ζε:

Ιδηνθηήηεο Μεηξηθήο (65.849.837,16)             (66.560.387,28)              

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0,00                              0,00                               
πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

(Α)+(Β) (65.849.837,16)             (710.550,12)               0,00                      (66.560.387,28)              

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

 

ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΡΟΕ ΔΗΜΟΙΕΤΘΕΝΣΑ ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΠΩΜΕΝΑ

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από απαηηήζεηο 153.012.664,71            7.057,00                  153.019.721,71            

Πιεξσκέο ζε Πξνκεζεπηέο, εξγαδνκέλνπο, θιπ. (199.726.866,10)           0,00                          (199.726.866,10)           

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (1.505.973,55)               (13.556.509,76)       (15.062.483,31)             

Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθώλ) θόξσλ (19.576.551,03)             18.949.622,20        (626.928,83)                  
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) (67.796.725,97)             5.400.169,44          (62.396.556,53)             

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από ζπκκεηνρέο, θνηλνπξαμίεο, 

επελδπηηθνύο ηίηινπο (4.153.629,00)               0,00                          (4.153.629,00)               

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ (3.311.053,66)               (11.021.111,94)       (14.332.165,60)             

Δηζπξάμεηο από επηρνξεγήζεηο παγίσλ 11.021.111,94        11.021.111,94              

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 0,00                              0,00                          0,00                              

Τόθνη εηζπξαρζέληεο 217.844,55                   0,00                          217.844,55                   
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από έπελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β) (7.246.838,11)               0,00                        (7.246.838,11)               

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00                              0,00                          0,00                              

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 195.700.000,00            0,00                          195.700.000,00            

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (93.011.599,45)             (5.393.112,44)         (98.404.711,89)             
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) 102.688.400,55            (5.393.112,44)         97.295.288,11              
Καζαξή αύμεζε (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & 

ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 27.644.836,47              7.057,00                 27.651.893,47              

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 9.619.322,54                0,00                          9.619.322,54                

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 37.264.159,01              7.057,00                 37.271.216,01              
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45 σμαλλαγέπ με ρσμδεδεμέμα μέοη 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Πωλήζειρ αγαθών και ςπηπεζιών

ε ζπγαηξηθέο 0,00                     0,00                  167.851,95      390.989,60       

ε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 932.067,21          969.188,71       932.067,21      969.188,71       

ύνολο 932.067,21          969.188,71       1.099.919,16   1.360.178,31    

Αγοπέρ αγαθών και ςπηπεζιών

Από ζπγαηξηθέο 0,00                     0,00                  0,00                 3.700,00           

Από ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0,00                     0,00                  0,00                 0,00                  

ύνολο 0,00                     0,00                  0,00                 3.700,00           

Απαιηήζειρ

Από ζπγαηξηθέο 0,00                     0,00                  968.578,53      776.293,00       

Από ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 1.278.717,79       324.519,03       1.278.717,79   324.519,03       

ύνολο 1.278.717,79       324.519,03       2.247.296,32   1.100.812,03    

Τποσπεώζειρ

ε ζπγαηξηθέο 0,00                     0,00                  0,00                 4.403,00           

ε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 3.612.510,00       3.612.510,00    3.612.510,00   3.612.510,00    

ύνολο 3.612.510,00       3.612.510,00    3.612.510,00   3.616.913,00    

Παποσέρ ππορ ηη διοίκηζη και ζηελέση 

ηηρ εηαιπείαρ

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ 

ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 2.979.251,38       2.982.822,99    2.786.071,20   2.879.022,99    

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Δγγςηηικέρ Δπιζηολέρ

 

 

46 Γεγξμόςα μεςά ςημ ημεοξμημία ςξσ Ιρξλξγιρμξύ 

 
Βάρει ςηπ απξτάρεχπ σπ‟ αοιθμ. 1235/8-9-2010 ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςηπ εςαιοεία 
απξταρίρθηκε η ρϋγκληρη ςηπ Έκςακςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ ςχμ Λεςϊυχμ ςηπ ΔΑΒ με θέμα 
ςημ αϋνηρη ςξσ Λεςξυικξϋ Ιεταλαίξσ καςά 150.000.000 εσοό ή ϊρηπ ήθελε απξταριρθεί 
απϊ ςη Γεμική Ρσμέλεσρη πξσ αμςιρςξιυεί ρςα πξρά ςχμ υοεόμ ποξπ ςξ Δλλημικϊ Δημϊριξ, 
ςα ξπξία θα κεταλαιξπξιηθξϋμ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 14 ςξσ Μ.2303/1995 ρε ρσμδσαρμϊ με 
ςξ άοθοξ 12 Μ.2469/97.  
 
Ρημειόμεςαι ϊςι ςξ ϋφξπ ςχμ αμχςέοχ υοεόμ καςά ςημ 31/12/2009 αμεουϊςαμ ρε εσοό 
131.236.239,86 και πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ βοαυσποϊθερμεπ δαμειακέπ σπξυοεόρειπ, ϊπχπ 

αμαλσςικά αματέοεςαι ρςη ρημείχρη 22 αμχςέοχ. 
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47  Τπεύθσμξι ύμςανηπ 

 
Σπεϋθσμξι για ςη ρϋμςανη ςχμ εςήριχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ςηπ υοήρεχπ 2009 
(1.1.2009 – 31.12.2009) και για ςημ ακοίβεια ςχμ ρςξιυείχμ πξσ πεοιέυξμςαι ρε ασςέπ είμαι 
ξι: 

 

Ο ΠΡΟΔΔΡΟ 
ΣΟΤ Δ.. 

Ο ΔΙΔΤΘΤΝΩΝ 
ΤΜΒΟΤΛΟ 

Ο ΔΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ 
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 
 
 
 
 
 
 

  

ΚΤΡΙΑΚΟ ΛΙΝΑΚΗ 
 
 

Α.Δ.Σ.Μ. 299132 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΥΙΛΙΠΠΑΚΟ 
 
 

Α.Δ.Σ. Φ905955 

ΙΑΚΩΒΟ ΑΡΔΗ 
 
 

Α.Δ.Σ. Φ627824 

 
 


