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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
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ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην 
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Γεσξγηάδεο & Ξειίδεο 
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Πνθφο & Ππλεξγάηεο 
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνβάιιεη ηελ έθζεζή ηνπ καδί κε ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο 
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 
 
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 
Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο SFS Group Public 
Company Limited (ε "Δηαηξεία") θαη φισλ ησλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ ηεο (ν «Νκηινο»). Ρα νλφκαηα ησλ θπξηνηέξσλ 
εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 24 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ην κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζηα θέξδε ή δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ 
εηαηξεηψλ. Ρα νλφκαηα ησλ θπξηνηέξσλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 19 ησλ ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 

Θύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο 
Νη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ παξακέλνπλ ε παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ 
Θχπξν θαη ην εμσηεξηθφ, νη αγνξαπσιεζίεο ηίηισλ, ρξενγξάθσλ θαη άιισλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηνγξάθσλ ζηελ Θχπξν θαη 
ην εμσηεξηθφ, ε εκπνξία, δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε αθηλήησλ ζηελ Θχπξν, νη ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο 
εηαηξείεο, νη λαπηηιηαθέο ζπκκεηνρέο ζηελ Θχπξν θαη ην εμσηεξηθφ, ηα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα (venture capital) θαη νη 
επηρεηξεκαηηθέο ζπκκεηνρέο (private equity) ζε θππξηαθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 
 
Απνηειέζκαηα 
Ζ δεκηά γηα ην έηνο, κεηά ηε θνξνινγία ήηαλ €18.987.902 (2010: €9.879.465).  Ζ δεκηά γηα ην έηνο, κεηά ηε θνξνινγία πνπ 
αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ήηαλ €19.223.293 (2010: €9.983.362). 
 
Κέξηζκα 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ πξνηείλεη ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ε δεκηά 
γηα ην έηνο κεηαθέξεηαη ζηα απνζεκαηηθά (2010: €Κεδέλ).  
 

Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ 
Ν αξηζκφο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη θαηέρνληαη απφ ηνλ Όκηιν, θαζψο θαη ην ηκήκα ηνπ 
θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 31 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Κεηνρηθό Θεθάιαην 
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππφ εμέηαζε έηνπο. 
 
Ύπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ 
Ν Όκηινο δε δηαηεξεί νπνηαδήπνηε ζεκαληηθά ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Θχπξν θαη ην εμσηεξηθφ πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξάο. 
 
Πεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο 
Νπνηαδήπνηε ζεκαληηθά γεγνλφηα ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 32 ησλ ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 

Νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ν Όκηινο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 3 ησλ ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Αλαζθόπεζε Δξγαζηώλ, Ξξνβιεπόκελεο Ξξννπηηθέο θαη Δμειίμεηο  
Ρν νηθνλνκηθφ έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 παξνπζίαζε δεκηά φπσο θαη ην πξνεγνχκελν έηνο. Ππγθεθξηκέλα, ε 
δεκηά απφ εξγαζίεο αλήιζε ζε €19.203.345 ζε ζρέζε κε δεκηά χςνπο €8.221.672 ην 2010 θαη ε δεκηά γηα ην έηνο πνπ 
αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε €19.223.293 ζε ζρέζε κε δεκηά χςνπο €9.983.362 ην 2010. 
 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, παξαηεξείηαη κία ζεηηθή ξνή απφ ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Νκίινπ γηα εξγαζίεο χςνπο €1.528.008, 
ζε ζρέζε κε κηα αξλεηηθή ξνή χςνπο €2.665.071 ην 2010. 
 
Ν Όκηινο έρεη ζέζεη σο ζηφρν, ην 2012, λα πξνζηαηεχζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θαζψο επίζεο θαη ηα θεθάιαηα ησλ 
κεηφρσλ απφ ηηο ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο αμίεο ησλ επελδχζεσλ (θεθαιαίσλ) ζε φινπο ηνπο ηνκείο 
ηεο Θππξηαθήο νηθνλνκίαο. 
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011  
(Ππλέρεηα) 
 
Αλαζθόπεζε Δξγαζηώλ, Ξξνβιεπόκελεο Ξξννπηηθέο θαη Δμειίμεηο  
Νη πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ γηα ην 2012 αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ θαη απφ ηελ έθβαζε δηάθνξσλ εμσγελψλ παξαγφλησλ, 
κεηαμχ άιισλ, ηελ πνξεία ηνπ Θππξηαθνχ θαη Διιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ, ηελ πνξεία ησλ Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ 
ρξεκαηηζηεξίσλ, απφ ηπρφλ εμειίμεηο ζηνλ πνιηηηθφ ηνκέα, ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, ηε 
δήηεζε ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ θαη αθηλήησλ απφ μέλνπο επελδπηέο θαη ηέινο απφ ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο θαη 
γεληθά ηελ αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 
 
Φνξνινγηθό θαζεζηώο 
Ζ θνξνινγία έηνπο ππνινγίδεηαη πάλσ ζην θνξνινγεηέν θέξδνο ηνπ έηνπο ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά πνπ ηζρχνπλ. Γίλεηαη 
επίζεο πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία κε ηα πνζνζηά πνπ αλακέλεηαη φηη ζα είλαη πιεξσηένη νη θφξνη πνπ 
αλαινγνχλ ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ηεο θνξνινγηθήο 

ηνπο βάζεο. Ρπρφλ ρξεσζηηθά ππφινηπα απφ αθαηξεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη κφλν ζην βαζκφ πνπ 
αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ θνξνινγεηέα  θέξδε. 
 
Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην 
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζψο θαη νη αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ γηα ην έηνο παξνπζηάδνληαη ζηε ζειίδα 1 ηεο 
Δηήζηαο Έθζεζεο.  Πηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 2011 ν θ. Βάζνο Γεσξγίνπ δηνξίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ κε εθηειεζηηθνχ ζπκβνχινπ.  

Ρα θαζήθνληα ησλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ έρνπλ σο εμήο: 
 
Όλνκα Θαζήθνληα 

Σξηζηφδνπινο Έιιελαο Ξξψηνο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο 
Φίιηππνο Μ. Ιάξθνο Δθηειεζηηθφο Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 
Γξ Ησάλλεο Ξίηζηιινο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Θηλδχλνπ θαη Πηξαηεγηθνχ 

Ξξνγξακκαηηζκνχ 
Θψζηαο Θίξθνο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηνκέα Αθηλήησλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Ππκκεηνρψλ 
Ινΐδνο Α. Ινΐδνπ Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
 
Νη Πχκβνπινη πνπ δελ είλαη εθηειεζηηθνί δελ έρνπλ εθηειεζηηθά θαζήθνληα ζηνλ Όκηιν. 
 
Πχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ζηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, νη Πχκβνπινη θ.θ. 
Ινΐδνο Ινΐδνπ, Βαγγέιεο Γεσξγίνπ θαη Θψζηαο Θίξθνο απνρσξνχλ, είλαη φκσο επαλεθιέμηκνη θαη πξνζθέξνληαη γηα 
επαλεθινγή. 
 
Ακνηβή Ππκβνύισλ 
Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ησλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ γηα ην έηνο 2011, αλήιζε ζε €1.016.933 (2010: €1.091.990).  
Ρα δηθαηψκαηα ησλ κε Δθηειεζηηθψλ Ππκβνχισλ γηα ην έηνο 2011, σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ 
ηνπ, αλήιζαλ ζε €40.200 (2010: €52.333).  Νη πξνζσπηθέο ακνηβέο γηα ηνλ θάζε ζχκβνπιν μερσξηζηά, αλαθέξνληαη ζηε 
Πεκείσζε 35. 
 
Θώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  
Ζ SFS Group Public Company Limited (ε «Δηαηξεία»),  έπαπζε νινθιεξσηηθά λα εθαξκφδεη, θαηά ην 2010, ηνλ Θψδηθα 
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ (ην “ΣΑΘ”) γηα ηηο δεκφζηεο εηαηξείεο πνπ 
έρνπλ ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζε απηφ (ν “Θψδηθαο”) κε ηε κεηάηαμε ησλ ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ Θχξηα Αγνξά πξνο ηελ 
Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ ΣΑΘ φπνπ ε εθαξκνγή ηνπ Θψδηθα απφ ηνπο εθδφηεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή αιιά πξναηξεηηθή.  Απηφ 
έγηλε ππφ ην πξίζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη, ε 3ε Έθδνζε ηνπ Θψδηθα πξνέβιεπε, ζε ζρέζε κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ 
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη εθαξκφδνπλ ηνλ Θψδηθα, εθαξκνγή ηνπ Θψδηθα απφ φιεο ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο εηζεγκέλεο 
κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ εθαξκφδεη ηνλ Θψδηθα ή θεληξηθφ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπ Θψδηθα ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ζπγαηξηθέο 
εηαηξείεο ηεο εηζεγκέλεο κεηξηθήο εηαηξείαο∙ πξάγκα πνπ, γηα ηνλ Όκηιν SFS, απηφ ζα απέβαηλε εμαηξεηηθά δαπαλεξφ θαη, εθ 
ησλ πξαγκάησλ, αδχλαην.  
 
Θαηά ην έηνο 2010, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη νη επηηξνπέο Γηνξηζκψλ, Ακνηβψλ θαη Διέγρνπ εμαθνινχζεζαλ 
λα πθίζηαληαη. Νη αλσηέξσ επηηξνπέο ζπλέρηζαλ λα πθίζηαληαη επί θαζαξά εζεινληηθήο βάζεο ζην πιαίζην ηεο Δηαηξείαο θαη 
κφλνλ θαη φρη ηνπ Νκίινπ SFS, θαη επί ηε βάζε θαζαξά εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη εγρεηξηδίσλ.  
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
(Ππλέρεηα) 
 
Θώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (Ππλέρεηα) 
Απφ ηελ αξρή ηνπ 2011 (έηνο αλαθνξάο ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο 2011), κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ, έπαπζαλ λα πθίζηαληαη νη Δπηηξνπέο Γηνξηζκψλ θαη Ακνηβψλ, ελψ ην  Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη ε 
Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο εμαθνινχζεζαλ λα πθίζηαληαη.  Νη αξκνδηφηεηεο ησλ θαηαξγεηζήζσλ επηηξνπψλ 
ππεηζήιζαλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαηά ην έηνο αλαθνξάο ήηαλ επί 
θαζαξά εζεινληηθήο βάζεο  θαη ζην πιαίζην ηεο Δηαηξείαο θαη κφλνλ θαη φρη ηνπ Νκίινπ SFS, θαη επί ηε βάζε θαζαξά 
εζσηεξηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη δηαδηθαζηψλ.  Πην ηέινο ηνπ έηνπο  αλαθνξάο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην  απνθάζηζε ηελ 
θαηάξγεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ επέζηξεςαλ 
ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνθάζηζε πεξαηηέξσ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 
αλαθνξάο, φπσο ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ Νκίινπ SFS πεξηνξηζηεί ζηελ εηαηξεία παξνρήο επελδπηηθψλ 
ππεξεζηψλ ηνπ Νκίινπ SFS, Sharelink Securities & Financial Services Ltd κέζσ εμσηεξηθήο αλάζεζεο εξγαζηψλ, πάληνηε 

ζχκθσλα θαη ζχλλνκα κε ηηο νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο.  Ζ θαηάξγεζε ησλ επηηξνπψλ 
Γηνξηζκψλ, Ακνηβψλ θαη Διέγρνπ θαη ε επηζηξνθή ησλ αξκνδηνηήησλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαηέζηεη 
αλαγθαία ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ Νκίινπ SFS, νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 
βησζηκφηεηα ηνπ θαη ηα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ κέζα ζην πνιχ δχζθνιν νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ησλ 
ηειεπηαίσλ εηψλ.  Ξεξαηηέξσ, ν απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη ε ηθαλή ζχλζεζε θαη ζηειέρσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ, ε νπνία, θαηά ην έηνο 2011 απνηειείην απφ ελλέα δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο, πέληε εθ ησλ νπνίσλ είλαη 
εθηειεζηηθνί δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη, ζεσξείηαη φηη δηαζθαιίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηνλ 
έιεγρν, ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε ζηηο Δηαηξείαο κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη εηαηξηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο 
ζηηο.  
 
Πεκεηψλεηαη φηη, απφ ηελ αξρή ηνπ 2012, θαη ηελ θαηάξγεζε ζηηο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ε αλαζθφπεζε θαη εθηίκεζε επί 
ζπλερνχο βάζεο ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεη 
ππφςελ ηελ Δηήζηα Έθζεζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Ιεηηνπξγνχ Ππκκφξθσζεο ζηηο θαη ηελ Δηήζηα 
Έθζεζε δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Νκίινπ SFS, Sharelink 
Securities & Financial Services Ltd, ζηηο θαη νπνηεζδήπνηε ζηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο απφ ζηηο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ 

Νκίινπ SFS. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή  Διέγρνπ αλαθέξεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθά επξήκαηα ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 
Δηαηξείαο, ην νπνίν πξνβαίλεη ζε αλαζθφπεζε ζηηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (internal 
controls) ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν. 
 
Ππκκεηνρή Ππκβνύισλ ζην Θεθάιαην ζηηο Δηαηξείαο θαη ζπγαηξηθώλ ζηηο εηαηξεηώλ  
Ρν πνζνζηφ ζην θεθάιαην ζηηο Δηαηξείαο πνπ θαηείρε θαηά θπξηφηεηα θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε ζχδπγνο, 
ζπγγελείο εμ‟ αίκαηνο κέρξη πξψηνπ βαζκνχ θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζηηο θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ηνπιάρηζηνλ 20% ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ζηηο 20 Απξηιίνπ 2012 ήηαλ ηα αθφινπζα: 
 

 Αξηζκόο κεηνρώλ  Ξνζνζηό κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 
ζηελ Δηαηξεία 

 20.04.2012 31.12.2011 20.04.2012 31.12.2011 
   % % 

Σξηζηφδνπινο Έιιελαο 4.853.031 4.853.031 7,29 7,29 
Φίιηππνο Μ. Ιάξθνο 5.402.353 5.390.251 8,12 8,10 
Θψζηαο Θίξθνο 2.937.971 2.937.971 4,42 4,42 
Γξ Ησάλλεο Ξίηζηιινο 2.231.906 2.231.906 3,35 3,35 
Ινΐδνο Α. Ινΐδνπ 1.216.687 1.216.687 1,83 1,83 
Θεβφξθ Καρηεζζηάλ 441.318 441.318 0,66 0,66 
Θπξηάθνο Θνπηζφθηαο 22.716 22.716 0,03 0,03 
Βαγγέιεο Γεσξγίνπ 7.912 7.912 0,01 0,01 
Βάζνο Γεσξγίνπ - - - - 

 
 Γηθαηώκαηα Ξξναηξέζεσο 

2010-2013  
 20.04.2012 31.12.2011 
   

Σξηζηφδνπινο Έιιελαο 220.000 220.000 
Φίιηππνο Μ. Ιάξθνο 210.000 210.000 
Γξ Ησάλλεο Ξίηζηιινο 190.000 190.000 
Θψζηαο Θίξθνο 180.000 180.000 
Ινΐδνο Α. Ινΐδνπ 30.000 30.000 
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
(Ππλέρεηα) 
 
Ππκκεηνρή Ππκβνύισλ ζην Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαη ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξεηώλ (Ππλέρεηα) 
 
Ρα πνζνζηά ζηα θεθάιαηα εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ SFS Group Public Company Limited πνπ θαηείρε θαηά 
θπξηφηεηα θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε ζχδπγνο, ζπγγελείο εμ‟ αίκαηνο κέρξη πξψηνπ βαζκνχ θαη εηαηξείεο ζηηο 
νπνίεο απηφο θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ηνπιάρηζηνλ 20% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ζηηο 20 Απξηιίνπ 2012 ήηαλ ηα 
αθφινπζα: 
 
 Ξνζνζηό κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζηε 

CyVenture Capital Public Company 
Limited 

 20.04.2012 31.12.2011 

 % % 

Φίιηππνο Μ. Ιάξθνο 0,10 0,10 

 
 Ξνζνζηό κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζηε 

Lemissoler Shipping Group Public 
Company Limited 

 20.04.2012 31.12.2011 
 % % 

Ινΐδνο Α. Ινΐδνπ 0,95 0,95 
Φίιηππνο Μ. Ιάξθνο 7,26 7,26 

 
 Ξνζνζηό κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

ζηελ Ρξίαηλα Δπελδύζεηο Γεκόζηα 
Δηαηξεία Ιίκηηεδ 

 20.04.2012 31.12.2011 
 % % 

Φίιηππνο Μ. Ιάξθνο 0,40 0,40 

 
Πεκείσζε ζε ζρέζε κε δηαθχκαλζε ζην πνζνζηφ θαηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ 
 
Ζ κφλε δηαθχκαλζε είηε ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ θαηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο είηε ζε ζρέζε κε 
νπνηαδήπνηε άιια δηθαηψκαηα απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά ην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο ιήμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2011 θαη πέληε εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ήηαλ ζε ζρέζε κε ην 
πνζνζηφ θαηνρήο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απφ ηνλ Γηνηθεηηθφ Πχκβνπιν Φίιηππν Μ. Ιάξθν, σο αλσηέξσ αλαθέξεηαη.  
 
Θπξηόηεξνη Κέηνρνη 
Νη πην θάησ αλαθεξφκελνη κέηνρνη θαηείραλ πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
θαη ζηηο 20 Απξηιίνπ 2012: 
 
 Ξνζνζηό κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 
 20.04.2012 31.12.2011 
 % % 

Σξηζηφδνπινο Έιιελαο 7,29 7,29 
Φίιηππνο Μ. Ιάξθνο 8,12 8,10 
Γήκεηξα Δπελδπηηθή Γεκφζηα Ιίκηηεδ 10,00 10,00 

 
Πύζηεκα Διέγρνπ Δξγαδνκέλσλ ζε Πρέδηα Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο Αγνξάο Κεηνρώλ 
Πχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ Πρεδίσλ Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο Αγνξάο Κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, ηα Γηθαηψκαηα είλαη 
πξνζσπηθά ζηνπο Γηθαηνχρνπο θαη δελ κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ, εθρσξεζνχλ ή επηβαξπλζνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 
πέξαλ ηεο πεξίπησζεο ζαλάηνπ ηνπ Γηθαηνχρνπ φπνηε ην Γηθαίσκα κεηαηίζεηαη ζηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ αληηπξνζψπνπο.  Νη 
Δπηζηνιέο Ξαξαρψξεζεο Γηθαησκάησλ Ξξναίξεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ έληππν εμάζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο 
απνζηέιινληαη πξνζσπηθά θαη νλνκαζηηθά ζηνλ θάζε Γηθαηνχρν θαη ε εμάζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο γίλεηαη κε 
ππνβνιή ηνπ εληχπνπ εμάζθεζεο ηνπ εθάζηνηε Γηθαηνχρνπ ην νπνίν επηδίδεηαη ηδηνρείξσο ζηελ Δηαηξεία θαη ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηελ επηζηνιή παξαρψξεζεο. 
 
Αλεμάξηεηνη Διεγθηέο 
Ρν 2011, νη KPMG Limited δηνξίζηεθαλ σο αλεμάξηεηνη ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο ζε αληηθαηάζηαζε ησλ Deloitte Limited, θαη 
εθδήισζαλ επηζπκία λα εμαθνινπζήζνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο.  Τήθηζκα πνπ λα εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην λα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ηνπο ζα θαηαηεζεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε.  
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
(Ππλέρεηα) 
 
Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Νδεγίαο ΝΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο 
Θεθαιαηαγνξάο αλαθνξηθά κε ην πεξηερόκελν ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο (ε ‘Νδεγία’) θαη ηνπ πεξί ησλ 
Ξξνϋπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Θηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Οπζκηδόκελε Αγνξά) Λόκνπ ηνπ 2007 σο 
ηξνπνπνηήζεθε ην 2009 (ν ‘Λόκνο’)  
 
Ξαξάγξαθνη (α) – (γ) ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο Νδεγίαο 
Ζ SFS Group Public Company Limited (ε «Δηαηξεία»), έπαπζε νινθιεξσηηθά λα εθαξκφδεη, θαηά ην 2010, ηνλ Θψδηθα 
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ (ην “ΣΑΘ”) γηα ηηο δεκφζηεο εηαηξείεο πνπ 
έρνπλ ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζε απηφ (ν “Θψδηθαο”) κε ηε κεηάηαμε ησλ ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ Θχξηα Αγνξά πξνο ηελ 
Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ ΣΑΘ φπνπ ε εθαξκνγή ηνπ Θψδηθα απφ ηνπο εθδφηεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή αιιά πξναηξεηηθή. Απηφ 
έγηλε ππφ ην πξίζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη, ε 3ε Έθδνζε ηνπ Θψδηθα πξνέβιεπε, ζε ζρέζε κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη εθαξκφδνπλ ηνλ Θψδηθα, εθαξκνγή ηνπ Θψδηθα απφ φιεο ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο εηζεγκέλεο 
κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ εθαξκφδεη ηνλ Θψδηθα ή θεληξηθφ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπ Θψδηθα ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ζπγαηξηθέο 
εηαηξείεο ηεο εηζεγκέλεο κεηξηθήο εηαηξείαο πξάγκα πνπ, γηα ηνλ Όκηιν SFS, απηφ ζα απέβαηλε εμαηξεηηθά δαπαλεξφ θαη, εθ 
ησλ πξαγκάησλ, αδχλαην.   
 
Θαηά ην έηνο 2010, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη νη επηηξνπέο Γηνξηζκψλ, Ακνηβψλ θαη Διέγρνπ εμαθνινχζεζαλ 
λα πθίζηαληαη.  Νη αλσηέξσ επηηξνπέο ζπλέρηζαλ λα πθίζηαληαη επί θαζαξά εζεινληηθήο βάζεο ζην πιαίζην ηεο Δηαηξείαο 
θαη κφλνλ θαη φρη ηνπ Νκίινπ SFS, θαη επί ηε βάζε θαζαξά εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη εγρεηξηδίσλ.   
 
Απφ ηελ αξρή ηνπ 2011 (έηνο αλαθνξάο ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο 2011), κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ, έπαπζαλ λα πθίζηαληαη νη Δπηηξνπέο Γηνξηζκψλ θαη Ακνηβψλ, ελψ ην  Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη ε 
Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο εμαθνινχζεζαλ λα πθίζηαληαη.  Νη αξκνδηφηεηεο ησλ θαηαξγεηζήζσλ επηηξνπψλ 
ππεηζήιζαλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαηά ην έηνο αλαθνξάο ήηαλ επί 
θαζαξά εζεινληηθήο βάζεο  θαη ζην πιαίζην ηεο Δηαηξείαο θαη κφλνλ θαη φρη ηνπ Νκίινπ SFS, θαη επί ηε βάζε θαζαξά 
εζσηεξηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη δηαδηθαζηψλ.  Πην ηέινο ηνπ έηνπο  αλαθνξάο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνθάζηζε ηελ 

θαηάξγεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ επέζηξεςαλ 
ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνθάζηζε πεξαηηέξσ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 
αλαθνξάο, φπσο ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ Νκίινπ SFS πεξηνξηζηεί ζηελ εηαηξεία παξνρήο επελδπηηθψλ 
ππεξεζηψλ ηνπ νκίινπ SFS, Sharelink Securities & Financial Services Ltd κέζσ εμσηεξηθήο αλάζεζεο εξγαζηψλ, πάληνηε 
ζχκθσλα θαη ζχλλνκα κε ηηο νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο.  Ζ θαηάξγεζε ησλ επηηξνπψλ 
Γηνξηζκψλ, Ακνηβψλ θαη Διέγρνπ θαη ε επηζηξνθή ησλ αξκνδηνηήησλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαηέζηεη 
αλαγθαία ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ Νκίινπ SFS, νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 
βησζηκφηεηα ηνπ θαη ηα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ κέζα ζην πνιχ δχζθνιν νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ησλ 
ηειεπηαίσλ εηψλ.  Ξεξαηηέξσ ν απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη ε ηθαλή ζχλζεζε θαη ζηειέρσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ, ε νπνία, θαηά ην έηνο 2011 απνηειείην απφ ελλέα δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο, πέληε εθ ησλ νπνίσλ είλαη 
εθηειεζηηθνί δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη, ζεσξείηαη φηη δηαζθαιίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηνλ 
έιεγρν, ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξείαο κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη εηαηξηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο 
ηεο. 
 
Ζ Πχλζεζε θαη ν ηξφπνο Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαηά ην 2011 (έηνο αλαθνξάο) 

ζα αλαιπζεί θαησηέξσ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 5(ηα) ηεο Νδεγίαο. 
 
Άξζξν 5(δ) ηεο Νδεγίαο: Ξεξηγξαθή ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 
θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο, εηνηκαζίαο θαη θαηάξηηζεο ηεο πεξηνδηθήο πιεξνθφξεζεο ηνπ 
Κέξνπο ΗΗ ηνπ Λφκνπ.  
 
Ζ πεξηνδηθή πιεξνθφξεζε ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Λφκνπ, αλαθέξεηαη ζηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε, ηελ εμακεληαία 
νηθνλνκηθή έθζεζε, ηελ ελδηάκεζε θαηάζηαζε δηαρείξηζεο ηνπ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ εμακήλνπ θαη ηελ έλδεημε 
απνηειέζκαηνο∙ πιεξνθφξεζε ηελ νπνία νη εθδφηεο ηίηισλ εηζεγκέλσλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά νθείινπλ λα ζπληάζζνπλ θαη 
λα δεκνζηνπνηνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην Κέξνο ΗΗ ηνπ Λφκνπ.  
Ξεξαηηέξσ, θαη φπσο επηδεηείηαη θαη ζην Κέξνο ΗΗ ηνπ Λφκνπ, νη νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, 
εηνηκάδνληαη κε βάζε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα, ην Λφκν, αιιά θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πξφλνηεο ηνπ πεξί 
Δηαηξεηψλ Λφκνπ, Θεθ.113, θαη ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ λφκνπο θαη θαλνληζκνχο νχησο ψζηε λα 
παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, αληίζηνηρα.  Ν Γξακκαηέαο, ν 
Ιεηηνπξγφο Ππκκφξθσζεο γηα ρξεκαηηζηεξηαθά ζέκαηα θαη νη επαγγεικαηηθνί ζχκβνπινη ηεο Δηαηξείαο καδί κε ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην, κεξηκλνχλ κέζσ επαξθψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, γηα ηε ζχλλνκε ζχληαμε, εηνηκαζία, 
θαηάξηηζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηεο πεξηνδηθήο πιεξνθφξεζεο ε νπνία απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
(Ππλέρεηα: Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο)  
 
Ζ ιεηηνπξγία ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξείαο (Ρκήκα Ππκκφξθσζεο θαη Ιεηηνπξγφο Ππκκφξθσζεο), κεξηκλά ψζηε λα γίλεηαη ε 
αλαγθαία πεξηνδηθή πιεξνθφξεζε, φπσο απηή ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Λφκνπ πνπ δίδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία, θαη λα πεξηιακβάλεη 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Λφκν. Ζ πιεξνθφξεζε απηή δεκνζηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην Λφκν, θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην Λφκν θαη ηηο Νδεγίεο πεξί Γηαθάλεηαο.  
 
Ρέινο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ζχκθσλα ηνπ Λφκνπ, νη Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, ειέγρνληαη απφ 
ηνπο Δμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο KPMG Limited θαη ζχκθσλα κε ηηο  ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ 
θαη ησλ εθάζηνηε Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Διέγρνπ.  
 
Ξαξάγξαθνο 5(ε) ηεο Νδεγίαο 
Θαηάζηαζε θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαζψο θαη θαηά ηηο 20.04.2012 (πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
πνπ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίλνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ εθδφηε), ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη θάζε 
πξφζσπν, γλσζηφ ζηνλ εθδφηε, πνπ θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, ζεκαληηθή ζπκκεηνρή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ έκκεζσλ 
ζπκκεηνρψλ κέζσ ππξακηδηθψλ δηαξζξψζεσλ ή αιιεινζπκκεηνρήο) ζηνλ εθδφηε θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 28 θαη 30 
ηνπ Λφκνπ (ε „Θαηάζηαζε‟). 
 
 
 
 
 
Ξαξάγξαθνο 5(ζη) ηεο Νδεγίαο 
Ζ δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπο θαηφρνπο θάζε είδνπο ηίηισλ ηνπ εθδφηε πνπ παξέρνπλ εηδηθά 
δηθαηψκαηα ειέγρνπ θαη πεξηγξαθή ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ. 
 
Γελ ππάξρνπλ νπνηνηδήπνηε θάηνρνη ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 
 

Ξαξάγξαθνο 5(δ) ηεο Νδεγίαο 
Ζ δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπο νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ  

 
Γελ ππάξρνπλ νπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. 
 
Ξαξάγξαθνο 5(ε) ηεο Νδεγίαο 
Θαλφλεο αλαθνξηθά κε ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη φζνλ 
αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο: 
 

 Κε βάζε ηελ παξάγξαθν 76 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ν αξηζκφο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ θαη δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ηνλ αλψηαην αξηζκφ.  

 Ζ εηήζηα απνρψξεζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 78 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ 

ηεο Δηαηξείαο πνπ πξνλνεί φηη «ζε θάζε Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ην έλα ηξίην ηνπ ηφηε αξηζκνχ ησλ Ππκβνχισλ, ή 

αλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Ππκβνχισλ δελ είλαη ηξεηο ή πνιιαπιάζην ηνπ ηξία, ηφηε ν πιεζηέζηεξνο αξηζκφο πξνο 

ην έλα ηξίην, απνρσξνχλ απφ ην αμίσκα ηνπ Πχκβνπινπ».  Δπνκέλσο, ε απνρψξεζε γίλεηαη εθ πεξηηξνπήο, κε 

πξψηνπο εθείλνπο πνπ γηα ηε καθξχηεξε πεξίνδν απφ ηελ πξνεγνχκελε εθινγή ηνπο θαηείραλ ην αμίσκα ηνπ 

Ππκβνχινπ. Ν νπνηνζδήπνηε Γηνηθεηηθφο Πχκβνπινο απνρσξεί δηθαηνχηαη, αλ ν ίδηνο ην επηζπκεί, λα δηεθδηθήζεη 

επαλεθινγή ηνπ. 

 Ξεξαηηέξσ, ε παξάγξαθνο 103 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ αλαθέξεη φηη, «Νη ζχκβνπινη έρνπλ εμνπζία λα δηνξίδνπλ, 

νπνηεδήπνηε θαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ, νπνηνδήπνηε πξφζσπν σο ζχκβνπιν είηε γηα λα ζπκπιεξσζεί θελή ζέζε, 

επηπξφζζεηα πξνο ηνπο ήδε ππάξρνληεο ζπκβνχινπο, αιιά ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ πνπ νξίδεηαη απφ ή ζχκθσλα κε απηφ ην Θαηαζηαηηθφ.  Θάζε ζχκβνπινο πνπ δηνξίδεηαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ κέρξη ηελ επφκελε εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε νπφηε θαη ζα είλαη 

επαλεθιέμηκνο.»  

 Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, θαηά ηελ επφκελε Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, απνρσξνχλ θαη 

δηεθδηθνχλ επαλεθινγή νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη ηεο Δηαηξείαο θθ. Ινΐδνο Ινΐδνπ, Βαγγέιεο Γεσξγίνπ θαη Θψζηαο 

Θίξθνο. 

Ίδε αλσηέξσ ζηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ,  ππφ ηνλ ηίηιν «Θπξηόηεξνη 
Κέηνρνη.» 

 

 Θαηάζηαζε θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

 Θαηάζηαζε θαηά ηηο 20.04.2012 
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 

(Ππλέρεηα: Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο)  

 

Ρξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο 

Πχκθσλα ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ ε Δηαηξεία κπνξεί, κε εηδηθφ ςήθηζκα, λα ηξνπνπνηεί ην Θαηαζηαηηθφ ηεο.  Δηδηθφ 

ςήθηζκα κπνξεί λα εγθξηζεί κε πιεηνςεθία φρη ιηγφηεξε ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ παξφλησλ κειψλ, πνπ δηθαηνχληαη λα 

ςεθίζνπλ ζε γεληθή ζπλέιεπζε, γηα ηελ νπνία έρεη δνζεί θαηάιιειε εηδνπνίεζε είθνζη κίαο ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ πνπ νξίδεη 

ηελ πξφζεζε φηη ην ςήθηζκα ζα πξνηαζεί σο εηδηθφ ςήθηζκα. 

 
Άξζξν 5(ζ) ηεο Νδεγίαο 
Δμνπζίεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο ή επαλαγνξάο κεηνρψλ ηνπ 
εθδφηε. 
 
Νη γεληθέο εμνπζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ επεμεγνχληαη θαησηέξσ, ζε ζρέζε κε ην άξζξν 5(ηα) ηεο Νδεγίαο. 
 
Ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο ή επαλαγνξάο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 
 
 Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δελ έρεη πάγηεο δπλαηφηεηεο έθδνζεο ή επαλαγνξάο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, αιιά 

ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο δχλαηαη κε εηδηθφ ςήθηζκα λα εμνπζηνδνηήζεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

πξνο απηφ ην ζθνπφ.  Θαηά ηελ ππφ αλαθνξά πεξίνδν (2011), πθίζηαλην ηα αθφινπζα εηδηθά ςεθίζκαηα: 

 
- Θαηά ηηο Έθηαθηεο Γεληθέο Ππλειεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 30 Ηνπιίνπ 2010 θαη 27 Ηνπιίνπ 2011, ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εμνπζηνδνηήζεθε κε εηδηθά ςεθίζκαηα, λα απνθηά είηε κε ηδησηηθή ζπκθσλία 
είηε απφ ηελ αγνξά κεηνρέο ηεο ίδηαο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Ξεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ («buy 
back»), κέζα ζε ρξνληθή πεξίνδν δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηε 
Γεληθή Ππλέιεπζε.   

 

- Θαηά ηηο Έθηαθηεο Γεληθέο Ππλειεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 30 Ηνπιίνπ 2010 θαη 27 Ηνπιίνπ 2011, ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εμνπζηνδνηήζεθε φπσο, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, εθδψζεη θαη 

παξαρσξήζεη κέρξη 10% ηνπ εθδνζέληνο θεθαιαίνπ γηα ζθνπνχο ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ ή εμαγνξψλ, ρσξίο λα 

πξνεγεζεί πξνζθνξά ησλ κεηνρψλ απηψλ ζηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, κέζα ζε πεξίνδν δψδεθα 

(12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. 

Άξζξν 5(η) ηεο Νδεγίαο 
Γελ εθαξκφδεηαη. 
 
Άξζξν 5(ηα) ηεο Νδεγίαο 
Πχλζεζε θαη Ρξφπνο Ιεηηνπξγίαο ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ Νξγάλσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ επηηξνπψλ 
ηνπο. 
 
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά ην 2011 είρε σο αθνινχζσο: 
 
1. Σξηζηφδνπινο Έιιελαο (Ξξφεδξνο θαη Ξξψηνο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο) 

2. Φίιηππνο Μ. Ιάξθνο (Αληηπξφεδξνο θαη Δθηειεζηηθφο Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο) 

3. Ησάλλεο Ξίηζηιινο (Δθηειεζηηθφο Πχκβνπινο) 

4. Ινΐδνο Α. Ινΐδνπ (Δθηειεζηηθφο Πχκβνπινο) 

5. Θψζηαο Θίξθνο (Δθηειεζηηθφο Πχκβνπινο) 

6. Θεβφξθ Καρηεζζηάλ (κε-Δθηειεζηηθφο / Αλεμάξηεηνο Πχκβνπινο) 

7. Βαγγέιεο Γεσξγίνπ (κε-Δθηειεζηηθφο / Αλεμάξηεηνο Πχκβνπινο) 

8. Θπξηάθνο Θνπηζφθηαο (κε-Δθηειεζηηθφο / Αλεμάξηεηνο Πχκβνπινο) 

9. Βάζνο Γεσξγίνπ (κε-Δθηειεζηηθφο / Αλεμάξηεηνο Πχκβνπινο απφ ηηο 24.01.2011) 



9 

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 

(Ππλέρεηα: Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο)  

Αξκνδηόηεηεο θαη Ρξόπνο Ιεηηνπξγίαο Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, γηα λα ελεκεξσζεί, εμεηάζεη θαη ιάβεη απνθάζεηο γηα φια 
ηα ζέκαηα πνπ είλαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ζχκθσλα κε ην Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ηνλ πεξί 
Δηαηξεηψλ Λφκν, Θεθ.113, ηνπο Ξεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ηε λνκνζεζία πεξί 
θεθαιαηαγνξάο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή λνκνζεζία, θαη δηαηεξεί ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπιάρηζηνλ 
ζηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 Πηφρνπο θαη ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ εηαηξεηψλ ηεο Δηαηξείαο (ν “Όκηινο”) 

 Δηήζηνπο Ξξνυπνινγηζκνχο 

 Νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ 

 Πεκαληηθέο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο 

 Αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο  

 Ππγρσλεχζεηο, εμαγνξέο θαη δηαζέζεηο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 ηνζέηεζε θαη/ ή αιιαγέο ζηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη 

 Νπζηαζηηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Νκίινπ κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα 

 Γηνξηζκφ θαη/ ή ηεξκαηηζκφ ππεξεζηψλ Δθηειεζηηθψλ Ππκβνχισλ 

 Θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο αθππεξέηεζεο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ 

 Γηνξηζκφ κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

 Όιεο ηηο εμνπζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία ελφο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δελ έρνπλ εθρσξεζεί ζηελ 
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο ρσξίο θακηά θαηεγνξία κειψλ ηνπ λα 
δηαρσξίδεη ηηο επζχλεο ηεο έλαληη νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηεγνξίαο θαη φινη αλεμαηξέησο νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη αζθνχλ ηα 
θαζήθνληά ηνπο κε αλεμάξηεηε θαη ακεξφιεπηε θξίζε. Θάζε Γηνηθεηηθφο Πχκβνπινο αθηεξψλεη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν θαη 
πξνζνρή ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ άιισλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ζε 
ηέηνην βαζκφ πνπ λα ηνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κε ηελ αλάινγε επίδνζε. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ιακβάλεη έγθαηξε, έγθπξε θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε πνπ ηνπ επηηξέπεη λα εθηειεί ηα 
θαζήθνληά ηνπ, ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε γεγνλφηα πνπ άιιαμαλ ή δπλαηφλ λα αιιάμνπλ ηηο πξννπηηθέο ή ηελ νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Δπηπξφζζεηα, θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηπγράλεη θαηάιιειεο ελεκέξσζεο θαη 
επηκφξθσζεο απφ ηελ Δηαηξεία αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 
Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν, Θεθ.113, ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ λφκνπο θαη 
θαλνληζκνχο, θαζψο θαη άιιεο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο ηεο θεθαιαηαγνξάο. Αλεμάξηεηεο επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο δπλαηφ λα 
είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο φπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν. 
 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη εθρσξήζεη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ 
Δθηειεζηηθνχο Ππκβνχινπο ηεο Δηαηξείαο βάζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηηο αθφινπζεο εμνπζίεο: 

 Ρε δηαρείξηζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ 

 Ρελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 Ρελ πξφζιεςε ή ηεξκαηηζκφ απαζρφιεζεο κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Νκίινπ 

 Θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο γηα ζπλήζεηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ πνπ λα κελ μεπεξλνχλ ην 1% ηνπ 
Νιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ εηεζίσο 

 Λέεο επελδχζεηο, εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο πνπ ζπλνιηθά λα κελ μεπεξλνχλ ην 5% ηνπ Νιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηνπ 
Νκίινπ πξνηνχ ηχρνπλ έγθξηζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

 Ρε δηάζεζε ελεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ πνπ ζπλνιηθά λα κελ μεπεξλά ην 5% ηνπ Νιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ 

πξνηνχ ηχρεη έγθξηζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

 Ρελ αλάιεςε λένπ δαλεηζκνχ ηνπ Νκίινπ πνπ ζπλνιηθά λα κελ μεπεξλά ην 3% ηνπ Νιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηνπ 
Νκίινπ πξνηνχ ηχρεη έγθξηζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
(Ππλέρεηα: Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο)  
 
Ινηπέο Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ  
 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΙΔΓΣΝ 

Πχλζεζε θαηά ην 2011: 
 

Ξξφεδξνο: Θπξηάθνο Θνπηζφθηαο 

  

Κέιε:  Θεβφξθ Καρηεζζηάλ 

 Ινΐδνο Α. Ινΐδνπ (κέρξη 27 Ηνπιίνπ 2011) 

 Βάζνο Γεσξγίνπ (απφ 11 Απγνχζηνπ 2011) 

  

Γξακκαηέαο: SFS Custodian & Trust Services Ltd 

 
Ζ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη αλεμάξηεηνη κε-Δθηειεζηηθνί Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη θαη ν Ξξφεδξνο 
ηεο Δπηηξνπήο έρεη γλψζεηο θαη πείξα ζηα ινγηζηηθά θαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. 
 
Αξκνδηφηεηεο θαη Ρξφπνο Ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 
 
Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαηά ην έηνο αλαθνξάο, ιεηηνχξγεζε ε Δπηηξνπή 
Διέγρνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο εληνιήο θαη θαζήθνληα. Ππγθεθξηκέλα, θαηά ην 2011 ε Δπηηξνπή Διέγρνπ αζρνιήζεθε, ζε 

ηξεηο ζπλεδξίεο ηεο κε ηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, ηελ εμέηαζε ησλ εθζέζεσλ 
ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή ηνπ νκίινπ SFS, θαη άιια ζέκαηα ζπλαθή κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο. 
 
Πεκεηψλεηαη φηη, απφ ηελ αξρή ηνπ 2012, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ε αλαζθφπεζε θαη εθηίκεζε επί 
ζπλερνχο βάζεο ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ιακβάλεη ππφςελ ηελ Δηήζηα Έθζεζε 
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Ιεηηνπξγνχ Ππκκφξθσζεο φπσο θαη ηελ Δηήζηα Έθζεζε δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 
ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Νκίινπ SFS, Sharelink Securities & Financial Services Ltd, 
φπσο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο αλαθνξέο απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Νκίινπ SFS. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή  
αλαθέξεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθά επξήκαηα ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν πξνβαίλεη ζε αλαζθφπεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (internal controls) ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν. 
 
 
 
ΔΘ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
 
 
 
 
SFS Custodian & Trust Services Limited 
Γξακκαηέαο 
 
 
Ιεπθσζία, 25 Απξηιίνπ 2012 
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
Γήισζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζύλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο 

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 9, εδάθηα (3)(γ) θαη (7) ηνπ πεξί ησλ Ξξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Θηλεηέο Αμίεο πξνο 
Γηαπξαγκάηεπζε ζε Οπζκηδφκελε Αγνξά) Λφκν ηνπ 2007, εκείο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη νη άιινη 

ππεχζπλνη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο SFS Group Public Company Limited  γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 

31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηβεβαηψλνπκε φηη, εμ‟ φζσλ γλσξίδνπκε: 
 

(α) νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 15 κέρξη 76: 
 

(i) Θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά 

πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (4), θαη 
 

(ii) παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηεο νηθνλνκηθήο 
θαηάζηαζεο θαη ηνπ θέξδνπο ή δεκηψλ ηεο SFS Group Public Company Limited θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν, θαη 

 
(β) ε έθζεζε ζπκβνχισλ παξέρεη δίθαηε αλαζθφπεζε ησλ εμειίμεσλ θαη ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαζψο 

θαη ηεο ζέζεο ηεο SFS Group Public Company Limited θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 
ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο σο ζχλνιν, καδί κε πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ. 
 

Κέιε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

 
Σξηζηφδνπινο Έιιελαο Ξξφεδξνο θαη Ξξψηνο 

Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο 
  

  

Φίιηππνο Μ. Ιάξθνο Αληηπξφεδξνο θαη Δθηειεζηηθφο Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 
  

  
Γξ Ησάλλεο Ξίηζηιινο Δθηειεζηηθφο Πχκβνπινο Γηαρείξηζεο Θηλδχλνπ θαη 

Πηξαηεγηθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ 
  

  

Θψζηαο Θίξθνο Δθηειεζηηθφο Πχκβνπινο Ρνκέα Αθηλήησλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ 
Ππκκεηνρψλ 

  
  

Ινΐδνο Α. Ινΐδνπ Δθηειεζηηθφο Πχκβνπινο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

  
  

Θεβφξθ Καρηεζζηάλ Κε Δθηειεζηηθφο Πχκβνπινο 
  

  
Βαγγέιεο Γεσξγίνπ Κε Δθηειεζηηθφο Πχκβνπινο 

  

  
Θπξηάθνο Θνπηζφθηαο Κε Δθηειεζηηθφο Πχκβνπινο 

  
  

Βάζνο Γεσξγίνπ Κε Δθηειεζηηθφο Πχκβνπινο 

  
  

Aληψλεο Κπηηιελαίνο Αλαπιεξσηήο Πχκβνπινο ηνπ Φίιηππνπ Μ. Ιάξθνπ 
Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο Νκίινπ θαη Αμησκαηνχρνο 

Δπηθνηλσλίαο Κεηφρσλ  
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

 
 
 

 
Δθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηώλ 

 
Ξξνο ηα Κέιε ηεο SFS Group Public Company Limited 

 
Έθζεζε επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
 
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο SFS Group Public Company 
Limited (ε «Δηαηξεία») θαη ησλ εμαξηεκέλσλ ηεο (ν «Όκηινο») ζηηο ζειίδεο 15 κέρξη 76, νη νπνίεο απνηεινχληαη 
απφ ηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, θαη ηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, ζπλνιηθψλ εζφδσλ, αιιαγψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ έηνπο πνπ 

έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 
ζεκεηψζεηο. 
 
Δπζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο  
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ λα 
δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά 
πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ ηεο Θχπξνπ, Θεθ. 113, θαη 
γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη 
δπλαηή ε θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, 
νθεηιφκελνπ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  
 
Δπζχλε ηνπ Διεγθηή  
 
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 

ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ.  Ρα Ξξφηππα απηά 
απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν 
κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ιεινγηζκέλεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 
απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα.  
  
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηα πνζά 
θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ 
θξίζε ηνπ ειεγθηή, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο ησλ ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε νθείιεηαη ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ 
θηλδχλσλ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο πνπ δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ 
ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο νληφηεηαο.  Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε 
ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ ιεινγηζκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ 
εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
  
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξάζρνπλ βάζε 
γηα ηελ ειεγθηηθή καο γλψκε.  
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Έθζεζε Αλεμάξηεησλ Διεγθηώλ (Ππλέρεηα) 
 
Ξξνο ηα Κέιε ηεο SFS Group Public Company Limited 
 
Γλψκε  
 
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο 
ζέζεο ηεο SFS Group Public Company Limited θαη ησλ εμαξηεκέλσλ ηεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, θαη ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο επίδνζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή 
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ ηεο Θχπξνπ, Θεθ. 113.  
  
Έθζεζε επί Άιισλ Λνκηθώλ Απαηηήζεσλ   
  
Πχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ 
Ινγαξηαζκψλ Λφκνπ ηνπ 2009, αλαθέξνπκε ηα πην θάησ:  

• Έρνπκε πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ ζεσξήζακε αλαγθαίεο γηα ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ καο.  
• Θαηά ηε γλψκε καο, έρνπλ ηεξεζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαηάιιεια ινγηζηηθά βηβιία.  
• Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπκθσλνχλ κε ηα ινγηζηηθά βηβιία.  
• Θαηά ηε γλψκε καο θαη απφ φζα θαιχηεξα έρνπκε πιεξνθνξεζεί θαη ζχκθσλα κε ηηο εμεγήζεηο πνπ καο 

δφζεθαλ, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο απφ ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν, 
Θεθ. 113, πιεξνθνξίεο κε ηνλ απαηηνχκελν ηξφπν.  

• Θαηά ηε γλψκε καο, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηηο ζειίδεο 2 
κέρξη 11 ζπλάδνπλ κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 
Πχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Νδεγίαο ΝΓ190-2007-04 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο Θχπξνπ, αλαθέξνπκε φηη 
έρεη γίλεη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο παξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (ζη) 
θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ελ ιφγσ Νδεγίαο, θαη απνηειεί εηδηθφ ηκήκα ηεο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  
 
Άιιν Θέκα 
 

Απηή ε έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλψκεο, εηνηκάζηεθε γηα ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο σο ζψκα θαη κφλν 
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 34 ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη πνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ 
Ινγαξηαζκψλ Λφκνπ ηνπ 2009 θαη γηα θαλέλα άιιν ζθνπφ.  Γίλνληαο απηή ηε γλψκε δελ απνδερφκαζηε ή 
αλαιακβάλνπκε επζχλε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζηε γλψζε ηνπ νπνίνπ 
απηή ε έθζεζε δπλαηφλ λα πεξηέιζεη. 
 
Ππγθξηηηθνί αξηζκνί 
 
Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ειέγρζεθαλ 
απφ άιινλ ειεγθηή ηνπ νπνίνπ ε έθζεζε εκεξνκελίαο 27 Απξηιίνπ 2011 έθθξαζε γλψκε ρσξίο επηθχιαμε γηα 
εθείλεο ηηο θαηαζηάζεηο. 
 
 
 
 
Ξαλαγηψηεο A. Ξειεηηέο 
Δγθεθξηκέλνο Ινγηζηήο θαη Δγγεγξακκέλνο Διεγθηήο 
εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
 
 
KPMG Limited 
Δγθεθξηκέλνη Ινγηζηέο θαη Δγγεγξακκέλνη Διεγθηέο 
 
 
Ιεπθσζία, 25 Απξηιίνπ 2012 
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ 

ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 
 

 Πεκείσζε 2011 2010 

  € € 

    

Νιηθά εηζνδήκαηα  24.942.046 39.593.190 

    

Κεηθηφ θέξδνο λαπηηιηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη θηεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  7.151.430 12.137.732 

Θαζαξά εηζνδήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  1.125.898 2.453.944 

Άιια εηζνδήκαηα  761.226 1.607.107 

Εεκηά απφ πψιεζε θαη επαλεθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

  

(377.378) 

 

(1.971.086) 

(Εεκηά)/θέξδνο απφ πψιεζε θαη επαλεθηίκεζε αθηλήησλ γηα επέλδπζε 17 (7.096.774) 480.646 

Νιηθή ζπλεηζθνξά δξαζηεξηνηήησλ  1.564.402 14.708.343 

    

Έμνδα    

Έμνδα πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο  (1.639.148) (3.753.841) 

Έμνδα δηαρείξηζεο  (11.210.222) (11.709.907) 

Απνζβέζεηο, ρξεφιπζε θαη δεκηά απνκείσζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 6 (673.417) (1.087.662) 

Σξεκαηνδνηηθά έμνδα  (7.244.960) (6.378.605) 

Εεκηά από εξγαζίεο 5 (19.203.345) (8.221.672) 

    

Κεξίδην (δεκηάο)/θέξδνπο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 19 (36.153) 337.026 

Θέξδνο απφ δηάζεζε δξαζηεξηνηήησλ εμαξηεκέλεο εηαηξείαο 24 136.021 - 

Θέξδνο απφ κείσζε κεξηδίνπ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ  - 273.380 

Θέξδνο απφ πψιεζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο  19 1.558.531 - 

Θέξδνο/(δεκηά) απφ πψιεζε εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ 24 144.464 (296.481) 

Εεκηά απνκείσζεο εκπνξηθήο εχλνηαο 22 (2.398.415) (135.784) 

Εεκηά απνκείσζεο εκπνξηθήο εχλνηαο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 19 - (540.000) 

Κείσζε ζηηο πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη επηζθαιή δάλεηα  15 - 534.112 

    

Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία  (19.798.897) (8.049.419) 

Φνξνινγία 9 810.995 (1.830.046) 

    

Εεκηά έηνπο  (18.987.902) (9.879.465) 

    

Απνδηδόκελα ζε:    

Κεηφρνπο Δηαηξείαο  (19.223.293) (9.983.362) 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  235.391 103.897 

  (18.987.902) (9.879.465) 

    
Βαζηθή δεκηά αλά κεηνρή πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο 
(ζεληο) 

 
10 

 
(29,01) 

 
(15,07) 

   
Ξιήξσο θαηαλεκεκέλε (δεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή (ζεληο) Γελ εθαξκόδεηαη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βιέπε ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
 
ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 

ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 

 2011 2010 

 € € 

   

Εεκηά κεηά ηε θνξνινγία (18.987.902) (9.879.465) 

   

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα   

Απνζεκαηηθφ Κεηαηξνπήο Μέλνπ Ππλαιιάγκαηνο   

Ππλαιιαγκαηηθή δηαθνξά απφ κεηαηξνπή ππνινίπσλ ζπλδεδεκέλσλ θαη εμαξηεκέλσλ 

εηαηξεηψλ πνπ ηεξνχλ βηβιία ζε μέλν λφκηζκα (110.810) 353.846 

 (110.810) 353.846 

   

Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ Γηαζέζηκα Ξξνο Ξψιεζε    

Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκσλ πξνο 

πψιεζε (207.922) (69.236) 

Γηαγξαθή πιενλάζκαηνο επαλεθηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 12.748 - 

 (195.174) (69.236) 

   

Δπαλεθηίκεζε Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο   

(Έιιεηκκα)/πιεφλαζκα απφ επαλεθηίκεζε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο (45.022) 10.994.061 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ επαλεθηίκεζε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο (32.084) (1.509.813) 

Θέξδε απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ - 750.120 

 (77.106) 10.234.368 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία (383.090) 10.518.978 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία (19.370.992) 639.513 

   

Απνδηδόκελα ζε:   

Κεηφρνπο Δηαηξείαο (19.674.384) (729.595) 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 303.392 1.369.108 

 (19.370.992) 639.513 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Βιέπε ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
 
ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΝΠ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 
 Πεκείσζε  [Αλαπξνζα-

ξκνζκέλα] 
[Αλαπξνζα-
ξκνζκέλα] 

  2011 2010 1.1.2010 
  € € € 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ     
Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό     
Κεηξεηά θαη ππφινηπα ηξαπεδψλ 11 10.087.944 11.602.688 33.213.699 
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε 
δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

 
12 

 
2.389.792 

 
3.130.322 4.619.872 

Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεψζηεο 13 16.402.979 21.767.214 26.422.278 
Απνζέκαηα 16 23.325.734 25.471.281 30.108.997 
Γάλεηα εηζπξαθηέα – ηξέρνλ κέξνο  14 564.672 513.973 - 

Νιηθό θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ  52.771.121 62.485.478 94.364.846 

Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό     
Αθίλεηα γηα επέλδπζε 17 170.004.194 169.338.719 162.127.716 
Δκπξάγκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία – θαζαξά 18 16.720.241 21.828.290 15.607.509 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 28 113.837 101.802 90.934 
Γάλεηα εηζπξαθηέα – καθξνπξφζεζκν κέξνο  14 - 196.991 1.407.219 
Ππλδεδεκέλεο εηαηξείεο 19 6.634.803 11.740.700 11.363.224 
Άιια ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 20 457.944 613.283 684.236 
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 21 5.807.646 6.113.382 7.025.754 
Δκπνξηθή εχλνηα 22 685.687 3.012.082 3.012.082 
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 23 29.372 50.071 172.784 

Νιηθό κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ  200.453.724 212.995.320 201.491.458 

Νιηθό ελεξγεηηθνύ  253.224.845 275.480.798 295.856.304 

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΘΑΗ ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ     
Ρξέρνπζεο ππνρξεώζεηο     
Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα 11 18.987.609 20.549.249 19.226.437 
Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 25 12.855.303 15.234.414 30.712.087 
Φνξνινγία  2.744.012 4.376.602 3.080.522 
Ρξέρνλ κέξνο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 26 1.995.558 11.830.309 5.418.398 
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 27 5.700.000 5.700.000 5.700.000 

Νιηθό ηξέρνπζσλ ππνρξεώζεσλ  42.282.482 57.690.574 64.137.444 

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 28 11.513.724 12.505.559 11.147.653 
Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 26 83.611.667 67.625.656 73.262.738 

Νιηθό καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  95.125.391 80.131.215 84.410.391 

Ίδηα θεθάιαηα     
Κεηνρηθφ θεθάιαην 29 66.520.075 66.520.075 66.520.075 
Απνζεκαηηθά 30 43.529.044 63.208.903 64.339.634 

Νιηθό ηδίσλ θεθαιαίσλ πξηλ ηελ αθαίξεζε ηδίσλ κεηνρώλ  110.049.119 129.728.978 130.859.709 

Ίδηεο κεηνρέο 31 (175.949) (175.949) (175.949) 
Ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο  (905) (1.538) (3.359) 

Νιηθό ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηόρσλ Δηαηξείαο  109.872.265 129.551.491 130.680.401 
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο  5.944.707 8.107.518 16.628.068 

Νιηθό ηδίσλ θεθαιαίσλ  115.816.972 137.659.009 147.308.469 

Νιηθό ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ  253.224.845 275.480.798 295.856.304 

 
πνγξάθεθε εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηηο 25 Απξηιίνπ 2012. 
 
 

     

Σξηζηφδνπινο Έιιελαο  Φίιηππνο Μ. Ιάξθνο  Αληψλεο Κπηηιελαίνο 

Ξξφεδξνο θαη Ξξψηνο 

Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο 

 Αληηπξφεδξνο θαη Δθηειεζηηθφο 

Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 

 Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 

Νκίινπ 
 
Βιέπε ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΙΙΑΓΩΛ ΠΡΑ ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ 

ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 
               
        Ξιεόλαζκα       
   Δηδηθό     επαλεθηίκεζεο       

  Απνζεκαηηθό απνζεκαηηθό Κεηνρηθό  Ίδηεο Έιιεηκκα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ       
  από έθδνζε κείσζεο θεθάιαην Αγνξά κεηνρέο πνπ από επελδύζεηο  ζηνηρείσλ   Απνζεκαηηθό Νιηθό ηδίσλ   
 Κεηνρηθό κεηνρώλ νλνκαζηηθήο πξνο ηδίσλ θαηέρνληαη από ζπλδεδεκέλσλ ελεξγεηηθνύ  Απνζεκαηηθό επαλεθηίκεζεο θεθαιαίσλ   

 Θεθάιαην ππέξ ην άξηην αμίαο έθδνζε κεηνρώλ ζπλδεδεκέλεο εηαηξεηώλ ζε δηαζέζηκσλ Ινγαξηαζκόο ζπλαιιαγκαηηθώλ αθίλεηεο κεηόρσλ Ππκθέξνλ  
 (Πεκ. 29) (Πεκ. 29) θεθαιαίνπ (Πεκ. 29) (Πεκ. 31) εηαηξείεο ίδηεο κεηνρέο πξνο πώιεζε απνηειεζκάησλ δηαθνξώλ ηδηνθηεζίαο Δηαηξείαο κεηνλόηεηαο Πύλνιν 
 € € € € € € € € € € € € € € 

πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 66.520.075 5.082.094 1.871.943 251.415 (175.949) (1.538) (4.577) (339.542) 44.286.824 (2.136.767) 14.197.513 129.551.491 8.107.518 137.659.009 

Ππλνιηθά έζνδα                
(Εεκηά)/θέξδνο γηα ην έηνο - - - - - - - - (19.223.293) - - (19.223.293) 235.391 (18.987.902) 
               

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα               - 
Γηαγξαθή πιενλάζκαηνο επαλεθηίκεζεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε  - - - - - - - 6.722 - - - 6.722 6.026 12.748 
Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ 
δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε - - - - - - - - (109.645) - - (109.645) (98.277) (207.922) 

Ππλαιιαγκαηηθή δηαθνξά απφ κεηαηξνπή 
ππνινίπσλ ζπλδεδεκέλσλ θαη 
εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ - - - - - - - - (14.134) (84.008) - (98.142) (12.668) (110.810) 

Κεηαθνξά πξφζζεηεο απφζβεζεο απφ  
επαλεθηίκεζε - - - - - - - - 10.887 - (10.887) - - - 
Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ - - - - - - - - - - (45.022) (45.022) - (45.022) 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζε               
επαλεθηίκεζε - - - - - - - - - - (16.890) (16.890) (15.194) (32.084) 

Κεηαθνξά ζηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  - - - - - - - - (188.114) - - (188.114) 188.114 - 

Νιηθό ζπλνιηθώλ εζόδσλ - - - - - - - 6.722 (19.524.299) (84.008) (72.799) (19.674.384) 303.392 (19.370.992) 

               
Δηζθνξέο από θαη δηαλνκέο ζε 
ηδηνθηήηεο               

Κέξηζκα πνπ πιεξψζεθε  - - - - - - - - - - - - (276.760) (276.760) 
Κείσζε κεξηδίνπ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ 
θαηέρνληαη απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο - - - - - 633 - - - - - 633 - 633 

Κεηαθνξά θφζηνπο Γηθαησκάησλ 
Ξξναηξέζεσο πνπ έιεμαλ κεηαμχ 
απνζεκαηηθψλ  - - - (251.415) - - - - 251.415 - - - - - 

Κεξίδην δεκηάο απφ επαλεθηίκεζε ηδίσλ 
κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαη απφ 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο - - - - - - (633) - - - - (633) - (633) 

Ξξφλνηα γηα άκπλα πνπ πξνθχπηεη απφ 
ινγηδφκελε δηαλνκή κεξηζκάησλ - - - - - - - - (7.843) - - (7.843) - (7.843) 
Θφζηνο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο - - - 3.001 - - - - - - - 3.001 - 3.001 

Νιηθό εηζθνξώλ από θαη δηαλνκώλ 
ζε ηδηνθηήηεο - - - (248.414) - 633 (633) - 243.572 - - (4.842) (276.760) (281.602) 

               
Αιιαγέο ζε κεξίδηα πνπ θαηέρνληαη 

ζε εμαξηεκέλεο                
Γηαγξαθή ζπκθέξνληνο κεηνλφηεηαο απφ 
εθπνίεζε εμαξηεκέλεο εηαηξείαο - - - - - - - - - - - - 6.767 6.767 

Γηαγξαθή ζπκθέξνληνο κεηνλφηεηαο απφ 
κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - - - - - - - - - - (2.196.210) (2.196.210) 

Πύλνιν αιιαγώλ ζε κεξίδηα πνπ 

θαηέρνληαη ζε εμαξηεκέλεο  - - - - - - - - - - - - (2.189.443) (2.189.443) 

               

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 66.520.075 5.082.094 1.871.943 3.001 (175.949) (905) (5.210) (332.820) 25.006.097 (2.220.775) 14.124.714 109.872.265 5.944.707 115.816.972 

 
Βιέπε ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΙΙΑΓΩΛ ΠΡΑ ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ 

ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 (Ππλέρεηα) 
 
   Δηδηθό     Ξιεόλαζκα       
  Απνζεκαηηθό απνζεκαηηθό Κεηνρηθό  Ίδηεο Έιιεηκκα επαλεθηίκεζεο       
  από έθδνζε κείσζεο θεθάιαην Αγνξά κεηνρέο πνπ από επελδύζεηο  ρξεκαηννηθνλνκηθώλ   Απνζεκαηηθό Νιηθό ηδίσλ   

 Κεηνρηθό κεηνρώλ νλνκαζηηθήο πξνο ηδίσλ θαηέρνληαη από ζπλδεδεκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ  Απνζεκαηηθό επαλεθηίκεζεο θεθαιαίσλ   
 Θεθάιαην ππέξ ην άξηην αμίαο έθδνζε κεηνρώλ ζπλδεδεκέλεο εηαηξεηώλ ζε δηαζέζηκσλ Ινγαξηαζκόο ζπλαιιαγκαηηθώλ αθίλεηεο κεηόρσλ Ππκθέξνλ  
 (Πεκ. 29) (Πεκ. 29) θεθαιαίνπ (Πεκ. 29) (Πεκ. 31) εηαηξείεο ίδηεο κεηνρέο πξνο πώιεζε απνηειεζκάησλ δηαθνξώλ ηδηνθηεζίαο Δηαηξείαο  κεηνλόηεηαο Πύλνιν 

 € € € € € € € € € € € € € € 

               

πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 66.520.075 5.082.094 1.871.943 660.386 (175.949) (3.359) (2.756)  (281.447)  54.200.330 (2.490.613) 5.299.697 130.680.401 16.628.068 147.308.469 

Ππλνιηθά έζνδα                

(Εεκηά)/θέξδνο γηα ην έηνο - - - - - - - - (9.983.362) - - (9.983.362) 103.897 (9.879.465) 
               
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα                

Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ 
δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε - - - - - - - (58.095) - - - (58.095) (11.141) (69.236) 
Ππλαιιαγκαηηθή δηαθνξά απφ κεηαηξνπή 

ππνινίπσλ ζπλδεδεκέλσλ θαη 
εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ - - - - - - - - - 353.846 - 353.846 - 353.846 
Κεηαθνξά πξφζζεηεο απφζβεζεο απφ  

επαλεθηίκεζε  - - - - - - - - 60.200 - (60.200) - - - 
Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ  - - - - - - - - - - 9.717.709 9.717.709 1.276.352 10.994.061 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζε 

επαλεθηίκεζε - - - - - - - - - - (1.509.813) (1.509.813) - (1.509.813) 
Θέξδε απφ επαλεθηίκεζε                
αθηλήησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαξεηψλ - - - - - - - - - - 750.120 750.120 - 750.120 

Νιηθό ζπλνιηθώλ εζόδσλ        (58.095) (9.923.162) 353.846 8.897.816 (729.595) 1.369.108 639.513 

               

Δηζθνξέο από θαη δηαλνκέο ζε 
ηδηνθηήηεο               

Κέξηζκα πνπ πιεξψζεθε  - - - - - - - - - - - - (10.307.277) (10.307.277) 
Κείσζε κεξηδίνπ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ 
θαηέρνληαη απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο - - - - - 1.821 - - - - - 1.821 - 1.821 

Κεξίδην δεκηάο απφ επαλεθηίκεζε ηδίσλ 
κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαη απφ 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο - - - - - - (1.821) - - - - (1.821) - (1.821) 

Κεηαθνξά θφζηνπο Γηθαησκάησλ 
Ξξναηξέζεσο πνπ έιεμαλ κεηαμχ 
απνζεκαηηθψλ  - - - (504.112) - - - - 504.112 - - - - - 

Ξξφλνηα γηα άκπλα πνπ πξνθχπηεη απφ 
ινγηδφκελε δηαλνκή κεξηζκάησλ - - - - - - - - (1.389) - - (1.389) 81 (1.308) 
Θφζηνο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο - - - 95.141 - - - - - - - 95.141 - 95.141 

Νιηθό εηζθνξώλ από θαη δηαλνκώλ 
ζε ηδηνθηήηεο - - - (408.971) - 1.821 (1.821) - 502.723 - - 93.752 (10.307.196) (10.213.444) 

               
Αιιαγέο ζε κεξίδηα πνπ θαηέρνληαη 

ζε εμαξηεκέλεο                
Γηαγξαθή ζπκθέξνληνο κεηνλφηεηαο απφ 
εθπνίεζε εμαξηεκέλεο εηαηξείαο - - - - - - - - - - - - 463.402 463.402 

Αχμεζε κεξηδίνπ ζε εμαξηεκέλεο 
εηαηξείεο - - - - - - - - - - - - (606.934) (606.934) 
Κείσζε  κεξηδίνπ ζε εμαξηεκέλεο 

εηαηξείεο - - - - - - - - - - - - 561.070 561.070 
Δκπνξηθή εχλνηα απφ αγνξά                
εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ - - - - - - - - (493.067) - - (493.067) - (493.067) 

Πύλνιν αιιαγώλ ζε κεξίδηα πνπ 
θαηέρνληαη ζε εμαξηεκέλεο  - - - - - - - - (493.067) - - (493.067) 417.538 (75.529) 

               

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 66.520.075 5.082.094 1.871.943 251.415 (175.949) (1.538) (4.577) (339.542) 44.286.824 (2.136.767) 14.197.513 129.551.491 8.107.518 137.659.009 

 
 

Βιέπε ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
 
ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ 
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 

 

 Πεκείσζε 2011 2010 

  € € 

Ονή κεηξεηώλ από εξγαζίεο    

Εεκηά έηνπο  (18.987.902) (9.879.465) 

Αλαπξνζαξκνγέο γηα:    

  Απνζβέζεηο εκπξάγκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 18 635.808 976.165 

  Σξεφιπζε άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 23 45.086 69.584 

  Εεκηά απνκείσζεο εκπξάγκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 18 16.719 185.825 
  Γηαγξαθή θφζηνπο απφ έθδνζε δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ  3.001 95.141 

  Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ  

  απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

 

12 

 

332.797 

 

1.482.361 

  Εεκηά απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ    

  απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  44.581 - 

  Θέξδνο απφ πψιεζε εκπξάγκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  (9.159) (25.587) 

  Ρφθνπο εηζπξαθηένπο  (218.667) (744.040) 

  Κεξίζκαηα εηζπξαθηέα  (69.861) (73.984) 

  Ρφθνπο πιεξσηένπο  7.073.867 6.219.185 

  Εεκηά απνκείσζεο εκπνξηθήο εχλνηαο 22 2.398.415 135.784 

  Εεκηά απνκείσζεο εκπνξηθήο εχλνηαο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 19 - 540.000 

  (Θέξδνο)/δεκηά απφ πψιεζε εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ 24 (144.464) 296.481 

  Κεξίδην δεκηάο/(θέξδνπο) ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 19 36.153 (337.026) 

  Θέξδνο απφ ινγηδφκελε κείσζε κεξηδίνπ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ 24 - (273.380) 

  Εεκηά/(Θέξδνο) απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ γηα επέλδπζε 17 7.096.774 (480.646) 

  Εεκηά απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε  5.916 - 

  Αχμεζε πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, δάλεηα εηζπξαθηέα,  

  ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη πεπαιαησκέλα πξντφληα  

  

- 

 

1.080.105 

  Θέξδνο απφ δηάζεζε δξαζηεξηνηήησλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ 24 (136.021) - 

  Θέξδνο απφ πψιεζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο 19 (1.558.531) - 

  Φνξνινγία  (810.995) 1.830.046 

Ονή κεηξεηώλ από εξγαζίεο πξηλ ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο  (4.246.483) 1.096.549 

Κείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε 

δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ-θαζαξή 

 

 

 

- 

 

841.639 

Κείσζε ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο ρξεψζηεο    5.018.163 7.162.294 

Αχμεζε/(κείσζε) ζηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο πηζησηέο  436.057 (16.187.447) 

Κείσζε ζηα απνζέκαηα  320.271 4.421.894 

Ονή κεηξεηώλ από/(γηα) εξγαζίεο  1.528.008 (2.665.071) 

Ρφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ   218.667 730.067 

Κεξίζκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ  69.861 73.984 

Ρφθνη πνπ πιεξψζεθαλ  (7.073.867) (6.219.185) 

Φνξνινγία πνπ πιεξψζεθε  (1.577.918) (607.543) 

Θαζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα εξγαζίεο  (6.835.249) (8.687.748) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιέπε ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  
 

ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ 

ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
(Ππλέρεηα) 

 

 Πεκείσζε 2011 2010 

  € € 

Ονή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Αγνξά κεξηδίνπ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ  - (4.000) 

Κεηξεηά απφ πψιεζε εκπξάγκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  170.544 137.693 

Κεηξεηά απφ/(γηα) πψιεζε εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ 24 1.622.595 (747.742) 

Κεηξεηά απφ πψιεζε ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 19 3.272.000 - 

Αγνξά εκπξάγκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 18 (1.066.996) (612.709) 

Αγνξά άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 23 (37.962) (9.322) 

Κείσζε άιισλ ζηνηρείσλ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ  155.339 70.953 

Αγνξά αθηλήησλ γηα επέλδπζε 17 (4.532.249) (2.870.357) 

Κέξηζκα πνπ εηζπξάρζεθε απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 19 207.621 532.498 

Αγνξά εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ 24 (554.525) (749.385) 

Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε-

θαζαξή 
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- 

 

(70.094) 

Αχμεζε κεξηδίνπ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ  - (1.100.001) 

Ξιεξσκέο ζε  Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ      

θεθαιαίνπ εμαξηεκέλεο  (2.196.210) - 

Κεηξεηά απφ κείσζε θεθαιαίνπ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο 19 3.048.093 - 

Κεηξεηά απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ 

απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία 

 

 

 

363.152 

 

- 

Κεηξεηά απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ    

ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε  8.900 - 

Απνπιεξσκή δαλείσλ εηζπξαθηέσλ  146.292 1.407.219 

Κεηξεηά απφ δηάζεζε δξαζηεξηνηήησλ εμαξηεκέλεο εηαηξείαο 24 260.000 - 

Θαζαξή ξνή κεηξεηώλ από/(γηα) επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  866.594 (4.015.247) 

Ονή κεηξεηώλ πξηλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο  (5.968.655) (12.702.995) 

Ονή κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Λέα δάλεηα εηζπξαθηέα  - (696.991) 

Αχμεζε δαλείσλ πιεξσηέσλ – θαζαξή  6.299.794 774.829 

Κέξηζκα πνπ πιεξψζεθε ζε κεηφρνπο κεηνςεθίαο εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ  (276.760) (10.307.277) 

Ξιεξσκή άκπλαο πνπ πξνθχπηεη απφ ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο  (7.483) (1.389) 

Θαζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  6.015.551 (10.230.828) 

Θαζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ  46.896 (22.933.823) 

Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο  (8.946.561) 13.987.262 

Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 11 (8.899.665) (8.946.561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιέπε ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΠΡΗΠ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 
1. Γεληθά 
 

Πύζηαζε θαη Ρειηθή Ηζύλνπζα Δηαηξεία 
Ζ SFS Group Public Company Limited (ε "Δηαηξεία"), ζπζηάζεθε ζηελ Θχπξν ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 1998 σο 
ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν, Θεθ. 113.  Ζ Δηαηξεία είλαη ε 
ηζχλνπζα εηαηξεία ηνπ Νκίινπ SFS Group Public Company Limited (ν "Όκηινο").  Ζ Δηαηξεία κεηαηξάπεθε ζε 
Γεκφζηα εηαηξεία κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκν, Θεθ. 113 ζηηο 5 Απξηιίνπ 1999 κε αιιαγή ζην Θαηαζηαηηθφ 
ηεο θαη νη ηίηινη ηεο εηζήρζεζαλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ ζηηο 2 Ηνπιίνπ 1999.  Ρν εγγεγξακκέλν 
γξαθείν ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Θενηφθε 6, Κέγαξν Έιιελα, 1055 Ιεπθσζία, Θχπξνο. 

 
Γξαζηεξηόηεηεο 
Νη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη άιισλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Θχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ, αγνξαπσιεζίεο ηίηισλ ηφζν γηα ηξίηνπο, φζν 
θαη γηα ίδην φθεινο, επελδχζεηο ζε γε θαη αλάπηπμε γεο, ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, 
λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα, εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο ζρεηηθέο 
ππεξεζίεο. 

 
2. Ινγηζηηθέο Αξρέο 
 
 Γεληθά 
 Νη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ κε ζπλέπεηα ζρεηηθά κε ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά 

ή νπζηψδε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο θαη ηεο παξνπζίαζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 
ηνπ Νκίινπ αλαθέξνληαη πην θάησ. 

 
Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 ηα ηξαπεδηθά ππφινηπα πειαηψλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ Νκίινπ, 
θαη ηα ζπγθξηηηθά πνζά αλαπξνζαξκφζηεθαλ γηα λα ζπλάδνπλ κε ηελ αιιαγή ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο. 

 
Βάζε Δηνηκαζίαο 

 Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Eπξψ θαη εηνηκάζηεθαλ κε βάζε ηελ αξρή ηνπ 
ηζηνξηθνχ θφζηνπο, πξνζαξκνζκέλε έηζη πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ επαλεθηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε, ησλ εκπξάγκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ 
αθηλήησλ γηα επέλδπζε θαη ηε κεηάθξαζε μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο.  

 Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). 

 Δπηπξφζζεηα, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί 
Δηαηξεηψλ Λφκνπ ηεο Θχπξνπ, Θεθ. 113 θαη ησλ Ξεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ Λφκσλ θαη 
Θαλνληζκψλ. 

 Όπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν, ηα ζπγθξηηηθά πνζά αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα ζπλάδνπλ κε ηελ παξνπζίαζε πνπ 

αθνινπζείηαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο. 
 
 Βάζε Δλνπνίεζεο 
 Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο SFS Group Public Company Limited θαη φισλ ησλ εμαξηεκέλσλ 
εηαηξεηψλ ηεο, νη θχξηεο απφ ηηο νπνίεο παξαζέηνληαη ζηε ζεκείσζε 24 θαη πνπ φιεο καδί αλαθέξνληαη σο ν 
Όκηινο. 

 Δμαξηεκέλεο εηαηξείεο ζεσξνχληαη απηέο ζηηο νπνίεο ε άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Νκίινπ ζην δηθαίσκα 
ςήθνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ εηαηξεηψλ μεπεξλά ην 50%.  Ρα Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο ζην θεθάιαην 
κεηφρσλ θαη ζην θαζαξφ θέξδνο ή δεκηά, θαίλνληαη μερσξηζηά ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ (σο κέξνο ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ), ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ, αληίζηνηρα. 

  
Ρα Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ησλ ελνπνηεκέλσλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ, παξνπζηάδνληαη 

μερσξηζηά απφ ηα απνζεκαηηθά ηνπ Νκίινπ.  Ρα Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο απνηεινχληαη απφ ην πνζφ ησλ 
ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ δηθαησκάησλ 
κεηνςεθίαο ζηε κεηαβνιή ησλ απνζεκαηηθψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ.   
 
Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ, νχηε ηα κε 
πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο ή ηα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ. 
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ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΠΡΗΠ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 
2. Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ππλέρεηα) 
 
 ηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο  

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011, ην Ππγθξφηεκα πηνζέηεζε φια ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
(ΓΞΣΑ) θαη Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ),ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηνπ. Ζ πηνζέηεζε απηψλ ησλ 
Ξξνηχπσλ δελ έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο. 
 
Ρα αθφινπζα Ξξφηππα, Αλαζεσξήζεηο ζε Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ ηέζεθαλ ζε ηζρχ γηα 
ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011: 
 

(i) Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηελ ΔΔ 

 ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) 'Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα Γλσζηνπνηήζεηο' Κεηαβηβάζεηο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ηζρχεη  γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011). 

 
(ii) Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ δελ πηνζεηήζεθαλ από ηελ ΔΔ 

 ΓΞΣΑ 1 (Ρξνπνπνίεζε): 'πεξ-πιεζσξηζκφο θαη Απάιεηςε Πηαζεξψλ Ζκεξνκεληψλ γηα Δηαηξείεο πνπ 
εθαξκφδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα Ξξψηε Φνξά' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 
2011). 

  ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) 'Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα Γλσζηνπνηήζεηο' 'Ππκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ'  (ηζρχεη  γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 
ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) 'Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα Γλσζηνπνηήζεηο'  'Γλσζηνπνηήζεηο ζηελ κεηάβαζε ζην ΓΞΣΑ 
9  (ηζρχεη  γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015). 

 ΓΞΣΑ 9 'Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 
2015). 

 ΓΞΣΞ 10 'Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 
1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 ΓΞΣΞ 11 'Θνηλέο Γηεπζεηήζεηο' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 
2013). 

 ΓΞΣΞ 12 'Γλσζηνπνηήζεηο ησλ Ππκκεηνρψλ ζε Άιιεο Νληφηεηεο' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 
ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 ΓΞΣΞ 13 'Απνηίκεζε ηεο Δχινγεο Αμίαο' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 ΓΙΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε) 'Ξαξνπζίαζε ζηνηρείσλ ζηα Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα',  (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 
αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2012).  

 ΓΙΞ 12 (Ρξνπνπνίεζε)  'Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία'  Αλάθηεζε Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ (ηζρχεη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012). 

  ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε)  'Ξαξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά 
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΙΞ 27 (Αλαζεσξεκέλν) 'Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο' (ηζρχεη  γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 

ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΙΞ 28 (Αλαζεσξεκέλν) 'Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο' (ηζρχεη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ Ηαλνπαξίνπ 2013).  

 ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) 'Ππκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ' (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014).  

 ΔΓΓΞΣΑ 20 'Γαπάλεο απνγχκλσζεο νξπρείνπ επηθάλεηαο ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο' (ηζρχεη  γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013). 

 
 Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αλακέλεη πσο ε πηνζέηεζε απηψλ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ  θαη Γηεξκελεηψλ ζε 

κειινληηθέο πεξηφδνπο δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ, εθηφο απφ 
ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 “Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα– Θαηάηαμε θαη Δπηκέηξεζε” θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην 
ΓΞΣΑ 7 “Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο”. Ν Όκηινο βξίζθεηαη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο 
επίδξαζεο ησλ πξνηχπσλ απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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2. Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ππλέρεηα) 

 
Ππλελώζεηο επηρεηξήζεσλ 

 Γηα φιεο ηηο ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ινγηζηηθή κέζνδνο αγνξάο (acquisition method).  
Δηαηξείεο πνπ αγνξάζηεθαλ ή πσιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ή κέρξη ηελ εκεξνκελία πψιεζήο ηνπο. 

 
 Ρν θφζηνο ηεο απφθηεζεο ππνινγίδεηαη σο ην ζχλνιν ηεο δίθαηεο αμίαο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ, ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαιήθζεθαλ θαη 
ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ Όκηιν σο αληάιιαγκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπγαηξηθήο. Ρα 
αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ππνρξεψζεηο θαη νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο ζπγαηξηθήο ηα νπνία 
ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα γηα αλαγλψξηζε ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 3, αλαγλσξίδνληαη ζηε δίθαηε αμία ηνπο θαηά 
ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο εθηφο απφ ηα:  

 
 Αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο θαη ππνρξεψζεηο ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο πνπ αλαγλσξίδνληαη θαη επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12 
„Φφξνη Δηζνδήκαηνο‟ θαη ΓΙΞ19 „Ξαξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο‟ αληηζηνίρσο,  

 πνρξεψζεηο ή ζπκκεηνρηθνί ηίηινη ζρεηηθνί κε παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηνπ 
απνθηψκελνπ ή κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηνπ 
απνθηψκελνπ κε ηηο παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηνπ Νκίινπ, πνπ επηκεηξνχληαη 
ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 2 „Ξαξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Κεηνρψλ‟ θαηά ηελ εκεξνκελία 
απφθηεζεο, θαη 

 Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ή νκάδα εθπνίεζεο) ηα νπνία θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε θαηά 
ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 5 „Κε Θπθινθνξνχληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία πνπ 
Θαηέρνληαη πξνο Ξψιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο‟, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη θαη επηκεηξνχληαη 
ζχκθσλα κε ην ελ ιφγσ πξφηππν. 

 
 Ζ εκπνξηθή εχλνηα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ απφθηεζε αλαγλσξίδεηαη σο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη αξρηθά 

επηκεηξείηαη ζην θφζηνο, ην νπνίν είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο αληηπαξνρήο πνπ πξνζθέξζεθε, 
ηνπ πνζνχ ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζηελ απνθηψκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, θαη ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ 
ζπκθέξνληνο πνπ θαηείρε πξνεγνπκέλσο ε Δηαηξεία ζηελ απνθησκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα (αλ ππάξρεη), ζε 
ζρέζε κε ηελ αλαινγία ηνπ Νκίινπ ζηελ θαζαξή δίθαηε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ 
ππνρξεψζεσλ θαη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο απνθηψκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  
Δάλ κεηά απφ επαλεθηίκεζε, ε ζπκκεηνρή ηνπ Νκίινπ ζηελ θαζαξή δίθαηε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο ππεξβαίλεη ην 
άζξνηζκα ηεο αληηπαξνρήο πνπ πξνζθέξζεθε, ηνπ ηπρφλ πνζνχ δηθαηψκαηνο κεηνςεθίαο θαη ηεο δίθαηεο αμίαο 
ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηθαησκάησλ πνπ ηπρφλ θαηείρε ν Όκηινο πξνεγνπκέλσο ζηελ απνθηψκελε νηθνλνκηθή 
κνλάδα, ε δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 

 
 Ρα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο αληηπξνζσπεχνπλ ην κεξίδην ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο θαη ησλ θαζαξψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, ν Όκηινο. Νη δεκηέο κηαο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο 
θαηαλέκνληαη ζηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο αθφκα θαη αλ απηφ ζα νδεγήζεη ζε αξλεηηθφ ππφινηπν. Ρα δηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαη 
πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, μερσξηζηά απφ ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο 
Δηαηξείαο. 

 
Ζ κεηαβνιή ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ρσξίο ηελ απψιεηα ειέγρνπ) ινγηζηηθνπνηείηαη 
σο κηα ζπλαιιαγή κεηαμχ κεηφρσλ πνπ αθνξά ηα ίδηα θεθάιαηα. Θαηά ζπλέπεηα, δελ πξνθχπηεη ππεξαμία ή 
θέξδνο/(δεκηά) ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ απφ ηέηνηεο ζπλαιιαγέο αιιά νπνηαδήπνηε 
δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζαξκνγή ζηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο θαη ηεο δίθαηεο αμίαο ηεο αληηπαξνρήο 
πνπ εηζπξάρζεθε ή πιεξψζεθε αλαγλσξίδεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη απνδίδεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο. 
Νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ αλαινγνχλ ζην πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο πνπ 
αθνξνχλ ην κεξίδην πνπ πσιείηαη, αθαηξνχληαη απφ ην απνζεκαηηθφ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ θαη 
κεηαθέξνληαη ζηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο. Ρα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο επηκεηξνχληαη ζε δίθαηε αμία ή ζηελ 
αλαινγία ηνπ ζπκθέξνληνο κεηνςεθίαο ζηελ θαζαξή δίθαηε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
απνθηεκέλεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ επηινγή ηνπ ηξφπνπ επηκέηξεζεο απνθαζίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε 
μερσξηζηά αλά ζπλαιιαγή. Νη ζπκκέηνρεο ζηηο εηαηξείεο ηηο νπνίεο ν Όκηινο δελ ειέγρεη επηκεηξνχληαη ζε δίθαηε 
αμία, ή θαηά πεξίπησζε, κε βάζε ηηο πξφλνηεο άιισλ ΓΞΣΑ. 
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2. Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ππλέρεηα) 
 

Ππλελώζεηο επηρεηξήζεσλ (Ππλέρεηα) 
Όηαλ νη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ επηηπγράλνληαη ζηαδηαθά, ην πξνεγνχκελν ζπκθέξνλ ηνπ Νκίινπ ζηελ 
απνθησκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα επηκεηξείηαη μαλά ζηε δίθαηε αμία ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο (φηαλ ν Όκηινο 
απνθηά ηνλ έιεγρν) θαη νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκηά πνπ πξνθχπηεη αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.  

 
 Όηαλ ε αληηπαξνρή πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνλ Όκηιν θαηά ηελ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλεη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ξχζκηζε ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο, ην 
ελδερφκελν αληάιιαγκα αλαγλσξίδεηαη ζηελ δίθαηε ηνπ αμία θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο θαη 
πεξηιακβάλεηαη σο κέξνο ηεο αληηπαξνρήο πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ ζπλέλσζε. Αιιαγέο ζηελ δίθαηε αμία ηνπ 
ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνζαξκνγψλ θαηά ηελ πεξίνδν επηκέηξεζεο, 

πξνζαξκφδνληαη αλαδξνκηθά, πξνθαιψληαο ηελ αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ζηελ εκπνξηθή εχλνηα. Νη πξνζαξκνγέο 
θαηά ηελ πεξίνδν επηκέηξεζεο είλαη πξνζαξκνγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφθηεζε πξφζζεησλ 
πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο „πεξηφδνπ επηκέηξεζεο‟ (ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην έλα έηνο απφ ηελ 
εκεξνκελία απφθηεζεο) ζρεηηθά κε γεγνλφηα θαη ζπλζήθεο πνπ πθίζηαλην θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο. 

 
 Ζ εθ λένπ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ αιιαγψλ ζηελ δίθαηε αμία ηνπ ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο πνπ δελ πιεξνχλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνζαξκνγψλ θαηά ηελ πεξίνδν επηκέηξεζεο εμαξηάηαη απφ ην πψο θαηαηάζζεηαη ην 
ελδερφκελν αληάιιαγκα. Δλδερφκελν αληάιιαγκα πνπ θαηαηάζζεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα δελ επηκεηξάηαη εθ λένπ 
θαη ν κεηαγελέζηεξνο δηαθαλνληζκφο ινγηζηηθνπνηείηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Δλδερφκελν αληάιιαγκα πνπ 
θαηαηάζζεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε επηκεηξάηαη εθ λένπ ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39 ή κε ην ΓΙΞ 
37 „Ξξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία‟, φπσο αξκφδεη θαη ηπρφλ 
θέξδνο ή δεκηά αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 
 Αλ ε αξρηθή ινγηζηηθνπνίεζε κηαο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ δελ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηε νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέλσζε, ν Όκηινο αλαγλσξίδεη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 
θαηαζηάζεηο, κε πξνζσξηλά πνζά ηα ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε ινγηζηηθνπνίεζε δελ είλαη πιήξεο. Ρα πξνζσξηλά 
απηά πνζά πξνζαξκφδνληαη αλαδξνκηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ επηκέηξεζεο, ή πξφζζεηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ λέεο πιεξνθνξίεο πνπ ειήθζεζαλ γηα 
γεγνλφηα θαη ζπλζήθεο πνπ ππήξραλ θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο θαη, εάλ ήηαλ γλσζηά, ζα είραλ 
επεξεάζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ πνζψλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ απφ εθείλε ηελ εκεξνκελία.  

 
 Όηαλ ν Όκηινο παχζεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ή ζεκαληηθή επηξξνή, ην θέξδνο ή δεκηά απφ ηελ πψιεζε 

ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ (i) ηεο ζπλνιηθήο δίθαηεο αμίαο ηεο αληηπαξνρήο πνπ εηζπξάρηεθε θαη ηεο 
δίθαηεο αμίαο ηεο ππνιεηπφκελεο ζπκκεηνρήο (ii) ηεο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπνξηθήο εχλνηαο), θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ 
θαη ηπρφλ ζπκθέξνληνο κεηνςεθίαο. Όηαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο έρνπλ 
επαλεθηηκεζεί ή ινγηζηηθνπνηνχληαη ζε δίθαηε αμία, θαη ην θέξδνο ή δεκηά έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, ηα πνζά πνπ αλαγλσξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο 
ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα, ινγηζηηθνπνηνχληαη σο ζαλ ε 
Δηαηξεία λα ηα έρεη πσιήζεη (π.ρ. αλαθαηάηαμε ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ή κεηαθνξά ζην 
απνζεκαηηθφ απνηειεζκάησλ). Ζ δίθαηε αμία ηεο επέλδπζεο πνπ παξακέλεη ζηελ πξψελ εμαξηεκέλε εηαηξεία 
ηελ εκεξνκελία πνπ ν Όκηινο έρεη παχζεη λα έρεη ηνλ έιεγρν θαηαρσξείηαη ζε δίθαηε αμία κε βάζε ηηο πξφλνηεο 
ηνπ ΓΙΞ39 “Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε”. 
 
Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 

 Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (γεληθά επελδχζεηο φπνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ Νκίινπ είλαη κεηαμχ 20% θαη 
50% ζην θεθάιαην κεηφρσλ) φπνπ ν Όκηινο αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή, ινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ θαζαξνχ 
ζπκθέξνληνο (equity method). Ζ ζεκαληηθή επηξξνή είλαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο απνθάζεηο ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο ρσξίο φκσο λα αζθείηαη έιεγρνο ή απφ 
θνηλνχ έιεγρνο πάλσ ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο.  
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2. Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ππλέρεηα) 
 

Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (Ππλέρεηα) 
 Ρα απνηειέζκαηα, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ελζσκαηψλνληαη 

ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ θαζαξνχ ζπκθέξνληνο εθηφο θαη αλ νη 
επελδχζεηο ηαμηλνκνχληαη σο δηαθξαηνχκελεο πξνο πψιεζε, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηέο παξνπζηάδνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΞΣΑ 5 «Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερφκελα πξνο πψιεζε θαη 
δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο». Πχκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ θαζαξνχ ζπκθέξνληνο, νη επελδχζεηο ζε 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ζε ηηκή θφζηνπο ην νπνίν ζηε 
ζπλέρεηα αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηελ αλαινγία ηνπ Νκίινπ επί ηεο, κεηά ηελ απφθηεζε, κεηαβνιήο ηνπ θαζαξνχ 
ελεξγεηηθνχ. Δπίζεο ην θφζηνο κεηψλεηαη κε θάζε απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ επηκέξνπο επελδχζεσλ. Νη δεκηέο 
κηαο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Νκίινπ ζε απηή (ε νπνία πεξηιακβάλεη θάζε 

καθξνπξφζεζκε ζπκκεηνρή πνπ, ζηελ νπζία, απνηειεί κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ηνπ Νκίινπ ζηελ 
ζπλδεδεκέλε εηαηξεία) δελ αλαγλσξίδνληαη, εθηφο εάλ ν Όκηινο έρεη αλαιάβεη ππνρξεψζεηο, έρεη θάλεη 
πιεξσκέο  ή παξέρεη εγγπήζεηο ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία.   
 
Θάζε ππέξβαζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο θαη ηεο αλαινγίαο ηνπ Νκίινπ πάλσ ζηελ θαζαξή δίθαηε αμία 
ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ελδερφκελσλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο, αλαγλσξίδεηαη σο εκπνξηθή 
εχλνηα. Ζ εκπνξηθή εχλνηα πεξηιακβάλεηαη εληφο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο επέλδπζεο θαη εμεηάδεηαη γηα 
απνκείσζε σο κέξνο ηεο επέλδπζεο. Κεηά απφ επαλεμέηαζε, θάζε ππέξβαζε κεηαμχ ηεο αλαινγίαο ηνπ Νκίινπ 
ζηελ θαζαξή δίθαηε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ 
ππνρξεψζεσλ, θαη ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο, αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ. 

 
 Όηαλ κία εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ζπλαιιάζζεηαη κε κία ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ηνπ Νκίινπ, ηα θέξδε θαη νη δεκηέο 

απαιείθνληαη ζην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ Νκίινπ ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία. 

 
Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα 

 Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηνλ 
ηζνινγηζκφ ηνπ Νκίινπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Όκηινο θαζίζηαηαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
κέζνπ. 
 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκψληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ 

 Κία επέλδπζε πεξηιακβάλεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλ απνθηήζεθε κε θχξην ζθνπφ ηελ πψιεζε ζην 
πξνζερέο κέιινλ (επελδχζεηο πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξία) ή αλ νξίζηεθε ζε απηή ηελ θαηεγνξία απφ ηε 
δηεχζπλζε ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 

 
Ζ δίθαηε αμία ησλ εηζεγκέλσλ επελδχζεσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο αγνξάο (bid price) ζην ηέινο ηνπ 
έηνπο, φπσο δεκνζηεχνληαη απφ ην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ θαη ηα μέλα xξεκαηηζηήξηα.  Νη επελδχζεηο ζε 
κε εηζεγκέλεο αμίεο, απνηηκνχληαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο απνηίκεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ηεο 

αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  Υο εκεξνκελία πψιεζεο ή αγνξάο αμηψλ ινγίδεηαη ε 
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία εθηειείηαη ε πξάμε (trade date). 

 
 Ζ ηηκή θφζηνπο ησλ κεηνρψλ θαη άιισλ αμηψλ, ινγίδεηαη ζηελ ηηκή ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ηηο πξνκήζεηεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξάμεσλ. 
 
 Ρν έιιεηκκα ή ην πιεφλαζκα απφ ηελ επαλεθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ 

απνηηκψληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά 
κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο θαηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο κε ηελ ηηκή αγνξάο θαηά ηελ αξρή ηνπ έηνπο ή ηεο ηηκήο 
θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ πνπ αγνξάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
 

 Ρν θέξδνο ή δεκηά απφ ηε ξεπζηνπνίεζε επελδχζεσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αθνχ αθαηξεζεί ε πξνκήζεηα ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξάμεσλ θαη ε ηηκή αγνξάο θαηά ηελ 
αξρή ηνπ έηνπο ή ε ηηκή θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ πνπ αγνξάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ρν θέξδνο ή 

ε δεκηά πνπ πξνθχπηεη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 
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2. Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ππλέρεηα) 
 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα (Ππλέρεηα) 
 
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

 Δπελδχζεηο νη νπνίεο πξφθεηηαη λα θξαηεζνχλ γηα κηα αφξηζηε ρξνληθή πεξίνδν θαη κπνξεί λα δηαηεζνχλ γηα 
πψιεζε γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ αλάγθεο ξεπζηφηεηαο, απμνκείσζεο επηηνθίσλ, ηζνηηκηψλ ζπλαιιάγκαηνο ή 
αιιαγέο ζηηο ηηκέο αμηψλ, θαηαηάζζνληαη σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε. 
 

 Νη επελδχζεηο ζε θηλεηέο αμίεο νη νπνίεο έρνπλ ηαμηλνκεζεί απφ ηνλ Όκηιν ζηελ θαηεγνξία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε απνηηκψληαη ζηελ εθηηκεκέλε δίθαηε αμία 
ηνπο.  Ζ δίθαηε αμία ησλ εηζεγκέλσλ επελδχζεσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο αγνξάο (bid price) ζην ηέινο 

ηνπ έηνπο, φπσο δεκνζηεχνληαη απφ ην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ θαη ηα μέλα ρξεκαηηζηήξηα.  Νη επελδχζεηο 
ζε κε εηζεγκέλεο αμίεο, απνηηκψληαη κε δηάθνξνπο κεζφδνπο απνηίκεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ηεο 
αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκα πξνο 
πψιεζε απνκεηψλνληαη αλ ε κείσζε ζηελ εθηηκεκέλε δίθαηε άμηα ηνπο είλαη ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε.   Ρν 
πιεφλαζκα ή έιιεηκκα επαλεθηίκεζεο κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζην απνζεκαηηθφ απφ επαλεθηίκεζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε.  Θαηά ηελ πψιεζε ησλ επελδχζεσλ 
απηψλ, ην ζπλνιηθφ θέξδνο ή δεκηά πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζην ζπκθέξνλ κεηφρσλ κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο. 
 
Θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ γίλεηαη ε απαηηνχκελε αμηνιφγεζε γηα λα αλαγλσξηζζεί ηπρφλ δεκηά 
απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε.  Νπνηαδήπνηε 
δεκηά απνκείσζεο ζε ζρέζε κε ηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ρξεψλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο. 
 

 Νη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ εθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ 

επελδχζεσλ ή φηαλ ν Όκηινο κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο κηαο 
επέλδπζεο. 

 
Απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
Νη ρξεψζηεο θαη άιινη ινγαξηαζκνί παξνπζηάδνληαη αθνχ αθαηξεζνχλ νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 
πνπ ηπρφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ.  Ξξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 
γίλεηαη κφλν γηα ρξεψζηεο πνπ ηα ρξέε ηνπο ζεσξνχληαη ακθίβνιεο είζπξαμεο. 
 
πνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Νη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζηάδνληαη ζηε δίθαηε αμία ηνπο. 
 
 Κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ 
 Ρα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζην ηακείν θαη ππφινηπα ηξαπεδψλ.  Ν Όκηινο 

ζεσξεί σο αληίζηνηρα κεηξεηψλ φια ηα βξαρππξφζεζκα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία κε ιήμε κέρξη θαη ηξεηο 
κήλεο. 

 
 Γάλεηα 
 Ρα δάλεηα πιεξσηέα ή εηζπξαθηέα ινγίδνληαη βάζεη ηνπ ρξενιπηηθνχ θφζηνπο ηνπο (amortised cost), κείνλ 

ηπρφλ απνπιεξσκέο θαη κείνλ ηελ πξνεμφθιεζε πνπ δελ έρεη αθφκε απνζβεζηεί, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν 
ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο (effective interest method). 

 
 Αλαγλώξηζε Δηζνδεκάησλ 
 Ρν εηζφδεκα πξνέξρεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Θχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ θαη πεξηιακβάλεη θπξίσο, 

ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη άιιεο πξνκήζεηεο, δηθαηψκαηα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, δηαρείξηζε θεθαιαίσλ 
θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπκκεηνρέο, ηφθνπο θαη κεξίζκαηα εηζπξαθηέα, θαζψο επίζεο πσιήζεηο πξντφλησλ πνπ 
έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αθνχ αθαηξεζνχλ νη επηζηξνθέο θαη νη εθπηψζεηο.  Ρν εηζφδεκα απφ 
πσιήζεηο δελ ζπκπεξηιακβάλεη Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο. 

 
 Ρν εηζφδεκα πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο κε ηελ παξάδνζε 

πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε πειάηεο.  Έζνδα απφ εμαζθάιηζε δηάζεζεο κεηνρψλ, δηθαηψκαηα απφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη άιιεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ινγίδνληαη φηαλ νη ππεξεζίεο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή έρνπλ νπζηαζηηθά ζπκπιεξσζεί.  Έζνδα απφ πξνκήζεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.  Έζνδα απφ 
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη βάζεη ζπκβνιαίνπ ινγίδνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη φξνη ηνπ ζπκβνιαίνπ.  
Ρφθνη εηζπξαθηένη αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην πνζφ ηφθσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην ππφ εμέηαζε έηνο. 
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Αλαγλώξηζε Δηζνδεκάησλ 
 
2. Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ππλέρεηα) 
  

Αλαγλώξηζε Δηζνδεκάησλ (Ππλέρεηα) 
Ρα έζνδα απφ ρξνλνλαπιψζεηο, αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηελ 
αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ. 

 
 Δλνίθηα εηζπξαθηέα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε βάζε ην πνζφ ελνηθίσλ 

πνπ αληηζηνηρεί ζην ππφ εμέηαζε έηνο. 
 
 Δηζνδήκαηα απφ αλάπηπμε αθηλήησλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ παξάδνζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο 

ησλ θηλδχλσλ ζηνλ αγνξαζηή. 
 

Δκπξάγκαηα Ξάγηα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 
 Ζ γε θαη ηα θηίξηα παξνπζηάδνληαη ζηελ ηηκή θηήζεο ή ηελ επαλεθηηκεκέλε αμία κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο.  Ρα ππφινηπα ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηηκή θηήζεο κείνλ ηηο 
ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο δεκηέο απνκείσζεο. 

  
 Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, ψζηε λα κεησζεί ε ηηκή θηήζεο ζηελ 

ππνινγηδφκελε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπο, ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο ρξήζεο ηνπο.  Ρα εηήζηα 
πνζνζηά απφζβεζεο είλαη σο εμήο: 

 
  Ξνζνζηό 

 Θηίξηα θαη βειηηψζεηο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 3-4% 
 Κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο 10% 
 Έπηπια, ζθεχε θαη γξαθεηαθφο εμνπιηζκφο 10% 

 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 20% 
 Νρήκαηα 20% 

 
Γελ ινγίδεηαη απφζβεζε πάλσ ζηε γε θαη ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ππφ θαηαζθεπή. 

 
 Ρα έμνδα επηδηνξζψζεσλ δηαγξάθνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κέζα ζην έηνο πνπ 

έγηλαλ. Ρα έμνδα ζεκαληηθψλ αλαθαηλίζεσλ θαη βειηηψζεσλ θεθαιαηνπνηνχληαη ζην βαζκφ πνπ αλακέλεηαη λα 
πξνζθέξνπλ ζην κέιινλ νηθνλνκηθά νθέιε. 

 
 Απφζβεζε ινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εκπξάγκαησλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη ηα εκπξάγκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ηεζεί ζε 
ιεηηνπξγία. 

 
 Ν Όκηινο έρεη εθαξκφζεη πνιηηηθή επαλεθηίκεζεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο.  Πε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

πξαγκαηνπνηνχληαη επαλεθηηκήζεηο, έηζη ψζηε ε ινγηζηηθή αμία λα κε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην πνζφ πνπ ζα 
πξνζδηνξηδφηαλ, αλ ρξεζηκνπνηείην ε δίθαηε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 

 Νπνηαδήπνηε επαλεθηίκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηέηνησλ εκπξάγκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ πηζηψλεηαη ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο θαη ζην 
βαζκφ πνπ απηή αλαζηξέθεη κία κείσζε αλαπξνζαξκνγήο γηα ην ίδην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ είρε 
πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζζεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε 
αχμεζε πηζηψλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ζην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν απηά είραλ 
επηβαξπλζεί ζε πξνεγνχκελε κείσζε. Κείσζε ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηεη απφ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο 
ηέηνησλ εκπξάγκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ρξεψλεηαη ζηε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 
ζην βαζκφ πνπ απηή ππεξβαίλεη ην ππφινηπν, εάλ ππάξρεη, ηνπ απνζεκαηηθνχ επαλεθηίκεζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε 
κία πξνεγνχκελε αλαπξνζαξκνγή απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 
 Ζ απφζβεζε ζε επαλεθηηκεκέλα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηβαξχλεη ηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ. Θαηά ηε κεηαγελέζηεξε πψιεζε ή απφζπξζε ηνπ επαλεθηηκεκέλνπ αθηλήηνπ, ην ελαπνκείλαλ 
ππφινηπν ηνπ απνζεκαηηθνχ επαλεθηίκεζεο πνπ αθνξά ηα αθίλεηα κεηαθέξεηαη άκεζα ζην απνζεκαηηθφ 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 

 
 Πε πεξίπησζε εθπνίεζεο εκπξάγκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε δηαθνξά ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο 

θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ έγηλε ε πψιεζε. 
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Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 
 Ζ αλαγλψξηζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γίλεηαη φηαλ είλαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε ζηνλ Όκηιν απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη φηαλ ην θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 
κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε αμηνπηζηία.  Θαη ηα δχν απηά θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη γηα φια 
ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κέζσ ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ.  Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 
απεξηφξηζηε δσή δελ ρξενιχνληαη αιιά ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηνπιάρηζην κία θνξά αλά έηνο θαη φπνηε 
ππάξρεη έλδεημε φηη ηεινχλ ππφ θαζεζηψο απνκείσζεο. 

 
 Ρα ζηνηρεία άπινπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηηκή θηήζεο κείνλ ηε ζπζζσξεπκέλε 

ρξεφιπζε θαη ηηο ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο γηα κείσζε ζηελ ηξέρνπζα ηνπο αμία.  Ζ ρξεφιπζε ππνινγίδεηαη 

κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο ρξεφιπζεο, ψζηε λα κεησζεί ε ηηκή θηήζεο ζηελ ππνινγηδφκελε 
ππνιεηκκαηηθή ηνπο αμία, ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο ρξήζεο ηνπο.  Ρα εηήζηα πνζνζηά 
ρξεφιπζεο είλαη σο εμήο: 

        
                         

Ξνζνζηό 

Ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα                          33% 

 
 Σξεφιπζε ινγίδεηαη απφ ηελ εκέξα πνπ ηα ζηνηρεία άπινπ ελεξγεηηθνχ κπνξνχλ λα θέξνπλ εηζφδεκα ζηνλ 

Όκηιν. 
 
 Ρν ππφινηπν ηνπ άπινπ ελεξγεηηθνχ εμεηάδεηαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πηζαλφηεηα 

ζπλερνχο χπαξμεο κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ.  Αλαγλσξίδεηαη δεκηά απνκείσζεο σο έμνδν ζηελ 
θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, φηαλ ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ άπινπ ελεξγεηηθνχ μεπεξλά ηελ 
αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

 
 Μέλα λνκίζκαηα 
 Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ παξνπζηάδνληαη ζην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ε θάζε εηαηξεία ιεηηνπξγεί (ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα).  Γηα ηνλ ζθνπφ ησλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα απνηειέζκαηα θαη ε νηθνλνκηθή ζέζε θάζε εηαηξείαο εθθξάδνληαη 
ζε Δπξψ, ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
 Θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη ζπλαιιαγέο ζε λνκίζκαηα δηαθνξεηηθά απφ ηα λνκίζκαηα 

ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ (μέλα λνκίζκαηα) θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 
αηνκηθψλ εηαηξεηψλ κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ.  Πε θάζε εκεξνκελία 
ηζνινγηζκνχ ηα εθθξαδφκελα ζε μέλν λφκηζκα ρξεκαηηθά ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία πνπ ηζρχεη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  Ρα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία πνπ επηκεηξνχληαη ζηε δίθαηε αμία ηνπο θαη 
εθθξάδνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα επαλακεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζρχνπζα ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο εθείλεο πνπ 

θαζνξίζηεθε ε δίθαηε αμία ηνπο.  Ρα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία επηκεηξνχληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο ζε μέλν 
λφκηζκα εκθαλίδνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο. 

 
 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ην δηαθαλνληζκφ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ή θαηά ηελ 

επαλακεηαηξνπή ησλ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 
ηνπ έηνπο.  Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ επαλακεηαηξνπή ησλ κε ρξεκαηηθψλ 
ζηνηρείσλ πνπ απνηηκψληαη ζηε δίθαηε αμία πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηνπ 
έηνπο, εθηφο απφ δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ επαλακεηαηξνπή ησλ κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 
νπνίσλ ηα θέξδε ή νη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  Γηα απηά ηα κε 
ρξεκαηηθά ζηνηρεία νπνηνδήπνηε ζηνηρείν απηνχ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηελ 
θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 
 Γηα ζθνπνχο εηνηκαζίαο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ εμσηεξηθνχ κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ σο αθνινχζσο: 
 

 Ρα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ 
ζην ηέινο ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο. 

 Ζ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κεηαηξέπεηαη κε βάζε ην κέζν φξν ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ίζρπαλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο. 
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Μέλα λνκίζκαηα (Ππλέρεηα) 
 Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαθέξνληαη ζην απνζεκαηηθφ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηάθνξσλ. 

Απηέο νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηάθνξεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ζην έηνο 
δηάζεζεο  ησλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ. 

 
 Ρν κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ ηεξνχλ ινγηζηηθά βηβιία ζε 

μέλν λφκηζκα, κεηαθξάδεηαη ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ ζην ηέινο ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο.  Ρν 
κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζηα θέξδε ή δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ ηεξνχλ ινγηζηηθά βηβιία ζε μέλν 
λφκηζκα, κεηαθξάδεηαη κε βάζε ην κέζν φξν ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ίζρπαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο.  
Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ πεξηιακβάλνληαη ζην απνζεκαηηθφ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηάθνξσλ. 

 

 Ζ εκπνξηθή εχλνηα θαη νη πξνζαξκνγέο ησλ δίθαησλ αμηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απφθηεζε εηαηξείαο ή 
δξαζηεξηφηεηαο ζην εμσηεξηθφ, αληηκεησπίδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ή 
δξαζηεξηφηεηαο ζην εμσηεξηθφ θαη κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ηζνινγηζκνχ.  Πχκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 21 "Δπηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ 
ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο", ε εκπνξηθή εχλνηα ηνπ Νκίινπ πνπ πξνέθπςε απφ εμαγνξά μέλσλ εηαηξεηψλ πξηλ 
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2005 (εκεξνκελία πνπ εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ην αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 21) 
παξνπζηάδεηαη κε βάζε ηελ ηζνηηκία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο ζπλαιιαγήο. 

 
Κεξίζκαηα Δηζπξαθηέα 
Ρα κεξίζκαηα εηζπξαθηέα ινγίδνληαη φηαλ ν Όκηινο απνθηά ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηέηνηα κεξίζκαηα. 
 
Θόζηνο Γαλεηζκνύ 
Σξεκαηνδνηηθά έμνδα επί δαλείσλ γηα ηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή εηδηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 
θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί θαη λα εηνηκαζηεί ην ζηνηρείν 
γηα ηελ ζθνπεπκέλε ρξήζε ηνπ. 

 
Όια ηα άιια ρξεκαηνδνηηθά έμνδα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηνπ 
έηνπο.  

 
 Δκπνξηθή Δύλνηα 
 Ζ εκπνξηθή εχλνηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απφθηεζε εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ θαη επηρεηξήζεσλ/εξγαζηψλ 

εηαηξείαο θαη πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ 
Νκίινπ ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ πνπ απνθηάηαη, παξνπζηάδεηαη σο εκπνξηθή εχλνηα ζηνλ ηζνινγηζκφ.  Ζ 
εκπνξηθή εχλνηα αξρηθά αλαγλσξίδεηαη σο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην θφζηνο θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξείηαη 
ζην θφζηνο κεησκέλν κε νπνηεζδήπνηε ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο.  Ζ εκπνξηθή εχλνηα ειέγρεηαη γηα 
απνκείσζε ηνπιάρηζην κία θνξά αλά έηνο θαη νπνηαδήπνηε δεκηά απνκείσζεο, αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ 
θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 

 
 Γηα ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ ηεο απνκείσζεο, ε εκπνξηθή εχλνηα θαηαλέκεηαη ζε θάζε κνλάδα δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ Νκίινπ, πνπ πξνζδνθάηαη λα επσθειεζεί απφ ηηο ζπλεξγίεο ηεο ζπλέλσζεο.  Νη κνλάδεο 

δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηηο νπνίεο έρεη θαηαλεκεζεί εκπνξηθή εχλνηα ειέγρνληαη γηα απνκείσζε εηεζίσο ή 
πην ζπρλά φηαλ ππάξρεη έλδεημε φηη ε κνλάδα κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλε.  Δάλ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο 
κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη κηθξφηεξν απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηεο κνλάδαο, ε δεκηά απνκείσζεο 
επηκεξίδεηαη κεηψλνληαο πξψηα ηε ινγηζηηθή αμία θάζε εκπνξηθήο εχλνηαο πνπ έρεη θαηαλεκεζεί ζηε κνλάδα θαη 
ζηε ζπλέρεηα κεηψλνληαη αλαινγηθά κε βάζε ηε ινγηζηηθή αμία ηνπο, ηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 
κνλάδαο.  Ζ αλαγλσξηζζείζα δεκηά απνκείσζεο ηεο εκπνξηθήο εχλνηαο δελ αλαζηξέθεηαη ζε κεηαγελέζηεξεο 
πεξηφδνπο. 

 
 Θαηά ηελ πψιεζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ην πνζφ ηεο εκπνξηθήο εχλνηαο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θέξδνπο ή ηεο δεκηάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε. 
 
 Ζ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ γηα ηελ εκπνξηθή εχλνηα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ απφθηεζε κίαο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο "Δπελδχζεηο ζε Ππλδεδεκέλεο Δηαηξείεο" πην πάλσ. 
 

Αξλεηηθή Δκπνξηθή Δύλνηα 
Ζ αξλεηηθή εκπνξηθή εχλνηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απφθηεζε εμαξηεκέλσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ θαη 
πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ Νκίινπ ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ πνπ 
απνθηάηαη θαη ηεο ηηκήο θηήζεο, αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο σο έζνδν ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΞΣΑ 3 (Ππλέλσζε Δπηρεηξήζεσλ). 
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2. Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ππλέρεηα) 
 
 Ξαξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία κεηνρώλ  

Ζ αμία ησλ παξνρψλ δηαθαλνληδφκελσλ ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο ππνινγίδεηαη ζηε δίθαηε αμία ησλ ηίηισλ απηψλ 
θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο.  Δάλ νη ηίηινη απηνί παξαρσξνχληαη ρσξίο πξνυπνζέζεηο ηφηε ζεσξείηαη φηη 
ν Όκηινο έιαβε ήδε ηηο ππεξεζίεο, γηα ηηο νπνίεο παξαρσξεί ηνπο ηίηινπο.  Πε απηή ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ 
εκεξνκελία παξαρψξεζεο, αλαγλσξίδεηαη έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ίζν κε ηελ αμία 
ησλ ηίηισλ πνπ παξαρσξήζεθαλ, κε αλάινγε πίζησζε ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 
 Φνξνινγία 

Ζ πξφβιεςε γηα ηξέρνπζα θνξνινγία γίλεηαη πάλσ ζην θνξνινγεηέν θέξδνο ηνπ έηνπο κε ηα πνζνζηά πνπ 
είλαη ζε ηζρχ. 
 
Γίλεηαη πιήξεο πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία γηα ηνλ Όκηιν, πάλσ ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 
αλάκεζα ζηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο θαη ηε ινγηζηηθή ηνπο 
αμία, κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ.  Ρπρφλ ρξεσζηηθά ππφινηπα απφ πξνζσξηλέο 
αθαηξεηέεο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη κφλν ζην βαζκφ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ 
επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε. 
 
Κηζζώζεηο 
Ν Όκηινο σο κηζζσηήο 
Κηζζψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο νπνίεο ν Όκηινο αλαιακβάλεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα σθειήκαηα 
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 
 
Πηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνθηψληαη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία κε 
θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο κίζζσζεο, ζην ρακειφηεξν ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ 
ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ππφ κίζζσζε ή ηεο ζεκεξηλήο αμίαο ησλ ειάρηζησλ πιεξσκψλ κίζζσζεο θαη 

απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ ινγηζηηθή αξρή ηνπ Νκίινπ γηα ηηο απνζβέζεηο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ.  Θαηά ηελ 
εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο νη κειινληηθέο πιεξσκέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ κίζζσζε 
θαη αθνξνχλ θεθαιαηνπρηθή ππνρξέσζε αλαγλσξίδνληαη ζαλ καθξνπξφζεζκε ππνρξέσζε.  Θάζε απνπιεξσκή 
κε βάζε ηε κίζζσζε απνηειείηαη απφ ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηε κείσζε ηεο θεθαιαηνπρηθήο 
ππνρξέσζεο.  Ρν θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ππνινγίδεηαη ζην εθάζηνηε ππφινηπν ηεο θεθαιαηνπρηθήο 
ππνρξέσζεο κε βάζε ην εθάζηνηε ηζρχνλ θπκαηλφκελν επηηφθην θαη αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, εθηφο θαη αλ ην θφζηνο απνδίδεηαη άκεζα ζε έλα 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ζηελ νπνία πεξίπησζε θεθαιαηνπνηείηαη κε ηελ αξρή ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ηνπ Νκίινπ. 
 
Νη κηζζψζεηο αθηλήησλ γηα ηηο νπνίεο ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη νθέιε πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία, ινγίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Νη πιεξσκέο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 
ρξεψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο κίζζσζεο. 

 
 Ν Όκηινο σο εθκηζζσηήο 

Ρν εηζφδεκα απφ κηζζψκαηα ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο κίζζσζεο. Ρν αξρηθφ άκεζν θφζηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη 
ζπκθσλία κηαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο πξνζηίζεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηεο 
κίζζσζεο θαη αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 
 

Κεξίζκαηα 
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζηε ρξήζε πνπ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. 

 
 Έμνδα Έθδνζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ 

Έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ 
ζπκπεξηιακβάλνπλ έμνδα γηα εμαζθάιηζε δηάζεζεο κεηνρψλ, πξνκήζεηεο πψιεζεο κεηνρψλ θαη άιια έμνδα πνπ 
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  Ρα έμνδα απηά δηαγξάθνληαη ζην απνζεκαηηθφ 
απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ, ή ζην απνζεκαηηθφ ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ αλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν πιεφλαζκα ζην απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην. 
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2. Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ππλέρεηα) 

 
Ρακείν Ξξνλνίαο παιιήισλ 

 Ρν εηήζην θφζηνο γηα ζρέδηα θαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξάο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο ην νπνίν αθνξά. 

 
 Αθίλεηα γηα Δπέλδπζε 
 Ρα αθίλεηα γηα επέλδπζε πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζε γε θαη θηίξηα πξνο ελνηθίαζε ή κε ζθνπφ ηελ αχμεζε 

ηεο θεθαιαηνπρηθήο ηνπο αμίαο, παξά γηα ρξήζε ησλ αθηλήησλ γηα ζθνπνχο δηαρείξηζεο, γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ 
Νκίινπ ή γηα κεηαπψιεζε.  Ρα αθίλεηα γηα επέλδπζε αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ αξρηθά ζε ηηκή θηήζεο ε 
νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλαιιαγή θαη κεηά απνηηκνχληαη ζηελ αγνξαία αμία 
ηνπο ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 

 
 Ζ αγνξαία αμία ησλ αθηλήησλ ππνινγίδεηαη απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο πξηλ ηελ αθαίξεζε εμφδσλ πνπ ζα 

ππνζηεί ν Όκηινο θαηά ηελ πψιεζε ησλ αθηλήησλ. 
 
 Ρν πξαγκαηνπνηεζέλ θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε αθηλήησλ γηα επέλδπζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο αληηπξνζσπεχεη ηα θαζαξά έζνδα απφ ηελ πψιεζε αθνχ 
αθαηξεζεί ε ινγηζηηθή αμία ησλ αθηλήησλ. 

 
 Ρν έιιεηκκα ή ην πιεφλαζκα απφ ηελ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ γηα επέλδπζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο, αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αγνξαίαο αμίαο 
ζην ηέινο ηνπ έηνπο κε ηελ αγνξαία αμία θαηά ηελ αξρή ηνπ έηνπο ή ηνπ θφζηνπο ησλ αθηλήησλ γηα επέλδπζε 
πνπ αγνξάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 
Απνκείσζε Αμίαο Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ (εμαηξνπκέλεο ηεο Δκπνξηθήο Δύλνηαο) 

 Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ην ππφινηπν ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εμεηάδεηαη γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ην θαηά πφζν έλα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηειεί ππφ θαζεζηψο κφληκεο απνκείσζεο.  Αλ 
ππάξρεη κηα ηέηνηα έλδεημε ε αλαθηήζηκε αμία ελφο πάγηνπ εθηηκάηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ηπρφλ δεκηά 
απνκείσζεο.  Όπνπ δελ δεκηνπξγνχληαη ηακεηαθέο ξνέο απφ ην πάγην ζηνηρείν, αλεμάξηεηεο απφ άιια ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνχ, ν Όκηινο ππνινγίδεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 
πεξηιακβάλεη ην πάγην ζηνηρείν. 

 
 Υο αμία αλάθηεζεο αλαγλσξίδεηαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ ηεο θαζαξήο αμίαο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ελ ρξήζεη.  

Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ε εθηθηή πξφζνδνο απφ ηελ πψιεζε ελφο παγίνπ ζηα πιαίζηα κίαο 
ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ 
ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ παγίνπ, ελψ αμία ελ ρξήζεη είλαη ε παξνχζα αμία 
ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε 
ελφο παγίνπ θαη απφ ηε δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ.  Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
αμίαο ελ ρξήζεη, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο κε 
ζπληειεζηή πξηλ ηε θνξνινγία.  Ν ζπληειεζηήο απηφο ιακβάλεη ππφςε ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε 
ην πάγην ζηνηρείν, φπσο θαη ηελ αγνξά επηηνθίσλ γεληθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ έρνπλ γίλεη νη ζρεηηθέο 

αλαπξνζαξκνγέο ζηηο ππνινγηδφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο. 
 
 Όηαλ ε αλαθηήζηκε αμία ηνπ ζηνηρείνπ (ή ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ 

αλαπφζβεζηε αμία, ηφηε ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ ζηνηρείνπ (ή ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) 
κεηψλεηαη ζηελ αλαθηήζηκε αμία.  Ζ δεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ εθηφο ζε πεξίπησζε επαλεθηηκεκέλσλ ζηνηρείσλ φπνπ ε δεκηά απνκείσζεο ζεσξείηαη ζαλ 
κείσζε ηνπ πνζνχ επαλεθηίκεζεο. 

 
 Ξξνβιέςεηο 
 Ν Όκηινο αλαγλσξίδεη πξνβιέςεηο γηα δηθαζηηθέο ή ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο γηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί 

φηαλ ππάξρεη παξνχζα ππνρξέσζε θαη είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη εθξνή πφξσλ ή απψιεηα νηθνλνκηθψλ 
σθειεκάησλ ηνπ Νκίινπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη είλαη δπλαηή ε βάζηκε εθηίκεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ απηψλ. 
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2. Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ππλέρεηα) 
 
 Απνζέκαηα 
 Ρα απνζέκαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ γε θαη θηίξηα ππφ αλάπηπμε, πξντφληα γηα πψιεζε, εκηηειή πξντφληα 

θαη πιηθά, απνηηκνχληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο (κεζνζηαζκηθφ θφζηνο) ή ηνπ κέζνπ 
θφζηνπο παξαγσγήο θαη ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο.  Ρν θφζηνο παξαγσγήο, αληηπξνζσπεχεη πιηθά, άκεζα εξγαηηθά 
θαη ηηο έκκεζεο δαπάλεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ.  Ρν θφζηνο απνζεκάησλ απφ αλάπηπμε αθηλήησλ 
απνηειείηαη απφ ην θφζηνο αγνξάο ηεο γεο θαη ην θφζηνο αλέγεξζεο θηηξίσλ.  Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 
είλαη ε ηηκή πνπ ηα απνζέκαηα κπνξνχλ λα πσιεζνχλ ζηελ θαλνληθή πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ αθνχ 
αθαηξεζνχλ ηα έμνδα πψιεζεο.  Όπνπ ρξεηάδεηαη γίλεηαη πξφλνηα γηα ειαηησκαηηθά απνζέκαηα ή βξαδπθίλεηα 
απνζέκαηα. 

 
 Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρώλ 
 Νη ίδηεο κεηνρέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο κείσζε ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
 
 Γελ αλαγλσξίδεηαη νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκηά ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηνπ 

έηνπο απφ ηελ πψιεζε, έθδνζε ή αθχξσζε ησλ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηνλ Όκηιν θαη ην κεξίδην 
ησλ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηηο εμαξηεκέλεο θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο. 

 
 Ρν κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζηηο ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη απφ εμαξηεκέλεο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ παξνπζηάδεηαη σο κείσζε ζηα ίδηα θεθάιαηα αληί λα πεξηιακβάλεηαη σο κέξνο ηνπ 
ελεξγεηηθνχ ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ. 

 
Θπβεξλεηηθή ρνξεγία 

 Ξνζά απφ Θπβεξλεηηθέο ρνξεγίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κφλν φηαλ ππάξρεη ινγηθή 
δηαβεβαίσζε φηη ν Όκηινο πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ ηηο δηέπνπλ θαη φηη νη ρνξεγίεο απηέο ζα εηζπξαρζνχλ. 

 

 Θπβεξλεηηθέο ρνξεγίεο ζε ζρέζε κε ην εηζφδεκα πηζηψλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 
ηνπ έηνπο γηα ην νπνίν αλαθέξεηαη. 

 
 Θπβεξλεηηθέο ρνξεγίεο ζε ζρέζε κε επελδχζεηο ζε λέα κεραλήκαηα κεηψλνπλ ηελ ηηκή θηήζεο ησλ 

κεραλεκάησλ ηα νπνία αθνξνχλ.  Νη απνζβέζεηο ησλ κεραλεκάησλ απηψλ ππνινγίδνληαη πάλσ ζην 
αλαπξνζαξκνζκέλν θφζηνο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζρεηηθήο ρνξεγίαο. 

 
Αλάιπζε Θαηά Ρνκέα 

 Ζ πιεξνθφξεζε θαηά ιεηηνπξγηθφ ηνκέα παξνπζηάδεηαη κε ηελ ίδηα βάζε φπσο θαη ε εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε 
πνπ παξέρεηαη ζηνλ επηθεθαιή ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Ν επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ 
απνθάζεσλ είλαη ην άηνκν ή ην ζχλνιν αηφκσλ ην νπνίν απνθαζίδεη ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζε θάζε ηνκέα θαη 
πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ηνπ. Ν Όκηινο έρεη θαζνξίζεη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δηαηξείαο ε 
νπνία απαξηίδεηαη απφ ηνπο εθάζηνηε Δθηειεζηηθνχο Ππκβνχινπο ηεο Δηαηξείαο σο ηνλ επηθεθαιή ιήςεο 
επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 

 

 Ν Όκηινο ρσξίδεηαη ζε έμη θχξηνπο ηνκείο – Σξεκαηννηθνλνκηθφο Ρνκέαο, Ρνκέαο Αγνξαπσιεζίαο Ρίηισλ γηα ίδην 
φθεινο, Ρνκέαο Γηαρείξηζεο θαη Αμηνπνίεζεο Γεο, Λαπηηιηαθφο Ρνκέαο, Δκπνξηθφο Ρνκέαο θαη Ρνκέαο 
Δπελδπηηθψλ θαη Άιισλ Γξαζηεξηνηήησλ.  Νη ηνκείο ρσξίδνληαη κε βάζε ηελ αλαθνξά πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ 
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δηαηξείαο.  Ν Όκηινο ζεσξεί ηελ αλάιπζε θαηά δξαζηεξηφηεηα σο ηνπο θχξηνπο 
ηνκείο πξνο αλαθνξά. 
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2. Ινγηζηηθέο Αξρέο (Ππλέρεηα) 
 

Αλάιπζε Θαηά Ρνκέα (Ππλέρεηα) 
 Δηζνδήκαηα θαη έμνδα θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο:  Ρα εηζνδήκαηα ρσξίδνληαη ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο 

φπσο πεξηγξάθνληαη πην πάλσ.  Ρα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε θάπνην ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ινγίδνληαη 
ζηνλ ηνκέα απηφ.  Πε πεξίπησζε πνπ ηα έμνδα δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε θάπνην ηνκέα, ηφηε θαηαλέκνληαη 
ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο κε ινγηθή βάζε. 

 
 Δλεξγεηηθφ θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο:  Ρα ππφινηπα ελεξγεηηθνχ θαηά ηνκέα πεξηιακβάλνπλ 

φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα ηνκέα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα κεηξεηά, ηηο επελδχζεηο, 
ηνπο ρξεψζηεο, ηα απνζέκαηα θαη ην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ.  Όηαλ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 
ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα ζε θάπνην ηνκέα, ηφηε θαηαλέκνληαη ζηνλ ηνκέα απηφ.  Πε πεξίπησζε πνπ θάπνην 

ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξν απφ έλα ηνκέα ηφηε θαηαλέκεηαη ζηνπο ηνκείο απηνχο κε 
ινγηθή βάζε.  Ρα ππφινηπα ππνρξεψζεσλ θαηά ηνκέα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο απφ εξγαζίεο. 

 
Δηζνδήκαηα θαη ρξεψζεηο κεηαμχ ηνκέσλ γίλνληαη κε βάζε ηε ζπλήζε εκπνξηθή πξαθηηθή. 

 
Ν Όκηινο εηνηκάδεη επίζεο αλάιπζε θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα σο αθνινχζσο: 

 
(α) Αλάιπζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ Νκίινπ θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα κε βάζε ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ησλ 

πειαηψλ, γηα θάζε γεσγξαθηθφ ηνκέα κε εηζνδήκαηα πέξαλ ηνπ 10% ησλ νιηθψλ εηζνδεκάησλ ηνπ Νκίινπ. 
 
(β) Αλάιπζε ηνπ κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα κε βάζε ηε γεσγξαθηθή 

ηνπνζεζία ηνπ ελεξγεηηθνχ, γηα θάζε γεσγξαθηθφ ηνκέα κε ελεξγεηηθφ πέξαλ ηνπ 10% ηνπ νιηθνχ ελεξγεηηθνχ 
ηνπ Νκίινπ. 

 
3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ  

 
Ξαξάγνληεο νηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο, θίλδπλν επηηνθίνπ, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, 
ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ, ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ζπκκφξθσζεο, λνκηθφ 
θίλδπλν, θίλδπλν απψιεηαο θήκεο, θίλδπλν απφ ηελ θπξηφηεηα κεηνρηθψλ ηίηισλ θαη άιινπο θηλδχλνπο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ θαηέρεη. Ζ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ν Όκηινο ζηε δηαρείξηζε 
ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ηνπο ειέγρεη, εμεγείηαη πην θάησ: 

 
(i) Θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο  

Ν θίλδπλνο ηηκήο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο 
αιιαγψλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Νκίινπ 
ππφθεηληαη ζε θίλδπλν ηηκήο αγνξάο ιφγσ αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηηο κειινληηθέο ηηκέο ησλ επελδχζεσλ. Ν 
Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ηεο ηηκήο αγνξάο κέζσ δηαζπνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ. 

 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο 
Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ θαηά 15% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ζηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά πεξίπνπ €12.000 
(2010: €23.000) θαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκψληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά €432.000 (2010: €510.000). Πε πεξίπησζε κείσζεο 15% ζα 
πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα. 
 

(ii) Θίλδπλνο επηηνθίνπ  
Ν θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν θίλδπλνο φπνπ ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο 
αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ αλαθνξηθά κε ηα ηξαπεδηθά 
ππφινηπα θαη ην βξαρππξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ ηνπ. Ν δαλεηζκφο ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα 
εθζέηεη ηνλ Όκηιν ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Ν δαλεηζκφο ζε ζηαζεξά επηηφθηα 
εθζέηεη ηελ Δηαηξεία ζε θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ αθνξά ηε δίθαηε αμία. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Νκίινπ 
παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε θαη ελεξγεί αλάινγα. 
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3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (Ππλέρεηα) 
 
(ii) Θίλδπλνο επηηνθίνπ (Ππλέρεηα) 

Θαηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε αλάιπζε ησλ ηνθνθφξσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε ζρέζε κε ηα επηηφθηα ήηαλ: 

 
 2011 2010 
 € € 

Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηαζεξνύ επηηνθίνπ   
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   
Ρνθνθφξα εηζπξαθηέα ζηαζεξνχ επηηνθίνπ 194.470 382.112 
Γάλεηα απφ ζπγγεληθά κέξε 564.672 513.973 

 759.142 896.085 

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο   
πνρξεψζεηο ελνηθηαγνξάο (276.067) (397.568) 

 (276.067) (397.568) 

Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ   
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   
Ρξαπεδηθά ππφινηπα 10.087.944 11.602.688 
Άιια ηνθνθφξα εηζπξαθηέα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ 457.931 473.629 

 10.545.875 12.076.317 

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο   
Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (18.987.609) (20.549.249) 
Ρξαπεδηθά δάλεηα (85.331.158) (79.058.397) 
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα (5.700.000) (5.700.000) 

 (110.018.767) (105.307.646) 

 
Αλάιπζε επαηζζεζίαο 
Ζ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαηά 50 κνλάδεο βάζεσο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ  
αχμεζε/(κείσζε) ζηα απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα φπσο παξνπζηάδεηαη πην θάησ. Ν ππνινγηζκφο απηφο 
πξνυπνζέηεη φηη άιινη παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Πε 
πεξίπησζε κείσζεο ησλ επηηνθίσλ θαηά 50 κνλάδεο βάζεσο ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε επίδξαζε ζηα 
απνηειέζκαηα. 
 
   Απνηειέζκαηα 
     2011 2010 
     € € 

Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ    (497.745) (403.148) 

 
(iii) Ξηζησηηθόο θίλδπλνο  

Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ν Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο 
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ν Όκηινο εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη νη πσιήζεηο πξντφλησλ θαη 
παξνρή ππεξεζηψλ γίλνληαη ζε πειάηεο κε θαηάιιειε ηζηνξία αμηνπηζηίαο θαη παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηε 
ρξνλνινγηθή θαηάζηαζε ησλ εηζπξαθηέσλ. Ρα ηξαπεδηθά ππφινηπα θξαηνχληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 
νξγαληζκνχο κε πςειή πηζησηηθή αμηνπηζηία θαη ν Όκηινο εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ έθζεζε 
ηνπ ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζε ζρέζε κε θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ. 

 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε έθζεζε ζε 
πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ήηαλ: 
 2011 2010 
 € € 

Κεηξεηά θαη ππφινηπα ηξαπεδψλ 10.087.944 11.602.688 
Δκπνξηθά θαη άιια εηζπξαθηέα πνζά 16.216.518 21.011.098 
Δηαηξηθέο εγγπήζεηο πξνο ηξάπεδεο γηα ινγαξηαζκφ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ 172.195.958 214.592.162 
Γάλεηα εηζπξαθηέα 564.672 710.964 

 199.065.092 247.916.912 
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3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (Ππλέρεηα) 
 
(iii) Ξηζησηηθόο θίλδπλνο (Ππλέρεηα) 

Υο εμαζθαιίζεηο ζε ζρέζε κε ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ρξεκαηηζηεξηαθψλ πειαηψλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ν 
Όκηινο θαηείρε επηηαγέο πειαηψλ αμίαο €1.847.675 (2010: €1.692.000). Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ε εμαξηεκέλε 
εηαηξεία Sharelink Securities and Financial Services Ltd δηέζεηε ίδηα κεηξεηά γηα λα θαιχςεη φια ηα ρξεσζηηθά 
ππφινηπα πειαηψλ. 
 

(iv) Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ νη ιήμεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ δε ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δε ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά 

ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί ν θίλδπλνο δεκηψλ. Ν Όκηινο εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκηψλ φπσο ε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κε πςειή ξεπζηφηεηα θαη κε ην λα δηαηεξεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζφ ζε δεζκεπκέλεο πηζησηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο. 

 

Νη αθφινπζνη πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηελ αλακελφκελε ρξνλνινγηθή ιήμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ. Νη πίλαθεο έρνπλ εηνηκαζηεί κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο κε-πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο 

ξνέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη βάζε ηεο ελσξίηεξεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ν Όκηινο 

κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη. 
 

  
31 Γεθεκβξίνπ 2011 Ινγηζηηθή 

Αμία 

Ππκβαηηθέο 
Ρακεηαθέο 

Ονέο 
Δληόο 3 
Κελώλ 

Κεηαμύ 3 
θαη 12 

Κελώλ 
Κεηαμύ 1 
θαη 5 έηε 

Ξέξαλ ησλ 
5 εηώλ 

  € € € € € € 

 Γάλεηα ηξαπεδψλ θαη άιια 
δάλεηα 91.031.158 106.954.293 4.952.317 10.639.715 72.404.030 18.958.231 

 πνρξεψζεηο απφ 
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 276.067 325.928 30.729 90.132 205.067 - 

 Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα 18.987.609 18.987.609 18.987.609 - - - 
 Δκπνξηθνί θαη άιινη 

πηζησηέο 6.595.001 6.595.001 6.595.001 - - - 

  116.889.835 132.862.831 30.565.656 10.729.847 72.609.097 18.958.231 

 
  

31 Γεθεκβξίνπ 2010 Ινγηζηηθή 
Αμία 

Ππκβαηηθέο 
Ρακεηαθέο 

Ονέο 
Δληόο 3 
Κελώλ 

Κεηαμύ 3 
θαη 12 Κελώλ 

Κεηαμύ 1 θαη 
5 έηε 

Ξέξαλ ησλ 
5 εηώλ 

  € € € € € € 

 Γάλεηα ηξαπεδψλ θαη άιια 
δάλεηα 84.758.397 98.915.573 5.844.678 15.783.431 60.832.629 16.454.835 

 πνρξεψζεηο απφ 
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 397.568 402.128 27.794 81.695 292.639 - 

 Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα 20.549.249 20.549.249 20.549.249 - - - 
 Δκπνξηθνί θαη άιινη 

πηζησηέο 8.403.333 8.403.333 8.054.021 349.312 - - 

  114.108.547 128.270.283 34.475.742 16.214.438 61.125.268 16.454.835 

 
(v) Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο  

Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα θπκαίλεηαη ιφγσ 
αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ κειινληηθέο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο θαη αλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο είλαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην 
λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Νκίινπ. Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ 
ζπλαιιαγέο ζε δηάθνξα λνκίζκαηα θπξίσο Γνιάξηα Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ. Ν Όκηινο πξνβιέπεη ηελ πηζαλφηεηα 
ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη έρεη εθαξκφζεη πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηέηνησλ θηλδχλσλ.  Ν βαζκφο θαη ην 
κέγεζνο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ εμεηάδεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Νκίινπ ζε ζπλερή βάζε.  
Ιακβάλνληαη κέηξα κείσζεο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε βξαρππξφζεζκεο ζπλαιιαγκαηηθέο 
πξάμεηο. 
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3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (Ππλέρεηα) 

 
(v) Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο (Ππλέρεηα) 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ ηα νπνία εθθξάδνληαη 
ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη σο αθνινχζσο: 
 
 πνρξεώζεηο Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 2011 2010 2011 2010 
 € € € € 

Γνιάξηα Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ 3.443.130 3.347.708 533.412 2.526.189 
Αγγιηθέο Πηεξιίλεο - - 101.759 117.562 
Ηζξαειηλφ Πέθει - - 81.399 144.160 

 3.443.130 3.347.708 716.570 2.787.911 

 
Αλάιπζε επαηζζεζίαο 
Ζ ελδπλάκσζε ηνπ Δπξψ θαηά 10% έλαληη ησλ πην θάησ μέλσλ λνκηζκάησλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ζα είρε 
σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε/(κείσζε) ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα φπσο παξνπζηάδεηαη πην θάησ. Ν 
ππνινγηζκφο απηφο πξνυπνζέηεη φηη άιινη παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα επηηφθηα παξακέλνπλ ζηαζεξά. Πε 
πεξίπησζε απνδπλάκσζεο ηνπ Δπξψ έλαληη ησλ πην πάλσ μέλσλ λνκηζκάησλ ζα πξνθχςεη ε ίδηα αιιά αληίζεηε 
επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα. 
 
 Ίδηα θεθάιαηα Απνηειέζκαηα 
 2011 2010 2011 2010 
 € € € € 

Γνιάξηα Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ - - 259.808 74.684 
Αγγιηθέο Πηεξιίλεο - - (10.175) (10.687) 
Ηζξαειηλφ Πέθει - - (8.140) (13.105) 

 - - 241.493 50.892 

 
(vi) Θίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ  

Νη επηδηψμεηο ηνπ Νκίινπ φηαλ δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Νκίινπ λα 
ζπλερίζεη βάζεη ηεο αξρήο ηεο δξψζαο ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο κε ζθνπφ ηελ παξνρή απνδφζεσλ γηα ηνπο 
κεηφρνπο θαη σθειήκαηα γηα άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπκθέξνληα ζηνλ Όκηιν θαη λα δηαηεξήζεη κηα βέιηηζηε 
θεθαιαηνπρηθή δνκή γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ. 
 
Κε ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ή λα κεηαβάιεη ηελ θεθαιαηνπρηθή δνκή, ν Όκηινο κπνξεί λα κεηαβάιεη ην πνζφ ησλ 
κεξηζκάησλ πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο κεηφρνπο, λα επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο ή λα εθδψζεη λέεο 
κεηνρέο. 
 
Ν Όκηινο παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηεο ζρέζεο ηνπ δαλεηζκνχ πξνο ην ζχλνιν ησλ 
απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ.  Απηφο ν ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη σο θαζαξφ ρξένο δηαηξνχκελν κε ην ζπλνιηθφ 
θεθάιαην.  Ρν θαζαξφ ρξένο ππνινγίδεηαη σο ην ζχλνιν δαλεηζκνχ κείνλ ηα κεηξεηά θαη ππφινηπα ηξαπεδψλ.  
Ρν ζπλνιηθφ θεθάιαην ππνινγίδεηαη σο 'ίδηα θεθάιαηα' φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ, 
πξνζζέηνληαο ην θαζαξφ ρξένο.  
 
Ρν θαζαξφ θεθάιαην ηνπ Νκίινπ είλαη σο εμήο:  
 
 2011 2010 
 € € 

Πχλνιν δαλεηζκνχ  110.294.834 105.705.214 
Κείνλ: Κεηξεηά θαη ππφινηπα ηξαπεδψλ  (10.087.944) (11.602.688) 

Θαζαξφ ρξένο 100.206.890 94.102.526 
Νιηθφ ηδίσλ θεθαιαίσλ 115.816.972 137.659.009 

Πύλνιν θεθαιαίνπ 216.023.862 231.761.535 

Πρέζε δαλεηαθώλ πξνο ην ζύλνιν ησλ απαζρνινύκελσλ 
θεθαιαίσλ 46.39% 40,60% 

 
Ζ αχμεζε ζηε ζρέζε δαλείσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 
πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πξνήιζε θπξίσο απφ ηε κείσζε ηνπ νιηθνχ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Νκίινπ. 
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(vii) Ιεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 
 Ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ αδπλακία ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο θαη 

ειέγρσλ ηνπ Νκίινπ θαζψο θαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλζξψπηλν ιάζνο θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Ρα 
ζπζηήκαηα ηνπ Νκίινπ ειέγρνληαη, ζπληεξνχληαη θαη αλαβαζκίδνληαη επί ζπλερνχο βάζεσο.  

 
(viii)  Θίλδπλνο ζπκκόξθσζεο 
 Ν θίλδπλνο ζπκκφξθσζεο είλαη ν θίλδπλνο ρξεκαηηθήο απψιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απψιεηαο απφ 

πξφζηηκα θαη άιιεο πνηλέο, πνπ απνξξέεη απφ ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο 
πνιηηείαο. Ν θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη απφ ην Ιεηηνπξγφ 
Ππκκφξθσζεο, αιιά θαη κέζσ άιισλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ πνπ εθαξκφδεη ν Όκηινο. 

 
(ix) Λνκηθόο θίλδπλνο 
 Ν λνκηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ρξεκαηηθήο απψιεηαο, δηαθνπήο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Νκίινπ ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο αξλεηηθήο θαηάζηαζεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ πηζαλφηεηα κε εθαξκνγήο ή παξάβαζεο 
λνκηθψλ ζπκβάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα λνκηθψλ αγσγψλ.  Ν θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη κέζσ ησλ ζπκβνιαίσλ 
πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο γηα λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηνπ. Δπίζεο ν Όκηινο γηα ζθνπνχο πεξηνξηζκνχ ηνπ 
λνκηθνχ θηλδχλνπ δηαηεξεί εζσηεξηθφ λνκηθφ ηκήκα. 
 

(x) Θίλδπλνο απώιεηαο θήκεο 
 Ν θίλδπλνο απηφο απνξξέεη απφ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ηνπ Νκίινπ πνπ είηε αιεζηλή 

είηε ςεπδήο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηνπ, κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ, αιιά θαη 
αχμεζεο ησλ λνκηθψλ αγσγψλ. Ν Όκηινο εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 
απηνχ. 
 

(xi) Θίλδπλνο από ηελ θπξηόηεηα κεηνρηθώλ ηίηισλ 
 Ν θίλδπλνο απηφο απνξξέεη απφ ηηο κεηνρηθέο επελδχζεηο/ζπκκεηνρέο ηνπ Νκίινπ θαη είλαη ζπλδπαζκφο 

πηζησηηθνχ, αγνξαίνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, ζπκκφξθσζεο θαη 
απψιεηαο θήκεο. Ν Όκηινο εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο αλάιπζεο, επηκέηξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ απηνχ έηζη 
ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη.   

 
(xii) Άιινη θίλδπλνη 
 Ρν γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζηελ Θχπξν θαη δηεζλψο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ. Έλλνηεο φπσο ν πιεζσξηζκφο, ε αλεξγία θαη ε εμέιημε ηνπ 
αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (GDP) είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο θάζε ρψξαο 
θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηψλ θαζψο θαη ηνπ ελ γέλεη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο δχλαηαη λα πξνθαιέζεη 
αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο επεξεάδνληαο αλάινγα ηνλ Όκηιν. 

  
Κεηξήζεηο δίθαησλ αμηώλ  
 
Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί, 

κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ζηελ δίθαηε αμία, νκαδνπνηεκέλα ζε επίπεδα 1-3 κε βάζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 
δίθαηε αμία έρεη ππνινγηζηεί: 
 
 Δπίπεδν 1-κεηξήζεηο δίθαηεο αμίαο βάζεη ηηκψλ ρξεκαηηζηεξίνπ (ρσξίο δηφξζσζε) ζε ελεξγέο αγνξέο 

γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο. 
 Δπίπεδν 2-κεηξήζεηο δίθαηεο αμίαο κε βάζε πιεξνθνξίεο εθηφο απφ απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

επίπεδν 1 θαη πνπ αθνξνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο, είηε άκεζα (δειαδή ηηκέο) είηε 
έκκεζα (δει. πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ηηκέο). 

 Δπίπεδν 3-κεηξήζεηο δίθαηεο αμίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 
πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε πνπ δελ βαζίδνληαη ζε δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα 
ηεο αγνξάο. 
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3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (Ππλέρεηα) 
 
(xii) Άιινη θίλδπλνη (Ππλέρεηα) 

 
Κεηξήζεηο δίθαησλ αμηώλ (Ππλέρεηα) 
 
31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 Πύλνιν 
 € € € € 

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνύληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ      
Κε-παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη γηα εκπνξία 1.447.592 834.450 107.750 2.389.792 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πώιεζε     
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 
πξνο πψιεζε εηζεγκέλα ζε ρξεκαηηζηήξηα  81.399 - - 81.399 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 
πξνο πψιεζε κε εηζεγκέλα ζε ρξεκαηηζηήξηα  - - 5.726.247 5.726.247 

Νιηθό 1.528.991 834.450 5.833.997 8.197.438 

 
31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 Πύλνιν 
 € € € € 

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκνύληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ      
Κε-παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πνπ θξαηνχληαη γηα εκπνξία 2.188.122 834.450 107.750 3.130.322 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πώιεζε     
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 
πξνο πψιεζε εηζεγκέλα ζε ρξεκαηηζηήξηα  150.743 - - 150.743 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 
πξνο πψιεζε κε εηζεγκέλα ζε ρξεκαηηζηήξηα  - - 5.962.639 5.962.639 

Νιηθό 2.338.865 834.450 6.070.389 9.243.704 

 
Θαηά ην 2011 θαη 2010 δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε κεηαθνξέο απφ ην Δπίπεδν 1 ζην Δπίπεδν 2.  
 
Πεκαληηθέο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ  
 
Νη δίθαηεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 
 
Νη δίθαηεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά πςειήο ξεπζηφηεηαο θαζνξίδνληαη κε αλαθνξά ζηηο 
ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο (πεξηιακβάλεη εμαγνξάζηκα γξακκάηηα, ζπλαιιαγκαηηθέο, νκνινγίεο θαη γξακκάηηα 
δηαξθείαο). 
 
Νη δίθαηεο αμίεο ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα 
κε γεληθψο απνδεθηά κνληέια απνηίκεζεο θαη βαζίδνληαη ζηελ αλάιπζε πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηκέο απφ δεκνζηνπνηεκέλεο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο ηεο αγνξάο θαη ηηκέο γηα παξφκνηα κέζα. 
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3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (Ππλέρεηα) 
 
(xii) Άιινη θίλδπλνη (Ππλέρεηα) 

 
Πεκαληηθέο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ (Ππλέρεηα) 
 
Ζ νλνκαζηηθή αμία κείνλ ππνινγηδφκελεο πηζησηηθέο πξνζαξκνγέο γηα ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ζεσξείηαη φηη πξνζεγγίδεη ηηο δίθαηεο αμίεο ηνπο.  Ζ δίθαηε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 
γηα ζθνπνχο γλσζηνπνίεζεο ππνινγίδεηαη κε ηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ επηηφθην ηεο αγνξάο πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ Όκηιν γηα παξφκνηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 
Ζ θίλεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ θαηαηάρζεθαλ ζην Δπίπεδν 3 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ 
έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 παξνπζηάδεηαη πην θάησ: 

 
 Σξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 
πνπ απνηηκνύληαη ζε 
δίθαηε αμία κέζσ ησλ  

Δπελδύζεηο 
δηαζέζηκεο 

πξνο πώιεζε  
 απνηειεζκάησλ Κε-εηζεγκέλεο Πύλνιν 
 € € € 

 
πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 847.409 6.876.746 7.724.155 
Ξσιήζεηο θαζαξέο - (877) (877) 
Κεηαθνξά ζηνπο εκπνξηθνχο θαη     
άιινπο ρξεψζηεο - (913.230) (913.230) 

Εεκηά απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθε    
ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε     
Ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ (739.659) - (739.659) 

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 107.750 5.962.639 6.070.389 
Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ 
ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ - (236.392) (236.392) 

πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 107.750 5.726.247 5.833.997 

 
4. Άζθεζε θξίζεο θαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο  
 
 Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη άζθεζε θξίζεο απφ 

κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
 
 Θξίζεηο 
 Θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ Νκίινπ νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 2, 

ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνέβε ζηηο αθφινπζεο θξίζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. 

 
 Λνκηθέο αγσγέο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο  
 Θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο απηήο ππήξραλ εθθξεκείο λνκηθέο αγσγέο, ή αγσγέο πνπ βξίζθνληαη ζε 

δηαδηθαζία έθεζεο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ελαληίνλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ, γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 
€44.358.930 πιένλ ηφθνη (31.12.2011: €44.358.930) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ελαγφλησλ. Δπηπξφζζεηα 
ππήξραλ λνκηθέο αγσγέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη θαηαρσξεζεί έθζεζε απαίηεζεο θαη σο απνηέιεζκα δελ κπνξεί 
ζην παξφλ ζηάδην λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ην πνζφ ηεο απαίηεζεο. Νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ, αλαιφγσο ηεο 
πεξηπηψζεσο, έρνπλ θαηαρσξήζεη ππεξαζπίζεηο θαη ακθηζβεηνχλ ηηο ελ ιφγσ αγσγέο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
ηεο Δηαηξείαο αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ φια ηα δεδνκέλα θαη ζρεηηθή λνκηθή ζπκβνπιή απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη 
πξφλνηα χςνπο €1.900.000 πνπ αθνξά πηζαλή ππνρξέσζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηηο πην πάλσ αγσγέο. 
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4. Άζθεζε θξίζεο θαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο (Ππλέρεηα) 
 

Ραμηλφκεζε επελδχζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζηε δίθαηε αμία κέζσ 
ησλ απνηειεζκάησλ 

 Ν Όκηινο εθαξκφδεη ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΙΞ 39 γηα ηελ ηαμηλφκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 
ζηελ θαηεγνξία δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.   

 
 Ν Όκηινο πξνβαίλεη ζε θξίζεηο θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεψλ ηνπ ζε δηαθνξεηηθά ραξηνθπιάθηα κε 

βάζε ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ.  Πε απηά ηα πιαίζηα, ν Όκηινο έρεη ηαμηλνκήζεη ην 
ραξηνθπιάθην επελδχζεψλ ηνπ γηα εκπνξία ζε απηή ηελ θαηεγνξία, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηφλ ηνλ 
ηνκέα κε ζηφρν ην θέξδνο απφ ηε ζπλνιηθή ηνπο απφδνζε κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ θαη κεηαβνιψλ ζηε δίθαηε 
αμία.  Άιιεο επελδχζεηο πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία αθνξνχλ επελδχζεηο ζε κεηνρέο, νη 

επηδφζεηο ησλ νπνίσλ εθηηκψληαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή ηνπο απφδνζε θαη ηηο νπνίεο ν Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε 
λα ξεπζηνπνηήζεη. 
 
Αλαγλψξηζε εηζνδεκάησλ 

 Ν Όκηινο εθαξκφδεη ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΙΞ 18 γηα εηζνδήκαηα απφ αλάπηπμε αθηλήησλ φπνπ ηα εηζνδήκαηα θαη 
ην θφζηνο πσιήζεσλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ γίλεη ε παξάδνζε θαη νινθιεξσζεί ε κεηαβίβαζε θηλδχλσλ ζηνλ 
αγνξαζηή. 

 
 Δθηηκήζεηο 
 Νη θπξηφηεξεο παξαδνρέο θαη άιιεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ζε ζρέζε κε εθηηκήζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, πνπ εκπεξηθιείνπλ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ αλαπξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο αλαθέξνληαη πην θάησ: 

 
 Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 
 Ν Όκηινο εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο  αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλφηεηα είζπξαμεο ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ 

απφ ηνπο εκπνξηθνχο θαη άιινπο ρξεψζηεο. Νη ελδείμεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο 
ρξεψζηεο είλαη ην ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ρξεψζηε. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο 
ελδείμεηο, ππνινγίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ θαη δεκηνπξγείηαη αλάινγε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο. Ρν 
πνζφ ηεο πξφβιεςεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ 
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ζπλερήο θαη ε κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο γηα ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο 
επηζθαιψλ ρξεσζηψλ εμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα.  

 
 Ξξνβιέςεηο γηα πεπαιαησκέλα θαη βξαδπθίλεηα απνζέκαηα 
 Ν Όκηινο εμεηάδεη θαηά πφζν ππάξρνπλ ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ηελ 

αλάινγε αμία ηνπο ζηελ πεξίπησζε πψιεζεο.  Νη ελδείμεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε πξφβιεςε γηα ηα 
πεπαιαησκέλα θαη βξαδπθίλεηα απνζέκαηα είλαη ε θίλεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ε αλαγξαθφκελε εκεξνκελία 
θαηαλάισζεο.  

 
 Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο αλαγλσξίδεηαη ζηε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Ζ αλαζεψξεζε ηεο αμίαο 

ησλ απνζεκάησλ είλαη ζπλερήο, θαη ε κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο γηα ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο 

απνζεκάησλ εμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα.  
 
 Δθηίκεζε θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο 
 Ν ππνινγηζκφο ηεο θνξνινγίαο πνπ έγηλε κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία απαηηεί δηάθνξεο εθηηκήζεηο θαηά 

ηελ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αθνχ ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο θνξνινγίαο ησλ εηαηξεηψλ 
ηνπ Νκίινπ ζπκθσλείηαη κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην.  Ξηζαλή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 
ηειηθήο θνξνινγίαο θαη ηεο πξφλνηαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζα επεξεάζεη ην έμνδν θνξνινγίαο 
κειινληηθψλ πεξηφδσλ. 

  
 Αμία επελδχζεσλ ζε εηαηξείεο κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην  
 Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ κε εηζεγκέλσλ επελδχζεσλ ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κεζφδνπο απνηίκεζεο.  Νη 

κέζνδνη απηνί ζηεξίδνληαη πάλσ ζε θάπνηεο ππνζέζεηο πνπ γίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο 
κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

 Απνκείσζε εκπνξηθήο εχλνηαο 
 Θαηά ηελ εμέηαζε ηεο απνκείσζεο ηεο εκπνξηθήο εχλνηαο απαηηείηαη εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο ησλ ζρεηηθψλ 

κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ Νκίινπ ζηηο νπνίεο ε εκπνξηθή εχλνηα έρεη θαηαλεκεζεί. Ν 
ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεσο βαζίδεηαη πάλσ ζε ππνζέζεηο εθηίκεζεο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 
αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαηάιιειν 
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ππνινγίδεηαη ε παξνχζα αμία ηνπο. 
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4. Άζθεζε θξίζεο θαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο (Ππλέρεηα) 
 

Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 
Νη κεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε πθίζηαληαη απνκείσζε φηαλ ε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο ζε ζρέζε κε 
ηελ ηηκή θφζηνπο είλαη ζεκαληηθή θαη παξαηεηακέλε.  Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ζπλνιηθή δεκηά πνπ είρε 
πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζα αλαγλσξηζηεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 
απνηειεζκάησλ.  Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεκαληηθήο θαη παξαηεηακέλεο κείσζεο απαηηεί εθηηκήζεηο απφ ηε 
δηνίθεζε.  Ξαξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζε απηέο ηηο εθηηκήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλακελφκελε 
κεηαβιεηφηεηα ζηελ ηηκή κηαο κεηνρήο.  Δπηπξφζζεηα, απνκείσζε πηζαλφλ λα πξνθχπηεη φηαλ ππάξρνπλ 
ελδείμεηο γηα ζεκαληηθέο αξλεηηθέο κεηαβνιέο ζηελ ηερλνινγία, ηελ αγνξά, ην νηθνλνκηθφ ή ην λνκηθφ 
πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ζηελ νπνία έρεη επελδχζεη ν Όκηινο. 

 

5. (Εεκηά)/θέξδνο από Δξγαζίεο 
  2011 2010 
  € € 

 Ζ (δεκηά)/θέξδνο απφ εξγαζίεο παξνπζηάδεηαη κεηά ηε ρξέσζε:   
    

 Ακνηβήο Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ   
 - Κηζζνί  876.358 917.000   
 - Γηθαηψκαηα 12.283 12.283 
 Γηθαησκάησλ Κε Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ 40.200 52.233 
 Ακνηβήο ειεγθηψλ    

 - Ακνηβέο γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηεζίσλ ινγαξηαζκψλ 180.994 250.470 
 - Ακνηβέο γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηεζίσλ ινγαξηαζκψλ – 

πξνεγνχκελσλ εηψλ  
 

- 
 

19.513 
 - πεξεζίεο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ - 56.500 
 - πεξεζίεο εμαθξίβσζεο - 29.000 
 - Ινηπέο κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο   234 13.987 
 Απνζβέζεσλ εκπξάγκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 635.808 976.165 
 Εεκηάο απνκείσζεο εκπξάγκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 16.719 185.825 
 Σξεφιπζεο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 45.086 69.584 
 Δμφδσλ πξνζσπηθνχ (Πεκείσζε 8) 5.047.386 7.333.898 
 Δλνηθίσλ πιεξσηέσλ γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 286.116 377.276 
 Ρφθσλ πιεξσηέσλ 7.073.867 6.219.185 
 Εεκηάο απφ επαλεθηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ 

απνηηκψληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 
 

49.016 
 

1.482.361 
 Εεκηάο απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ 

απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 
 

328.362 
 

488.725 
 Θφζηνπο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν ζηα έμνδα 13.645.783 14.732.986 
    
 θαη κεηά ηελ πίζησζε:   

    
 Ρφθσλ εηζπξαθηέσλ 218.670 730.067 
 Ππλαιιαγκαηηθψλ θεξδψλ 91.926 649.045 
 Κεξηζκάησλ εηζπξαθηέσλ 69.861 73.984 
 Θέξδνπο απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ γηα επέλδπζε - 480.646 
 Δλνηθίσλ εηζπξαθηέσλ απφ αθίλεηα γηα επέλδπζε 1.440.734 1.378.692 
 Θέξδνπο απφ πψιεζε εκπξάγκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 9.159 25.587 
 Δηζνδήκαηνο απφ πψιεζε πξντφλησλ 21.289.391 33.613.234 
 Δηζνδήκαηνο απφ παξνρή ππεξεζηψλ 1.070.241 1.504.453 
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6. Απνζβέζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ρξεόιπζε άπινπ ελεξγεηηθνύ  

 
Νη απνζβέζεηο θαη ε ρξεφιπζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ αλαιχνληαη 
πην θάησ:  
 

  2011 2010 
  € € 

 Κεηθηφ θέξδνο λαπηηιηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη θηεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 24.196 143.912 
 Απνζβέζεηο, ρξεφιπζε θαη δεκηά απνκείσζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 673.417 1.087.662 

  697.613 1.231.574 

 
7. Αλάιπζε Θαηά Ρνκέα 

 
  2011 2010 
  € € 

 Δηζνδήκαηα   
 Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 1.115.198 2.075.224 
 Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε γεο (4.081.128) 10.854.062 
 Δκπνξηθφο ηνκέαο 19.714.479 24.618.510 
 Δπελδπηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 1.096.723 2.526.040 

  17.845.272 40.073.836 

 Απνηέιεζκα   
 Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (720.939) (264.931) 
 Αγνξαπσιεζίεο ηίηισλ γηα ίδην φθεινο (462.423) (2.067.833) 
 Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε γεο (6.082.372) 3.468.096 
 Λαπηηιηαθφο ηνκέαο (279.650) (286.630) 
 Δκπνξηθφο ηνκέαο 814.925 210.034 
 Δπελδπηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 734.474 2.650.662 
 Έμνδα δηνίθεζεο  (5.860.894) (5.215.439) 

  (11.856.879) (1.506.041) 
 Έζνδα/(έμνδα) πνπ δελ αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα:   
 Σξεκαηνδνηηθά έμνδα (7.244.960) (6.378.605) 
 Θέξδνο/(δεκηά) απφ πψιεζε εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ 144.464 (296.481) 
 Θέξδνο απφ δηάζεζε δξαζηεξηνηήησλ εμαξηεκέλεο εηαηξείαο 136.021 - 
 Θέξδνο απφ ινγηδφκελε κείσζε κεξηδίνπ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ - 273.380 
 Εεκηά απνκείσζεο εκπνξηθήο εχλνηαο (2.398.415) (135.784) 
 Εεκηά απνκείσζεο εκπνξηθήο εχλνηαο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο - (540.000) 
 Θέξδνο απφ πψιεζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο 1.558.531 - 
 Κείσζε ζηηο πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη επηζθαιείο 

απαηηήζεηο 
 

- 
 

534.112 
 Φνξνινγία 673.336 (1.830.046) 

 Εεκηά γηα ην έηνο κεηά ηε θνξνινγία (18.987.902) (9.879.465) 

 
 2011 2010 
 € € 

 Δλεξγεηηθό   
 Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 3.850.693 4.166.227 
 Αγνξαπσιεζίεο ηίηισλ γηα ίδην φθεινο 3.604.215 3.534.172 
 Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε γεο 190.222.281 193.874.722 
 Λαπηηιηαθφο ηνκέαο 7.036.224 12.190.601 
 Δκπνξηθφο ηνκέαο 35.940.458 48.434.645 
 Δπελδπηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 47.447.310 42.637.977 
 Δλεξγεηηθφ πνπ δελ αλήθεη ζε ηνκέα  7.540.780 11.841.647 
 Απαιείςεηο κεηαμχ ηνκέσλ (42.417.116) (41.199.193) 

  253.224.845 275.480.798 



43 

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΠΡΗΠ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 
7. Αλάιπζε Θαηά Ρνκέα (Ππλέρεηα) 
 
  2011 2010 
  € € 

 πνρξεώζεηο θαηά ηνκέα   
 Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 875.910 390.609 
 Αγνξαπσιεζίεο ηίηισλ γηα ίδην φθεινο 97.794 85.473 
 Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε γεο 56.623.084 53.388.871 
 Λαπηηιηαθφο ηνκέαο 6.035.287 5.846.187 
 Δκπνξηθφο ηνκέαο 26.005.189 31.099.919 
 Δπελδπηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 33.852.856 19.578.459 
 πνρξεψζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζε ηνκέα 56.334.869 68.631.464 

  179.824.989 179.020.982 
 Απαιείςεηο κεηαμχ ηνκέσλ (42.417.116) (41.199.193) 

  137.407.873 137.821.789 

 
 Αλάιπζε θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο 
 O Όκηινο ρσξίδεηαη ζε έμη θχξηνπο ηνκείο – Σξεκαηννηθνλνκηθφο Ρνκέαο, Ρνκέαο Αγνξαπσιεζίαο Ρίηισλ γηα 

Ίδην Όθεινο, Ρνκέαο Γηαρείξηζεο θαη Αμηνπνίεζεο Γεο, Λαπηηιηαθφο Ρνκέαο, Δκπνξηθφο Ρνκέαο θαη Ρνκέαο 
Δπελδπηηθψλ θαη Άιισλ Γξαζηεξηνηήησλ.  Νη ηνκείο ρσξίδνληαη κε βάζε ηελ αλαθνξά πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ 
εθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ Νκίινπ.  Ν Όκηινο ζεσξεί ηελ αλάιπζε θαηά δξαζηεξηφηεηα σο ηνπο θχξηνπο ηνκείο 
πξνο αλαθνξά. 

 
 Ν Ρνκέαο ησλ Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ παξέρεη έλα επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα.  Νη ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ, νηθνλνκηθέο θαη 
ζπκβνπιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπνζέηεζε ηίηισλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ θαη εμαζθάιηζε 
δηάζεζεο κεηνρψλ (πνπ πεξηιακβάλεη πξφζθιεζε γηα εγγξαθή ζην θνηλφ θαη ηδησηηθή ηνπνζέηεζε κεηνρψλ θαη 
ρξενγξάθσλ), ρξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο, δηαρείξηζε θεθαιαίσλ θαη ππεξεζίεο γηα δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ 
ζπκκεηνρψλ. 

 
 Ν Ρνκέαο απφ Αγνξαπσιεζίεο Ρίηισλ γηα Ίδην Όθεινο πεξηιακβάλεη εηζνδήκαηα θπξίσο απφ αγνξαπσιεζίεο 

κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ. 
 

Ν Ρνκέαο Γεο θαη Αλάπηπμεο Γεο δηαρεηξίδεηαη ραξηνθπιάθην αθηλήησλ ζηελ Θχπξν. Ρν ραξηνθπιάθην 
πεξηιακβάλεη γε θαη θηίξηα ζηηο πφιεηο  θαη επαξρίεο Ιεπθσζίαο,  Ιάξλαθαο, Ξάθνπ θαη  Ιεκεζνχ. Πθνπφο ησλ 
επελδχζεσλ απηψλ είλαη ε ηνπξηζηηθή, εκπνξηθή, βηνκεραληθή θαη νηθηζηηθή αλάπηπμε θαζψο επίζεο θαη ε 
θεθαιαηνπρηθή ππεξαμία θαη εηζνδεκαηηθή απφδνζε.  
 

 Κέρξη ην 2009 ν Λαπηηιηαθφο Ρνκέαο πεξηιάκβαλε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ ζηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ, 
ηδηνθηεζίαο εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ, δηαρείξηζεο πινίσλ γηα ηξίηνπο θαη ππεξεζίεο κεηαθνξάο 
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηε Βφξεηα Δπξψπε. Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 ν Λαπηηιηαθφο Ρνκέαο πεξηιακβάλεη 

επελδχζεηο ζε πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο εκπνξηθψλ πινίσλ. 
 
 Ν Δκπνξηθφο Ρνκέαο πεξηιακβάλεη ηα εηζνδήκαηα απφ ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε δηάθνξσλ πξντφλησλ φπσο 

εξγαιείσλ, πξψηεο χιεο, μεξψλ θαξπψλ, γαιαθηνθνκηθψλ θαζψο επίζεο θαη ηε ιεηηνπξγία εζηηαηνξίσλ. 
 
 Ν Ρνκέαο Δπελδπηηθψλ θαη Άιισλ Γξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλεη εηζνδήκαηα απφ κεξίζκαηα, ηφθνπο 

εηζπξαθηένπο θαη εηζνδήκαηα απφ άιιεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
 

Δηζνδήκαηα θαη έμνδα θαηά ηνκέα: ηα εηζνδήκαηα ρσξίδνληαη ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο φπσο πεξηγξάθεηαη 
πην πάλσ.  Ρα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε θάπνην ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ινγίδνληαη ζηνλ ηνκέα απηφ.  Πε 
πεξίπησζε πνπ ηα έμνδα δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε θάπνην ηνκέα, ηφηε θαηαλέκνληαη ζηνπο ηνκείο 
δξαζηεξηφηεηαο κε ινγηθή βάζε. 

 
 Δηζνδήκαηα θαη ρξεψζεηο κεηαμχ ηνκέσλ γίλνληαη κε βάζε ηε ζπλήζε εκπνξηθή πξαθηηθή. 

 
 Δλεξγεηηθφ θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηνκέα:  ηα ππφινηπα ελεξγεηηθνχ θαηά ηνκέα πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα κεηξεηά, ηηο επελδχζεηο, ηνπο ρξεψζηεο 
θαη ην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ.  Όηαλ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα ζε θάπνην ηνκέα, 
ηφηε θαηαλέκνληαη ζηνλ ηνκέα απηφ.  Πε πεξίπησζε πνπ θάπνην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
πεξηζζφηεξν απφ έλα ηνκέα, ηφηε θαηαλέκεηαη ζηνπο ηνκείο απηνχο κε ινγηθή βάζε.  Ρα ππφινηπα 
ππνρξεψζεσλ θαηά ηνκέα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο απφ εξγαζίεο θαη απνηεινχληαη θπξίσο απφ 
πηζησηέο. 
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7. Αλάιπζε Θαηά Ρνκέα (Ππλέρεηα) 
 

Αλάιπζε θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα 
Ρα εηζνδήκαηα ηνπ Νκίινπ κε βάζε ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ησλ πειαηψλ, αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

  2011 2010 
  € € 

 Θχπξνο 17.845.272 40.073.836 

 Νιηθά εηζνδήκαηα 17.845.272 40.073.836 

 
Ρα ζηνηρεία κε-θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ κε βάζε ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ ελεξγεηηθνχ, αλαιχνληαη 
σο αθνινχζσο: 

 
  Κε-θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
  2011 

€ 
2010 

€ 

 Θχπξνο 195.245.744 207.579.433 
 Κέζε Αλαηνιή 5.207.980 5.415.887 

  200.453.724 212.995.320 

 
8. Έμνδα Ξξνζσπηθνύ θαη Αξηζκόο παιιήισλ 
 

Ρα έμνδα πξνζσπηθνχ θαη ν αξηζκφο ππαιιήισλ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ) 
παξνπζηάδνληαη πην θάησ: 

 
  2011 2010 
  € € 

 Κηζζνί 4.233.068 6.418.033 
 Ππλεηζθνξέο ζε ηακεία πξνλνίαο 79.319 126.896 
 Άιιεο ζπλεηζθνξέο 734.999 788.969 

 Νιηθφ 5.047.386 7.333.898 

 
Ν αξηζκφο ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχζε ν Όκηινο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ 196 (2010: 295). 
 

9. Φνξνινγία 
 
  2011 2010 
  € € 

 Έμνδν θνξνινγίαο   
 Ξξφλνηα γηα εηαηξηθφ θφξν (10%) - 599.575 
 Ξξφλνηα γηα έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα (3%/15%) 62.441 78.021 

 Κεξίδην θνξνινγίαο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 11.886 49.120 
 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζρεηηθά κε πξνζσξηλέο δηαθνξέο (Πεκ.28) (711.488) (162.758) 
 Φνξνινγία θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ - 88.311 
 Φνξνινγία πξνεγνχκελσλ εηψλ (173.834) 1.177.777 

  (810.995) 1.830.046 

 
Φνξνινγηθνί ζπληειεζηέο 
 
Δηαηξηθόο θόξνο  
Oη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ ππφθεηληαη ζε εηαηξηθφ θφξν κε ζπληειεζηή 10% ζην ζχλνιν ησλ θνξνινγεηέσλ 
θεξδψλ ηνπο. Πε πεξίπησζε δεκηάο νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεηαθέξνπλ θαη λα 
ζπκςεθίζνπλ ηε δεκηά απηή κε ηα θέξδε ησλ επφκελσλ εηψλ ρσξίο πεξηνξηζκφ. 
 
O Όκηινο, ν νπνίνο απαξηίδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηηο εμαξηεκέλεο εηαηξείεο, δηθαηνχηαη λα κεηαθέξεη 
θνξνινγηθέο δεκηέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ θαη λα ηηο ζπκςεθίδεη κε θέξδε, δεδνκέλνπ φηη νη εηαηξείεο ήηαλ κέιε 
ηνπ ηδίνπ Νκίινπ γηα νιφθιεξν ην θνξνινγηθφ έηνο.  Γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο κέιε ηνπ ίδηνπ Νκίινπ 
ζεσξνχληαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ε ηζχλνπζα εηαηξεία θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα πέξαλ ηνπ 75% ηνπ εθδνκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
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9. Φνξνινγία (ζπλέρεηα) 
  

Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα  
Δηζνδήκαηα απφ κεξίζκαηα απφ ην εμσηεξηθφ ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε ζπληειεζηή 15% θάησ απφ 
νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.  Ζ ακπληηθή εηζθνξά ζηα εηζνδήκαηα απφ ελνίθηα, κεησκέλα θαηά 25%, θνξνινγείηαη 
κε ζπληειεζηή 3%.  Νη ηφθνη εηζπξαθηένη, κε εκπνξηθήο θχζεο, ππφθεηληαη ζε ακπληηθή εηζθνξά κε ζπληειεζηή 
15% (10% κέρξη 30 Απγνχζηνπ 2011). 

 
Γηαλνκή θεξδώλ 
Δηαηξείεο πνπ δελ δηαλέκνπλ 70% ησλ θεξδψλ ηνπο κεηά ηε θνξνινγία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πεξί 
Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Λφκν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ 
θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, ζα ζεσξείηαη πσο έρνπλ δηαλέκεη απηφ ην πνζφ σο 

κέξηζκα. Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα πξνο 20% γηα ηα έηε 2012 θαη 2013 θαη 17% ην 2014 θαη κεηά (θαηά 
ην 2011 ην πνζνζηφ ήηαλ 15% κέρξη ηηο 30 Απγνχζηνπ 2011 θαη 17% σο ην ηέινο ηνπ έηνπο) ζα είλαη 
πιεξσηέα πάλσ ζε απηή ηε ινγηδφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ έθηαζε πνπ νη κέηνρνη (άηνκα θαη εηαηξείεο), 
θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε 
αλαθέξνληαη, είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Θχπξνπ. Νπνηαδήπνηε Έθηαθηε Δηζθνξά γηα ηελ Άκπλα είλαη πιεξσηέα 
απφ κέηνρν σο ζπλέπεηα ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο θαηαβάιιεηαη θαηά πξψην ιφγν απφ ηελ Δηαηξεία ε 
νπνία ζα ρξεψλεη ηέηνηα εηζθνξά ζηνπο κεηφρνπο. 
 
Ρν πνζφ ησλ ινγηδφκελσλ κεξηζκάησλ κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε πξαγκαηηθφ κέξηζκα δηαλεκήζεθε ζηε 
δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ ην πξαγκαηηθφ κέξηζκα πιεξψλεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ δχν εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο 
ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη, νπνηνδήπνηε πνζφ ινγηδφκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο κεηψλεη ην πξαγκαηηθφ 
κέξηζκα επί ηνπ νπνίνπ παξαθξαηείηαη ε πιεξσηέα έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα. 

 
Ζ ζρέζε κεηαμύ θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο δεκηάο εμεγείηαη πην θάησ: 

 
  2011 2010 
  € € 

 Εεκηά πξηλ ηε θνξνινγία (19.798.897) (8.049.419) 

 Δηαηξηθφο θφξνο ζηηο (δεκίεο) / θέξδε ηνπ έηνπο κε ηνπο θαλνληθνχο 
ζπληειεζηέο 10% 

 
(1.979.890) 

 
(804.942) 

 Έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά απφ ηφθνπο θαη κεξίζκαηα εηζπξαθηέα  62.441 78.021 
 - Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ 1.704.345 1.767.083 
 - Φνξνινγηθή επίδξαζε κεξηδίνπ θέξδνπο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 3.615 (33.703) 
 - Δπίδξαζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ πνπ κεηαθέξνληαη 3.026.659 1.154.511 
 - Δπίδξαζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (738.500) (229.486) 
 - Φνξνινγηθή επίδξαζε εθπηψζεσλ θαη εζφδσλ πνπ δελ θνξνινγνχληαη (2.016.229) (1.317.734) 
 - Άιιεο θνξνινγηθέο επηδξάζεηο - 12.720 
 Φφξνη πξνεγνπκέλσλ εηψλ (173.834) 1.177.777 
 Κεξίδην θνξνινγίαο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 11.886 49.120 
 Φνξνινγία θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ - 88.311 
 Δπηπξφζζεηε θνξνινγία - 51.126 
 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (711.488) (162.758) 

 Ξξόλνηα έηνπο (810.995) 1.830.046 
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10. Εεκηά αλά Κεηνρή 
 

  2011 2010 

  € € 

 Αξηζκεηήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βαζηθήο δεκηάο θαη πιήξσο 

θαηαλεκεκέλεο δεκηάο αλά κεηνρή: 

  

 -   Εεκηά κεηά ηε θνξνινγία πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο (19.223.293) (9.983.362) 

    

  2011 2010 

  Αξηζκόο Αξηζκόο 

 Ξαξνλνκαζηήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ δεκηάο αλά κεηνρή:   

 -   Κεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο 

 

66.267.395 

 

66.267.395 

 Ξαξνλνκαζηήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιήξνπο θαηαλεκεκέλεο 

(δεκηάο)/θέξδνπο αλά κεηνρή 

 

66.267.395 

 

66.267.395 

    

  2011 

Πελη 

2010 

Πελη 

 Εεκηά αλά κεηνρή (29,01) (15,07) 

 

 Ξιήξσο θαηαλεκεκέλε (δεκηά)/θέξδνο αλά κεηνρή Γελ εθαξκόδεηαη 

 
 Γελ παξνπζηάδεηαη ην πνζφ ηεο πιήξνπο θαηαλεκεκέλεο δεκηάο αλά κεηνρή αθνχ ν ππνινγηζκφο ηεο κεηψλεη ην 

πνζφ ηεο δεκηάο αλά κεηνρή. 
 
11. Κεηξεηά θαη πόινηπα Ρξαπεδώλ 
 
  2011 2010 
  € € 

 Κεηξεηά θαη ππφινηπα ηξαπεδψλ 10.087.944 11.602.688 
 Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (18.987.609) (20.549.249) 

  (8.899.665) (8.946.561) 

 
 Ρα κεηξεηά θαη ππφινηπα κεηξεηψλ ζπκπεξηιακβάλνπλ πνζφ χςνπο €5.700.000 (2010: €5.700.000) ην νπνίν 

είλαη δεζκεπκέλν σο εμαζθάιηζε γηα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη δηεπθνιχλζεηο (Πεκ.27). 
 

Ρα ππφινηπα ηξαπεδψλ δηέπνληαη απφ ην ηξέρνλ ηξαπεδηθφ επηηφθην θαηαζέζεσλ.  Νη εμαζθαιίζεηο ησλ 
ηξαπεδηθψλ παξαηξαβεγκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 26. 

 

12. Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ απνηηκνύληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ 

 
  2011 2010 
  € € 

 Πηελ αξρή ηνπ έηνπο 3.130.322 4.619.872 

 Ξσιήζεηο, θαζαξέο (407.733) - 
 Απφ πψιεζε εμαξηεκέλσλ εηαηξείσλ - (7.189) 
 Κε πξαγκαηνπνηεζείζα δεκηά απφ επαλεθηίκεζε (332.797) (1.482.361) 

 Πην ηέινο ηνπ έηνπο 2.389.792 3.130.322 

 
 Ρα ππφινηπα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ηεο ησλ 

απνηειεζκάησλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 
  2011 2010 
  € € 

 Δπελδχζεηο εηζεγκέλεο ζην ΣΑΘ θαη ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα 2.282.042 3.022.572 
 Κε-εηζεγκέλεο επελδχζεηο 107.750 107.750 

  2.389.792 3.130.322 
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12. Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ απνηηκνύληαη ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ (Ππλέρεηα) 
 
 Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 δελ αλαγλσξίζηεθε δεκηά επαλεθηίκεζεο ησλ 

κε εηζεγκέλσλ επελδχζεσλ (2010: δεκηά €747.134). Νη κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο απνηηκνχληαη κε δηάθνξεο 
κεζφδνπο απνηίκεζεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Νη εηζεγκέλεο 
επελδχζεηο απνηηκνχληαη κε βάζε ηηο ηηκέο αγνξάο (bid price) ζην ηέινο ηνπ έηνπο, φπσο δεκνζηεχνληαη απφ ην 
ΣΑΘ θαη ηα μέλα ρξεκαηηζηήξηα. 

 
 Νη πην πάλσ επελδχζεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Όκηιν λα απνθνκίζεη έζνδα απφ κεξίζκαηα θαη 

θεθαιαηνπρηθά θέξδε.  Απηέο δελ έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε ιήμε ή δηθαηψκαηα είζπξαμεο ηφθνπ.   
 

 Όιεο νη πην πάλσ επελδχζεηο θαηέρνληαη γηα εκπνξία. 
 
13. Δκπνξηθνί θαη Άιινη Σξεώζηεο 
 
   [Αλαπξνζα-

ξκνζκέλα] 
[Αλαπξνζα-
ξκνζκέλα] 

  2011 2010 1.1.2010 
  € € € 

 Δκπνξηθνί ρξεψζηεο 12.295.279 16.309.647 15.433.271 
 Κείνλ: Ξξφλνηα γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο (2.389.196) (2.526.130) (2.126.711) 

 Δκπνξηθνί ρξεψζηεο – θαζαξά 9.906.083 13.783.517 13.306.560 
 Γηθαηψκαηα εηζπξαθηέα 205.215 101.691 83.249 
 πφινηπα νθεηιφκελα απφ ρξεκαηηζηεξηαθά γξαθεία 4.909 71.479 - 
 Ξξνπιεξσκέο 186.461 756.116 1.239.488 
 Αλαβαιιφκελα έζνδα απφ πψιεζε εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ - 4.455.000 8.371.550 

 Άιινη ρξεψζηεο 6.100.311 2.599.411 3.421.431 

  16.402.979 21.767.214 26.422.278 

 
 Ρα ελ ιφγσ πνζά είλαη εηζπξαθηέα εληφο ελφο έηνπο. 
 
 Ρν πνζφ ησλ €4.455.000 θαηά ην 2010, αθνξά πψιεζε ηεο IMCL Holdings Ltd θαη φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, 

εηζπξαθηέν ηηο 30 Καξηίνπ 2011. 
 
 Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη ηεο γλψκεο φηη ε δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ ρξεσζηψλ είλαη πεξίπνπ 

ίζε κε ην πνζφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, κεηά ηελ αθαίξεζε πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. 
 
 Νη ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε πνζά πνπ νθείινληαη απφ πειάηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ ηνπ Νκίινπ πνπ πσινχλ ζε δηάθνξεο αγνξέο. Ζ ηζηνξηθή εκπεηξία ηνπ 
Νκίινπ ζηελ είζπξαμε εηζπξαθηέσλ πνζψλ είλαη εληφο ησλ πιαηζίσλ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα 
βηβιία. Ιφγσ απηψλ ησλ παξαγφλησλ, ε Γηεχζπλζε πηζηεχεη φηη δελ ππάξρεη πξφζζεηνο πηζησηηθφο θίλδπλνο 
πέξαλ ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα δεκηέο απφ είζπξαμε ησλ εκπνξηθψλ εηζπξαθηέσλ ηνπ Νκίινπ. 

 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ηα ιεμηπξφζεζκα πνζά εηζπξαθηέα ηα νπνία δελ είραλ ππνζηεί απνκείσζε αλέξρνληαλ 
ζε €9.095.629 (2010: €10.079.565).  Ν ρξφλνο πίζησζεο πνπ δίδεηαη απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ Νκίινπ θπκαίλεηαη 
απφ 0 έσο 30 εκέξεο.  Ζ ρξνλνινγηθή αλάιπζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ αιιά φρη απνκεησκέλσλ πνζψλ 
εηζπξαθηέσλ έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή πεξίνδν πίζησζεο εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ. 

 
 Σξνλνινγηθή αλάιπζε ιεμηπξφζεζκσλ αιιά φρη απνκεησκέλσλ εκπνξηθψλ ρξεσζηψλ: 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 

 Κέρξη 30 εκέξεο 1.271.355 1.311.229 
 31-60 εκέξεο 1.405.753 1.647.219 
 61-90 εκέξεο 1.272.426 958.694 
 91-120 εκέξεο 1.384.234 961.570 
 Ξέξαλ ησλ 120 εκεξψλ 3.761.861 5.200.853 

  9.095.629 10.079.565 
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13. Δκπνξηθνί θαη Άιινη Σξεώζηεο (Ππλέρεηα) 
 
 Ν Όκηινο αλαγλψξηζε δεκηά πνπ αλέξρεηαη ζε €16.166 (2010: €434.501) γηα ηελ απνκείσζε ησλ εκπνξηθψλ 

εηζπξαθηέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. Ζ δεκηά πεξηιακβάλεηαη ζηα 
έμνδα δηαλνκήο θαη πσιήζεσλ ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 

 
 Ν Όκηινο δελ θαηέρεη νπνηεζδήπνηε εμαζθαιίζεηο ζε ζρέζε κε ηα εκπνξηθά εηζπξαθηέα. 
 

Θίλεζε πξφλνηαο γηα επηζθαιείο εκπνξηθνχο ρξεψζηεο. 
   2011 

€ 
2010 

€ 

 Πηελ αξρή ηνπ έηνπο 2.526.130 2.126.711 

 Ξξφλνηα πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο 16.166 434.501 
 Δηζπξάμεηο  (86.388) (35.082) 

 Πην ηέινο ηνπ έηνπο  2.455.908 2.526.130 

 
14. Γάλεηα Δηζπξαθηέα 
 
  2011 2010 
  € € 

 Γάλεηα εηζπξαθηέα 564.672 710.964 

 
 Ρα δάλεηα είλαη απνπιεξσηέα σο αθνινχζσο: 
  2011 2010 
  € € 

 Δληφο ελφο έηνπο 564.672 513.973 

 Κεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ - 196.991 

  564.672 710.964 
 Κείνλ πνζά νθεηιφκελα γηα πιεξσκή εληφο ελφο έηνπο (564.672) (513.973) 

 Ξνζά νθεηιφκελα γηα πιεξσκή κεηά απφ 12 κήλεο - 196.991 

 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 o Όκηινο δηέγξαςε δάλεην χςνπο $275.000 
(€196.991), ην νπνίν είρε παξαρσξήζεη ην 2010 ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία. 

 
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ν Όκηινο παξαρψξεζε δάλεην ζε ζπγγεληθή 
εηαηξεία χςνπο €500.000. Ρν πην πάλσ δάλεην θέξεη ηφθν 5% θαη είλαη απνπιεξσηέν ην 2014. Θαηά ην 2011 ν 
Όκηινο ρξέσζε ηφθνπο χςνπο €25.699 (2010: €13.973) ζε ζρέζε κε ην ελ ιφγσ δάλεην ελψ ην ππφινηπν ηνπ 
δαλείνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλέξρεηαη ζε €539.672.  
 

15. Ξξόβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  
 

  2011 2010 
  € € 

 Κείσζε πξφβιεςεο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο - 534.112 

  - 534.112 

 
 Θαηά ην 2011 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δελ πξνρψξεζε ζε κείσζε πξφλνηαο γηα ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο θαη επηζθαιή δάλεηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα έηε ή ζπγθεθξηκέλεο 
ζπλαιιαγέο (2010 κείσζε πξφλνηαο χςνπο €534.112). 

 
16. Απνζέκαηα 
 
  2011 2010 
  € € 

 Πε ηηκή θόζηνπο ή θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο   
 Γε θαη θηίξηα ππφ αλάπηπμε 17.107.535 17.680.943 
 Ξξντφληα γηα πψιεζε 6.218.199 7.423.058 
 Ξξψηεο χιεο - 367.280 

  23.325.734 25.471.281 

 
 Νη εμαζθαιίζεηο ζηε γε θαη θηίξηα ππφ αλάπηπμε παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 26. 



49 

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΠΡΗΠ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΠΡΗΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 
 
17. Αθίλεηα γηα Δπέλδπζε 
 
  2011 2010 
  € € 

 πφινηπν ζηελ αξρή ηνπ έηνπο  169.338.719 162.127.716 
 Απφ αγνξά εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ 1.500.000 - 
 Ξξνζζήθεο 4.532.249 2.870.357 
 Κεηαθνξά απφ εκπξάγκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.730.000 3.860.000 
 (Εεκηά)/θέξδνο απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ γηα επέλδπζε (7.096.774) 480.646 

 πφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 170.004.194 169.338.719 

 
 Ζ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ γηα επέλδπζε έγηλε κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 απφ 

αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο. Νη εθηηκήζεηο έγηλαλ κε ηε Ππγθξηηηθή Κέζνδν Δθηίκεζεο θαη ηε Κέζνδν 
Θφζηνπο Θαηαζθεπήο (γηα θηίξηα πνπ δελ είραλ εγγξαθέο νξηδνληίνπ δηαρσξηζκνχ), κε βάζε ηελ αμία ησλ 
αθηλήησλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά.  Ζ αγνξαία αμία ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα πθηζηάκελα ζπγθξηηηθά δεδνκέλα 
θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ πξννπηηθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ 
ησλ ππφ εμέηαζε αθηλήησλ θαζψο θαη ησλ ηάζεσλ ηεο θηεκαηαγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο. 
 

 Κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ν Όκηινο δελ είρε απνθηήζεη ηίηιν ηδηνθηεζίαο ζε αθίλεηα γηα επέλδπζε δίθαηεο 
αμίαο €κεδέλ (2010: € 2.433.900). 
 

 Νη εμαζθαιίζεηο ζηα αθίλεηα γηα επέλδπζε παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 26. 
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18. Δκπξάγκαηα Ξάγηα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία, Θαζαξά 

 
  Γε, θηίξηα θαη      

  βειηηώζεηο Έπηπια θαη Κεραλήκαηα    

  θηηξηαθώλ γξαθεηαθόο θαη Ζιεθηξνληθνί   

  εγθαηαζηάζεσλ εμνπιηζκόο εγθαηαζηάζεηο ππνινγηζηέο Νρήκαηα Νιηθό 

  € € € € € € 

 Θόζηνο ή επαλεθηίκεζε       

 πφινηπν 1.1.2010 14.027.742 4.981.273 8.091.565 2.070.913 2.894.286 32.065.779 

 Ξψιεζε εμαξηεκέλσλ 

εηαηξεηψλ 

- (125.119) (261.326) (205.540) - (591.985) 

 Απφ αγνξά εμαξηεκέλσλ 

εηαηξεηψλ 

- - - - 2.947 2.947 

 Ξξνζζήθεο 21.387 70.600 231.802 42.339 246.581 612.709 

 Θέξδνο απφ επαλεθηίκεζε 9.703.353 - - - - 9.703.353 

 Εεκηά απνκείσζεο (90.122) (149.415) (638.000) (8.586) (35.296) (921.419) 

 Κεηαθνξά ζηα αθίλεηα γηα 

επέλδπζε 

(3.860.000) - - - - (3.860.000) 

 Ξσιήζεηο - (39.882) (585.267) (37.941) (194.709) (857.799) 

 πφινηπν 1.1.2011 19.802.360 4.737.457 6.838.774 1.861.185 2.913.809 36.153.585 

 Ξψιεζε εμαξηεκέλσλ 

εηαηξεηψλ 

(2.719.199) (240.375) (6.215.057) (291.377) (1.382.988) (10.848.996) 

 Ξξνζζήθεο 734.523 131.522 23.322 15.862 161.769 1.066.998 

 Εεκηά απφ επαλεθηίκεζε (52.500) - - - - (52.500) 

 Εεκηά απνκείσζεο - - (34.570) (80.423) - (114.993) 

 Κεηαθνξά ζηα αθίλεηα γηα 

επέλδπζε 

(1.730.000) - - - - (1.730.000) 

 Ξσιήζεηο - (783.533) (7.518) (4.127) (339.551) (1.134.729) 

 πόινηπν 31.12.2011 16.035.184 3.845.071 604.951 1.501.120 1.353.039 23.339.365 

 Απνζβέζεηο       

 πφινηπν 1.1.2010 1.059.085 3.945.264 7.006.856 1.841.858 2.605.207 16.458.270 

 Ξψιεζε εμαξηεκέλσλ 

εηαηξεηψλ 

- (82.824) (102.798) (153.881) - (339.503) 

 Απφ αγνξά εμαξηεκέλσλ 

εηαηξεηψλ 

- - - - 2.358 2.358 

 Ξξφλνηαο έηνπο 281.689 236.143 219.136 84.988 154.209 976.165 

 Απφ επαλεθηίκεζε (1.290.708) - - - - (1.290.708) 

 Εεκηά απνκείσζεο (50.066) (70.280) (587.694) (8.586) (18.968) (735.594) 

 Ξσιήζεηο - (36.117) (499.309) (36.231) (174.036) (745.693) 

 πφινηπν 1.1.2011 - 3.992.186 6.036.191 1.728.148 2.568.770 14.325.295 

 Ξψιεζε εμαξηεκέλσλ 

εηαηξεηψλ 

- (214.407) (5.472.320) (277.281) (1.298.875) (7.262.883) 

 Ξξφλνηαο έηνπο 273.908 150.353 21.704 62.740 127.103 635.808 

 Απφ επαλεθηίκεζε (7.478) - - - - (7.478) 

 Εεκηά απνκείσζεο - - (24.199) (74.075) - (98.274) 

 Ξσιήζεηο - (661.294) (3.007) - (309.043) (973.344) 

 πόινηπν 31.12.2011 266.430 3.266.838 558.369 1.439.532 1.087.955 6.619.124 

        

 Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία       

 31 Γεθεκβξίνπ 2011 15.768.754 578.233 46.582 61.588 265.084 16.720.241 

 31 Γεθεκβξίνπ 2010 19.802.360 745.271 802.583 133.037 345.039 21.828.290 

 

 Ζ θαηαλνκή ησλ απνζβέζεσλ ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ επεμεγείηαη ζηε ζεκείσζε 6 ησλ 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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18. Δκπξάγκαηα Ξάγηα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία, Θαζαξά (Ππλέρεηα) 
 
 Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο γεο πνπ δελ απνζβέλεηαη αλέξρεηαη ζε €7.509.323 ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 (2010: 

€8.659.500). 
 
 Ζ ππνινγηδφκελε ππνιεηκκαηηθή αμία ηεο γεο, θηηξίσλ θαη βειηηψζεσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ δελ 

πεξηιακβάλεη βειηηψζεηο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαηέρνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε γηα ην έηνο πνπ 
έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011.   

  
 Ζ γε θαη ηα θηίξηα έρνπλ επαλεθηηκεζεί ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο κε 

βάζε ηελ αμία ησλ αθηλήησλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά.  Ζ αγνξαία αμία ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα πθηζηάκελα 
ζπγθξηηηθά δεδνκέλα θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ πξννπηηθψλ 
θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ππφ εμέηαζε αθηλήησλ θαζψο θαη ησλ ηάζεσλ ηεο θηεκαηαγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο. 
Ρν ζχλνιν ηεο επαλεθηίκεζεο γηα ην έηνο 2010 αλήιζε ζε €10.994.061. Ζ πξνεγνχκελε επαλεθηίκεζε έγηλε ην 
2005 θαη ην ζχλνιν ηεο επαλεθηίκεζεο αλήιζε ζε €6.659.653. 

 
 Πηελ πεξίπησζε παξνπζίαζεο ηεο γεο θαη ησλ θηηξίσλ ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο, ε θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπο ζα ήηαλ €5.282.075 (2010: €5.556.214). 
 
 Θαηά ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ηα εκπξάγκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζαξήο 

ινγηζηηθήο αμίαο €4.500.120 (2010: €13.257.530) είλαη ππνζεθεπκέλα γηα €2.929.198 (2010: €8.000.047). 
 
 Γελ έρνπλ θεθαιαηνπνηεζεί ηφθνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 (2010: 

€Κεδέλ). 
 
 Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010 δελ ππήξραλ θεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο γηα θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 

19. Ππλδεδεκέλεο Δηαηξείεο 
 
  2011 2010 
  € € 

 Κεξίδην θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 11.740.700 11.363.224 
 Αγνξά ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ - 4.000 
 Ξψιεζε ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ (1.713.468) (36.418) 
 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κεηαηξνπή ππνινίπσλ ζπλδεδεκέλσλ 

εηαηξεηψλ πνπ ηεξνχλ ινγηζηηθά βηβιία ζε μέλν λφκηζκα 
 

(84.008) 
 

353.846 
 Κέξηζκα πνπ εηζπξάρζεθε απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (207.621) (532.498) 
 Κεξίδην (δεκηάο)/θέξδνπο κεηά ηα κεξίζκαηα εηζπξαθηέα γηα ην έηνο/γηα 

ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
 

(36.153) 
 

337.026 
 Κεξίδην θνξνινγίαο γηα ην έηνο/γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία 

αγνξάο κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
 

(11.886) 
 

(49.120) 
 Κείσζε κεξηδίνπ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαη απφ ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξείεο 
 

633 
 

1.821 
 Κεξίδην δεκηάο απφ πψιεζε ή επαλεθηίκεζε ηδίσλ κεηνρψλ πνπ 

θαηέρνληαη απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 
 

(633) 
 

(1.821) 
 Κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο (3.048.093) - 
 Εεκηά απνκείσζεο εκπνξηθήο εχλνηαο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο - (540.000) 
 Απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο - 750.120 
 Έθηαθηε εηζθνξά γηα ηελ άκπλα - ινγηδφκελε δηαλνκή (4.668) - 
 Κεηαθνξά ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο - 90.520 

 Κεξίδην θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 6.634.803 11.740.700 
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19. Ππλδεδεκέλεο Δηαηξείεο (Ππλέρεηα) 
 
 Νη θχξηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ είλαη νη αθφινπζεο: 

 
     Ξνζνζηό ζην  
   Σώξα Ξνζνζηό ζπκκεηνρήο δηθαίσκα ςήθνπ Νλνκαζηηθή αμία 
 Όλνκα Γξαζηεξηόηεηεο εγγξαθήο Άκεζν Έκκεζν Άκεζν Έκκεζν θεθαιαίνπ 
    2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
            € € 

 TFI Public Company Limited Ξξνεμνθιεηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη 
ρξεκαηνδφηεζε εκπνξίνπ 

 
Θχπξνο 

 
37,97% 

 
37,97% 

 
7,61% 

 
7,61% 

 
37,97% 

 
37,97% 

 
7,61% 

 
7,61% 

 
5.693.914 

 

 
12.114.785 

 Ellinas Finance Public Company Limited Ξαξνρή επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη 
ζπλαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

 
Θχπξνο 

 
26,91% 

 
26,91% 

 
- 

 
- 

 
26,91% 

 
26,91% 

 
- 

 
- 

 
9.920.000 

 
9.920.000 

 Dot.Cy Developments Limited Ρνκέαο πιεξνθνξηθήο κε εμεηδίθεπζε 
ζηηο εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ θαη 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

 
 

Θχπξνο 

 
 

25,45% 

 
 

25,45% 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

25,45% 

 
 

25,45% 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4.489 

 
 

4.489 

 Animalia Genetics Limited Θηελνηξνθία Θχπξνο - - 25% 25% - - 25% 25% 1.949.400 1.949.400 

 A. Philis Holdings Limited Ηζχλνπζα επελδχζεσλ Θχπξνο - - 35,97% 35,97% - - 35,97% 35,97% 646.380 646.380 

 Cypra Limited Δηνηκαζία θαη δηαλνκή θξέζθσλ 
θξεάησλ 

 
Θχπξνο 

 
- 

 
- 

 
- 

 
23.49% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
23.49% 

 
- 

 
1.710 

 DD Venture One Ltd Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Νκίινπ 
Θηεκαηηθψλ εηαηξεηψλ 

 
Θχπξνο 

 
30% 

 
30% 

 
- 

 
- 

 
30% 

 
30% 

 
- 

 
- 

 
684.171 

 
684.171 

 Global Shipping Investments 
Management Limited 

Λαπηηιηαθέο Γξαζηεξηφηεηεο Cayman 
Islands 50% 50% - - 50% 50% - - 34.760 34.760 

 Access Insurance Brokers Ltd  Ξαξνρή ππεξεζηψλ κεζίηε αζθαιεηψλ Θχπξνο 40% 40% - - 40% 40% - - 1.881 1.881 

 Access Insurance Agencies Ltd  Ξαξνρή ππεξεζηψλ αζθαιηζηηθνχ 
δηακεζνιαβεηή 

 
Θχπξνο 40% 40% - - 40% 40% - - 8.721 8.721 

 Silver Link Investments Limited Γηαρείξηζε Ρειενπηηθνχ Θαλαιηνχ Θχπξνο - - 32% 32% - - 32% 32% 10.000 10.000 

 
 Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο TFI Public Company Limited εθθξάδεηαη ζε Γνιάξηα Ακεξηθήο ζην πνζφ ησλ Γνι. ΖΞΑ 8.185.000 (2010:Γνι. ΖΞΑ 17.415.000). 
 
 Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Global Shipping Investments Management Limited εθθξάδεηαη ζε Γνιάξηα Ακεξηθήο ζην πνζφ ησλ Γνι. ΖΞΑ 50.000 (2010: Γνι. ΖΞΑ 50.000). 

 
Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηελ επέλδπζε ζηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο πεξηιακβάλνληαη ζηα απνζεκαηηθά. 
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19. Ππλδεδεκέλεο Δηαηξείεο (Ππλέρεηα) 
  

Silver Link Investments Ltd 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 εμαξηεκέλε εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ζηελ νπνία ν 
Όκηινο θαηείρε ην 80% πξνέβε ζε αγνξά ηνπ 40% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Silver Link Investments 
Limited. Υο απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο απηήο ην έκκεζν πνζνζηφ ηνπ Νκίινπ ζηελ εηαηξεία Link Investments 
Limited αλήιζε ζην 32%. Ζ αληηπαξνρή πνπ πιεξψζεθε απφ ηνλ Όκηιν αλήιζε ζε €4.000, ελψ δελ πξνέθπςε 
εκπνξηθή εχλνηα απφ ηελ ζπλαιιαγή απηή. 

 
TFI Public Company Limited 
Ζ TFI Public Company Ltd (TFI Ltd) κε εηδηθφ ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2011 πξνρψξεζε ζε 
κείσζε ηεο αμίαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ απφ 100.000.000 κεηνρέο ηνπ $1 ε θαζεκία ζε 
100.000.000 κεηνρέο ηνπ $0,80 ε θαζεκία θαη ηνπ εθδνκέλνπ ηεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ 17.415.000 κεηνρέο 
ηνπ $1 ε θαζεκία ζε 17.415.000 κεηνρέο ηνπ $0,80 ε θαζεκία. Πηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2011 ε πην πάλσ κείσζε 
επηθπξψζεθε κε Γηάηαγκα Γηθαζηεξίνπ. 
 
Κε εηδηθφ ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε ζηηο 20 Ηνπλίνπ 2011 ε TFI Ltd πξνρψξεζε ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο αμίαο 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ απφ 100.000.000 κεηνρέο ηνπ $0,80 ε θαζεκία ζε 100.000.000 
κεηνρέο ηνπ $0,47 ε θαζεκία θαη ηνπ εθδνκέλνπ ηεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ 17.415.000 κεηνρέο ηνπ $0,80 ε 
θαζεκία ζε 17.415.000 κεηνρέο ηνπ $0,47 ε θαζεκία. Πηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 ε πην πάλσ κείσζε επηθπξψζεθε κε 
Γηάηαγκα Γηθαζηεξίνπ. 
 
Ρν πνζφ πνπ πξνέθπςε απφ ηηο πην πάλσ κεηψζεηο θαηαρσξήζεθε ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ θαη επηζηξάθεθε ζηνπο 
δηθαηνχρνπο κεηφρνπο θαη' αλαινγία κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θάζε κέηνρνο θαηείρε θαηά ηηο 
εκεξνκελίεο έθδνζεο ηνπ λένπ πηζηνπνηεηηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ κεηά ηελ επηθχξσζε ησλ 
ελ ιφγσ κεηψζεσλ απφ ην Γηθαζηήξην. Ππλνιηθά ν θάζε κέηνρνο εηζέπξαμε $0,53 αλά κεηνρή.  Θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ν Όκηινο εηζέπξαμε ην πνζφ ησλ €3.048.093 απφ ηελ 

TFI Ltd, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ πιήξε απαίηεζε ηνπ Νκίινπ θαηά ηηο εκεξνκελίεο επηθχξσζεο ησλ ελ ιφγσ 
κεηψζεσλ απφ ην Γηθαζηήξην. 
 
Νη πην πάλσ κεηψζεηο δελ είραλ νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα ζηελ πνζνζηηαία άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ηεο 
Δηαηξείαο ζηελ TFI Ltd. 
 
Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ 2νπ εηδηθνχ ςεθίζκαηνο ε TFI Ltd απνθάζηζε φπσο ην 
εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο TFI Ltd επαπμεζεί απφ 100.000.000 κεηνρέο ηνπ $0,47 ε θαζεκία ζε 
170.212.765 κεηνρέο ηνπ $0,47 ε θαζεκία κε ηελ δεκηνπξγία 70.212.765 λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 
$0,47 ε θαζεκία, νη νπνίεο έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηηο πθηζηάκελεο θαη ε αχμεζε έιαβε ρψξα ακέζσο κεηά 
ηελ έγθξηζε ηεο κείσζεο θεθαιαίνπ απφ ην Γηθαζηήξην. 

 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην κεξίδην ηνπ Νκίινπ (άκεζν θαη έκκεζν) ζηελ 
εηαηξεία Cyventure Capital Public Company Limited, ε νπνία θαηείρε 4,22% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο TFI 
Public Company Limited, κεηψζεθε απφ 86,03% ζε 78,29%.  Υο απνηέιεζκα, ην κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζηελ TFI 

Public Company Limited κεηψζεθε απφ 45,91% ζε 45,58%. 

 
 Cypra Ltd 

Πηηο 9 Απξηιίνπ 2011 ε εμαξηεκέλε εηαηξεία Cyventure Capital Public Company Ltd πψιεζε ηελ ζπκκεηνρή ηεο 
ζηελ εηαηξεία Cypra Limited έλαληη €3.500.000, εθ ησλ νπνίσλ νη €228.000 αθνξνχζαλ κεξίζκαηα εηζπξαθηέα 
θαηά ην έηνο 2010.  Ρν θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ηεο επέλδπζεο αλήιζε ζε €1.558.531. 
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19. Ππλδεδεκέλεο Δηαηξείεο (Ππλέρεηα) 
  
 Ππλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ παξνπζηάδνληαη πην θάησ: 

 
  2011 2010 
  € € 

 Νιηθφ ελεξγεηηθφ 31.327.818 69.061.163 
 Νιηθφ παζεηηθφ (10.278.461) (37.720.575) 

 Θαζαξφ ελεξγεηηθφ 21.049.357 31.340.588 

 Κεξίδην Νκίινπ ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εκπνξηθήο εχλνηαο θαη επίδξαζεο ηδίσλ κεηνρψλ) 

 
6.684.211 

 
11.740.700 

 Νιηθά εηζνδήκαηα 9.558.749 23.325.858 

 Θαζαξή (δεκηά)/θέξδνο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ (201.793) 1.346.978 

 Κεξίδην Νκίινπ ζην θαζαξφ θέξδνο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ πξηλ ηε 
θνξνινγία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ κεξηδίνπ θέξδνπο ζπλδεδεκέλσλ 
εηαηξεηψλ πνπ πσιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαη ηεο επίδξαζεο 
ηδίσλ κεηνρψλ) 

 
 
 

(36.153) 

 
 
 

337.026 

 
Ρα νιηθά εηζνδήκαηα δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην πξαγκαηνπνηεζέλ θαη ην κε πξαγκαηνπνηεζέλ θέξδνο απφ 
πψιεζε θαη επαλεθηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ απνηηκνχληαη ζε δίθαηε αμία 
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
Ζ αγνξαία αμία ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ 
παξνπζηάδεηαη πην θάησ: 

  Αγνξαία Αμία Κεξίδην Νκίινπ 
  2011 2010 2011 2010 
  € € € € 

 Ellinas Finance Public Company Limited 6.080.000 6.400.000 1.636.128 1.722.240 

 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ε εκπνξηθή εχλνηα πνπ πεξηιακβάλεηαη εληφο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζπλδεδεκέλσλ 
εηαηξεηψλ εμεηάζηεθε γηα απνκείσζε σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο ζηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο.  Νη θχξηεο 
ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε εηήζηα αχμεζε ησλ επαλαιακβαλφκελσλ εζφδσλ θαηά κέζν φξν 
16,3% (2010: θαηά κέζν φξν 29,13%) θαη ησλ εμφδσλ θαηά κέζν φξν 3% κέρξη ην 2013 (2010: θαηά κέζν φξν 
22,78% κέρξη ην 2013) ρξεζηκνπνηψληαο πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην χςνπο 12,6% κέρξη ην 2014 (2010: 11,6% 
κέρξη ην 2013) θαη ξπζκφ αλάπηπμεο 3% κεηά ην 2014. 
 
Πηα πιαίζηα ηεο εμέηαζεο ηεο απνκείσζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ν Όκηινο δελ αλαγλψξηζε νπνηαδήπνηε 
δεκηά απνκείσζεο εκπνξηθήο εχλνηαο (2010: €540.000 ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπγθεθξηκέλεο 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο, κε απνηέιεζκα λα κελ δηθαηνινγείηαη ην πνζφ ηεο εκπνξηθήο εχλνηαο).  

 
20. Άιια Πηνηρεία Κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 
 
  2011 2010 
  € € 

 Άιια πνζά εηζπξαθηέα 457.944 613.283 

 
Ρα άιια εηζπξαθηέα πνζά αθνξνχλ θαηαζέζεηο ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ Sharelink Securities and 
Financial Services Limited ζην Δπηθνπξηθφ Ρακείν/ Θνηλφ Ππλεγγπεηηθφ Ρακείν Σ.Α.Θ., ζην Ρακείν Απνδεκίσζεο 
Δπελδπηψλ Ξειαηψλ ΘΔΞΔ θαη ζην Δπηθνπξηθφ Ρακείν Σ.Α.. 

 
21. Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ Γηαζέζηκα πξνο Ξώιεζε 
 
  2011 2010 
  € € 

 πφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 6.113.382 7.025.754 

 (Ξσιήζεηο)/Αγνξέο, θαζαξέο (2.984) 70.094 
 Απφ πψιεζε εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ  (6.583) - 
 Κεηαθνξά ζηνπο ρξεψζηεο - (913.230) 
 Έιιεηκκα απφ επαλεθηίκεζε (296.169) (69.236) 

 πφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 5.807.646 6.113.382 
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21. Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ Γηαζέζηκα πξνο Ξώιεζε (Ππλέρεηα) 
 
 Απφ ηηο πην πάλσ επελδχζεηο πνζφ χςνπο €81.399 (2010: €150.743) απνηειεί επελδχζεηο ζε εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο.  Θαηά ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πξνέθπςε απνκείσζε χςνπο €88.261 ζηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε (2010: €κεδέλ). 

 
 Ρελ 1ε Νθησβξίνπ 2010 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο Lemissoler Maritime Company WLL (“Maritime”) 

ελέθξηλε απνπιεξσκέο θεθαιαίνπ πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο χςνπο $12.045.506. Υο εθ ηνχηνπ, πνζφ χςνπο 
€913.230 δηαγξάθηεθε απφ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο ηεο Maritime θαη αλαγλσξίζηεθε ζηνπο εκπνξηθνχο θαη 
άιινπο ρξεψζηεο κέρξη ηελ εκεξνκελία απνπιεξσκήο.  

 
Θαηά ηε γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 
δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε, πξνζεγγίδεη ηε δίθαηε ηνπο αμία. 
 

22. Δκπνξηθή Δύλνηα 
 
  2011 2010 
  € € 

 Θόζηνο   
 πφινηπν ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 6.488.931 6.353.147 
 Απφ αγνξά κεξηδίνπ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ 72.020 135.784 
 Δκπνξηθή εχλνηα πνπ εθπνηήζεθε - - 

 πφινηπν ζην ηέινο ηνπ έηνπο 6.560.951 6.488.931 

 Ππζζσξεπκέλε Εεκηά Απνκείσζεο   
 πφινηπν ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 3.476.849 3.341.065 
 Εεκηά απνκείσζεο εκπνξηθήο εχλνηαο 2.398.415 135.784 

 πφινηπν ζην ηέινο ηνπ έηνπο 5.875.264 3.476.849 

 Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ζην ηέινο ηνπ έηνπο 685.687 3.012.082 

  
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ν Όκηινο αλαγλψξηζε εκπνξηθή εχλνηα χςνπο €72.020 απφ ηελ αγνξά ηεο 
εμαξηεκέλεο εηαηξείαο Conmer Limited. Ραπηφρξνλα ν Όκηινο αλαγλψξηζε δεκηά απνκείσζεο χςνπο €72.020 
ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο κείσζεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο. 

 
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010 ν Όκηινο αλαγλψξηζε εκπνξηθή εχλνηα χςνπο €135.784 απφ αγνξά κεξηδίνπ ηεο 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο White Wise Limited ηεο νπνίαο θαηείρε κεξίδην 40% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. 
Ραπηφρξνλα ν Όκηινο αλαγλψξηζε δεκηά απνκείσζεο χςνπο €135.784 ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο κείσζεο ζηα 
απνηειέζκαηα ηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείαο. 
 
Ζ αλαθηήζηκε αμία ηεο εκπνξηθήο εχλνηαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ αμία ελ ρξήζε 
ησλ ζρεηηθψλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ εκπνξηθή εχλνηα ηνπ Νκίινπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
έρεη θαηαλεκεζεί ζηηο αθφινπζεο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ: 

 
 Θαζαξή αμία εκπνξηθήο εύλνηαο 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 

 Δηζαγσγή θαη εκπνξία εξγαιείσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ 270.742 270.742 
 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηε πεξηνπζία θαη αμηνπνίεζε γεο - 2.326.395 
 Τπραγσγηθφο ηνκέαο 408.304 408.304 
 Ξαξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 6.641 6.641 

  685.687 3.012.082 

 
Ν Όκηινο εμεηάδεη εηεζίσο ηελ εκπνξηθή εχλνηα γηα απνκείσζε. Ζ εμέηαζε γίλεηαη πην ζπρλά εάλ ππάξρνπλ 
ελδείμεηο φηη ε εκπνξηθή εχλνηα κπνξεί λα έρεη απνκεησζεί. 
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22. Δκπνξηθή Δύλνηα (Ππλέρεηα) 

 
Ρα αλαθηήζηκα πνζά ησλ ζρεηηθψλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαζνξίδνληαη απφ ππνινγηζκνχο ηεο 
αμίαο ρξήζεο.  Νη ζεκαληηθέο ππνζέζεηο γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο αμίαο ρξήζεο είλαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηελ 
εηήζηα αχμεζε ζηνλ δείθηε ηνπ ΣΑΘ, ηα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα, ην ξπζκφ αλάπηπμεο, ηηο αλακελφκελεο 
κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο πψιεζεο θαη ην άκεζν θφζηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
ππνινγίδεη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ρξεζηκνπνηψληαο επηηφθην πξν-θφξσλ ην νπνίν αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο 
εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο, ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο θαη ησλ θηλδχλσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρεηηθψλ 
κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Ν ξπζκφο αλάπηπμεο βαζίδεηαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο βηνκεραληθήο 
αλάπηπμεο, ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ησλ αθηλήησλ.  Κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο 
πψιεζεο θαη ην άκεζν θφζηνο βαζίδνληαη ζηελ πξαθηηθή ηνπ παξειζφληνο θαη ζε πξνζδνθίεο κειινληηθψλ 
αιιαγψλ ζηελ αγνξά. 
 
Νη θχξηεο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηε δηεχζπλζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλακελφκελσλ 
ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ εκπνξηθψλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ήηαλ ε εηήζηα αχμεζε / (κείσζε) ηνπ 
θχθινπ εξγαζηψλ θαηά κέζν φξν απφ 0% κέρξη 5% (2010: 0% κέρξη 5%) θαη ηνπ πνζνζηνχ ηνπ κεηθηνχ 
θέξδνπο απφ 0% κέρξη 5% (2010: 0% κέρξη 5%).  Νη θχξηεο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κνλάδα 
επελδχζεσλ ζε αθίλεηε ηδηνθηεζία θαη αμηνπνίεζε γεο ήηαλ ε αχμεζε ζηελ ηηκή πψιεζεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο 
γηα επέλδπζε. Νη ππνζέζεηο βαζίζηεθαλ θπξίσο ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη ζηηο ηάζεηο ηεο θηεκαηαγνξάο.  

 
Υο απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ηεο εκπνξηθήο εχλνηαο γηα απνκείσζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ν Όκηινο 
αλαγλψξηζε δεκηά απνκείσζεο χςνπο €2.326.395 πνπ αθνξνχζε επελδχζεηο ζε αθίλεηε πεξηνπζία θαη 
αμηνπνίεζε γεο. 

 
23. Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 
 
  Ινγηζκηθά  
  πξνγξάκκαηα Νιηθό 
  € € 

 Θόζηνο   
 πφινηπν 1.1.2010 2.033.165 2.033.165 
 Ξψιεζε εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ (135.905) (135.905) 
 Ξξνζζήθεο 9.322 9.322 
 Ξσιήζεηο (10.815) (10.815) 

 πφινηπν 1.1.2011 1.895.767 1.895.767 
 Ξψιεζε εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ (44.258) (44.258) 
 Ξξνζζήθεο 37.962 37.962 

 πόινηπν 31.12.2011 1.889.471 1.889.471 

 Ππζζσξεπκέλε Σξεόιπζε   
 πφινηπν 1.1.2010 1.860.381 1.860.381 
 Ξψιεζε εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ (73.454) (73.454) 
 Ξξφλνηα έηνπο 69.584 69.584 
 Ξσιήζεηο (10.815) (10.815) 

 πφινηπν 1.1.2011 1.845.696 1.845.696 
 Ξψιεζε εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ (30.683) (30.863) 
 Ξξφλνηα έηνπο 45.086 45.086 

 πόινηπν 31.12.2011 1.860.099 1.860.099 

 Θαζαξή ινγηζηηθή αμία   
 31 Γεθεκβξίνπ 2011 29.372 29.372 

 31 Γεθεκβξίνπ 2010 50.071 50.071 

 
 Ρα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ πεξηνξηζκέλε αλακελφκελε σθέιηκε δσή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα 

άπια ζηνηρεία ρξενιχνληαη.  Ρα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ρξενιχνληαη κε εηήζην πνζνζηφ 33%. 
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24. Δπελδύζεηο ζε Δμαξηεκέλεο Δηαηξείεο 
 

 Νη θχξηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ είλαη: 

       

   Σώξα Ξνζνζηό ζπκκεηνρήο Ξνζνζηό ζην δηθαίσκα ςήθνπ Νλνκαζηηθή αμία 

 Όλνκα Θύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο εγγξαθήο Άκεζν Έκκεζν Άκεζν Έκκεζν θεθαιαίνπ 

    2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

            € € 

 Sharelink Securities and Financial Services 

Limited 

Θππξηαθή Δηαηξεία Ξαξνρήο 

Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ 

 

Θχπξνο 

 

100,00% 

 

100,00% 

 

- 

 

- 

 

100,00% 

 

100,00% 

 

- 

 

- 

 

2.565.000 

 

2.565.000 

 Sharelink Administration Management Limited πεξεζίεο δηαρείξηζεο εηαηξεηψλ Θχπξνο 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% - - 3.420 3.420 

 CyPensions Ltd Αδξαλήο Θχπξνο 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% - - 18.810 18.810 

 SFS Custodian & Trust Services Limited πεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο θαη 

ηήξεζεο κεηξψνπ κεηνρψλ δεκνζίσλ 

εηαηξεηψλ 

 

 

Θχπξνο 

 

 

100,00% 

 

 

100,00% 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

100,00% 

 

 

100,00% 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3.420 

 

 

3.420 

 SFS Corporate Management Limited πεξεζίεο δηεχζπλζεο επηρεηξήζεσλ  

Θχπξνο 

 

100,00% 

 

100,00% 

 

- 

 

- 

 

100,00% 

 

100,00% 

 

- 

 

- 

 

5.147 

 

5.147 

 First Elements Ventures Limited 

 

Γηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ 

θεθαιαίσλ θαη ζπλαθψλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

 

 

Θχπξνο 

 

 

100,00% 

 

 

100,00% 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

100,00% 

 

 

100,00% 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.881 

 

 

1.881 

 USFS Overseas Services Limited Ξαξνρή ππεξεζηψλ ζην εμσηεξηθφ Jersey 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% - - 1.577 1.577 

 White Knight Ζoldings Limited  Ηζχλνπζα επελδχζεσλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ 

 

Θχπξνο 

 

87,63% 

 

87,63% 

 

12,37% 

 

12,37% 

 

87,63% 

 

87,63% 

 

12,37% 

 

12,37% 

 

184.183.668 

 

184.183.668 

 AAA United Property Consultants Limited Θηεκαηνκεζηηηθέο ππεξεζίεο Θχπξνο 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% - - 17.117 17.117 

 Franston Limited Δθκεηάιιεπζε επελδχζεσλ Θχπξνο 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% - - 12.312 12.312 

 CyVenture Capital Public Company Limited Δπηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα Θχπξνο 70,55% 70,55% 7,74% 7,74% 70,55% 70,55% 7,74% 7,74% 6.438.379 6.438.379 

 M.H. Value Added Online Limited Αληηπξφζσπνη ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

ππεξεζηψλ 

 

Θχπξνο 

 

- 

 

- 

 

80,00% 

 

80,00% 

 

- 

 

- 

 

80,00% 

 

80,00% 

 

299 

 

299 

 Ρξίαηλα Δπελδχζεηο Γεκφζηα Δηαηξεία Ιίκηηεδ Δγθεθξηκέλε επελδπηηθή εηαηξεία Θχπξνο 84,32% 84,32% - - 84,32% 84,32% - - 5.798.876 5.798.876 

 SFS Property Services Ltd Θηεκαηνκεζηηηθέο πεξεζίεο Θχπξνο 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% - - 1.700 1.700 

 SFS Ledra Properties Ltd Αγνξά, εθκεηάιιεπζε, πψιεζε θαη 

ελνηθίαζε αθηλήησλ 

 

Θχπξνο 

 

100,00% 

 

100,00% 

 

- 

 

- 

 

100,00% 

 

100,00% 

 

- 

 

- 

 

5.131.881 

 

5.131.881 
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24. Δπελδύζεηο ζε Δμαξηεκέλεο Δηαηξείεο (Ππλέρεηα) 

 

 Νη θχξηεο εμαξηεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ είλαη: (Ππλέρεηα) 

 

   Σώξα Ξνζνζηό ζπκκεηνρήο Ξνζνζηό ζην δηθαίσκα ςήθνπ Νλνκαζηηθή αμία 

 Όλνκα Θύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο εγγξαθήο Άκεζν Έκκεζν Άκεζν Έκκεζν Θεθαιαίνπ 

    2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

            € € 

 Worldpremier Entertainment Limited Τπραγσγηθφο ηνκέαο Θχπξνο - - 90% 90% - - 90% 90% 17.100 17.100 

 Carmount Limited Δηζαγσγή θαη πψιεζε εξγαιείσλ Θχπξνο - - 100% 100% - - 100% 100% 3.372.120 3.372.120 

 Ocean Challenge Limited Δπελδχζεηο ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία Θχπξνο - - 100% 100% - - 100% 100% 8.550.000 8.550.000 

 Lemissoler Shipping Group Public Company 

Limited 

Λαπηηιηαθφο ηνκέαο Θχπξνο - - 52,73% 52,73% - - 52,73% 52,73% 11.849.152 11.849.152 

 White Knight Properties Limited Αγνξά, εθκεηάιιεπζε, πψιεζε θαη 

ελνηθίαζε αθηλήησλ 

Θχπξνο - - 100% 100% - - 100% 100% 51.300.000 51.300.000 

 Regis Milk Industries Limited Δηζαγσγή, παξαγσγή θαη δηάζεζε 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ 

Θχπξνο - - - 51% - - - 51% - 1.441.766 

 Θψγησ Ιίκηηεδ Ξαξαγσγή θαη κεηαπνίεζε μεξψλ 

θαξπψλ 

Θχπξνο - - 70% 70% - - 70% 70% 1.368.171 1.368.171 

 Chrikar Trading Company Limited Δηζαγσγή θαη δηάζεζε εηδψλ 

παξαζθεπήο εδεζκάησλ 

Θχπξνο - - 70% 70% - - 70% 70% 1.231.200 1.231.200 

 M. Kalimera Dairies Limited Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα Θχπξνο - - 100% 100% - - 100% 100% 2.445.250 2.445.250 

 Vastuat Farm Limited Θηελνηξνθηθφο ηνκέαο Θχπξνο - - 68,75% 68,75% - - 68,75% 68,75% 34.200 34.200 

 Vastuat Limited Kηελνηξνθηθφο ηνκέαο Θχπξνο - - 100% 100% - - 100% 100% 1.201.302 1.201.302 

 White Wise Ltd  Δπελδχζεηο ζε αθίλεηε ηδηνθηεζία Θχπξνο - - 100% 100% - - 100% 100% 1.710 1.710 

 Conmer Ltd Αγνξά, εθκεηάιιεπζε, πψιεζε θαη 

ελνηθίαζε αθηλήησλ 

Θχπξνο - - 100% - - - 100% - 1.881 - 
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24. Δπελδύζεηο ζε Δμαξηεκέλεο Δηαηξείεο (Ππλέρεηα) 
 
 Όιεο νη πην πάλσ εμαξηεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ είλαη ηδησηηθέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εθηφο απφ 

ηηο εμαξηεκέλεο εηαηξείεο, CyVenture Capital Public Company Limited θαη ηελ Ρξίαηλα Δπελδχζεηο Γεκφζηα 
Δηαηξεία Ιηδ νη νπνίεο είλαη δεκφζηεο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. 

 
 Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο USFS Overseas Services Limited εθθξάδεηαη ζε Αγγιηθέο ζηεξιίλεο ζην πνζφ ησλ 

Αγγιηθψλ Πηεξιηλψλ £1.000 (2010: Αγγιηθέο Πηεξιίλεο £1.000). 
 
 Νη ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηηο αγνξέο εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ είλαη: 
 

Conmer Limited 
Πηηο 19 Απξηιίνπ 2011, ε εμαξηεκέλε εηαηξεία Assenso Trading Limited εμαγφξαζε 1.100 κεηνρέο νλνκαζηηθήο 
αμίαο €1 ε θάζε κία ηεο εηαηξείαο Conmer Limited γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ €1.080.000. Ρν πνζνζηφ ηεο 
Assenso Trading Limited ζηελ Conmer Limited αλέξρεηαη ζην 100%. 
 
Jogecy Limited 
Πηηο 20 Απξηιίνπ 2011, ε Δηαηξεία εμαγφξαζε 1.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €1 ε θάζε κία ηεο εηαηξείαο 
Jogecy Limited γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ €1.000. Ρν πνζνζηφ ηεο Δηαηξείαο ζηελ Jogecy Limited αλέξρεηαη ζην 
100%. 
 
Cyventure Capital Public Company Limited 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε Cyventure Capital Public Company Limited 
έθδσζε 1.345.887 ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0,43 ε θάζε κία γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ €834.450 
πξνο ηξίην πξφζσπν. Υο αληηπαξνρή γηα ηελ πην πάλσ ζπλαιιαγή ν Όκηινο απφθηεζε κεηνρέο ζε δεκνζηέο 
εηαηξείεο. Υο απνηέιεζκα ηεο πην πάλσ ζπλαιιαγήο, ην κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζηε Cyventure Capital Public 
Company Limited κεηψζεθε απφ 86,03% ζε 78,29%. Δπηπξφζζεηα ε έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Νκίινπ ζηηο 

ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο TFI Public Company Ltd θαη A. Phillis Holdings Ltd κεηψζεθε ζε 7,61% θαη 35,97% 
αληίζηνηρα.  Απφ ηελ πην πάλσ ζπλαιιαγή πξνέθπςε θέξδνο απφ κείσζε κεξηδίνπ εμαξηεκέλεο εηαηξείαο χςνπο 
€273.380. 
 
Chrikar Olives Limited 
Πηηο 13 Νθησβξίνπ 2010, ε εμαξηεκέλε εηαηξεία Chrikar Trading Company Limited αχμεζε ην κεξίδην ηεο ζηελ 
εμαξηεκέλε εηαηξεία Chrikar Olives Limited ζην 99,98% κε ηελ αγνξά επηπιένλ 1.000 κεηνρψλ απμάλνληαο έηζη 
ην έκκεζν κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζηελ εηαηξεία Chrikar Olives Limited απφ 56% ζε 70%. Ρν θφζηνο ηεο αγνξάο 
αλήιζε ζε €1. 
 
Carmount Limited 
Πηηο 12 Καξηίνπ 2010, ε εμαξηεκέλε εηαηξεία Carmount Limited απέθηεζε επηπιένλ 63.750 κεηνρέο ηεο 
εηαηξείαο Crolantaco Limited κε ζπλνιηθφ θφζηνο €420.000 απμάλνληαο ην κεξίδην ηεο εηαηξείαο Carmount 
Limited θαη ηνπ Νκίινπ ζηελ εηαηξεία απφ 70% ζε 85%. 

 
Forumfront Limited 
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010 ε εμαξηεκέλε εηαηξεία Worldpremier Entertainment Limited απέθηεζε επηπιένλ 
κεξίδην 9% ζηελ εηαηξεία Forumfront Limited. Ππγθεθξηκέλα, ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2010 απέθηεζε ην 3,38% 
ησλ κεηνρψλ γηα πνζφ χςνπο €200.000 θαη ζηηο 29 Πεπηεκβξίνπ 2010 ην ππφινηπν 5,62% γηα επηπιένλ πνζφ 
€480.000, εθ ησλ νπνίσλ €360.000 είλαη πιεξσηέεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011. Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην 
κεξίδην ηεο εηαηξείαο Worldpremier Entertainment Limited ζηελ εηαηξεία Forumfront Limited είλαη 99%, 
απμάλνληαο θαη ηελ έκκεζε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ εηαηξεία Monte Caputo Properties Limited ζε 99%. Αληίζηνηρα 
ην κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζηηο δχν εηαηξείεο απμήζεθε ζην 89,1%. 
 
Πχκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ3, νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαβνιή ζην πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο φπνπ ν Όκηινο ήδε θαηείρε ηνλ έιεγρν, αθαηξνχληαη απφ ην απνζεκαηηθφ 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. Θαηά ζπλέπεηα, νη δηαθνξέο χςνπο €493.067 πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αγνξά 
επηπιένλ κεξηδίνπ ζηηο εηαηξείεο Chrikar Olives Limited, Forumfront Limited θαη Carmount Limited αθαηξέζεθαλ 
απφ ην απνζεκαηηθφ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 

 
SFS Ledra Properties Limited 
Πηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2010, ε SFS Ledra Properties Limited εμέδσζε πξνο ηελ Δηαηξεία 100 λέεο κεηνρέο 
νλνκαζηηθήο αμίαο €1,71 ε θάζε κηα γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ €2.353.038. Γελ πξνέθπςε εκπνξηθή εχλνηα απφ 
ηελ πην πάλσ ζπλαιιαγή θαη ην πνζνζηφ ηνπ Νκίινπ ζηελ εηαηξεία παξέκεηλε ζην 100%. 
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24. Δπελδύζεηο ζε Δμαξηεκέλεο Δηαηξείεο (Ππλέρεηα) 

 
White Wise Limited 
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε εμαξηεκέλε εηαηξεία White Knight Holdings 
Ltd απφθηεζε επηπιένλ κεξίδην 60% ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία White Wise Ltd. Ζ αληηπαξνρή πνπ πξνζθέξζεθε 
ήηαλ € κεδέλ θαη αλαγλσξίζηεθε εκπνξηθή εχλνηα χςνπο €135.784 ε νπνία δηαγξάθηεθε ζην ινγαξηαζκφ 
απνηειεζκάησλ. Θαηά ην 2009 ε εμαξηεκέλε εηαηξεία White Knight Holdings Ltd θαηείρε 40% ηεο White Wise 
Ltd. 
 
Ζ αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηνλ Όκηιν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ 2011 θαη ηνπ 2010 ήηαλ σο αθνινχζσο: 
 

  2011 
Γίθαηε αμία 

2011 
Ινγηζηηθή 

αμία 

2010 
Γίθαηε αμία 

2010 
Ινγηζηηθή 

αμία 
  € € € € 

 Αθίλεηα γηα επέλδπζε 1.500.000 1.500.000 - - 
 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (94.556) (94.556) - - 
 Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεψζηεο 1.000 1.000 798.852 798.852 
 Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο - - 90.520 90.520 
 Δκπξάγκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - 

θαζαξά  - - 589 589 
 Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (42.939) (42.939) (261.413) (261.413) 
 Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (354.525) (354.525) (749.385) (749.385) 
 Φνξνινγία πιεξσηέα - - (14.947) (14.947) 

  1.008.980 1.008.980 (135.784) (135.784) 

 Δκπνξηθή εχλνηα 72.020  135.784  

 Θφζηνο αγνξάο 1.081.000  -  

 
  2011 

Γίθαηε αμία 
€ 

2010 
Γίθαηε αμία 

€ 

 Θαιχθζεθε απφ:   
 Κεηξεηά 200.000 - 
 Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 1.000 - 
 Απνζέκαηα 880.000 - 

    
 Ονή κεηξεηψλ απφ ηελ αγνξά εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ:   
 Κεηξεηά πνπ πιεξψζεθαλ (200.000) - 
 Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα πνπ εμαγνξάζηεθαλ (354.525) (749.385) 

 Ρακεηαθέο ξνέο ζηελ εμαγνξά (554.525) (749.385) 

  
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ν Όκηινο πξνρψξεζε ζε πψιεζε ησλ πην θάησ 
εηαηξεηψλ: 
 
Regis Milk Industries Limited 
Πηηο 29 Ηνπλίνπ 2011 ε εμαξηεκέλε εηαηξεία ηνπ Νκίινπ White Knight Holding Limited πξνρψξεζε ζηελ πψιεζε 
430.001 κεηνρψλ ηεο Regis Milk Industries Limited νλνκαζηηθήο αμίαο €1,71 ε θάζε κία γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ 
ησλ €100.  Απφ ηελ πψιεζε ηεο Regis Milk Industries Limited πξνέθπςε θέξδνο χςνπο €144.464. 
 
Lemissoler Shipmanagement Limited 
Ρελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 ε εμαξηεκέλε εηαηξεία Lemissoler Shipmanagement Limited πσιήζεθε ζηνλ θ. 
Φίιηππν Φηιή ν νπνίνο ήηαλ κέηνρνο ηεο Lemissoler Shipmanagement Limited θαη ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο 
Lemissoler Shipping Group Public Co Ltd. 
 

 Ν Όκηινο πιήξσζε ζπλνιηθά €773.141 ζηνλ κέηνρν κεηνςεθίαο ζε αληάιιαγκα γηα ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ 

αθνχ ε εμαξηεκέλε εηαηξεία ήηαλ ζε αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζέζε ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010.  Απφ ηε ζπλαιιαγή 
πξνέθπςε δεκηά €291.068 ε νπνία αλαγλσξίζηεθε ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. 
 
Νη εηαηξείεο Lemissoler Ukraine S.C. θαη Argo Travel Limited πσιήζεθαλ σο κέξνο ηεο πψιεζεο ηεο 
Lemissoler Shipmanagement Limited. 
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24. Δπελδύζεηο ζε Δμαξηεκέλεο Δηαηξείεο (Ππλέρεηα) 

 
Dinos & Sons Engineering Supplies Limited θαη C&C Toolbox Limited 
 Ρελ 1ε Πεπηεκβξίνπ 2010 ε εμαξηεκέλε εηαηξεία ηνπ Νκίινπ Carmount Limited πξνρψξεζε ζηελ πψιεζε ησλ 
100% εμαξηεκέλσλ ηεο εηαηξεηψλ Dinos & Sons Engineering Supplies Limited θαη C&C Toolbox Limited έλαληη 
€1 ε θάζε κηά. Απφ ηελ πψιεζε ηεο Dinos & Sons Engineering Supplies Ltd πξνέθπςε θέξδνο χςνπο €1.743 
ελψ απφ ηελ πψιεζε ηεο C&C Toolbox Limited πξνέθπςε δεκηά χςνπο €7.156. 

 
Ζ δίθαηε αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ πσιήζεθαλ απφ ηνλ Όκηιν ήηαλ 
σο αθνινχζσο: 
 

  2011 
€ 

2010 
€ 

 Κεηξεηά θαη ππφινηπα ηξαπεδψλ – θαζαξά 48.071 566.859 
 Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεψζηεο 347.072 779.114 
 Δκπξάγκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία – θαζαξά 3.586.113 252.482 
 Απνζέκαηα 945.276 - 
 Άπια ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 13.577 62.451 
 Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 6.583 - 
 Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (2.858.103) (2.545.958) 
 Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα (1.670.766) - 
 Ρξαπεδηθά δάλεηα (148.534) - 
 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (419.022) - 
 Φνξνινγία (1.398) (55.008) 
 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 6.767 463.402 
 Θέξδνο/(δεκηά) πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πψιεζε 144.464 (296.481) 

 Ρηκή πψιεζεο 100 (773.139) 

 

 2011 
€ 

2010 
€ 

    

 Θαιχθζεθε απφ:   
 πφινηπν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ρξεψζηεο 100 2 
 Απαιιαγή δηθαηψκαηνο είζπξαμεο δαλείσλ εηζπξαθηέσλ - (592.258) 
 Κεηξεηά - (180.883) 

  100 (773.139) 
    
 Ονή κεηξεηψλ απφ ηελ πψιεζε εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ:   
 Κεηξεηά πνπ πιεξψζεθαλ (100) (180.883) 
 Κεηξεηά πνπ θαηέρνληαλ απφ ηελ εηαηξεία πνπ πσιήζεθε (48.071) (566.859) 
 Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα πνπ θαηέρνληαλ απφ ηελ εηαηξεία πνπ 

πσιήζεθε 

 

1.670.766 

 

- 

  1.622.595 (747.742) 

 
 Πηηο 16 Καξηίνπ 2011 ε εμαξηεκέλε εηαηξεία ηνπ Νκίινπ Θψγην Ιηδ πξνρψξεζε ζε πψιεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ €260.000.  Απφ ηελ πψιεζε πξνέθπςε θέξδνο χςνπο €136.021. 
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25. Δκπνξηθνί θαη Άιινη Ξηζησηέο 
 
   [Αλαπξνζα-

ξκνζκέλα] 
[Αλαπξνζα-
ξκνζκέλα] 

  2011 2010 1.1.2010 
  € € € 

 Δκπνξηθνί πηζησηέο 3.745.903 5.688.566 7.872.844 
 Νθεηιφκελα έμνδα θαη αλαβαιιφκελν εηζφδεκα 405.859 1.597.617 7.685.406 
 Ξξνπιεξσκέο γηα πψιεζε αθηλήησλ 1.639.988 1.361.988 5.311.530 
 Άιινη πηζησηέο 2.849.098 2.557.343 2.070.144 
 Ξξφλνηα γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 4.214.455 4.028.900 7.772.163 

  12.855.303 15.234.414 30.712.087 

 
 Ν κέζνο φξνο πίζησζεο γηα αγνξέο είλαη 30 κέρξη 91 εκέξεο. Γελ ρξεψλεηαη ηφθνο απφ ηνπο εκπνξηθνχο 

πηζησηέο. O Όκηινο εθαξκφδεη πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ νχησο ψζηε φια ηα πιεξσηέα 
πνζά λα εμνθινχληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ πίζησζεο. 

 
Ρα ελ ιφγσ πνζά είλαη πιεξσηέα εληφο ελφο έηνπο. 

 
Ξνζφ χςνπο €4.076.796 (2010: €4.028.900) πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξφλνηα γηα ελδερφκελεο 
ππνρξεψζεηο αθνξά πηζαλέο ππνρξεψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε ζρέζε κε λνκηθέο αγσγέο, θαζψο θαη 
άιιεο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ. Νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην πνζφ θαη ηνλ ρξφλν 
απνπιεξσκήο είλαη ε έθβαζε ησλ λνκηθψλ αγσγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηεπζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ. 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη ηεο γλψκεο φηη ε δίθαηε αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη άιισλ πηζησηψλ είλαη πεξίπνπ 
ίζε κε ην πνζφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

 
26. Καθξνπξόζεζκα Γάλεηα θαη Ρξαπεδηθά Ξαξαηξαβήγκαηα 
 
  2011 

€ 
2010 

€ 

 Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα 18.987.609 20.549.249 
 Ρξαπεδηθά δάλεηα 85.331.158 79.058.397 
 πνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 276.067 397.568 

  104.594.834 100.005.214 

 Ρα ηξαπεδηθά δάλεηα ηνπ Νκίινπ είλαη πιεξσηέα σο αθνινχζσο:   
    
 Δληφο ελφο έηνπο 1.885.813 11.696.758 
 Κεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ 69.371.698 53.029.092 
 Ξέξαλ ησλ πέληε εηψλ 14.073.647 14.332.547 

  85.331.158 79.058.397 
 Κείνλ πνζά νθεηιφκελα γηα πιεξσκή εληφο ελφο έηνπο (1.885.813) (11.696.758) 

 Ξνζά νθεηιφκελα γηα πιεξσκή κεηά απφ 12 κήλεο 83.445.345 67.361.639 

 
Νη ππνρξεψζεηο γηα ελνηθηαγνξέο ηνπ Νκίινπ είλαη πιεξσηέεο σο αθνινχζσο: 
 

  2011 
€ 

2010 
€ 

 Δληφο ελφο έηνπο 109.745 133.551 
 Κεηαμχ δχν θαη πέληε εηψλ 166.322 264.017 

  276.067 397.568 
 Κείνλ πνζά νθεηιφκελα γηα πιεξσκή εληφο ελφο έηνπο (109.745) (133.551) 

 Ξνζά νθεηιφκελα γηα πιεξσκή κεηά απφ 12 κήλεο 166.322 264.017 

 
Ρα κέζα επηηφθηα πνπ ρξεψζεθαλ/θαηαβιήζεθαλ είραλ σο αθνινχζσο: 

 
  2011 2010 
  % % 

 Ρξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα 7,26% 6,30% 
 Ρξαπεδηθά δάλεηα 6,71% 5,44% 

  
Ζ ηειεπηαία δφζε ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ πξέπεη λα πιεξσζεί ην έηνο 2022. 
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26. Καθξνπξόζεζκα Γάλεηα θαη Ρξαπεδηθά Ξαξαηξαβήγκαηα (Ππλέρεηα) 

 
 Ρα ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα απνηεινχλ δηεπθνιχλζεηο πιεξσηέεο ζε πξψηε δήηεζε. 
 
 Νη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θέξνπλ ηφθν 3,95% κε 4,65% (2010: 5,5% κε 6,0%) νη νπνίεο 

εθζέηνπλ ηνλ Όκηιν ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ επηηνθίσλ θαη είλαη εμαζθαιηζκέλεο κε 
πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ζπκβνχισλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ θαη κε εηαηξηθέο εμαζθαιίζεηο απφ εηαηξείεο ηνπ 
Νκίινπ. 

 
 Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ν Όκηινο πξνρψξεζε ζε ζπκθσλία αλαδηάξζξσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ κε 

πεξίνδν ράξηηνο γηα ηηο πιεξσκέο θεθαιαίνπ.  
 
 Νη φξνη απνπιεξσκήο ησλ θπξηνηέξσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ είλαη σο αθνινχζσο: 
 

(i) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €1.850.141 είλαη απνπιεξσηέν ζε 17 ηξηκεληαίεο δφζεηο 
ησλ €101.309 απφ ην Κάξηην ηνπ 2013 κέρξη ην Κάξηην ηνπ 2017.  

(ii) Γάλεην ζε μέλν λφκηζκα (multi currency option) κε ππφινηπν  ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €2.838.550 
είλαη απνπιεξσηέν ζε 17 ηξηκεληαίεο δφζεηο ησλ €146.462 απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2013 κέρξη ηνλ 
Ηνχλην 2015.  

(iii) Γάλεην ζε μέλν λφκηζκα (multi currency option) κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €3.653.773 είλαη 
απνπιεξσηέν ζε 12 ηξηκεληαίεο δφζεηο απφ ην Κάξηην ηνπ 2013 κέρξη ην Γεθέκβξε ηνπ 2015. 

(iv) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €12.904.395 είλαη απνπιεξσηέν ην Κάξηην ηνπ 2015. Ρν 
δάλεην είλαη απνπιεξσηέν ζε ηξηκεληαίεο δφζεηο ηφθνπ χςνπο €236.926 απφ ην Κάξηην 2012 κέρξη ην 
Κάξηην ηνπ 2013 θαη ζε ηξηκεληαίεο δφζεηο ηφθνπ θαη θεθαιαίνπ χςνπο €1.560.360 απφ ην Κάξηην 
2013 θαη κε πιήξε εμφθιεζε θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015. 

(v) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €1.863.700 είλαη απνπιεξσηέν ζε 11 ηξηκεληαίεο δφζεηο 
ησλ €183.700 απφ ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2011 κέρξη ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2016. 

(vi) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €5.074.829 είλαη απνπιεξσηέν ην Κάξηην ηνπ 2015. Ρν 
δάλεην είλαη απνπιεξσηέν ζε ηξηκεληαίεο δφζεηο ηφθνπ χςνπο €236.926 απφ ην Κάξηην 2012 κέρξη ην 
Κάξηην ηνπ 2013 θαη ζε ηξηκεληαίεο δφζεηο ηφθνπ θαη θεθαιαίνπ χςνπο €605.817 απφ ην Κάξηην 2013 
θαη κε πιήξε εμφθιεζε θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015. 

(vii) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €1.249.692 είλαη απνπιεξσηέν ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015. 
Ρν δάλεην είλαη απνπιεξσηέν ζε ηξηκεληαίεο δφζεηο ηφθνπ χςνπο €76.167 απφ ηνλ Απξίιην 2012 κέρξη 
ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 θαη ζε ηξηκεληαίεο δφζεηο ηφθνπ θαη θεθαιαίνπ χςνπο €556.264 απφ ηνλ Απξίιην 
2013 θαη κε πιήξε εμφθιεζε θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015. 

(viii) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €1.460.091 είλαη απνπιεξσηέν ζε 1 δφζε κέρξη ηνλ 
Γεθέκβξην ηνπ 2013. 

(ix) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €223.632 είλαη απνπιεξσηέν ζε κεληαίεο δφζεηο χςνπο 
€7.711 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Λνέκβξην ηνπ 2016. 

(x) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €399.464 είλαη απνπιεξσηέν ζε κεληαίεο δφζεηο χςνπο 
€3.000 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Νθηψβξην ηνπ 2018. 

(xi) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €1.686.057 είλαη απνπιεξσηέν ζε ηξηκεληαίεο δφζεηο 

χςνπο €203.841 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Ηαλνπάξην ηνπ 2015. 
(xii) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €1.686.073 είλαη απνπιεξσηέν ζε ηξηκεληαίεο δφζεηο 

χςνπο €203.844 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Ηαλνπάξην ηνπ 2015. 
(xiii) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €34.148 είλαη απνπιεξσηέν ζε κεληαίεο δφζεηο χςνπο 

€5.749 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Mάτν ηνπ 2012. 
(xiv) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €2.277.060 είλαη απνπιεξσηέν ζε κεληαίεο δφζεηο χςνπο 

€33.301 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2018. 
(xv) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €1.056.500 είλαη απνπιεξσηέν ζε κεληαίεο δφζεηο χςνπο 

€11.721 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Γεθέβξην ηνπ 2021. 
(xvi) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €860.776 είλαη απνπιεξσηέν ζε ηξηκεληαίεο δφζεηο 

χςνπο €66.561 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Πεπηέβξην ηνπ 2015. 
(xvii) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €3.473.613 είλαη απνπιεξσηέν ζε ηξηκεληαίεο δφζεηο 

χςνπο USD350.964 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Πεπηέβξην ηνπ 2015. 
(xviii) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €8.152.113 είλαη απνπιεξσηέν ζε ηξηκεληαηέο δφζεηο 

χςνπο €280.068 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Κάξηην ηνπ 2022. 
(xix) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €403.552 είλαη απνπιεξσηέν ζε ηξηκεληαηέο δφζεηο 

χςνπο €14.816 θαη πιήξε εμφθιεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2022. 
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26. Καθξνπξόζεζκα Γάλεηα θαη Ρξαπεδηθά Ξαξαηξαβήγκαηα (Ππλέρεηα) 

 
(xx) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €6.392.210 είλαη απνπιεξσηέν ζε ηξηκεληαηέο δφζεηο 

χςνπο €358.307 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2016. 
(xxi) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €2.780.493 είλαη απνπιεξσηέν ζε ηξηκεληαηέο δφζεηο 

χςνπο €219.336 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Πεπηέκβξην  ηνπ 2015. 
(xxii) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €2.936.701 είλαη απνπιεξσηέν ζε ηξηκεληαηέο δφζεηο 

χςνπο €219.336 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Πεπηέκβξην  ηνπ 2015. 
(xxiii) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €726.018 είλαη απνπιεξσηέν ζε κεληαηέο δφζεηο χςνπο 

€11.350 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Κάξηην  ηνπ 2018. 
(xxiv) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €1.117.631 είλαη απνπιεξσηέν ζε ηξηκεληαηέο δφζεηο 

χςνπο €38.393 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Κάξηην ηνπ 2022. 
(xxv) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €362.799 είλαη απνπιεξσηέν ζε κεληαηέο δφζεηο χςνπο 

€4.384 θαη πιήξε εμφθιεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2022. 
(xxvi) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €579.916 είλαη απνπιεξσηέν ζε κεληαηέο δφζεηο χςνπο 

€6.926 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Πεπηέκβξην ηνπ 2022. 
(xxvii) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €1.883.569 είλαη απνπιεξσηέν ζε ηξεκεληαηέο δφζεηο 

χςνπο €36.326 θαη πιήξε εμφθιεζε ηνλ Άπγνπζην ηνπ 2017. 
(xxviii) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €14.900.176 είλαη απνπιεξσηέν ζε ηξεκεληαηέο δφζεηο 

χςνπο €537.914 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2020. 
(xxix) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €487.800 είλαη απνπιεξσηέν ζε κεληαηέο δφζεηο χςνπο 

€10.252 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2016. 
(xxx) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €246.140 είλαη απνπιεξσηέν ζε κεληαηέο δφζεηο χςνπο 

€5.239 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2016. 
(xxxi) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €271.355 είλαη απνπιεξσηέν ζε κεληαηέο δφζεηο χςνπο 

€13.740 θαη πιήξε εμφθιεζε ην Πεπηέβξην ηνπ 2014. 
(xxxii) Γάλεην κε ππφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 €695.290 είλαη απνπιεξσηέν ζε κεληαηέο δφζεηο χςνπο 

€31.238 θαη πιήξε εμφθιεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015. 
   

Ρα δάλεηα πιεξσηέα θέξνπλ ηφθν 0,50% κε 2,0% πιένλ ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ ή ηφθν LIBOR 1 κελφο πιένλ 
6.25%  ή Euribor 1 κελφο πιένλ 5% κε 6,30% ή Euribor 3 κελψλ πιένλ 6,25%, ή Euribor 6 κελψλ πιένλ 
3,50% κε 4,95%, ηα νπνία εθζέηνπλ ηνλ Όκηιν ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ επηηνθίσλ. 
 
Δμαζθαιίζεηο 

 Γηα εμαζθάιηζε ησλ ηξαπεδηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη δαλείσλ ηνπ Νκίινπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ππήξραλ νη 
αθφινπζεο εμαζθαιίζεηο: 

 
(i) πνζήθεο ζε αθίλεηε ηδηνθηεζία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα αθίλεηα γηα επέλδπζε θαη ζηα απνζέκαηα κε 

ππνζεθεπκέλε αμία χςνπο €59.146.456 πιένλ ηφθνη, θαη δίθαηε αμία χςνπο €78.147.744 (2010: 
ππνζεθεπκέλε αμία χςνπο €110.341.754 πιένλ ηφθνη, θαη δίθαηε αμία χςνπο €160.275.690). 

(ii) πνζήθεο ζε αθίλεηε ηδηνθηεζία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα εκπξάγκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  κε 
ππνζεθεπκέλε αμία χςνπο €2.929.198 θαη θαζαξή ινγηζηηθή αμία χςνπο €4.500.270 (2010: 

ππνζεθεπκέλε αμία χςνπο €8.000.047 θαη θαζαξή ινγηζηηθή αμία χςνπο €13.257.530). 
(iii) Θπκαηλφκελε επηβάξπλζε πάλσ ζην ελεξγεηηθφ ηνπ Νκίινπ έλαληη €12.589.406 (2010: €11.533.067). 
(iv) Δηαηξηθέο εγγπήζεηο εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ γηα ην πνζφ ησλ €172.195.958 (2010: €214.592.162). 
(v) Ρξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 χςνπο €1.000.000 (2010: €κεδέλ) ήηαλ δεζκεπκέλεο 

κε εγγχεζε. 
(vi) Έρνπλ εθρσξεζεί αζθάιεηεο ππξφο θαη ζεηζκνχ πνπ θαιχπηνπλ θηίξηα ηνπ Νκίινπ χςνπο €13.943.268 

(2010: €47.156), πξνζσπηθέο εγγπήζεηο χςνπο €819.865 (2010: €1.496.609) θαη έρνπλ εθρσξεζεί 
ελνηθηαζηήξηα ζπκβφιαηα χςνπο €326.650 (2010: €326.650). 

(vii) Έρνπλ ελερπξηαζηεί 87.100.000 (2010: 87.100.000) κεηνρέο πνπ θαηέρεη ν Όκηινο ζηελ εμαξηεκέλε 
εηαηξεία White Knight Holdings Ltd νλνκαζηηθήο αμίαο €0,85 ε θάζε κία. 

(viii) Ξξφζζεηα έρνπλ δνζεί γξαπηέο δεζκεχζεηο ζρεηηθά κε εμφθιεζε ππνινίπσλ κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ 
Νκίινπ θαζψο θαη άιιεο πξνζσπηθέο εγγπήζεηο ζπκβνχισλ θαη κεηφρσλ κεηνλφηεηαο εμαξηεκέλσλ 
εηαηξεηψλ. 
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27. Βξαρππξόζεζκα Γάλεηα 
 
  2011 2010 
  € € 

 Ρξαπεδηθά δάλεηα 5.700.000 5.700.000 

  5.700.000 5.700.000 

 Ρα ηξαπεδηθά δάλεηα απνηεινχληαη απφ: 
 

(i) Γάλεην χςνπο €2.000.000 είλαη απνπιεξσηέν ζε κία δφζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012.  
(ii) Γάλεην χςνπο €3.700.000 είλαη απνπιεξσηέν ζε κία δφζε ηνλ Κάην ηνπ 2012. 

Ρα ηξαπεδηθά δάλεηα θέξνπλ επηηφθην ην Euribor 6 κελψλ πιένλ 0,40% - 1,10%. 

 
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ππήξραλ δεζκεπκέλεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο χςνπο €5.700.000 
(Πεκ.11) (2010: ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο χςνπο €5.700.000). 

 
28. Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία 
 
 Νη αθφινπζεο είλαη νη θπξηφηεξεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο πνπ αλαγλσξίζζεθαλ 

απφ ηνλ Όκηιν θαη νη θηλήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 
 
  Δπηηαρπλόκελεο Δπαλεθηίκεζε Άιιεο  
  θνξνινγηθέο αθίλεηεο θνξνινγηθέο  
  απνζβέζεηο ηδηνθηεζίαο δηαθνξέο Πύλνιν 
  € € € € 

 πφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 125.768 11.030.275 (99.324) 11.056.719 
 Ξίζησζε ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ - (151.876) (10.882) (162.758) 
 Ππλαιιαγκαηηθή δηαθνξά απφ κεηαηξνπή 

ππνινίπσλ εμαξηεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ ηεξνχλ 
βηβιία ζε μέλν λφκηζκα - - (17) (17) 

 Σξέσζε ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο 
αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο - 1.509.813 - 1.509.813 

 πφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 125.768 12.388.212 (110.223) 12.403.757 
 Ξίζησζε ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ (70.474) (641.014) - (711.488) 
 Απφ αγνξά εμαξηεκέλεο εηαηξείαο - - 94.556 94.556 
 Απφ πψιεζε εμαξηεκέλεο εηαηξείαο (33.640) (385.382) - (419.022) 
 Σξέσζε ζην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο 

αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο - 32.084 - 32.084 

 πόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 21.654 11.393.900 (15.667) 11.399.887 

 
 Ππγθεθξηκέλεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο έρνπλ ζπκςεθηζζεί ζχκθσλα κε ηηο 

ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Νκίινπ.  Ζ αθφινπζε αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνινίπσλ (κεηά ηνλ 
ζπκςεθηζκφ) γηα ζθνπνχο ηζνινγηζκνχ έρεη σο εμήο: 

 
  2011 

€ 
2010 

€ 

 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 11.513.724 12.505.559 
 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (113.837) (101.802) 

  11.399.887 12.403.757 

 
 Ξξνζσξηλέο δηαθνξέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ρξεσζηηθά ππφινηπα αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο 

ζηνλ ηζνινγηζκφ: 
  2011 

€ 
2010 

€ 

 Εεκηέο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο πνπ κεηαθέξνληαη 54.320.410 44.280.310 

  
 Νη δεκηέο γηα ζθνπνχο εηαηξηθνχ θφξνπ γηα ην έηνο 2011 κεηαθέξνληαη γηα ζπκςεθηζκφ κε θνξνινγεηέα θέξδε 

πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε κειινληηθά έηε ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. 
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29. Κεηνρηθό Θεθάιαην 
 
  2011 2010 
  Αξηζκόο € Αξηζκφο € 

 Δγθεθξηκέλν      
 Ππλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο      
 αμίαο €1,00 ε θάζε κία 343.333.334 343.333.334 343.333.334 343.333.334 

 
  2011   2010 
  Αξηζκόο € Αξηζκφο € 

 Δθδνζέλ θαη πιήξσο πιεξσζέλ     
 Ππλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο     

 αμίαο €1,00  ε θάζε κία 66.520.075 66.520.075 66.520.075 66.520.075 

      
 Κεηνρηθφ θεθάιαην πξνο έθδνζε - 3.001 - 251.415 

 
 Νη ιεπηνκέξεηεο ησλ εθδνζέλησλ κεηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη σο αθνινχζσο: 
 
  Αξηζκφο Ρηκή Δθδνζέλ Ξνζφ ππέξ 
  Κεηνρψλ έθδνζεο 

€ 
θεθάιαην 

€ 
ην άξηην 

€ 

 πφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 66.520.075 - 66.520.075 5.082.094 

 πόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2011 66.520.075 - 66.520.075 5.082.094 

 
Ξαξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία Κεηνρώλ 

Πρέδην Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο Αγνξάο Κεηνρψλ (Share Options Scheme) 
Πε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ εκεξνκελίαο 12 Απξηιίνπ 2007 εγθξίζεθε ε δεκηνπξγία Πρεδίνπ 
Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο Αγνξάο Κεηνρψλ (Share Option Scheme) (ηα “Γηθαηψκαηα Ξξναηξέζεσο”) γηα ην 
πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Νκίινπ θαη ηνπο Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο ηεο Δηαηξείαο (ην 
“Πρέδην”), ην νπνίν ζα δίλεη ην δηθαίσκα ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ 
επρέξεηα, θάζε ρξφλν, κεηαμχ ησλ εηψλ 2007-2010 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν), λα εθδίδεη θαη λα 
παξαρσξεί ηέηνην αξηζκφ Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο πνπ λα δίλνπλ ην δηθαίσκα αγνξάο ηέηνηνπ αξηζκνχ 
κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 3% ηνπ εθάζηνηε εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη παξαρψξεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο. 
 
Ζ έθδνζε θαη παξαρψξεζε ζα γίλεηαη εληφο ελφο κελφο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο έλδεημεο απνηειέζκαηνο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ. 
 
Έλα Γηθαίσκα Ξξναηξέζεσο ζα παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηνπ ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη κηα ζπλήζε κεηνρή ηεο 
Δηαηξείαο ζε ηηκή πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζην 10% πην πάλσ απφ ηε κέζε ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ ηειεπηαίσλ 5 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλεδξηάζεσλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη παξαρψξεζήο ηνπο, λννπκέλνπ φηη 
απηή δε ζα είλαη ρακειφηεξε απφ ηε κέζε ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ ηειεπηαίσλ 30 ρξεκαηηζηεξηαθψλ 
ζπλεδξηάζεσλ, πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο θαη παξαρψξεζήο ηνπο. 
 
Ζ εμάζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο ζα γίλεηαη ζηαδηαθά ζε ηξεηο εκεξνκελίεο. Ζ εκεξνκελία 
εμάζθεζεο ηνπο ζα είλαη ζηηο 31 Καΐνπ θάζε ρξφλνπ, ή ζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ είλαη εξγάζηκε κέξα ε 
πξνεγνχκελε εξγάζηκή ηεο (ε “Ζκεξνκελία Δμάζθεζεο”). Ν θάηνρνο ησλ Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο ζα κπνξεί 
λα εμαζθήζεη σο αθνινχζσο: 
 
• κέρξη θαη ην 1/3 ησλ Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο πνπ θαηέρεη θαηά ηελ Ζκεξνκελία Δμάζθεζεο ηνπ 

ρξφλνπ πνπ έπεηαη ηεο παξαρψξεζήο ηνπο, 
 
• κέρξη θαη ηα 2/3 ησλ Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο πνπ αξρηθά ηνπ παξαρσξήζεθαλ θαηά ηελ Ζκεξνκελία 

Δμάζθεζεο ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ πνπ έπεηαη ηεο παξαρψξεζήο ηνπο, θαη 
 

• κέρξη θαη φια ηα Γηθαηψκαηα Ξξναηξέζεσο πνπ δελ εμάζθεζε κέρξη ηφηε θαηά ηελ Ζκεξνκελία Δμάζθεζεο 
ηνπ ηξίηνπ ρξφλνπ πνπ έπεηαη ηεο παξαρψξεζήο ηνπο. 

 
Ρα Γηθαηψκαηα Ξξναηξέζεσο δελ ζα είλαη κεηαβηβάζηκα θαη δελ ζα εηζαρζνχλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ. 
Νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ζα παξαηηεζνχλ απφ φια ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα πξναγνξάο (pre-emption rights), πνπ 
έρνπλ ή πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζε ζρέζε κε ηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο βάζεη ηνπ 
Πρεδίνπ. 
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29. Κεηνρηθό Θεθάιαην (Ππλέρεηα) 

 
Ξαξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία Κεηνρώλ (Ππλέρεηα) 
 
Πε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ εκεξνκελίαο 3 Ηνπλίνπ 2009 εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ησλ 
Θαλνληζκψλ ηνπ Πρεδίνπ Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο Αγνξάο Κεηφρσλ (Share Option Scheme) (ηα “Γηθαηψκαηα 
Ξξναηξέζεσο”) γηα ην πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Νκίινπ θαη ηνπο Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο 
ηεο Δηαηξείαο (ην “Πρέδην”), ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο 
ζηηο 12 Απξηιίνπ 2007, αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή εμάζθεζεο θαη ηνλ ρξφλν έθδνζεο θαη παξαρψξεζεο ηέηνησλ 
Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο σο αθνινχζσο: 
 
 Ζ έθδνζε θαη παξαρψξεζε ζα κπνξεί λα γίλεη εληφο ησλ 90 εκεξψλ πνπ έπνληαη ηεο αλαθνίλσζεο ηεο 

έλδεημεο απνηειέζκαηνο ηνπ Νκίινπ γηα ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν αιιά φρη πξηλ απφ ηελ Ζκεξνκελία 
Θαζνξηζκνχ ηεο Ρηκήο. 

 Ζ Ζκεξνκελία Θαζνξηζκνχ ηεο Ρηκήο ζα είλαη ε 30ε εκέξα πνπ έπεηαη ηεο αλαθνίλσζεο ηεο έλδεημεο 
απνηειέζκαηνο ηνπ Νκίινπ γηα ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν ή ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εκέξα απηή δελ 
δηεμήρζε ρξεκαηηζηεξηαθή ζπλάληεζε, ηελ πξνεγνχκελε εκέξα πνπ δηεμήρζε ρξεκαηηζηεξηαθή ζπλάληεζε. 

 Ζ ηηκή εμάζθεζεο ζα θαζνξίδεηαη σο ε ηηκή πνπ ζα είλαη 10% πην πάλσ απφ ηε κέζε ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ 
ηειεπηαίσλ 5 (πέληε) ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλεδξηάζεσλ πξηλ απφ ηελ Ζκεξνκελία Θαζνξηζκνχ ηεο Ρηκήο, 
λννπκέλνπ φηη ε ηηκή απηή δε ζα είλαη ρακειφηεξε απφ ηε κέζε ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ ηειεπηαίσλ 30 
(ηξηάληα) ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο Ζκεξνκελίαο Θαζνξηζκνχ ηεο Ρηκήο. Πε 
πεξίπησζε πνπ ε ηηκή απηή είλαη πην ρακειή απφ απηή ησλ ηειεπηαίσλ 30 (ηξηάληα) ρξεκαηηζηεξηαθψλ 
ζπλεδξηάζεσλ πξηλ ηελ Ζκεξνκελία Θαζνξηζκνχ ηεο Ρηκήο ηφηε σο ηηκή απφθηεζεο ζα θαζνξίδεηαη ε κέζε 
ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ ηειεπηαίσλ 30 (ηξηάληα) ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλεδξηάζεσλ πξηλ ηελ Ζκεξνκελία 
Θαζνξηζκνχ ηεο Ρηκήο. 

 Υο ειάρηζηε ηηκή εμάζθεζεο ζα θαζνξίδεηαη ε εθάζηνηε νλνκαζηηθή αμία ησλ ζπλήζσλ κεηνρψλ ηεο 
Δηαηξείαο. 

 
Πρέδην Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο Αγνξάο Κεηνρψλ (Share Options Scheme) 2007-2010 
Θαηά ην 2007 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε 1.400.000 
Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο 2007-2010, ησλ νπνίσλ ε πξψηε εκεξνκελία εμάζθεζεο ζα είλαη ζηηο 31 Καΐνπ 
2008. Έλα Γηθαίσκα Ξξναηξέζεσο ζα παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηνπ ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη κία κεηνρή ηεο 
Δηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο €1,025 (£0,60) ζηελ ηηκή ησλ €1,83. 
 
Ρν θφζηνο ησλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο 2007-2010 κε βάζε ηελ δίθαηε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 
παξαρψξεζεο ππνινγίζηεθε κε βάζε ην κνληέιν απνηίκεζεο Black-Scholes. Νη θχξηεο κεηαβιεηέο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο είλαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο 
(€0,29 ζηηο 8 Καξηίνπ 2007), ε ηηκή εμάζθεζεο (€0,3058), ε κεξηζκαηηθή απφδνζε (6%), ην επηηφθην 
ειεχζεξνπ θηλδχλνπ (4,12%), ε δηάξθεηα δσήο ησλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο θαη ε αλακελφκελε δηαθχκαλζε 
ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο (47,5%), ε νπνία ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία δηαθχκαλζεο ηεο ηηκήο ηεο 
κεηνρήο. Ζ δίθαηε αμία πνπ αλαινγεί ζην 1/3 ησλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο πνπ κπνξεί λα εμαζθήζνπλ κέζα 
ζηνλ ηξίην ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο ηνπο θαηά ην 2009 αλεξρφηαλ ζε €196.110 θαη ην πνζφ 

απηφ έρεη αλαγλσξηζηεί σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ην 2009 κε αλάινγε 
πίζησζε ζηα ίδηα θεθάιαηα ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΞΣΑ 2 (“Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ 
κεηνρψλ”). 
 
Πηηο 31 Καξηίνπ 2010, ηειεπηαία εκεξνκελία εμάζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Ξξναίξεζεο 2007-2010 πνπ 
εθδφζεθαλ ζηηο 8 Καξηίνπ 2007 δελ εμαζθήζεθε θαλέλα δηθαίσκα πξναίξεζεο. Πχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 
ηνπ ζρεδίνπ, φια ηα Γηθαηψκαηα Ξξναηξέζεσο 2007-2010 πνπ δελ εμαζθήζεθαλ έρνπλ εθπλεχζεη θαη έρνπλ 
παχζεη λα πθίζηαληαη. Υο απνηέιεζκα, πνζφ χςνπο €504.112 κεηαθέξζεθε απφ ην απνζεκαηηθφ “Κεηνρηθφ 
Θεθάιαην πξνο Έθδνζε” ζην “Απνζεκαηηθφ Ινγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ”. 
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29. Κεηνρηθό Θεθάιαην (Ππλέρεηα) 

 
Ξαξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία Κεηνρώλ (Ππλέρεηα) 
 
Πρέδην Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο Αγνξάο Κεηνρψλ (Share Options Scheme) 2008-2011 
Πηηο 28 Καξηίνπ 2008 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο  απνθάζηζε ηελ έθδνζε 1.871.943 Γηθαησκάησλ 
Ξξναηξέζεσο 2008-2011 (3% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) ησλ νπνίσλ ε πξψηε εκεξνκελία 
εμάζθεζεο ζα είλαη ε 29ε Κάηνπ 2009 θαη νη θάηνρνη ηνπο ζα κπνξνχλ λα εμαζθήζνπλ κέρξη θαη ην 1/3  ησλ 
Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο πνπ ηνπο παξαρσξήζεθαλ.  Ζ δεχηεξε εκεξνκελία εμάζθεζεο ζα είλαη ε 31ε Κάηνπ 
2010, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ κέρξη θαη ηα 2/3 ησλ Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο πνπ 
αξρηθά παξαρσξήζεθαλ.  Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία εκεξνκελία εμάζθεζεο ζα είλαη ε 31ε Κάηνπ 2011, εκεξνκελία 
θαηά ηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ φια ηα Γηθαηψκαηα Ξξναηξέζεσο πνπ δελ εμαζθήζεθαλ κέρξη ηφηε. 
Έλα Γηθαίσκα Ξξναηξέζεσο παξέρεη ζηνλ θάηνρν ηνπ ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη κηα κεηνρή ηεο Δηαηξείαο 
νλνκαζηηθήο άμηαο €1,00 ζηελ ηηκή ησλ €1,45.  Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο  απνθάζηζε φπσο 34% 
ησλ πην πάλσ Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο παξαρσξεζνχλ ζηνπο Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο Πχκβνπινπο,  33% 
ζηνπο Heads and Managers θαη ην ππφινηπν 33% ζην ππφινηπν πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Νκίινπ. 
 
Ρν θφζηνο ησλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο 2008-2011 κε βάζε ηε δίθαηε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 
παξαρψξεζεο ππνινγίζηεθε κε βάζε ην κνληέιν απνηίκεζεο Black-Scholes. Νη θχξηεο κεηαβιεηέο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο είλαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο 
(€1,31 ζηηο 26 Καξηίνπ 2008), ε ηηκή εμάζθεζεο (€1,45), ε κεξηζκαηηθή απφδνζε (10%), ην επηηφθην 
ειεχζεξνπ θηλδχλνπ (4,24%), ε δηάξθεηα δσήο ησλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο θαη ε αλακελφκελε δηαθχκαλζε 
ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο (36,6%), ε νπνία ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία δηαθχκαλζεο ηεο ηηκήο ηεο 
κεηνρήο. Ζ δίθαηε αμία πνπ αλαινγεί ζην 1/3 ησλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο πνπ κπνξεί λα εμαζθήζνπλ κέζα 
ζηνλ ηξίην ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο ηνπο αλέξρεηαη ζε €95.141 θαη ην πνζφ απηφ έρεη 
αλαγλσξηζηεί σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ γηα ην έηνο 2010 κε αλάινγε πίζησζε 
ζηα ίδηα θεθάιαηα ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΞΣΑ 2 (“Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ 

κεηνρψλ”). 

 

Ρελ 31 Καΐνπ 2011, ηειεπηαία εκεξνκελίαο εμάζθεζεο ησλ Γηθαησκάησλ Ξξναίξεζεο 2008 – 2011 πνπ 

εθδφζεθαλ ζηηο 27 Καξηίνπ 2008 δελ εμαζθήζεθε θαλέλα δηθαίσκα πξναίξεζεο. Πχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

φια ηα Γηθαηψκαηα Ξξναηξέζεσο 2008 – 2011 πνπ δελ εμαζθήζεθαλ έρνπλ εθπλεχζεη θαη έρνπλ παχζεη λα 

πθίζηαληαη. Υο απνηέιεζκα, πνζφ χςνπο €251.415 κεηαθέξζεθε απφ ην Κεηνρηθφ Θεθάιαην πξνο Έθδνζε ζην 

Απνζεκαηηθφ Ινγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ.  
 
Πρέδην Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο Αγνξάο Κεηνρψλ (Share Options Scheme) 2010-2013 
Πε απφθαζε ηνπ εκεξνκελίαο 17 Καΐνπ 2010 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εμαζθψληαο ηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα πνπ ηνπ δίλεη ν Θαλνληζκφο 2 ηνπ Πρεδίνπ Γηθαησκάησλ πξναηξέζεσο Αγνξάο Κεηνρψλ (Share Option 
Scheme) (ην “Πρέδην”), ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 
12 Απξηιίνπ 2007, απνθάζηζε  ηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε 1.995.602 Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο, ησλ νπνίσλ 
ε πξψηε εκεξνκελία εμάζθεζεο ζα είλαη ε 31ε Καΐνπ 2011. Ζ δεχηεξε εκεξνκελία εμάζθεζεο ζα είλαη ε 31ε 
Καΐνπ 2012, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ κέρξη θαη ηα 2/3 ησλ δηθαησκάησλ 
πξναηξέζεσο πνπ αξρηθά παξαρσξήζεθαλ. Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία εκεξνκελία εμάζθεζεο ζα είλαη ε 31ε Καΐνπ 
2013, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ κέρξη θαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ δελ 
εμαζθήζεθαλ κέρξη ηφηε. 
 
Ρν θφζηνο ησλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο 2010-2013 κε βάζε ηε δίθαηε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 
παξαρψξεζεο ππνινγίζηεθε κε βάζε ην κνληέιν απνηίκεζεο Black-Scholes. Νη θχξηεο κεηαβιεηέο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο είλαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο 
(€0,26 ζηηο 14 Καΐνπ 2010), ε ηηκή εμάζθεζεο (€1,00), ε κεξηζκαηηθή απφδνζε (0%), ην επηηφθην ειεχζεξνπ 
θηλδχλνπ (4,68%), ε δηάξθεηα δσήο ησλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο θαη ε αλακελφκελε δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο 
ηεο κεηνρήο (45,7%), ε νπνία ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία δηαθχκαλζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. 
Ζ ζπλνιηθή δίθαηε αμία ησλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο πνπ παξαρσξήζεθαλ αλέξρεηαη ζε €9.003. Θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλαγλσξίζηεθε έμνδν χςνπο €3.001 ζηελ θαηάζηαζε 
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε αλάινγε πίζησζε ζηα ίδηα θεθάιαηα ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΞΣΑ 2 
(“Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ”). 
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29. Κεηνρηθό Θεθάιαην (Ππλέρεηα) 

 
Ξαξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία Κεηνρώλ (Ππλέρεηα) 
 
Πρέδην Γηθαησκάησλ Ξξναηξέζεσο Αγνξάο Κεηνρψλ (Share Options Scheme) 2010-2013 (Ππλέρεηα) 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 δελ εμαζθήζεθε θαλέλα δηθαίσκα πξναηξέζεσο 
2010-2013 (2010: €Κεδέλ). 
 
Έλα Γηθαίσκα Ξξναηξέζεσο παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηνπ ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη κία κεηνρή ηεο Δηαηξείαο 
νλνκαζηηθήο αμίαο €1,00 ζηελ ηηκή ηνπ €1,00. Ζ ηηκή εμάζθεζεο θαζνξίζηεθε ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο 
κεηνρήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ζρεδίνπ. 

 
Δπρέξεηα έθδνζεο λέσλ κεηνρώλ 

Θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 30 Ηνπιίνπ 2010 

εγθξίζεθε ε πηνζέηεζε ςεθίζκαηνο πνπ εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο φπσο, θαηά ηε 

δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, πξνβεί ζε έθδνζε θαη παξαρψξεζε κέρξη θαη 6.652.007 λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ 

νλνκαζηηθήο αμίαο €1,00 ε θάζε κία γηα ζθνπνχο ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο ή δηελέξγεηαο 

εμαγνξψλ απφ ηελ Δηαηξεία, ζε ηέηνηα πξφζσπα θαη γηα ηέηνην αληάιιαγκα σο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ήζειε 

απνθαζίζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ρσξίο λα πξνεγεζεί πξνζθνξά ησλ κεηνρψλ απηψλ ζηνπο πθηζηάκελνπο 

κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο.  Νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο παξαηηήζεθαλ απφ φια ηα δηθαηψκαηα πξναγνξάο (pre-

emption rights), πνπ έρνπλ ή πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζε ζρέζε κε ηελ έθδνζε θαη παξαρψξεζε κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο. 

 

Νη Λέεο Κεηνρέο ζα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα σο νη πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Ζ ηηκή έθδνζεο έθαζηεο 

Λέαο Κεηνρήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ε κέζε ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ είθνζη (20) ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλεδξηάζεσλ 

πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο κε έθπησζε κέρξη 15%. Πε θακία πεξίπησζε ε ηηκή έθδνζεο 

δχλαηαη λα είλαη ρακειφηεξε ηεο εθάζηνηε νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ ζπλήζσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.  Ρν 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πεξαηηέξσ εμνπζηνδνηήζεθε φπσο πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο έθδνζεο θαη παξαρψξεζεο ησλ Λέσλ Κεηνρψλ. 

 
Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ 

Θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ εκεξνκελίαο 27 Ηνπιίνπ 2011 εμνπζηνδνηήζεθε ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο λα πξνβεί ζε αγνξέο δηθψλ ηεο κεηνρψλ (Buy-Back), ζχκθσλα κε ηηο 

πξφλνηεο ηνπ Ξεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ.  Νη εμνπζηνδνηήζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρνπλ ηζρχ γηα ρξνληθή 

πεξίνδν δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπο. 

 
30. Απνζεκαηηθά  
 
 Ρα απνζεκαηηθά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, επαλεθηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε, αληηζηάζκηζεο θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ, αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ, 

ηδίσλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαη απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, επαλεθηίκεζεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο θαη ην έιιεηκκα 
ή πιεφλαζκα απφ επελδχζεηο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ζε ίδηεο κεηνρέο, δελ είλαη δηαζέζηκα πξνο δηαλνκή. 
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31. Ίδηεο Κεηνρέο 
 
 Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν Όκηινο πξνέβε ζηηο πην θάησ ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχζαλ ίδηεο κεηνρέο: 
 
  2011 2010 
  Αξηζκόο  Αξηζκφο  
  κεηνρώλ  κεηνρψλ  
  νλνκαζηηθήο  νλνκαζηηθήο  
  αμίαο €1,00  αμίαο €1,00  
  ε θάζε κία € ε θάζε κία € 

 Ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη από ηελ Δηαηξεία     
 πφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ 16 9 16 9 

 Κεξίδην ηδίσλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνληαη από 
εμαξηεκέλεο εηαηξείεο 

    

 πφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 252.664 175.940 252.664 175.940 

 Αχμεζε απφ παξαρψξεζε δσξεάλ κεηνρψλ - - - - 

 πφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 252.664 175.940 252.664 175.940 

 Πχλνιν Ηδίσλ Κεηνρψλ 31 Γεθεκβξίνπ 252.680 175.949 252.680 175.949 

 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31  Γεθεκβξίνπ 2010 ε Δηαηξεία έθδσζε δσξεάλ κεηνρέο πξνο ηνπο 
κεηφρνπο ηεο θαη πξνο κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Νκίινπ.  Υο απνηέιεζκα ηεο πην πάλσ έθδνζεο νη ίδηεο 
κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη απφ εμαξηεκέλεο εηαηξείεο απμήζεθαλ θαηά 12.615. 

 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, νη ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρνληαλ απφ ηελ Δηαηξεία, ηηο εμαξηεκέλεο θαη ηηο 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηεο ήηαλ σο αθνινχζσο: 
 

  2011 2010 
  Αξηζκόο Ξνζνζηό Αξηζκφο Ξνζνζηφ 
  κεηνρώλ εθδνζέληνο κεηνρψλ εθδνζέληνο 
  νλνκαζηηθήο κεηνρηθνύ νλνκαζηηθήο κεηνρηθνχ 
  αμίαο €1,00 ε 

θάζε κία 
θεθαιαίνπ αμίαο €1,00 ε 

θάζε κία 
θεθαιαίνπ 

 Ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ 
Δηαηξεία 16 0,00% 16 0,00% 

 Ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη απφ 
εμαξηεκέλεο εηαηξείεο 252.664 0,38% 252.664 0,38% 

 Ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη απφ 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 33.602 0,05% 33.602 0,05% 

 
32. Γεγνλόηα Κεηαγελέζηεξα ηνπ Ηζνινγηζκνύ 
 
 Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 
 
33. Δλδερόκελεο θαη Αλεηιεκκέλεο πνρξεώζεηο, Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο, Θεθαιαηνπρηθέο Γεζκεύζεηο 

θαη Άιιεο Δμαζθαιίζεηο 
 
 Λνκηθέο αγσγέο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο  
 Θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο απηήο ππήξραλ εθθξεκείο λνκηθέο αγσγέο, ή αγσγέο πνπ βξίζθνληαη ζε 

δηαδηθαζία έθεζεο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ελαληίνλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ, γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 
€44.358.930 πιένλ ηφθνη (31.12.2011: €44.358.930) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ελαγφλησλ. Δπηπξφζζεηα 
ππήξραλ λνκηθέο αγσγέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη θαηαρσξεζεί έθζεζε απαίηεζεο θαη σο απνηέιεζκα δελ κπνξεί 
ζην παξφλ ζηάδην λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ην πνζφ ηεο απαίηεζεο. Νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ, αλαιφγσο ηεο 
πεξηπηψζεσο, έρνπλ θαηαρσξήζεη ππεξαζπίζεηο θαη ακθηζβεηνχλ ηηο ελ ιφγσ αγσγέο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
ηεο Δηαηξείαο αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ φια ηα δεδνκέλα θαη ζρεηηθή λνκηθή ζπκβνπιή απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη 
πξφλνηα χςνπο €1.900.000 πνπ αθνξά πηζαλή ππνρξέσζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηηο πην πάλσ αγσγέο. 

  
Δλδερφκελεο απαηηήζεηο 
Ρελ 1 Καξηίνπ 2011, ν Όκηινο έιαβε ηξαπεδηθή εγγχεζε χςνπο €451.845 ιφγσ ηνπ φηη εμαξηεκέλε εηαηξεία 
ηνπ θαηαρψξεζε έθεζε ζρεηηθά κε απφθαζε αγσγψλ ελαληίνλ ηεο. 
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33. Δλδερόκελεο θαη Αλεηιεκκέλεο πνρξεώζεηο, Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο, Θεθαιαηνπρηθέο Γεζκεύζεηο 

θαη Άιιεο Δμαζθαιίζεηο (Ππλέρεηα) 
 

IMCL Holdings Limited 
Πηηο 6 Λνεκβξίνπ 2009, ε ζπγαηξηθή Lemissoler Shipping Group Public Company Limited νινθιήξσζε ηε 
ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε ηεο 100% ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο  IMCL Holdings Ltd θαη φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ 
ηεο εηαηξεηψλ. Πχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο πψιεζεο θαη αγνξάο γηα ηε δηάζεζε ηνπ 100% ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο IMCL Holdings Ltd θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ, ν Όκηινο παξείρε εγγπήζεηο 
πξνο ηνλ αγνξαζηή κε βάζε παξαζηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο.  
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ιακβάλνληαο ππφςε ηα γεγνλφηα κέρξη ζήκεξα, ηηο επηθνηλσλίεο κε ηνλ 
αγνξαζηή, ηελ νκαιή δηαδηθαζία παξάδνζεο ηεο IMCL Holdings Ltd θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ ζηνλ 
αγνξαζηή θαη ηελ εμέηαζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ζπκθσλίαο πψιεζεο θαη αγνξάο θαηέιεμε ζην 
ζπκπέξαζκα φηη ε πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε απφ ηηο εγγπήζεηο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί 
πξνο ηνλ αγνξαζηή είλαη απνκαθξπζκέλε θαη σο απνηέιεζκα δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο νπνηεζδήπνηε πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη πην πάλσ. 

 
34. Ππκθσλίεο Ιεηηνπξγηθώλ Κηζζώζεσλ 
 
 Ν Όκηινο σο κηζζσηήο 
 Θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, ν Όκηινο είρε αλαιεθζείζεο δεζκεχζεηο απφ ζπκβάζεηο 

ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ρσξίο ηε δπλαηφηεηα αθχξσζεο ησλ ζρεηηθψλ κηζζσηεξίσλ, νη νπνίεο είλαη 
πιεξσηέεο σο εμήο: 

 
  2011 

€ 
2010 

€ 

 Δληφο ελφο έηνπο - 20.879 
 Απφ δχν κέρξη πέληε έηε - 7.074 

  - 27.953 

  
 Νη ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αληηπξνζσπεχνπλ κηζζψκαηα πιεξσηέα απφ ηνλ Όκηιν γηα ζπγθεθξηκέλα θηίξηα.  Ρα 

κηζζψκαηα θαηαξηίδνληαη ζηαζεξά γηα πέληε ρξφληα θαηά κέζν φξν. 
 
 Ν Όκηινο σο εθκηζζσηήο 
 Ν Όκηινο εθκηζζψλεη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ηηο επελδχζεηο ηνπ ζε αθίλεηα.  Ρν απνθηεζέλ εηζφδεκα απφ 

εθκίζζσζε αθηλήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ήηαλ €1.440.734 (2010: €1.378.692).   
 
35. Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Ξξόζσπα 
 

Πηα πιαίζηα κίαο ζπλήζνπο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, ν Όκηινο παξέρεη ππεξεζίεο ζηηο 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο.  Νη ζπλαιιαγέο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 
 
Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλεο Δηαηξείεο  
 
Δηζφδεκα απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 

  2011 2010 
  € € 

  
Σξεκαηηζηεξηαθέο πξνκήζεηεο θαη πξνκήζεηεο γηα πψιεζε κεηνρψλ 

 
32.711 

 
48.209 

 Γηθαηψκαηα γηα δηαρείξηζε θεθαιαίσλ 3.061 598 
 Άιια δηθαηψκαηα - 9.160 
 Κεξίζκαηα εηζπξαθηέα 207.621 292.615 
 πεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο 16.250 - 

  259.643 350.582 
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35. Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Ξξόζσπα (Ππλέρεηα) 

 
Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλεο Δηαηξείεο (Ππλέρεηα) 

 
Ν ηζνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ππφινηπα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο 
εηαηξείεο: 
 

  2011 2010 
  € € 

 Δκπνξηθνί θαη άιινη ρξεψζηεο 28.921 118.164 
 Καθξνπξφζεζκα δάλεηα εηζπξαθηέα - 196.991 
 Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο (63.064) (140.792) 

  (34.143) 174.363 

 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ν Όκηινο παξαρψξεζε δάλεην χςνπο 
US$275.000 ή €196.991 ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία. Ρν πην πάλσ δάλεην δηαγξάθηεθε ην 2011. 
 
Δπηπξφζζεηα θαηά ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 καθξνπξφζεζκν δάλεην εηζπξαθηέν χςνπο 
$2.000.000 (€1.407.219) πνπ νθεηιφηαλ απφ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία πξνο ηνλ Όκηιν απνπιεξψζεθε πιήξσο. Ρν 
δάλεην έθεξε ηφθν ην LIBOR 3 κελψλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ πιένλ 5%. Ν Όκηινο αλαγλψξηζε εηζφδεκα απφ 
ηφθνπο χςνπο €45.087. 
 

 Δπηπξφζζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αγνξάζηεθαλ ππεξεζίεο θαη 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο χςνπο €213.968 (2010: €245.182) θαη πιεξψζεθαλ 
πξνκήζεηεο χςνπο €11.369 (2010: €22.422) θαη ηφθνη πιεξσηένη χςνπο €κεδέλ (2010: €8.683). 

 
 Ππλαιιαγέο κε Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ  
 

Νη ζπλαιιαγέο ηνπ Νκίινπ κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ήηαλ σο εμήο: 
 

 

Ακνηβή Δθηειεζηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Ππκβνύισλ 

 
Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

Σξηζηόδνπινο 
Έιιελαο 

Φίιηππνο Μ. 
Ιάξθνο 

Γηάλλεο 
Ξίηζηιινο 

Θώζηαο 
Θίξθνο 

Ινΐδνο Α. 
Ινΐδνπ Πύλνιν 

 

€ € € € € € 

Ακνηβή Δθηειεζηηθψλ 
Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ: 

      - Κηζζνί 218.500 210.900 196.458 172.500 78.000 876.358 
- Γηθαηψκαηα 864 6.255 5.164 - - 12.283 
Ππλεηζθνξέο απφ ηνλ Όκηιν 
ζε ζρέδην ζπληάμεσλ 
θαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξάο, 
ζην ηακείν πξνλνίαο  ηνπ 
Νκίινπ θαη άιιεο 
ζπλεηζθνξέο 33.452 34.594 27.327 23.030 9.889 128.292 

Πύλνιν 252.816 251.749 228.949 195.530 87.889 1.016.933 
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35. Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Ξξόζσπα (Ππλέρεηα) 

 
Ππλαιιαγέο κε Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ (Ππλέρεηα) 

 

 

Ακνηβή Δθηειεζηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Ππκβνύισλ 

 
Γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

Σξηζηόδνπινο 
Έιιελαο 

Φίιηππνο Μ. 
Ιάξθνο 

Γηάλλεο 
Ξίηζηιινο 

Θώζηαο 
Θίξθνο 

Ινΐδνο Α. 
Ινΐδνπ Πύλνιν 

 

€ € € € € € 

Ακνηβή Δθηειεζηηθψλ 
Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ: 

      

- Κηζζνί 230.000 222.000 205.000 180.000 80.000 917.000 

- Γηθαηψκαηα 864 6.255 5.164 - - 12.283 

Ππλεηζθνξέο απφ ηνλ Όκηιν 
ζε ζρέδην ζπληάμεσλ 
θαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξάο, 
ζην ηακείν πξνλνίαο ηνπ 
Νκίινπ θαη άιιεο 
ζπλεηζθνξέο 

 
 
 
 
 

42.207 

 
 
 
 
 

43.176 

 
 
 
 
 

34.986 

 
 
 
 
 

30.487 

 
 
 
 
 

11.851 

 
 
 
 
 

162.707 

Πύλνιν 273.071 271.431 245.150 210.487 91.851 1.091.990 

 

 

Ακνηβή Κε Δθηειεζηηθώλ 
Γηνηθεηηθώλ Ππκβνύισλ 

 
2011 2010 

  € € 

Θεβφξθ Καρηεζζηάλ 11.200 16.000 
Βαγγέιεο Γεσξγίνπ 8.640 12.800 
Πψηνο Εαθραίνο - 7.433 
Θπξηάθνο Θνπηζφθηαο 10.560 16.000 
Βάζνο Γεσξγίνπ 9.800 - 

Πύλνιν 40.200 52.233  

 
Ρα δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο πνπ θαηέρνληαη απφ ηνπο εθηειεζηηθνχο δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ πην θάησ πίλαθα. 

 

 

Γηθαηώκαηα Ξξναηξέζεσο πνπ θαηέρνληαη από 
Δθηειεζηηθνύο Γηνηθεηηθνύο Ππκβνύινπο 

 

Γηθαηώκαηα Ξξναηξέζεσο 
2008-2011 

Γηθαηώκαηα 
Ξξναηξέζεσο 
2010-2013 

 
2011 2010 2011 2010 

Σξηζηφδνπινο Έιιελαο - 216.209 220.000 220.000 
Φίιηππνο Μ. Ιάξθνο - 205.914 210.000 210.000 
Γξ Ησάλλεο Ξίηζηιινο - 195.618 190.000 190.000 
Θψζηαο Θίξθνο - 110.000 180.000 180.000 
Ινΐδνο Α. Ινΐδνπ - - 30.000 30.000 

Πύλνιν - 727.741 830.000 830.000 

 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 παξαρσξήζεθαλ 830.000 δηθαηψκαηα αγνξάο 
κεηνρψλ 2010 – 2013 πξνο ηνπο Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο. 
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35. Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Ξξόζσπα (Ππλέρεηα) 

 
Άιιεο Ππλαιιαγέο κε Ππγγεληθά Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνύιηνπ 
 

 Άιια ζπλδεδεκέλα πξφζσπα ηνπ Νκίινπ απνηεινχληαη απφ ζπλδεδεκέλα πξφζσπα κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.  Ζ θχζε θαη ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ απηψλ θαη ηνπ Νκίινπ 
πνπ γίλνληαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, θαζψο θαη ηα ππφινηπα κε ηα πξφζσπα απηά είλαη σο εμήο: 

 
    Σξεσζηηθό 
   Έζνδα/(Έμνδα) πόινηπν 

 Φύζε ζπλαιιαγήο Αξηζκόο 2011 2010 2011 2010 
  ζπκβνύισλ € € € € 

  Δλνηθίαζε γξαθείσλ 1 - (84.840)  - - 
 πεξεζίεο αζθάιεηαο 2 (38.179) (40.953) - - 
 Σξεσζηηθά ππφινηπα 2 14.031 13.973 557.863 552.073 

 
 Γελ ππήξμαλ νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

θαζψο θαη Βαζηθψλ Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ ή ζπλδεδεκέλα κε απηά πξφζσπα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  Ρα 
ζπλδεδεκέλα πξφζσπα πεξηιακβάλνπλ ηε ζχδπγν, ηα αλήιηθα ηέθλα θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ν Πχκβνπινο ή 
θάπνην απφ ηα Βαζηθά Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ δηθαηψκαηνο 
ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε. 

 
36. Γηαρείξηζε Θεθαιαίσλ 
  

Ν Όκηινο παξέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ επελδχνληαο ζε δηάθνξα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πξνο φθεινο πειαηψλ ηνπ.  
 
Ρα ζπλνιηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζε εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ σο 
θαηαπηζηεπκαηνδφρνη, ηα νπνία βξίζθνληαη ππφ δηαρείξηζε θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ 
αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζε €6.301.688 ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 (2010: €8.252.504). 
 
Δπηπξφζζεηα ν Όκηινο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαηείρε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εγγεγξακκέλα ζην 
φλνκα εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ εθ κέξνπο πειαηψλ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ θαη 
αλέξρνληαλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ χςνπο €487.460 θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
παζεηηθνχ χςνπο €187.378. Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ν Όκηινο δελ θαηείρε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
εθ κέξνπο πειαηψλ ηνπ. 
 
 
 

37. Ρξαπεδηθά ππόινηπα πειαηώλ 
 

Ρα κεηξεηά θαη ηα αληίζηνηρα κεηξεηψλ πνπ δηαηεξεί ν Όκηινο εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ ηνπ βξίζθνληαη 
θαηαηεζεηκέλα ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο  ζην φλνκα ηεο Sharelink Securities and Financial Services Limited 
(ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ) γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηεο. Ρα 
ηξαπεδηθά ππφινηπα πειαηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ αλέξρνληαλ ζε €7.250.309 ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2011 (2010: €11.569.261). 
 
 

 
38. Ρακείν Ξξνλνίαο 
 
 Ν Όκηινο δηαζέηεη εγθεθξηκέλν ηακείν πξνλνίαο ππαιιήισλ, θαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξάο ζην νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ νη ππάιιεινη ηεο Δηαηξείαο θαη νη ππάιιεινη θάπνησλ εμαξηεκέλσλ ηεο εηαηξεηψλ.  Ζ ζπλεηζθνξά 
ησλ ππαιιήισλ ζην ηακείν απηφ θπκαίλεηαη απφ 5% κέρξη 10% θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ εξγνδφηε είλαη 5%.  Ρν 
ηακείν απηφ ιεηηνπξγεί απηφλνκα θαη εηνηκάδεη μερσξηζηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Ζ ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά 
ηνπ Νκίινπ ζην ηακείν απηφ θαηά ην 2011 ήηαλ €125.234 (2010: €150.460). 

 
 Θάπνηεο απφ ηηο εμαξηεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην Ρακείν Ξξνλνίαο, δηαζέηνπλ δηθά 

ηνπο εγθεθξηκέλα ηακεία πξνλνίαο θαζνξηζκέλεο ζπλεηζθνξάο. 
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39. Πρέδην Φηινδσξήκαηνο Ξξνζσπηθνύ θαη Γηεύζπλζεο 
 

Πχκθσλα κε ην Πρέδην Φηινδσξήκαηνο Ξξνζσπηθνχ θαη Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ πνπ εγθξίζεθε 
ζηηο 25 Καΐνπ 2005, ε Δηαηξεία ζα δχλαηαη λα δηαλέκεη ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο εθηειεζηηθνχο δηνηθεηηθνχο 
ζπκβνχινπο κέρξη ην 25% ησλ θεξδψλ ηνπ Νκίινπ βάζεη ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξηλ 
απφ ηνπο θφξνπο θαη ηα θηινδσξήκαηα αιιά κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζπκθέξνληνο κεηνλφηεηαο.  Ρα 
θηινδσξήκαηα γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο δελ ζα κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 50% ηνπ κεξίζκαηνο ή άιισλ 
σθειεκάησλ θαη/ή πιεξσκψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο, ηνπ ζρεηηθνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 δελ έγηλε πξφλνηα γηα θηινδσξήκαηα Ξξνζσπηθνχ θαη Δθηειεζηηθψλ 
Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ (2010: €Mεδέλ).  

 
40. Κέξηζκα 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ πξνηείλεη ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2011 θαη ε δεκηά γηα ην έηνο κεηαθέξεηαη ζηα απνζεκαηηθά (2010:€ Κεδέλ). 


