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ΓΖΛΩΔΗ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ Ν. 3556/2007) 
 

Σα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ «Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ – Π. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ & ΗΑ 

Α.Δ.»  

 

Δζνήκδ Γ. Αεακαζζάδμο, Πνυεδνμξ Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο 

Αββέθα Γ. Αεακαζζάδμο - Κμκημβμφνδ, Ακηζπνυεδνμξ Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο 

Μανζέηηα Γ. Αεακαζζάδμο, Γζεοεφκμοζα φιαμοθμξ 

 

οπυ ηδκ ςξ άκς ζδζυηδηά ιαξ, εζδζηχξ πνμξ ημφημ μνζζεέκηεξ απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ 

Ακχκοιδξ Δηαζνείαξ ιε ηδκ επςκοιία «Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ – Π. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ & ΗΑ Α.Δ.», 

δδθχκμοιε ηαζ αεααζχκμοιε ιε ηδκ πανμφζα υηζ ελ υζςκ βκςνίγμοιε: 
 

1. Οζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ Ακχκοιδξ Δηαζνείαξ «Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ – Π. 

ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ & ΗΑ Α.Δ.»,. βζα ηδκ πνήζδ 01.01.2010 έςξ 31.12.2010 μζ μπμίεξ ηαηανηίζεδηακ 

ζφιθςκα ιε ηα ζζπφμκηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ, απεζημκίγμοκ ηαηά ηνυπμ 

αθδεή ηα ζημζπεία ημο εκενβδηζημφ ηαζ ημο παεδηζημφ, ηδκ ηαεανή εέζδ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα 

πνήζεςξ ηδξ εηαζνείαξ ηαεχξ ηαζ ηδξ επζπείνδζδξ πμο πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ εκμπμίδζδ ιε ηδκ ιέεμδμ 

ηδξ ηαεανήξ εέζδξ, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηζξ παναβνάθμοξ 3 ηαζ 5 ημο άνενμο 4 ημο κ.3556/07. 

 

2. Ζ έηεεζδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο απεζημκίγεζ ηαηά ηνυπμ αθδεή ηδκ ελέθζλδ, ηζξ επζδυζεζξ ηαζ 

ηδκ εέζδ ηδξ εηαζνείαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ πενζβναθήξ ηςκ ηονζυηενςκ ηζκδφκςκ ηαζ 
ααεααζμηήηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ, αάζεζ ηδξ παναβνάθμο 6 ημο άνενμο 5 ημο κ.3556/07. 

 
Αεήκα, 28 Μανηίμο 2011 

 

 

Οζ Γδθμφκηεξ 

 

 

Δζνήκδ Γ. Αεακαζζάδμο Μανζέηηα Γ. Αεακαζζάδμο Αββέθα Γ. Αεακαζζάδμο -

Κμκημβμφνδ 

 

 

Πνυεδνμξ ημο Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο 

 

 

Γζεοεφκμοζα φιαμοθμξ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο 

 

 

Ακηζπνυεδνμξ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο 
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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ  

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

 

 

Πνμξ ημοξ Μεηυπμοξ ηδξ «Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ – Π. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ & ΗΑ Α.Δ.» 

 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

 

Δθέβλαιε ηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ «Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ – Π. 

ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ & ΗΑ Α.Δ.», πμο απμηεθμφκηαζ απυ ηδκ ηαηάζηαζδ μζημκμιζηήξ εέζδξ ηδξ 31 

Γεηειανίμο 2010, ηζξ ηαηαζηάζεζξ ζοκμθζημφ εζζμδήιαημξ, ιεηααμθχκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηαζ 

ηαιεζαηχκ νμχκ ηδξ πνήζεςξ πμο έθδλε ηδκ διενμιδκία αοηή, (ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ 

εηαζνείαξ ηθεζυιεκδξ ηαζ πνμδβμφιεκδξ πνήζδξ δ επέκδοζδ ζηδ ζοββεκή εηαζνεία ακηζιεηςπίγεηαζ 

θμβζζηζηά ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ) ηαεχξ ηαζ πενίθδρδ ζδιακηζηχκ θμβζζηζηχκ πμθζηζηχκ 

ηαζ θμζπέξ επελδβδιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ. 

 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

 

Ζ δζμίηδζδ είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ εφθμβδ πανμοζίαζδ αοηχκ ηςκ μζημκμιζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ, υπςξ αοηά έπμοκ 

οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, υπςξ ηαζ βζα εηείκεξ ηζξ εζςηενζηέξ δζηθείδεξ, πμο δ δζμίηδζδ 

ηαεμνίγεζ ςξ απαναίηδηεξ, χζηε κα ηαείζηαηαζ δοκαηή δ ηαηάνηζζδ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ 

απαθθαβιέκςκ απυ μοζζχδδ ακαηνίαεζα, πμο μθείθεηαζ είηε ζε απάηδ είηε ζε θάεμξ. 

 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

 

 

Ζ δζηή ιαξ εοεφκδ είκαζ κα εηθνάζμοιε βκχιδ επί αοηχκ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ιε αάζδ ημκ 

έθεβπυ ιαξ.  Γζεκενβήζαιε ημκ έθεβπυ ιαξ ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Δθέβπμο.  Σα πνυηοπα 

αοηά απαζημφκ κα ζοιιμνθςκυιαζηε ιε ηακυκεξ δεμκημθμβίαξ, ηαεχξ ηαζ κα ζπεδζάγμοιε ηαζ 

δζεκενβμφιε ημκ έθεβπμ ιε ζημπυ ηδκ απυηηδζδ εφθμβδξ δζαζθάθζζδξ βζα ημ εάκ μζ μζημκμιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ είκαζ απαθθαβιέκεξ απυ μοζζχδδ ακαηνίαεζα. 

 

Ο έθεβπμξ πενζθαιαάκεζ ηδ δζεκένβεζα δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ απυηηδζδ εθεβηηζηχκ ηεηιδνίςκ, ζπεηζηά 

ιε ηα πμζά ηαζ ηζξ βκςζημπμζήζεζξ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ.  Οζ επζθεβυιεκεξ δζαδζηαζίεξ 

ααζίγμκηαζ ζηδκ ηνίζδ ημο εθεβηηή πενζθαιαακμιέκδξ ηδξ εηηίιδζδξ ηςκ ηζκδφκςκ μοζζχδμοξ 

ακαηνίαεζαξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, πμο μθείθεηαζ είηε ζε απάηδ είηε ζε θάεμξ.  Καηά ηδ 

δζεκένβεζα αοηχκ ηςκ εηηζιήζεςκ ηζκδφκμο, μ εθεβηηήξ ελεηάγεζ ηζξ εζςηενζηέξ δζηθείδεξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ εφθμβδ πανμοζίαζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ εηαζνείαξ, 

ιε ζημπυ ημ ζπεδζαζιυ εθεβηηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαηάθθδθςκ βζα ηζξ πενζζηάζεζξ, αθθά υπζ ιε ζημπυ 

ηδκ έηθναζδ βκχιδξ επί ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ εζςηενζηχκ δζηθείδςκ ηδξ εηαζνείαξ.  Ο 

έθεβπμξ πενζθαιαάκεζ επίζδξ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ θμβζζηζηχκ πμθζηζηχκ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ ημο εφθμβμο ηςκ εηηζιήζεςκ πμο έβζκακ απυ ηδ δζμίηδζδ, ηαεχξ ηαζ 

αλζμθυβδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ πανμοζίαζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ. 

Πζζηεφμοιε υηζ ηα εθεβηηζηά ηεηιήνζα πμο έπμοιε ζοβηεκηνχζεζ είκαζ επανηή ηαζ ηαηάθθδθα βζα ηδ 

εειεθίςζδ ηδξ εθεβηηζηήξ ιαξ βκχιδξ. 

 

 

Γλώκε 

 

Καηά ηδ βκχιδ ιαξ, μζ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πανμοζζάγμοκ εφθμβα, απυ ηάεε 

μοζζχδδ άπμρδ, ηδκ μζημκμιζηή εέζδ ηδξ Δηαζνείαξ «Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ – Π. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ & 

ΗΑ Α.Δ.», ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010 ηαζ ηδ πνδιαημμζημκμιζηή ηδξ επίδμζδ ηαζ ηζξ ηαιεζαηέξ ηδξ 

νμέξ βζα ηδ πνήζδ πμο έθδλε ηδκ διενμιδκία αοηή ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα 

Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ, υπςξ αοηά έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. 
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Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

 

α) ηδκ Έηεεζδ Γζαπείνζζδξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο πενζθαιαάκεηαζ δήθςζδ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ, δ μπμία πανέπεζ ηα πθδνμθμνζαηά ζημζπεία πμο μνίγμκηαζ ζηδκ πανάβναθμ 3δ ημο 

άνενμο 43α ημο Κ.Ν 2190/1920. 

 

α) Δπαθδεεφζαιε ηδ ζοιθςκία ηαζ ηδκ ακηζζημίπδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ Έηεεζδξ Γζαπείνζζδξ 

ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ιε ηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, ζηα πθαίζζα ηςκ 

μνζγυιεκςκ απυ ηα άνενα 43α ηαζ 37 ημο Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

  Αεήκα, 30 Μανηίμο 2011 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

 

 

 

 

ΓΡΖΓΟΡΖ Κ. ΣΑΜΑΣΖ 

Αν Μ ΟΔΛ 14761 

οκενβαγυιεκμζ Ονηςημί Λμβζζηέξ α.ε.μ.ε. 

ιέθμξ ηδξ Crowe Horwath International 

Φςη. Νέβνδ 3, 11257 Αεήκα 

Αν Μ ΟΔΛ 125 
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ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΠΡΟ ΣΖΝ 

ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ  «Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ – Π. 

ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ & ΗΑ Α.Δ.»    
 

Κφνζμζ Μέημπμζ, 

 

αξ οπμαάθθμοιε ηδκ πανμφζα Δηήζζα Έηεεζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ «Ζ 

ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ – Π. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ & ΗΑ Α.Δ.»  επί ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ ηδξ 

Δηαζνείαξ ηδξ πνήζεςξ απυ 1 Ηακμοανίμο 2010 έςξ ηαζ 31 Γεηειανίμο 2010, πμο ηαηανηίζηδηε ηαζ 

είκαζ εκανιμκζζιέκδ ιε ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ ημο Κ.Ν.2190/1920, ηαζ ημο Ν. 3556/2007 ηαζ ηζξ 

επ΄αοημφ εηδμεείζεξ εηηεθεζηζηέξ απμθάζεζξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Δπζηνμπήξ 

Κεθαθαζαβμνάξ. Ζ Έηεεζδ αοηή πνέπεζ κα ιεθεηδεεί απυ ημζκμφ ιε ηζξ Δηήζζεξ Οζημκμιζηέξ 

Καηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ ηδξ πνήζεςξ 2010, μζ μπμίεξ ζοκηάπεδηακ αάζεζ ηςκ Γζεεκχκ Πνμηφπςκ 

Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ ηαζ πανέπμοκ ακαθοηζηή πθδνμθυνδζδ βζα ηζξ αημθμοεμφιεκεξ 

ααζζηέξ θμβζζηζηέξ ανπέξ υπςξ ακαθένμκηαζ ζηζξ διεζχζεζξ επί ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ ηδξ 

31 Γεηειανίμο 2010. 

 

ηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ δ επέκδοζδ ζηδ ζοββεκή εηαζνεία ακηζιεηςπίγεηαζ θμβζζηζηά ιε ηδκ 

ιέεμδμ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ. ηζξ ζδιεζχζεζξ πανέπεηαζ δ πθδνμθυνδζδ ζπεηζηά ιε ημ πχξ εα είπακ 

δζαιμνθςεεί ηα ημκδφθζα ηδξ ηαηάζηαζδξ μζημκμιζηήξ εέζδξ ηαζ ηδξ ηαηάζηαζδξ ζοκμθζηχκ εζυδςκ 

εάκ δ ζοιιεημπή ζηδκ ζοββεκή εηαζνεία είπε απμηζιδεεί ζημ ηυζημξ ηηήζεχξ ηδξ. 

 

ηδκ πανμφζα Έηεεζδ ακαθένμκηαζ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ηδκ ελέθζλδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, ηδκ 

μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ, ηα απμηεθέζιαηα, ηδ ζοκμθζηή πμνεία ηδξ Δηαζνείαξ ηαηά ηδκ οπυ ελέηαζδ 

πνήζδ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ πμο επήθεακ. Ακαθένμκηαζ επίζδξ ηα ζδιακηζηά βεβμκυηα πμο 

έθααακ πχνα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ οπυ ελέηαζδ πνήζδξ ηαζ δ επίδναζή ημοξ ζηζξ Δηήζζεξ Οζημκμιζηέξ 

Καηαζηάζεζξ, μζ ηίκδοκμζ πμο εκδέπεηαζ κα πνμηφρμοκ βζα ηδκ Δηαζνεία ηαεχξ ηαζ μζ ζδιακηζηέξ 

ζοκαθθαβέξ πμο ηαηανηίζεδηακ ιεηαλφ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ ηςκ ζοκδεδειέκςκ ιε αοηήκ πνμζχπςκ 

ζφιθςκα ιε ημ ΓΛΠ 24. πεηζηά ιε ηζξ εηηζιήζεζξ βζα ηδκ πνήζδ 2011 πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ 

εηηζιήζεζξ αοηέξ ααζίγμκηαζ ζηδκ ηαθφηενδ δοκαηή βκχζδ ηδξ Γζμίηδζδξ ηδξ Δηαζνείαξ, ζε ζπέζδ ιε 

ηζξ ηνέπμοζεξ ζοκεήηεξ ηαζ εκένβεζεξ, ηα πναβιαηζηά απμηεθέζιαηα εκδέπεηαζ ηεθζηά κα δζαθένμοκ 

απυ αοηέξ. 

 

Δπηζθόπεζε ησλ γεληθώλ επηδόζεσλ ηεο εηαηξείαο 

 

Ζ ανκδηζηή μζημκμιζηή ζοβηονία πμο ζοκεπίζηδηε επζδεζκμφιεκδ ηαζ ημ 2010, επδνέαζε ανκδηζηά ηζξ 

ενβαζίεξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ εηαζνείαξ. Πανά ηζξ δοζημθίεξ ηαζ ηζξ έκημκεξ ζοκεήηεξ 

ακηαβςκζζιμφ δ εηαζνεία δζαηήνδζε ηδκ ημνοθαία εέζδ ζημκ ηθάδμ. 

 

Σμ  2010 μ ηφηθμξ ενβαζζχκ ηδξ εηαζνείαξ ακήθεε ζε  14.771 πζθ. εονχ  εκχ ημ ακηίζημζπμ πμζυ ηαηά 

ηδ Υνήζδ ημο 2009 ακενπυηακ ζε 17.291 πζθ εονχ. διεζχεδηε δδθαδή  ιείςζδ ηαηά 2.520 πζθ. εονχ 

ή πμζμζηυ 14,57%, πμο μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ φθεζδ πμο πανμοζζάγεηαζ ζηδκ παβηυζιζα ηαζ 

ζδζαίηενα  ζηδκ εζςηενζηή αβμνά αθθά ηαζ ζηδκ πμθζηζηή ηδξ εηαζνείαξ βζα πναβιαημπμίδζδ πςθήζεςκ 

ιε αοζηδνυηενμοξ υνμοξ ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ επζθμβή ηςκ πεθαηχκ, ιε ζημπυ ηδκ απμθοβή πζεακχκ 

επζζθαθεζχκ. 

 

Καηά ηδκ ίδζα πνήζδ, ηα Μζηηά Απμηεθέζιαηα (ηένδδ) ακήθεακ ζε 4.315,47 πζθ. ΔΤΡΩ έκακηζ 

5.903,73 πζθ. ΔΤΡΩ ημ 2009, πανμοζζάγμκηαξ ιείςζδ ηαηά 26,90% δ μπμία μθείθεηαζ ηονίςξ ζε 

ιείςζδ ημο ηφηθμο ενβαζζχκ. 

 

Σα έλμδα Γζμίηδζδξ ακήθεακ ζε 1.909,33 πζθ. ΔΤΡΩ έκακηζ 2.119,35 πζθ. ΔΤΡΩ ημ 2009 

πανμοζζάγμκηαξ ιείςζδ ηαηά 9,90% πμο μθείθεηαζ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ζηδ ιείςζδ δαπακχκ βζα 

αιμζαέξ.  

 

Σα έλμδα Γζάεεζδξ ακήθεακ ζε 3.074,67 πζθ. ΔΤΡΩ έκακηζ 3.402,91 πζθ. ΔΤΡΩ ημ 2009 

πανμοζζάγμκηαξ ιείςζδ ηαηά 9,65% πμο επίζδξ μθείθεηαζ, ζηζξ ιεζςιέκεξ πνμιήεεζεξ πςθήζεςκ πμο 

ηαηααάθθμκηαζ ζε πεθάηεξ ηαζ  ζε ακηζπνμζχπμοξ . 

 

Σα Λμζπά έλμδα  ακήθεακ ζε 812,30 πζθ. ΔΤΡΩ έκακηζ 986,55 πζθ. ΔΤΡΩ ημ 2009 πανμοζζάγμκηαξ 

ιείςζδ  ηαηά 17,66%.  Σμ ημκδφθζ αοηυ αθμνά, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ηζξ πνμαθέρεζξ βζα επζζθαθείξ 

απαζηήζεζξ.  



Η ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ & ΙΑ Α.Ε. 
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205 ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. 104 42 Σηλ.  210  5198000 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τρήσης 1
ης

 Ιανοσαρίοσ – 31
ης 

 Δεκεμβρίοσ 2010 

 

 7 

 

Οζ γδιίεξ πνμ θυνςκ, πνδιαημδμηζηχκ, επεκδοηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ απμζαέζεςκ (EBITDA) 

δζαιμνθχεδηακ ζε 455,25 πζθ. ΔΤΡΩ έκακηζ ηενδχκ 643,84 πζθ. ΔΤΡΩ ημ 2009, πανμοζζάγμκηαξ 

ιείςζδ ηαηά 1.099,09 πζθ. ΔΤΡΩ. 

 

Οζ γδιίεξ πνμ Φυνςκ ακήθεακ ζε 1.347,57 πζθ. ΔΤΡΩ  έκακηζ γδιζχκ 123,00 πζθ. ΔΤΡΩ ημ 2009. 

Οζ γδιίεξ ιεηά ημοξ Φυνμοξ ακήθεακ ζε 1.242,59 πζθ. ΔΤΡΩ έκακηζ γδιζχκ 224,09 πζθ. ΔΤΡΩ ημ 

2009. 

 

Σμ κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό ηδξ εηαζνείαξ ηδκ 31.12.2010 δζαιμνθχεδηε ζε € 20.977,03 πζθ. 

έκακηζ πμζμφ € 21.790,85 πζθ. ηδκ 31.12.2009.  

Σδκ 31.12.2010 ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό βζα ηδκ εηαζνεία δζαιμνθχεδηε ζε € 8.923,82 πζθ. 

έκακηζ πμζμφ € 9.288,21 πζθ. ηδκ 31.12.2009.  

Καηά ηδκ θήλδ ηδξ πνήζδξ 2010, ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ βζα ηδκ εηαζνεία δζαιμνθχεδηε ζε €  

7.564,14 πζθ. έκακηζ πμζμφ € 7.499,76 πζθ. ηδξ πνμδβμφιεκδξ πνήζδξ.  

 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

 

 2010 2009 

Οηθνλνκηθήο Γηαξζξώζεσο     

Κοηθ/νμφκηα Πεν/ζαηά ημζπεία/φκμθμ Πεν/ζαηχκ ημζπείςκ 29,85% 29,89% 

φκμθμ Τπμπνεχζεςκ / Ίδζα Κεθάθαζα 33,86% 31,81% 

Γαλεηαθήο Δπηβαξύλζεσο     

Σναπεγζηέξ Τπμπνεχζεζξ / Ίδζα ηεθάθαζα 8,38% 6,94% 

Απόδνζεο θαη Απνδνηηθόηεηαο     

Καεανά Κένδδ πνμ Φυνςκ / Πςθήζεζξ -9,12% -0,71% 

Καεανά Κένδδ ιεηά Φυνςκ / Πςθήζεζξ -8,41% -1,30% 

Μζηηά Κένδδ / Πςθήζεζξ 29,22% 34,14% 

Καεανά Κένδδ πνμ Φυνςκ / Ίδζα Κεθάθαζα -6,03% -0,52% 

Ρεπζηόηεηαο     

Γεκζηήξ Ρεοζηυηδηαξ 3,26 3,15 

 

 

Απυ πθεονάξ ακαβκςζζιυηδηαξ δ εθδιενίδα ζοκεπίγεζ κα απμηεθεί ηδκ ιεβαθφηενδ ηαεδιενζκή 

μζημκμιζηή εθδιενίδα. φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ ένεοκαξ Bari 2010b (α’ ελάιδκμ) ηδξ εηαζνίαξ 

Focus, δ Ναοηειπμνζηή δζααάγεηαζ ηαεδιενζκά απυ 63.000 ακαβκχζηεξ (66% πενζζζυηενμοξ απυ ηδκ 

δεφηενδ μζημκμιζηή εθδιενίδα). φιθςκα ιε ηδκ ίδζα ένεοκα ζηζξ εηδυζεζξ ημο αααάημο δ 

Ναοηειπμνζηή έπεζ δζπθάζζα ακαβκςζζιυηδηα απυ ηδκ ζααααηζάηζηδ έηδμζδ ηδξ 2
δξ

  διενήζζαξ 

μζημκμιζηήξ εθδιενίδαξ. 

  

ηαεενά ακμδζηή πμνεία πανμοζζάγεζ ηαζ μ δζαδζηηοαηυξ πχνμξ (site) ηδξ Ναοηειπμνζηήξ 

www.naftemporiki.gr . φιθςκα ιε ηδκ online ένεοκα Nielsen online -Market Intelligence  ηδξ 

δζεεκμφξ εηαζνείαξ ιεηνήζεςκ Nielsen, μζ ιμκαδζημί επζζηέπηεξ ημο site ημκ Γεηέιανζμ ημο 2010  

έθεαζακ ημοξ 1.199.615 ζδιεζχκμκηαξ αφλδζδ 11,7% ζε ζπέζδ ιε ημκ Γεηέιανζμ ημο 2009. Σμ 

 ζφκμθμ ηςκ επζζηέρεςκ λεπέναζε ηα 4,8 εηαημιιφνζα πανμοζζάγμκηαξ αφλδζδ 11,2% ζημ ίδζμ 

δζάζηδια. 

  

 

Ακμδζηή πμνεία πανμοζζάγεζ ηαζ μ κέμξ δζαδζηηοαηυξ πχνμξ ηδξ εηαζνίαξ , ημ site ροπαβςβίαξ 

www.clickatlife.gr . To 1o δίιδκμ θεζημονβίαξ ημο ζφιθςκα ιε ηδκ  Nielsen online -Market 

Intelligence  πανμοζίαζε αφλδζδ ηςκ ιμκαδζηχκ επζζηεπηχκ ηαηά 35,8%, θεάκμκηαξ ημκ Γεηέιανζμ 

ημο 2010 ημοξ 143.870 ιμκαδζημφξ επζζηέπηεξ. 

http://www.naftemporiki.gr/
http://www.clickatlife.gr/
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ηνηρεία κεηνρήο 

 

Ζ ηζιή ηδξ ιεημπήξ ηδξ εηαζνίαξ, απυ 0,71 ΔΤΡΩ ζηζξ 31.12.2009 δζαιμνθχεδηε ζε 0,40 ΔΤΡΩ ζηζξ 

31.12.2010, πανμοζζάγμκηαξ ιείςζδ ηαηά 43,66%. Ακηίζημζπα, μ Γεκζηυξ Γείηηδξ ημο 

Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ απυ 2.196,16 ιμκάδεξ ζηζξ 31.12.2009 δζαιμνθχεδηε ζε 1.413,94 ιμκάδεξ 

ζηζξ 31.12.2010, πανμοζζάγμκηαξ ιείςζδ ηαηά 35,62%. 

 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 1/1-31/12/2010 

 

Πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ πνήζδξ, δ θαζυκ εηηοπςηζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ εθδιενίδαξ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ 

δζεηυπδ, θυβς ημο βεβμκυημξ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ εθδιενίδα ακέζηεζθε ηδ θεζημονβία ηδξ. Ζ ελέθζλδ 

αοηή επδνέαζε ανκδηζηά ηα μζημκμιζηά ζημζπεία ηδξ Ναοηειπμνζηήξ ζημ ζηέθμξ ηςκ εζυδςκ ηαζ ηαη’ 

επέηηαζδ ηαζ ηςκ ηενδχκ. ημ ιέηςπμ ηδξ θαζυκ εηηοπςηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ δ Ναοηειπμνζηή 

ζοκήρε ζφιααζδ εηηοπςηζηήξ ζοκενβαζίαξ ιε ηδκ εθδιενίδα ΥΩΡΑ ηαζ έηζζ ζε έκα ααειυ ηάθορε ημ 

ανκδηζηυ απμηέθεζια θυβς ηδξ απχθεζαξ ηδξ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ. Δπίζδξ, ιέζα ζηδ πνήζδ 

ζοκήθεδζακ επζπεζνδιαηζηέξ ζοιθςκίεξ εηηοπςηζημφ παναηηήνα ιε ιζηνυηενεξ πενζθενεζαηέξ 

εθδιενίδεξ. 

 

ηζξ 14/01/2010 δ Ναοηειπμνζηή απεθάζζζε ηδ ζοιιεημπή ζηδκ αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ 

ΔΤΡΩΠΖ ΑΔ ηαηά 350.000,00 Δονχ, δδθαδή απυ 4.350.000,00 Δονχ ζε 4.700.000,00 Δονχ ιε 

αφλδζδ ηδξ μκμιαζηζηήξ ηζιήξ ηδξ ιεημπήξ ηαηά 7,00 Δονχ, δδθαδή απυ 87,00 Δονχ ζε 94,00 Δονχ. 

Σμ κέμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ εηαζνείαξ δζαιμνθχεδηε ζε 4.700.000,00 Δονχ δζαζνμφιεκμ ζε 50.000 

ιεημπέξ ιε μκμιαζηζηή αλία 94,00 Δονχ εηάζηδ. Ζ εηαζνεία ιαξ ζοιιεηείπε ζηδκ αφλδζδ ημο 

ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ ΔΤΡΩΠΖ ιε ηδκ ηαηααμθή πμζμφ 20.650,00 Δονχ, ημ μπμίμ ακηζζημζπεί 

ζημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηδξ (350.000,00 Δονχ Υ 5,90% ). 

 

Ζ εηαζνία δζεονφκμκηαξ ηζξ επεκδφζεζξ ηδξ ζημ πχνμ ημο δζαδζηηφμο θάκζανε ημκ Νμέιανζμ έκα κέμ 

site βζα ημ πχνμ ημο lifestyle ιε ηδκ επςκοιία click@Life (www.clickatlife.gr). Σμ ζοβηεηνζιέκμ site 

απμηεθεί έκακ πθήνδ μδδβυ πυθδξ βζα ηδκ Αεήκα ηαζ ηδ Θεζζαθμκίηδ ιε επζπθέμκ ηάθορδ βζα εέιαηα  

δζαηνμθήξ, οβείαξ ηαζ εογςίαξ. Απεοεφκεηαζ ζημ δοκαιζηυ πχνμ ηδξ ροπαβςβίαξ ηαζ ημο εο γδκ μ 

μπμίμξ πνμαθέπεηαζ υηζ εα πανμοζζάζεζ ζδιακηζηή ακάπηολδ ζημ δζαδίηηομ ημ πνμζεπέξ δζάζηδια. Με 

ηδκ επέκδοζδ αοηή δ εηαζνία δζεονφκεζ ημ αηνμαηήνζυ ηδξ αθθά ηαζ ημ πεθαημθυβζμ ηςκ οπμρδθίςκ 

δζαθδιζγμιέκςκ ζε ηαηδβμνίεξ πμο δεκ ηαθφπημκηαζ απυ ημ  naftemporiki.gr. Γζα ημ θακζάνζζια ημο 

clickatlife έβζκε δζαθδιζζηζηή ηαιπάκζα ιε πνήζδ ημο outdoor(metro) print media (εαδμιαδζαία free 

press) ηαζ δζαδίηηομ (Google ad words & display advertising). Οζ πνχηεξ εκδείλεζξ βζα ημ site είκαζ 

εεηζηέξ. Πανμοζίαζδ αφλδζδ επζζηερζιυηδηαξ ημ 1μ δίιδκμ θεζημονβίαξ ημο ζε επίπεδμ ιμκαδζηχκ 

επζζηεπηχκ 35,8%. φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα Nielsen online, μζ ιμκαδζημί ημο επζζηέπηεξ ημκ 

Γεηέιανζμ 2010 ήηακ 143.870, εκχ ζημκ ηέηανημ ιήκα θεζημονβίαξ ημο ζοβηεκηνχκεζ πενζζζυηενμοξ 

απυ 200 πζθ. ιμκαδζημφξ επζζηέπηεξ/ιήκα. 

 

Ο ειπθμοηζζιυξ ημο site www.naftemporiki.gr ιε κέεξ εκυηδηεξ ηαζ οπδνεζίεξ ηαεχξ ηαζ δ εονφηενδ 

δναζηδνζμπμίδζδ ηδξ Ναοηειπμνζηήξ ζε κέεξ ρδθζαηέξ εθανιμβέξ, ζοκεπίζηδηε ηαζ ημ 2010.  Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα: 

 

Γδιζμονβήεδηε εζδζηή εθανιμβή βζα ηα ηζκδηά ηδθέθςκα ηφπμο iPhone ιέζς ηδξ μπμίαξ πανέπεηαζ δ 

πθήνδξ εζδδζεμβναθία ημο naftemporiki.gr ιαγί ιε πμθοιεζζηυ πενζεπυιεκμ (video, audio, graphics). 

Γδιζμονβήεδηε ημ κέμ email newsletter Σέπκδ+Εςή  απμηθεζζηζηά βζα ημοξ ζοκδνμιδηέξ ηδξ 

εθδιενίδαξ, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ άνενα βζα ηζξ ηέπκεξ ηαζ ημκ πμθζηζζιυ ηαεχξ ηαζ πνμηάζεζξ 

ροπαβςβίαξ. 

Ξεηίκδζε δ απμζημθή εκυξ κέμο πνδιαηζζηδνζαημφ newsletter απμηθεζζηζηά βζα ημοξ ζοκδνμιδηέξ ηδξ 

εθδιενίδαξ.  Σμ ζοβηεηνζιέκμ newsletter απμζηέθθεηαζ δφμ θμνέξ ηδκ διένα ηαζ πενζέπεζ ζε αάεμξ 

ζπμθζαζιυ υθςκ ηςκ ελεθίλεςκ ζημ ΥΑ ηαεχξ ηαζ ηζξ ααζζηυηενεξ επζπεζνδιαηζηέξ εζδήζεζξ. 

 

Ζ Ναοηειπμνζηή πνμπχνδζε ημκ Οηηχανζμ ζε ζοκμθζηή ακαιυνθςζδ ημο layout ηδξ έηδμζδξ 

παναημθμοεχκηαξ ηζξ ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκεξ ακάβηεξ ημο ζφβπνμκμο ακαβκχζηδ. Πνμζηέεδηακ 

πενζζζυηενεξ έβπνςιεξ ζεθίδεξ, αεθηζχεδηε δ πμζυηδηα ημο θςημβναθζημφ οθζημφ, 

επακαζπεδζάζηδηακ υθεξ μζ εκυηδηεξ φθδξ ηαζ δ εθδιενίδα ζοκμθζηά απέηηδζε πζμ ζφβπνμκδ εζηυκα 

ιε ηαθφηενδ ηαηακμιή φθδξ, αθθαβέξ πμο ακαδεζηκφμοκ πμθφ ηαθφηενα ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδκ 

ηαεζζημφκ εθηοζηζηυηενδ πνμξ ημοξ ακαβκχζηεξ ηδξ. 

 

http://www.clickatlife.gr/


Η ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ & ΙΑ Α.Ε. 
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205 ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. 104 42 Σηλ.  210  5198000 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τρήσης 1
ης

 Ιανοσαρίοσ – 31
ης 

 Δεκεμβρίοσ 2010 

 

 9 

Σμκ Μάνηζμ δ εηαζνία θάκζανε έκα ηαζκμφνζμ εηδμηζηυ πνμσυκ, ημ Green Tank. Ζ απυθαζδ έηδμζδξ 

ααζίζηδηε ζημ ζδιακηζηυ επζπεζνδιαηζηυ εκδζαθένμκ πμο πανμοζζάγεζ μ ηθάδμξ ηδξ Δκένβεζαξ ηαζ ημο 

Πενζαάθθμκημξ, ημιείξ ημοξ μπμίμοξ ηαθφπηεζ δ έηδμζδ. Σμ πενζμδζηυ ηοηθμθμνεί ηάεε ηνίιδκμ ιαγί 

ιε ηδκ εθδιενίδα, απμηθεζζηζηά βζα ημοξ ζοκδνμιδηέξ ηδξ. Ζ ιέπνζ ηχνα πμνεία ημο είκαζ εεηζηή 

πανμοζζάγμκηαξ ηάεε ιήκα αλζυθμβδ δζαθδιζζηζηή απμννυθδζδ. 

 

Ζ δναζηδνζυηδηα ηδξ δζμνβάκςζδξ ζειζκανίςκ ζοκεπίζεδηε ζηακμπμζδηζηά ηαζ ζημ 2010 

πνμζδίδμκηαξ μζημκμιζηά μθέθδ ζηδκ εηαζνεία ηαεχξ ηαζ εκίζποζδ ηδξ ζοκδνμιδηζηήξ αάζδξ ηδξ 

εθδιενίδαξ ιέζς ηδξ έιιεζδξ επζννμήξ πμο δ δναζηδνζυηδηα αοηή αζηεί.  

 

 

Ζ εηαζνεία  πνμέαδ ζε θήρδ Σναπεγζημφ ιαηνμπνυεεζιμο δακείμο βζα ηεθάθαζμ ηίκδζδξ ιε ζημπυ 

ηδκ ακάπηολδ ενβαζζχκ ηδξ «Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ - Π. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ ΚΑΗ ΗΑ Α.Δ.» πμζμφ € 

800πζθ εονχ. Ζ δζάνηεζα ημο δακείμο είκαζ ηνία έηδ, απμπθδνςηέμ ζε ηνζιδκζαίεξ ζζυπμζεξ δυζεζξ 

ανπήξ βεκμιέκδξ ηδκ 29/8/2010 ιε δοκαηυηδηα πνυςνδξ ελυθθδζδξ πςνίξ πμζκή. Ο  εηημηζζιυξ ημο 

Γακείμο αοημφ είκαζ ηνζιδκζαίμξ ηαζ δ εηαζνεία δεκ επζαανφκεηαζ ιε εζζθμνά 0,60% δζυηζ δ 

πνδιαημδυηδζδ πνμένπεηαζ απυ ηεθάθαζα ηδξ Δονςπασηήξ Σνάπεγαξ Δπεκδφζεςκ. 

Πένακ ηδξ βεκζηυηενδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ ηνίζδξ πμο υπςξ πνμακαθένεδηε πθήηηεζ ηαζ ημκ ηθάδμ 

ιαξ, δεκ οπάνπμοκ άθθα ζδιακηζηά βεβμκυηα πμο κα έπμοκ επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. 

εκαληηθά Γεγνλόηα Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ηζνινγηζκνύ 

 

Γεκ οπάνπμοκ ιεηαβεκέζηενα ηδξ 31δξ Γεηειανίμο 2010 βεβμκυηα πμο κα επδνεάγμοκ μοζζςδχξ ηδκ 

πνδιαημμζημκμιζηή εέζδ ηδξ Δηαζνείαξ, βζα ηα μπμία κα επζαάθθεηαζ ακαθμνά απυ ηα Γζεεκή Πνυηοπα 

Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ.  

 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ & ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ  

 

Ζ εηαζνεία, ζημ πθαίζζμ ηςκ ζοκήεςκ επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ, είκαζ εηηεεεζιέκδ ζε ιζα 

ζεζνά πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαζ επζπεζνδιαηζηχκ ηζκδφκςκ ηαζ ααεααζμηήηςκ, πμο ζοκδέμκηαζ ηυζμ ιε 

ηδ βεκζηυηενδ μζημκμιζηή ζοβηονία υζμ ηαζ ιε ηζξ εζδζηυηενεξ ζοκεήηεξ πμο δζαιμνθχκμκηαζ ζηδκ 

εβπχνζα αβμνά ημο μζημκμιζημφ ηφπμο. Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ πανέπεζ βναπηέξ μδδβίεξ ηαζ 

ηαηεοεφκζεζξ βζα ηδκ βεκζηή δζαπείνζζδ ημο ηζκδφκμο ηαεχξ ηαζ εζδζηέξ μδδβίεξ βζα ηδκ δζαπείνζζδ 

ζοβηεηνζιέκςκ ηζκδφκςκ υπςξ μ ηίκδοκμξ νεοζηυηδηαξ, μ ηίκδοκμξ επζημηίμο ηαζ μ πζζηςηζηυξ 

ηίκδοκμξ. 

ηδ ζοκέπεζα ακαθένμκηαζ μζ ζδιακηζημί απυ ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ ηζξ ααεααζυηδηεξ πμο εκδέπεηαζ κα 

ακηζιεηςπίζεζ δ εηαζνεία, ιε ηδκ επζζήιακζδ υηζ εηηυξ αοηχκ ιπμνεί κα ακαηφρμοκ ηαζ πεναζηένς 

ηίκδοκμζ ηαζ ααεααζυηδηεξ – πμο επί ημο πανυκημξ δεκ ακαθένμκηαζ είηε δζυηζ δεκ είκαζ βκςζημί είηε 

δζυηζ ηνίκμκηαζ ςξ ιδ ζδιακηζημί - ιε επζπηχζεζξ ζηδ ιεθθμκηζηή ηενδμθμνία ηαζ ηδκ εκ βέκεζ 

μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηδξ εηαζνείαξ.  

 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 

α) πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο  

Ζ εηαζνεία δεκ εηηίεεηαζ ζε ζοκαθθαβιαηζηυ ηίκδοκμ βζαηί ημ ζφκμθμ ηςκ ζοκαθθαβχκ δζεκενβείηαζ ζε 

εονχ.  

β) Κίλδπλνο επηηνθίνπ  
Ο ηίκδοκμξ επζημηίμο είκαζ ιζηνυξ θυβς ημο εθεβπυιεκμο φρμοξ ηςκ δακείςκ ημ πμζμζηυ ηςκ μπμίςκ 

ζε ζπέζδ ιε ηα απαζπμθμφιεκα ηεθάθαζα είκαζ  ιζηνυ.  

 

γ) Πηζηωηηθόο θίλδπλνο 

Ζ εηαζνεία δεκ έπεζ ζδιακηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ πζζηςηζημφ ηζκδφκμο. Οζ πμκδνζηέξ πςθήζεζξ ηαεχξ 

ηαζ δ πανμπή οπδνεζζχκ βίκμκηαζ ηονίςξ ζε πεθάηεξ ιε ιεζςιέκμ ααειυ απςθεζχκ, δ δε είζπναλδ 

αοηχκ βίκεηαζ ιε ιεηνδηά ηαζ ιεηαπνμκμθμβδιέκεξ επζηαβέξ. Οζ θζακζηέξ πςθήζεζξ βίκμκηαζ ημζξ 

ιεηνδημίξ. 

 ηα πθαίζζα εθέβπμο ημο πζζημδμηζημφ ηζκδφκμο δ εηαζνεία ιενζικά ιε αάζδ ηδκ αημθμοεμφιεκδ 

πμθζηζηή βζα ηδκ ηαηά ημ δοκαηυκ δζαζπμνά ηςκ πςθήζεχκ ηδξ ζε ιεβάθμ ανζειυ πεθαηχκ, 

παναημθμοεεί ηαζ αλζμθμβεί ζε ζοκεπή αάζδ ημ φρμξ ηςκ απαζηήζεςκ χζηε μζ πμνδβμφιεκεξ 

πζζηχζεζξ κα ιδκ οπενααίκμοκ ημ ακά πεθάηδ μνζζεέκ πζζηςηζηυ υνζμ.  
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δ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ζ ζοκεηή δζαπείνζζδ ηδξ νεοζηυηδηαξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ φπανλδ ημο ηαηάθθδθμο ζοκδοαζιμφ 

νεοζηχκ δζαεεζίιςκ ηαζ εβηεηνζιέκςκ ηναπεγζηχκ πζζηχζεςκ. Ζ εηαζνεία εθέβπεζ δζανηχξ ημ πμζυ 

ημο αναποπνυεεζιμο δακεζζιμφ ηαεχξ ηαζ ηδκ ακαθμβία αοημφ πνμξ ηζξ ζοκμθζηέξ οπμπνεχζεζξ, ηδ 

ζφκεεζδ ηςκ ζοκμθζηχκ οπμπνεχζεςκ ηαζ δζαπεζνίγεηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο ιπμνεί κα δδιζμονβδεμφκ 

απυ έθθεζρδ επανημφξ νεοζηυηδηαξ θνμκηίγμκηαξ κα οπάνπμοκ πάκηα ελαζθαθζζιέκεξ ηναπεγζηέξ 

πζζηχζεζξ πνμξ πνήζδ. Οζ οπάνπμοζεξ δζαεέζζιεξ απνδζζιμπμίδηεξ εβηεηνζιέκεξ ηναπεγζηέξ πζζηχζεζξ 

πνμξ ηδκ Δηαζνεία, είκαζ επανηείξ χζηε κα ακηζιεηςπζζηεί μπμζαδήπμηε πζεακή έθθεζρδ ηαιεζαηχκ 

δζαεεζίιςκ. Ζ εηαζνεία θνμκηίγεζ κα δζαπεζνίγεηαζ ημ ηεθάθαζμ ηίκδζδξ ιε ηέημζμκ ηνυπμ χζηε κα 

εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ πζεακμί ηίκδοκμζ νεοζηυηδηαξ ηαζ ηαιεζαηχκ εζζνμχκ. 

 

ε) Λνηπνί θίλδπλνη 
α)Γεκνζηνγξαθηθό ραξηί 

Οζ ηζιέξ ημο δδιμζζμβναθζημφ πάνημο οπυηεζκηαζ ζε ιεηααμθέξ ακάθμβα ιε ηδκ πνμζθμνά ηαζ ηδ 

γήηδζδ. Ζ ζοιιεημπή ημο ζηα ζοκμθζηά έλμδα παναβςβήξ ηδξ εηαζνείαξ είκαζ ζδιακηζηή. Γζα ηδ 

δζαπείνζζδ ημο ηζκδφκμο απυ ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ηζιχκ ημο δδιμζζμβναθζημφ πάνημο δ εηαζνεία ηθείκεζ 

ηζιέξ βζα ηζξ πνμιήεεζεξ εκυξ έημοξ ιε δφμ πνμιδεεοηέξ ιε απμηέθεζια κα ελμιαθφκεηαζ μ ηίκδοκμξ 

απυ ηζξ εκδεπυιεκεξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ ηζιήξ εκηυξ ημο έημοξ. 
β)Παξάγνληεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θύζεο 

Ζ γήηδζδ ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ μζ πςθήζεζξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ εηαζνείαξ 

επδνεάγμκηαζ απυ δζάθμνμοξ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ υπςξ δ μζημκμιζηή ααεααζυηδηα ηαζ δ φθεζδ. 

Δπίζδξ ηοαενκδηζηέξ πνςημαμοθίεξ κμιμεεηζημφ παναηηήνα εκδέπεηαζ κα επδνεάζμοκ ανκδηζηά ηδκ  

μζημκμιζηή εέζδ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ εηαζνείαξ. Γζα ηδ δζαπείνδζδ ηςκ ακςηένς ηζκδφκςκ δ 

εηαζνεία επζηαπφκεζ ηδκ επέηηαζδ ηδξ ζε κέεξ οπδνεζίεξ υπςξ ηαηςηένς πενζβνάθμκηαζ, δίκμκηαξ 

επζπθέμκ έιθαζδ ζημκ πενζμνζζιυ ημο ηυζημοξ θεζημονβίαξ ηδξ.  
 

 

ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ 2011 

 

Ζ ζοννίηκςζδ ηδξ δζαθδιζζηζηήξ δαπάκδξ ηαζ δ πηχζδ ηδξ ακαβκςζζιυηδηαξ εα ζοκεπζζεμφκ ηαζ 

ιέζα ζημ 2011, ηαεχξ μ ηθάδμξ εζζένπεηαζ ζε πενίμδμ ζμαανήξ φθεζδξ ηαζ δ αβμνά δεκ δείπκεζ 

ζδιάδζα ακάηαιρδξ. Αοηυ ζοιααίκεζ ηονίςξ θυβς ηδξ ηνίζδξ πνέμοξ ηδκ μπμία δ πχνα ιαξ αζχκεζ ιε 

πνςημθακή έκηαζδ, βεβμκυξ ημ μπμίμ έπεζ μδδβήζεζ ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηαηακαθςηζηή 

δναζηδνζυηδηα ζε φθεζδ. Αοηυ ιε ηδ ζεζνά ημο έπεζ μδδβήζεζ αθεκυξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ζε πενζζημθή 

δαπακχκ ιε πνχηδ ζηδ θίζηα ηδ δζαθδιζζηζηή δαπάκδ ηαζ αθεηένμο ημοξ ηαηακαθςηέξ κα δζαεέημοκ 

υθμ ηαζ θζβυηενα πνήιαηα ζημ κα αβμνάγμοκ ή κα απμηημφκ ζοκδνμιή ζε εθδιενίδεξ. 

 

Όθα ηα παναπάκς ηεθζηά εα έπμοκ ζακ απμηέθεζια κα επδνεάζμοκ ηα μζημκμιζηά απμηεθέζιαηα ηδξ 

εηαζνείαξ δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ βζα κα εθαπζζημπμζήζεζ ηδκ επίδναζδ ημοξ εα εθανιυζεζ ακηίζημζπμ 

πνυβναιια πενζζημθήξ δαπακχκ. 

 

Σνείξ είκαζ μζ άλμκεξ πάκς ζημοξ μπμίεξ εα ααζζζεεί δ ζηναηδβζηή ηδξ εηαζνείαξ βζα ημ 2011. 

 

Ο πνχημξ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημκ πενζμνζζιυ ημο ηυζημοξ θεζημονβίαξ ηδξ εηαζνείαξ ζε ααειυ υιςξ πμο 

δεκ εα επδνεάζεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ εθδιενίδαξ ηαζ ηςκ θμζπχκ πνμσυκηςκ εκδιένςζδξ. 

 

Ο δεφηενμξ αθμνά ηζξ πμθζηζηέξ εηείκεξ μζ μπμίεξ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ ακάπηολδ πνμσυκηςκ ηαζ 

οπδνεζζχκ ηα μπμία εα ζημπεφμοκ ζηδκ πεναζηένς ζηακμπμίδζδ ηςκ ζοκδνμιδηχκ, εκζζπφμκηαξ ιε 

αοηυ ημκ ηνυπμ ηδκ οθζζηάιεκδ ζοκδνμιδηζηή αάζδ.   

 

Ο ηνίημξ άλμκαξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ δζεφνοκζδ ηδξ πανμοζίαξ ηδξ εηαζνείαξ ζημ πχνμ ημο δζαδζηηφμο 

είηε εκζζπφμκηαξ ηα οθζζηάιεκα sites ιέζς ηδξ ακάπηολδξ επζπθέμκ εκμηήηςκ ή εονφηενδξ πανμοζίαξ 

ημοξ ζηζξ κέεξ δθεηηνμκζηέξ πθαηθυνιεξ είηε ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ κέςκ sites ηα μπμία εα ηαθφπημοκ 

ηζξ ακάβηεξ κέςκ εειαηζηχκ πεδίςκ. 
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ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 

Ωξ ζοκδεδειέκα ιένδ ηαηά ημ Γ.Λ.Π. 24 κμμφκηαζ, εοβαηνζηέξ εηαζνείεξ, εηαζνείεξ ιε ημζκυ 

ζδζμηηδζζαηυ ηαεεζηχξ ή/ηαζ Γζμίηδζδ ιε ηδκ εηαζνεία, ζοββεκείξ ιε αοηήκ εηαζνείεξ, ηαεχξ επίζδξ ηα 

ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηαζ ηα Γζμζηδηζηά ζηεθέπδ ηδξ εηαζνείαξ.  

 

ηδκ πανμφζα πνήζδ ηα πμζά έπμοκ πνμηφρεζ απυ ζοκαθθαβέξ ηδξ Δηαζνείαξ ιε ηδ ζοββεκή 

επζπείνδζδ «ΔΡΑΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ.» ηαζ ιε ηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο ηαζ ηα δζμζηδηζηά ζηεθέπδ ηδξ εηαζνείαξ.   

 

     ΓΗΔΣΑΗΡΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ / ΑΓΟΡΔ 1/1-31/12/2010 

Π
 Ω

 Λ
 Ζ

 T
 Ζ

 
 

Α Γ Ο Ρ Α  T Ζ  

  Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔ ΔΡΑΜΟ ΑΔ ΤΝΟΛΟ 

Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔ 0,00 290,42 290,42 

ΔΡΑΜΟ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 0,00 290,42 290,42 

 
        

  

    ΓΗΔΣΑΗΡΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ / ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 31/12/2010 

Α
 Π

 Α
 Η

 T
 Ζ

 
 Ζ

 

Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Ζ 

  Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔ ΔΡΑΜΟ ΑΔ ΤΝΟΛΟ 

Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΜΟ ΑΔ 750,23 0,00 750,23 

ΤΝΟΛΟ 
750,23 0,00 750,23 

     

     

     β) πλαιιαγέο κε κέιε ηεο Δηνίθεζεο θαη κέιε νηθνγελεηώλ ηνπο 1/1- 31/12/2010 14.380,10 

  

γ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα  κέιε ηεο Δηνίθεζεο θαη πξνο ηα κέιε νηθνγελεηώλ ηνπο 

ηελ 31/12/2010 4.710,02 

  

δ) Ακνηβέο Δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ 1/1-31/12/2010 177.009,96 

  

ε) Ακνηβέο κειώλ Δηνίθεζεο 1/1-31/12/2010 14.380,10 

 

  
 

IΓΗΔ ΜΔΣΟΥΔ 

 

Ζ εηαζνεία ηαηά ηδκ 31δ Γεηειανίμο 2010 δεκ ηαηείπε Ίδζεξ Μεημπέξ.  

 

Πιεξνθνξίεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 7 ηνπ λ. 3556/2007 θαη Δπεμεγεκαηηθή ‘Έθζεζε πξνο ηελ 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ. 

 

 α. Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο 

Σμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ Δηαζνείαξ ακένπεηαζ ζε επηά εηαημιιφνζα εηαηυκ μβδυκηα πζθζάδεξ 

πεκηαηυζζα μβδυκηα ηέζζενα εονχ (7.180.584,00 εονχ) δζαζνμφιεκμ ζε είημζζ ηνία εηαημιιφνζα 

εκκζαηυζζεξ ηνζάκηα πέκηε πζθζάδεξ δζαηυζζεξ μβδυκηα (23.935.280) ημζκέξ  μκμιαζηζηέξ ιεηά ρήθμο 

ιεημπέξ, μκμιαζηζηήξ αλίαξ ηνζάκηα θεπηά (0,30) δ ηάεε ιία. Οζ ιεημπέξ ηδξ Δηαζνείαξ ζημ ζφκμθυ 

ημοξ είκαζ εζζδβιέκεξ πνμξ δζαπναβιάηεοζδ ζηδκ Αβμνά Αλζχκ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ. Σα 

δζηαζχιαηα ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνείαξ πμο πδβάγμοκ απυ ηδ ιεημπή ηδξ είκαζ ακάθμβα ιε ημ πμζμζηυ 

ημο ηεθαθαίμο, ζημ μπμίμ ακηζζημζπεί δ ηαηααθδιέκδ αλία ηδξ ιεημπήξ. Κάεε ιεημπή πανέπεζ ημ 

δζηαίςια ιζαξ ρήθμο. Ζ εοεφκδ ηςκ ιεηυπςκ πενζμνίγεηαζ ζηδκ μκμιαζηζηή αλία ηςκ ιεημπχκ πμο 
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ηαηέπμοκ. Δζδζηυηενα, ηάεε ιεημπή πανέπεζ υθα ηα δζηαζχιαηα πμο πνμαθέπεζ μ Νυιμξ ηαζ ημ 

Καηαζηαηζηυ ηδξ εηαζνείαξ δδθ.  

 

• ημ δζηαίςια επί ημο ιενίζιαημξ απυ ηα εηήζζα ή ηα ηαηά ηδκ εηηαεάνζζδ ηένδδ ηδξ Δηαζνείαξ. 

Πμζμζηυ 35% ηςκ ηαεανχκ ηενδχκ ιεη’ αθαίνεζδ ιυκμκ ημο ηαηηζημφ απμεειαηζημφ δζακέιεηαζ απυ 

ηα ηένδδ ηάεε πνήζδξ ζημοξ ιεηυπμοξ ςξ πνχημ ιένζζια, εκχ δ πμνήβδζδ πνυζεεημο ιενίζιαημξ 

απμθαζίγεηαζ απυ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ. Μένζζια δζηαζμφηαζ ηάεε ιέημπμξ, ηαηά ηδκ διενμιδκία 

πνμζδζμνζζιμφ δζηαζμφπςκ ιενίζιαημξ. Σμ ιένζζια ηάεε ιεημπήξ ηαηααάθθεηαζ ζημ ιέημπμ εκηυξ ηςκ 

κμιίιςκ πνμεεζιζχκ απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ Σαηηζηήξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ πμο εκέηνζκε ηζξ Δηήζζεξ 

Οζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ. Ο ηνυπμξ ηαζ μ ηυπμξ ηαηααμθήξ ακαημζκχκεηαζ ιέζς ημο Σφπμο. Σμ 

δζηαίςια είζπναλδξ ημο ιενίζιαημξ παναβνάθεηαζ ηαζ ημ ακηίζημζπμ πμζυ  πενζένπεηαζ ζημ Γδιυζζμ 

ιεηά ηδκ πανέθεοζδ 5 εηχκ απυ ημ ηέθμξ ημο έημοξ, ηαηά ημ μπμίμ εκέηνζκε ηδ δζακμιή ημο δ Γεκζηή 

οκέθεοζδ.  

 

• ημ δζηαίςια ακάθδρδξ ηδξ εζζθμνάξ ηαηά ηδκ εηηαεάνζζδ ή, ακηίζημζπα, ηδξ απυζαεζδξ ηεθαθαίμο 

πμο ακηζζημζπεί ζηδ ιεημπή, εθυζμκ αοηυ απμθαζζζεεί απυ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ, 

 

• ημ δζηαίςια πνμηίιδζδξ ζε ηάεε αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνείαξ ιε ιεηνδηά ηαζ ηδκ 

ακάθδρδ κέςκ ιεημπχκ, 

 

• ημ δζηαίςια θήρδξ ακηζβνάθμο ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ηςκ εηεέζεςκ ηςκ  μνηςηχκ 

εθεβηηχκ ηαζ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Δηαζνείαξ. 

 

• ημ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ, ημ μπμίμ ελεζδζηεφεηαζ ζηα ελήξ επζιένμοξ 

δζηαζχιαηα: κμιζιμπμίδζδξ, πανμοζίαξ, ζοιιεημπήξ ζηζξ ζογδηήζεζξ, οπμαμθήξ πνμηάζεςκ ζε εέιαηα 

ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ, ηαηαπχνδζδξ ηςκ απυρεςκ ζηα πναηηζηά ηαζ ρήθμο. 

 

• Ζ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνείαξ δζαηδνεί υθα ηα δζηαζχιαηά ηδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ εηηαεάνζζδξ. Ζ εοεφκδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνείαξ πενζμνίγεηαζ ζηδκ μκμιαζηζηή αλία ηςκ 

ιεημπχκ πμο ηαηέπμοκ. 

 

 

β. Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο 

Ζ ιεηααίααζδ ηςκ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνίαξ βίκεηαζ υπςξ μ Νυιμξ μνίγεζ ηαζ δεκ οθίζηακηαζ απυ ημ 

Καηαζηαηζηυ ηδξ πενζμνζζιμί ζηδ ιεηααίααζδ ημοξ. 

 

γ. εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ 

λ.3556/2007 

Τπάνπμοκ ιειμκςιέκμζ ιέημπμζ (θοζζηά πνυζςπα) πμο ηαηέπμοκ άιεζα, πμζμζηυ ιεβαθφηενμ απυ 

5% ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ ηςκ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνείαξ. Σδκ 31-12-2010 μζ ιέημπμζ πμο ηαηείπακ 

πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 5% επί ημο ζοκυθμο ηςκ ιεημπχκ ηδξ εηαζνείαξ ήηακ:  

 

 

ΜΔΣΟΥΟ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΣΟΥΩΝ ΠΟΟΣΟ % 

Αββέθα Αεακαζζάδμο - 

Κμκημβμφνδ 
6.621.080 ιεημπέξ 27,66% 

Δζνήκδ Αεακαζζάδμο 6.541.443 ιεημπέξ 27,33% 

Μανζέηηα Αεακαζζάδμο 6.522.150 ιεημπέξ 27,25% 

 

δ. Μεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ 

Γεκ οθίζηακηαζ ιεημπέξ ηδξ Δηαζνίαξ πμο κα πανέπμοκ εζδζηά δζηαζχιαηα εθέβπμο. 

ε. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ 

Γεκ πνμαθέπμκηαζ ζημ Καηαζηαηζηυ ηδξ Δηαζνίαξ πενζμνζζιμί ζημ δζηαίςια ρήθμο. 
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ζη. πκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο 

Γεκ είκαζ βκςζηέξ ζηδκ Δηαζνία μφηε πνμαθέπεηαζ απυ ημ Καηαζηαηζηυ ηδξ δοκαηυηδηα ζοιθςκζχκ 

ιεηυπςκ πμο ζοκεπάβμκηαζ πενζμνζζιμφξ ζηδ ιεηααίααζδ ηςκ ιεημπχκ ή πενζμνζζιμφξ ζηδκ άζηδζδ 

δζηαζςιάηςκ ρήθμο. 

δ. Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ ηνπ Γ.. θαη ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ πνπ 

δηαθνξνπνηνύληαη από ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/20 

Οζ νοειίζεζξ ημο Καηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνίαξ βζα ημ δζμνζζιυ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ιεθχκ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηαζ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ δζαηάλεςκ ημο Καηαζηαηζημφ δεκ 

δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Κ.Ν. 2190/20. 

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

κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο ζύκθσλα κε ην ηνπ Κ.Ν. 2190/20 

φιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 13 παν. 1 ζημζπ. α) ημο Κ.Ν. 2190/1920, ημ Γζμζηδηζηυ 

οιαμφθζμ ηδξ Δηαζνείαξ έπεζ ημ δζηαίςια, ηαηυπζκ ζπεηζηήξ απυθαζδξ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ πμο 

οπυηεζηαζ ζηζξ δζαηοπχζεζξ δδιμζζυηδηαξ ημο άνενμο 7α ημο Κ.Ν. 2190/1920, κα αολάκεζ ημ ιεημπζηυ 

ηεθάθαζμ ηδξ Δηαζνείαξ ιε ηδκ έηδμζδ κέςκ ιεημπχκ, ιε απυθαζή ημο πμο θαιαάκεηαζ ιε πθεζμρδθία 

ημοθάπζζημκ ηςκ δφμ ηνίηςκ (2/3) ημο ζοκυθμο  ηςκ ιεθχκ ημο. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ημ ιεημπζηυ 

ηεθάθαζμ ιπμνεί κα αολάκεηαζ ιέπνζ ημ πμζυ ημο ηεθαθαίμο πμο είκαζ ηαηααθδιέκμ ηαηά ηδκ 

διενμιδκία πμο πμνδβήεδηε ζημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ δ εκ θυβς ελμοζία απυ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ. 

Ζ ςξ άκς ελμοζία ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ιπμνεί κα ακακεχκεηαζ απυ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ βζα 

πνμκζηυ δζάζηδια πμο δεκ οπενααίκεζ ηδκ πεκηαεηία βζα ηάεε ακακέςζδ.  

ζ. εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο 

ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο 

Γεκ οπάνπμοκ ζοιθςκίεξ ηδξ Δηαζνίαξ, μζ μπμίεξ ηίεεκηαζ ζε ζζπφ, ηνμπμπμζμφκηαζ ή θήβμοκ ζε 

πενίπηςζδ αθθαβήξ ζημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνίαξ ηαηυπζκ δδιυζζαξ πνυηαζδξ. 

η. εκαληηθέο ζπκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γ.. ή ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξίαο 

Γεκ οπάνπμοκ ζοιθςκίεξ ηδξ Δηαζνίαξ ιε ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ ή ιε ημ πνμζςπζηυ 

ηδξ, μζ μπμίεξ κα πνμαθέπμοκ ηδκ ηαηααμθή απμγδιίςζδξ εζδζηά ζε πενίπηςζδ παναίηδζδξ ή 

απυθοζδξ πςνίξ αάζζιμ θυβμ ή ηενιαηζζιμφ ηδξ εδηείαξ ή ηδξ απαζπυθδζήξ ημοξ ελ αζηίαξ δδιυζζαξ 

πνυηαζδξ. 

 

 

Με μιυθςκδ απυθαζδ ηδξ Σαηηζηήξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηδξ 25δξ Ημοκίμο 2009 ελεθέβεζ Νέμ 

Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ιε δζεηή εδηεία ηαζ ημ μπμίμ ζοβηνμηήεδηε ζε ζχια ιε ημ οπ’ανζει. 692/26-6-

2009 Πναηηζηυ ημο Γ.. ςξ ελήξ: 

 

Δζνήκδ Γ. Αεακαζζάδμο, Πνυεδνμξ ημο Γ.., (εηηεθεζηζηυ ιέθμξ) 

Αββέθα Γ. Αεακαζζάδμο ζφγοβμξ Ρμδυθθμο Κμκημβμφνδ, Ακηζπνυεδνμξ ημο Γ.., (εηηεθεζηζηυ ιέθμξ) 

Μανζέηηα Γ. Αεακαζζάδμο, Γζεοεφκμοζα φιαμοθμξ, (εηηεθεζηζηυ ιέθμξ) 

Ακδνέαξ Αηάααθμξ, Ακελάνηδημ ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ 

Ακηχκδξ Παπαβζακκίδδξ, Ακελάνηδημ ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ 

Νζηυθαμξ Πζιπθήξ, Ακελάνηδημ ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ 

Λάιπνμξ Λοημβεχνβμξ, Ακελάνηδημ ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ 
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ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

Γλσζηνπνίεζε νηθεηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

Ζ εηαζνεία εθάνιμγε πςνίξ απμηθίζεζξ ηζξ ανπέξ Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ πμο πνμέαθεπε ημ ζπεηζηυ 

κμιμεεηζηυ πθαίζζμ (Ν. 2190/1920, 3016/2002, 3091/2002 ηαζ 3693/2008). Μεηά ηδκ ρήθζζδ ηςκ 

κυιςκ 3884/2010 ηαζ 3873/2010 πμο εκζςιάηςζε ζηδκ εθθδκζηή έκκμιδ ηάλδ ηδκ οπ’ ανζε. 

2006/46/EC Οδδβία ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ δ εηαζνεία απμθάζζζε κα οζμεεηήζεζ ημκ Κχδζηα 

Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ πμο ηαηανηίζηδηε ιε πνςημαμοθία ημο οκδέζιμο Δπζπεζνήζεςκ ηαζ 

Βζμιδπακζχκ (.Δ.Β.) ηαζ είκαζ ακανηδιέκμξ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ζηδ δζεφεοκζδ 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf   ηαζ μ μπμίμξ είκαζ δζαεέζζιμξ ζηα βναθεία 

ηδξ εηαζνείαξ. 

Ζ Δηαζνεία ιαξ ζοιιμνθχκεηαζ πθήνςξ ιε ηζξ επζηαβέξ ηαζ ηζξ νοειίζεζξ ηςκ ηαηά ηα ακςηένς 

ακαθενμιέκςκ κμιμεεηζηχκ ηεζιέκςκ ηαζ είκαζ εκανιμκζζιέκδ ιε υθεξ ηζξ βεκζηέξ ηαζ εζδζηέξ 

δζαηάλεζξ ημο Κχδζηα Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ ημο .Δ.Β. ιε ελαίνεζδ ηζξ παναηάης απμηθίζεζξ πμο 

ηονίςξ μθείθμκηαζ ζημ ιζηνυ ιέβεεμξ ηαζ ηδκ θφζδ ηδξ εηαζνείαξ.  

 

Απνθιίζεηο από ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνιόγεζε απηώλ. Δηδηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα πνπ δελ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία θαη εμήγεζε ησλ ιόγσλ ηεο κε εθαξκνγήο. 

 

1) Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ δεκ έπεζ πνμαεί ζηδ ζφζηαζδ λεπςνζζηήξ επζηνμπήξ, δ μπμία 

πνμΐζηαηαζ ζηδ δζαδζηαζία οπμαμθήξ οπμρδθζμηήηςκ βζα εηθμβή ζημ Γ ηαζ πνμεημζιάγεζ 

πνμηάζεζξ πνμξ ημ Γ υζμκ αθμνά ηζξ αιμζαέξ ηςκ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ηαζ ηςκ ααζζηχκ 

ακχηαηςκ ζηεθεπχκ, δεδμιέκμο υηζ ηα εηηεθεζηζηά ιέθδ ηδξ Δηαζνείαξ δεκ θαιαάκμοκ 

αιμζαέξ ηαζ δ πμθζηζηή ηδξ Δηαζνείαξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ αιμζαέξ ηςκ ααζζηχκ ακχηαηςκ 

ζηεθεπχκ είκαζ ζηαεενή ηαζ δζαιμνθςιέκδ. A.I (1.2) 

2) Σμ Γ δεκ δζμνίγεζ ακελάνηδημ Ακηζπνυεδνμ πνμενπυιεκμ απυ ηα ακελάνηδηα ιέθδ ημο, αθθά 

εηηεθεζηζηυ Ακηζπνυεδνμ, πνμηεζιέκμο κα δζεοημθοκεεί δ εφνοειδ θεζημονβία ημο  

Γ ηαζ δ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ Δηαζνείαξ. A.III (3.3) 

3) Σμ Γ δεκ έπεζ οζμεεηήζεζ ςξ ιένμξ ηςκ εζςηενζηχκ ηακμκζζιχκ ηδξ Δηαζνείαξ πμθζηζηέξ 

δζαπείνζζδξ ζοβηνμφζεςκ ζοιθενυκηςκ ακάιεζα ζηα ιέθδ ημο ηαζ ζηδκ Δηαζνεία, ηαεχξ 

ηέημζεξ ζοβηνμφζεζξ δεκ οθίζηακηαζ. Α.IV (4.1) 

4) Ζ Δηαζνεία δεκ έπεζ ηνίκεζ απαναίηδηδ ηδ δδιζμονβία επζηνμπήξ ακάδεζλδξ οπμρδθζμηήηςκ 

ιεθχκ ημο Γ. Α.V (5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8) 

5) Γεκ οθίζηαηαζ ζοβηεηνζιέκμξ ηακμκζζιυξ θεζημονβίαξ ημο Γ, ηαεχξ μζ δζαηάλεζξ ημο 

οθζζηάιεκμο Κακμκζζιμφ Λεζημονβίαξ ηδξ εηαζνείαξ αλζμθμβμφκηαζ ςξ επανηείξ βζα ηδκ 

μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία ημο Γ. Α.VI (6.1) 

6) Σμ Γ ζηδκ ανπή ηάεε διενμθμβζαημφ έημοξ δεκ οζμεεηεί διενμθυβζμ ζοκεδνζάζεςκ ηαζ 

12ιδκμ πνυβναιια δνάζδξ, ημ μπμίμ ακαεεςνείηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ Δηαζνείαξ, 

ηαεχξ δ Δηαζνεία εεςνεί υηζ δ θεζημονβία ημο Γ ηαθφπηεηαζ επανηχξ απυ ημκ οθζζηάιεκμ 

Κακμκζζιυ Λεζημονβίαξ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ ημο. Δπζπνυζεεηα, δ ζφβηθδζδ Γ είκαζ 

ζδζαίηενα εοπενήξ, θυβς ακηζηεζιεκζηχκ ζοκεδηχκ, υηακ ημ επζαάθθμοκ μζ ακάβηεξ ηδξ 

Δηαζνείαξ ή μ κυιμξ, πςνίξ ηδκ φπανλδ πνμηαεμνζζιέκμο πνμβνάιιαημξ δνάζεςξ. Α.VI (6.1) 

7) Σμ Γ δεκ οπμζηδνίγεηαζ απυ ζηακυ, ελεζδζηεοιέκμ ηαζ έιπεζνμ εηαζνζηυ βναιιαηέα ηαευηζ 

δεκ ηνίκεζ απαναίηδηδ ηδκ φπανλή ημο, ηαευζμκ ηαθφπηεηαζ απυ ημκ κμιζηυ ζφιαμοθμ ηδξ 

Δηαζνείαξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ απυ ημκ Τπεφεοκμ Μεηυπςκ ηαζ Δηαζνζηχκ Ακαημζκχζεςκ ηδξ 

Δηαζνείαξ. Α.VI (6.2, 6.3) 

8) Γεκ οθίζηαηαζ οπμπνέςζδ βζα δζεκένβεζα ζοκακηήζεςκ ζε ηαηηζηή αάζδ ιεηαλφ ημο 

Πνμέδνμο ημο Γ ηαζ ηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ημο πςνίξ ηδκ πανμοζία ηςκ εηηεθεζηζηχκ 

ιεθχκ πνμηεζιέκμο κα ζογδηά ηδκ επίδμζδ ηαζ ηζξ αιμζαέξ ηςκ ηεθεοηαίςκ, ηαεχξ ηα 

εηηεθεζηζηά ιέθδ δεκ θαιαάκμοκ αιμζαέξ. Α.VI (6.5) 

9) Γεκ οθίζηαηαζ πνυαθερδ βζα φπανλδ πνμβναιιάηςκ εζζαβςβζηήξ εκδιένςζδξ βζα ηα κέα 

ιέθδ ημο Γ αθθά ηαζ ηδ δζανηή επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ ηαζ επζιυνθςζδ βζα ηα οπυθμζπα 

ιέθδ, δεδμιέκμο υηζ πνμηείκμκηαζ πνμξ εηθμβή ςξ ιέθδ ημο Γ πνυζςπα πμο δζαεέημοκ 

ζηακή ηαζ απμδεδεζβιέκδ ειπεζνία ηαζ μνβακςηζηέξ –δζμζηδηζηέξ ζηακυηδηεξ. Α.VI (6.6) 

10) Γεκ οθίζηαηαζ εζδζηή πνυαθερδ βζα πανμπή πυνςκ πνμξ ηζξ επζηνμπέξ ημο Γ βζα ηδκ 

εηπθήνςζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημοξ ηαζ βζα ηδκ πνυζθδρδ ελςηενζηχκ ζοιαμφθςκ. Ωζηυζμ, 

υθα ηα αζηήιαηα απυ μζμδήπμηε ηιήια ακαθμνζηά ιε ηδκ πνυζθδρδ ελςηενζηχκ ζοιαμφθςκ 

ελεηάγμκηαζ απυ ηδκ Γζμίηδζδ ηαζ εβηνίκμκηαζ ακά πενίπηςζδ, ιε αάζδ ηζξ εηάζημηε 

εηαζνζηέξ ακάβηεξ Α.VI (6.9,6.10) 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf
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11) Δηηυξ απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ημο Γ, ιέζς ηδξ Έηεεζδξ  

Γζαπείνζζδξ, απυ ηδκ εηήζζα Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ, ημ  

Γ παναημθμοεεί ηαζ επακελεηάγεζ ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ απμθάζεχκ ημο ζε εηήζζα αάζδ. Α.VII 

(7.1 & 7.2). 

12) Γζα ηα ααζζηά ηαεήημκηα ηδξ Δπζηνμπήξ Δθέβπμο ζζπφμοκ ηαζ εθανιυγμκηαζ υθα υζα 

ακαθένμκηαζ ζηα πθαίζζα ηςκ δζαηάλεςκ ημο Ν.3693/2008 ηαζ ηζξ αέθηζζηεξ δζεεκείξ 

πναηηζηέξ, πςνίξ ηδκ φπανλδ εζδζηυηενμο ηακμκζζιμφ θεζημονβίαξ. Β.I (1.7). 

13) Γεκ δζαηίεεκηαζ εζδζηά ημκδφθζα ζηδκ Δπζηνμπή βζα ηδκ εη ιένμοξ ηδξ πνήζδ οπδνεζζχκ 

ελςηενζηχκ ζοιαμφθςκ, ηαευηζ ηα ιέθδ ηδξ Δπζηνμπήξ Δθέβπμο έπμοκ ελεζδζηεοιέκεξ 

βκχζεζξ ηαζ ζπεηζηή ειπεζνία ηαζ δεκ πνήγμοκ ηέημζμο είδμοξ οπμαμήεδζδξ ζημ ένβμ ημοξ. Β.I 

(1.9) 

14) Σα εηηεθεζηζηά ιέθδ ημο Γ δεκ θαιαάκμοκ αιμζαέξ. Γ.I (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9) 

15) Καηά ηδ ζφβηθδζδ ηαζ δζελαβςβή ηδξ Σαηηζηήξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ 2011, δ Δηαζνεία εα 

ζοιιμνθςεεί ιε υθεξ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν.3884/2010 ηαζ ζοκαηυθμοεα ηςκ ακηζζημίπςκ 

πνμαθέρεςκ ημο Κχδζηα. 

 

Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο Δπηπιένλ ησλ Πξνβιέςεσλ ηνπ Νόκνπ ή ηνπ Κώδηθα. 

 

Ζ εηαζνεία εθανιυγεζ ηδκ ελήξ επζπθέμκ πναηηζηή εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ: 

Ζ εηαζνεία ηδνεί, επζηαζνμπμζδιέκμ ηαζ εβηεηνζιέκμ απυ ημ Γ, Κακμκζζιυ Λεζημονβίαξ, ζημκ μπμίμ 

πενζθαιαάκμκηαζ ζαθείξ ακαθμνέξ πνμξ ηδκ Δηαζνζηή Γζαηοαένκδζδ, ημκ νυθμ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο  

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηαεχξ ηαζ άθθα εέιαηα πμο άπημκηαζ ηδξ μνεήξ  

Γζμίηδζδξ ηδξ Δηαζνείαξ. 

 

Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη θαηά ην άξζξν 10 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 

2004/25/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηηο δεκόζηεο πξνζθνξέο εμαγνξάο. 

 

Ζ βκςζημπμίδζδ ηςκ απαζημφιεκςκ πθδνμθμνζχκ ηαηά ημ άνενμ 10 πανάβναθμξ 1 ηδξ μδδβίαξ 

2004/25/ΔΚ, ζπεηζηά ιε ηζξ δδιυζζεξ πνμζθμνέξ ελαβμνάξ έπεζ ςξ ηάηςεζ:  

 

• Γζάνενςζδ Μεημπζημφ Κεθαθαίμο 

Σδκ 31 Γεηειανίμο 2010, ημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ Δηαζνείαξ ακενπυηακ ζε € 7.180.584,00 

δζαζνμφιεκμ ζε 23.935.280 ημζκέξ μκμιαζηζηέξ ιεημπέξ, μκμιαζηζηήξ αλίαξ € 0,30 έηαζηδ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 

Αββέθα Αεακαζζάδμο - Κμκημβμφνδ 6.621.080 ιεημπέξ 27,662% 

Δζνήκδ Αεακαζζάδμο 6.541.443 ιεημπέξ 27,330% 

Μανζέηηα Αεακαζζάδμο 6.522.150 ιεημπέξ 27,249% 

Λμζπμί ιέημπμζ 

( * Με πμζμζηυ έηαζημξ ελ αοηχκ ιζηνυηενμ 

ημο 3%) 

4.250.607 ιεημπέξ 17,759% 

ύλνιν 23.935.280 κεηνρέο 100,00% 

 

Σμ ζφκμθμ (100%) ηςκ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ ημζκέξ, μκμιαζηζηέξ ηαζ αδζαίνεηεξ ηαζ δεκ 

οπάνπμοκ εζδζηέξ ηαηδβμνίεξ ιεημπχκ. Σα δζηαζχιαηα ηαζ μζ οπμπνεχζεζξ πμο ζοκμδεφμοκ ηζξ 

ιεημπέξ, είκαζ αοηά πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημκ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

• Πενζμνζζιμί ζηδ ιεηααίααζδ ηίηθςκ ηαζ ζοιθςκίεξ ιεηαλφ ιεηυπςκ 

Γεκ οπάνπμοκ πενζμνζζιμί ζημ δζηαίςια ιεηααίααζδξ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνείαξ πμο κα είκαζ βκςζημί ζε 

αοηήκ. 

 

• διακηζηέξ ζοιθςκίεξ ηδξ Δηαζνείαξ πμο ζζπφμοκ / ηνμπμπμζμφκηαζ / θήβμοκ ζε πενίπηςζδ αθθαβήξ 

ζημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνίαξ ηαηυπζκ δδιυζζαξ πνυηαζδξ. 

Γεκ οπάνπμοκ ηέημζεξ ζοιθςκίεξ. 

 

 

• Σίηθμζ πμο πανέπμοκ εζδζηά δζηαζχιαηα εθέβπμο 
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Γεκ οπάνπμοκ ιεημπέξ ηδξ Δηαζνείαξ πμο πανέπμοκ εζδζηά δζηαζχιαηα εθέβπμο. 

Γεκ οπάνπμοκ άθθμζ ιέημπμζ, πμο κα ηαηέπμοκ άιεζα ή έιιεζα πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 5% ημο 

ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ημοξ μπμίμοξ κα βκςνίγεζ δ Δηαζνεία. 

 

• Πενζμνζζιμί ζημ δζηαίςια ρήθμο 

Γεκ οθίζηακηαζ βκςζημί πενζμνζζιμί ζημ δζηαίςια ρήθμο (υπςξ πενζμνζζιμί ηςκ δζηαζςιάηςκ ρήθμο 

ζε ηαηυπμοξ δεδμιέκμο πμζμζημφ ή ανζειμφ ρήθςκ, πνμεεζιίεξ άζηδζδξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ρήθμο, ή 

ζοζηήιαηα ζηα μπμία, ιε ηδ ζοκενβαζία ηδξ εηαζνείαξ, ηα πνδιαημπζζηςηζηά δζηαζχιαηα πμο 

απμννέμοκ απυ ηίηθμοξ δζαπςνίγμκηαζ απυ ηδκ ηαημπή ηςκ ηίηθςκ). 

 

• Κακυκεξ ακαθμνζηά ιε ημκ δζμνζζιυ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο 

Γεκ οθίζηακηαζ ηακυκεξ μζ μπμίμζ δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ηα πνμαθεπυιεκα ζημκ η.κ. 2190/1920, υπςξ 

ζζπφεζ ζήιενα. 

 

•Δζδζηέξ ελμοζίεξ ιεθχκ Γ 

Γεκ οθίζηαηαζ εζδζηέξ ελμοζίεξ ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ακαθμνζηά ιε έηδμζδ ή ηδκ 

επακαβμνά ιεημπχκ. 

 

Ακαθοηζηυηενα ηα γδηήιαηα ζπεηζηά ιε πθδνμθμνζαηά ζημζπεία ημο αν. 10 παν. 1 β, δ, ζη ηδξ Οδδβίαξ 

2004/25/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 21δξ Απνζθίμο 2004 ζπεηζηά ιε 

ηζξ δδιυζζεξ πνμζθμνέξ ελαβμνάξ ηαζ εζδζηυηενα βζα ηζξ ζδιακηζηέξ άιεζεξ ή έιιεζεξ ζοιιεημπέξ, 

ημοξ ηαηυπμοξ ηάεε είδμοξ ηίηθςκ πμο πανέπμοκ εζδζηά δζηαζχιαηα εθέβπμο ηαζ πενζβναθή ηςκ εκ 

θυβς δζηαζςιάηςκ, ημοξ πενζμνζζιμφξ ζημ δζηαίςια ρήθμο, έπμοκ ακαπηοπεεί ακαθοηζηά ζηδκ 

εκυηδηα «(γ) Πθδνμθμνίεξ αάζεζ ημο άνενμο 4 παν. 7 ημο Ν.3556/2007» ηδξ Έηεεζδξ ημο Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο. 

Ζ πανμφζα δήθςζδ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηαζ εζδζηυ ηιήια ηδξ εηήζζαξ 

έηεεζδξ δζαπείνζζδξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Δηαζνείαξ. 

 

 

Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε αζθείηαη από ηα παξαθάησ ζπιινγηθά όξγαλα: 

 

1) Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαη ηα Γηθαηώκαηα ησλ Μεηόρσλ 

 

Α. Σξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Γ θαη βαζηθέο εμνπζίεο 

 

Ο νυθμξ, μζ ανιμδζυηδηεξ, δ ζφβηθδζδ, δ ζοιιεημπή, δ ζοκήεδξ ηαζ ελαζνεηζηή απανηία ηαζ 

πθεζμρδθία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, ημ Πνμεδνείμ, δ Ζιενδζία Γζάηαλδ ηαζ δ εκ βέκεζ θεζημονβία ηδξ 

Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνείαξ πενζβνάθμκηαζ ζημ Καηαζηαηζηυ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ 

ζοιπθδνςιαηζηά νοειίγμκηαζ ιε αάζδ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν.2190/1920, ςξ ηνμπμπμζδεείξ ζζπφεζ (ιε ηδκ 

εκζςιάηςζδ ημο Ν.3884/2010 ζπεηζηά ιε ηα δζηαζχιαηα ιεζμρδθίαξ), μ μπμίμξ οπενζζπφεζ ακηίεεηςκ 

δζαηάλεςκ ημο ηαηαζηαηζημφ, ημ ηείιεκμ ημο μπμίμο δεκ έπεζ αηυια εκανιμκζζηεί ζπεηζηά. 

Ζ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ Μεηυπςκ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ ημ ακχηαημ υνβακυ ηδξ ηαζ απμθαζίγεζ βζα 

ηάεε οπυεεζδ πμο αθμνά ηδκ Δηαζνεία. Οζ κυιζιεξ απμθάζεζξ ηδξ δεζιεφμοκ ηαζ ημοξ Μεηυπμοξ πμο 

δζαθςκμφκ ή απμοζζάγμοκ. 

Ζ Γεκζηή οκέθεοζδ είκαζ δ  ιυκδ ανιυδζα κα απμθαζίγεζ βζα: 

(α) Πανάηαζδ ηδξ δζάνηεζαξ, ζοβπχκεοζδ (πθδκ ηδξ ζοβπχκεοζδξ ημο άνενμο 78 ΚΝ 2190/1920), 

δζάζπαζδ, ιεηαηνμπή, ακααίςζδ ή δζάθοζδ ηδξ εηαζνείαξ, 

(α) Σνμπμπμζήζεζξ ημο Καηαζηαηζημφ,  

(β) Αφλδζδ ή ιείςζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο,  

(δ) Έηδμζδ δακείμο ιε ακχκοιεξ μιμθμβίεξ ή  μιμθμβίεξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 3α ημο Κ.Ν. 

2190/1920 ηαζ ηα άνενα 6 ηαζ 8 ημο Α.Ν. 148/1967 ηαζ ημ Ν.Γ. 34/68 ηαζ ηα Π.Γ. 409/1986 ηαζ 

498/1987 , 

(ε) Δηθμβή ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηαζ επζηφνςζδ εηθμβήξ ζοιαμφθςκ ζε ακηζηαηάζηαζδ 

παναζηδεέκηςκ, απμεακυκηςκ ή απςθεζάκηςκ ηδκ ζδζυηδηά ημοξ,  

(ζη) Δηθμβή Δθεβηηχκ, 

(γ) Γζμνζζιυ εηηαεανζζηχκ, 

(δ) Γζάεεζδ ηςκ εηήζζςκ ηαεανχκ ηενδχκ,  

(ε) Έβηνζζδ ηςκ εηήζζςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ Δηαζνείαξ . 

 Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ Μεηυπςκ ζοβηαθείηαζ απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηαζ ζοκένπεηαζ 

οπμπνεςηζηά ιία θμνά ημοθάπζζημκ ημκ πνυκμ ζηδκ έδνα ηδξ Δηαζνείαξ ή ζηδκ πενζθένεζα άθθμο 

δήιμο εκηυξ ημο κμιμφ ηδξ έδναξ ή άθθμο δήιμο υιμνμο ηδξ έδναξ ή ημζκυηδηαξ   ηαζ ιέζα ζημ πνχημ 
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ελάιδκμ απυ ηδκ θήλδ ηάεε εηαζνζηήξ πνήζδξ. Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ιπμνεί κα ζοβηαθεί ζε 

έηηαηηδ ζοκεδνίαζδ ηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ Μεηυπςκ, υηακ ηνίκεζ υηζ είκαζ ζηυπζιμ. Ζ Γεκζηή 

οκέθεοζδ, εηηυξ απυ ηζξ επακαθδπηζηέξ ηαζ ηζξ ελμιμζμφιεκεξ ιε αοηέξ, πνέπεζ κα ηαθείηαζ είημζζ 

(20) ημοθάπζζημκ πθήνεζξ διένεξ πνζκ απυ ηδ ζοκεδνίαζδ. ηζξ διένεξ αοηέξ οπμθμβίγμκηαζ ηαζ 

εηείκεξ πμο ελαζνμφκηαζ. Ζ διένα ηδξ δδιμζίεοζδξ ηαζ δ διένα ηδξ ζοκεδνίαζδξ δεκ οπμθμβίγμκηαζ. Ζ 

πνυζηθδζδ ηςκ Μεηυπςκ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ακαθένεζ ημοθάπζζημκ ημ μίηδια ιε αηνζαή 

δζεφεοκζδ, ηδ πνμκμθμβία, ηδκ διένα, ηδκ χνα, υπμο εα ζοκέθεεζ δ Γεκζηή οκέθεοζδ, ηα εέιαηα ηδξ 

διενήζζαξ δζάηαλδξ ιε ζαθήκεζα, ημοξ ιεηυπμοξ πμο έπμοκ δζηαίςια ζοιιεημπήξ, αηνζαείξ μδδβίεξ βζα 

ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ ιέημπμζ εα ιπμνέζμοκ κα ιεηάζπμοκ ζηδ ζοκέθεοζδ ηαζ κα αζηήζμοκ ηα 

δζηαζχιαηά ημοξ αοημπνμζχπςξ ή δζ ακηζπνμζχπμο ή εκδεπμιέκςξ ηαζ ελ’ απμζηάζεςξ, ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ πθδνμθμνίεξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 26 παν.2-3 ημο Κ.Ν.2190/1920, υπςξ αοηυξ ηνμπμπμζήεδηε 

απυ ημ άνενμ 3 ημο Ν.3884/2010. Ζ πνυζηθδζδ αοηή δδιμζζεφεηαζ ζημ Σεφπμξ Ακςκφιςκ Δηαζνεζχκ 

ηαζ Δηαζνεζχκ Πενζμνζζιέκδξ Δοεφκδξ ηδξ Δθδιενίδαξ ηδξ Κοαένκδζδξ, ζε ιία διενήζζα πμθζηζηή 

εθδιενίδα πμο ηοηθμθμνεί εονφηενα ζε υθδ ηδκ Δθθάδα, ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο, ζε ιία διενήζζα μζημκμιζηή εθδιενίδα ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Δηαζνείαξ. Ζ πνυζηθδζδ 

αοηή δδιμζζεφεηαζ πνμ δέηα (10) διενχκ  ζημ Σεφπμξ Ακςκφιςκ Δηαζνεζχκ ηαζ Δηαζνεζχκ 

Πενζμνζζιέκδξ Δοεφκδξ ηδξ Δθδιενίδαξ ηδξ Κοαένκδζδξ ηαζ πνμ είημζζ (20) διενχκ ζηζξ ακςηένς 

οπυθμζπεξ εθδιενίδεξ. ε πενίπηςζδ επακαθδπηζηχκ Γεκζηχκ οκεθεφζεςκ μζ παναπάκς πνμεεζιίεξ 

ζοκηέικμκηαζ ζημ ιζζυ (1/2). Δθυζμκ, υιςξ ζηδκ ανπζηή πνυζηθδζδ μνίγμκηαζ μ ηυπμξ ηαζ μ πνυκμξ 

ηςκ επακαθδπηζηχκ ζοκεδνζάζεςκ, κευηενδ πνυζηθδζδ δεκ απαζηείηαζ . 

Ζ Γεκζηή οκέθεοζδ ανίζηεηαζ ζε απανηία ηαζ ζοκεδνζάγεζ έβηονα ζηα εέιαηα ηδξ διενήζζαξ 

δζάηαλδξ, υηακ πανίζηαηαζ ή ακηζπνμζςπεφεηαζ ζ'αοηήκ είημζζ ημζξ εηαηυ (20%) ημοθάπζζημκ ημο 

ιεημπζημφ ηεθαθαίμο πμο έπεζ ηαηααθδεεί. Δάκ δεκ επζηεοπεεί απανηία ζηδκ πνχηδ ζοκεδνίαζδ, 

ζοκένπεηαζ επακαθδπηζηή ιέζα ζε δέηα (10) διένεξ απυ ηδκ διένα ηδξ ζοκεδνίαζδξ πμο ιαηαζχεδηε. 

Νευηενδ πνυζηθδζδ δεκ απαζηείηαζ, εάκ ζηδκ ανπζηή πνυζηθδζδ μνίγμκηαζ μ ηυπμξ ηαζ μ πνυκμξ ηςκ 

επακαθδπηζηχκ ζοκεδνζάζεςκ, βζα ηδκ πενίπηςζδ ιδ επίηεολδξ απανηίαξ .Ζ οκέθεοζδ αοηή 

ανίζηεηαζ ζε απανηία ηαζ ζοκεδνζάγεζ έβηονα επί ηςκ εειάηςκ ηδξ ανπζηήξ διενήζζαξ δζάηαλδξ υζμ 

ηαζ ακ είκαζ ημ ηιήια ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο πμο εηπνμζςπείηαζ ζ' αοηήκ.  

Δλαζνεηζηά πνμηεζιέκμο βζα απμθάζεζξ πμο αθμνμφκ: 

(α) Πανάηαζδ ηδξ δζάνηεζαξ, ζοβπχκεοζδ, δζάζπαζδ, ιεηαηνμπή, ακααίςζδ ή δζάθοζδ ηδξ εηαζνείαξ, 

(α) Μεηααμθή ηδξ εεκζηυηδηαξ ηδξ εηαζνείαξ, 

(β) Μεηααμθή ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ επζπείνδζδξ ηδξ εηαζνείαξ, 

(δ) Αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, πθδκ ηςκ αολήζεςκ πμο επζαάθθμκηαζ απυ ημ κυιμ ή βίκμκηαζ 

ιε ηεθαθαζμπμίδζδ απμεειαηζηχκ. 

ε) Μείςζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, εηηυξ εάκ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ παν. 6 ημο άνενμο 16 ημο 

Κ.Ν. 2190/1920, 

(ζη) Έηδμζδ δακείμο ιε μιμθμβίεξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 3α παν. 1 ζημζπ. α ηαζ ημ άνενμ 3α Κ.Ν. 

2190/1920, 

(γ) Μεηααμθή ημο ηνυπμο δζάεεζδξ ηςκ ηαεανχκ ηενδχκ, 

(δ) Αφλδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ηςκ ιεηυπςκ, 

(ε) Πανμπή ή ακακέςζδ ελμοζίαξ πνμξ ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ βζα αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, 

ηαεχξ ηαζ ζε ηάεε άθθδ πενίπηςζδ πμο μνίγεηαζ ζημ κυιμ, δ Γεκζηή οκέθεοζδ ανίζηεηαζ ζε απανηία 

ηαζ ζοκεδνζάγεζ έβηονα ζηα εέιαηα ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ, υηακ πανίζηακηαζ ή ακηζπνμζςπεφμκηαζ 

ζ'αοηήκ ηα δφμ ηνίηα (2/3) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο.  Ακ ηαηά ηδκ πνχηδ 

ζοκεδνίαζδ δεκ ζοκηεθεζεεί απανηία, ζοκένπεηαζ πνχηδ επακαθδπηζηή οκέθεοζδ ιέζα ζε δέηα (10) 

διένεξ, δ μπμία ανίζηεηαζ ζε απανηία ηαζ ζοκεδνζάγεζ έβηονα επί ηςκ εειάηςκ ηδξ ανπζηήξ διενήζζαξ 

δζάηαλδξ, υηακ εηπνμζςπείηαζ ζ'αοηή ημ έκα δεφηενμ (1/2) ημοθάπζζημκ ημο ηαηααεαθδιέκμο 

ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. Ακ ηαζ αοηή δ απανηία δεκ ζοκηεθεζεεί, ζοκένπεηαζ ηαζ πάθζ ιέζα ζε δέηα (10) 

διένεξ, δ μπμία εα ανίζηεηαζ ζε απανηία ηαζ εα ζοκεδνζάγεζ έβηονα επί ηςκ εειάηςκ ηδξ ανπζηήξ 

διενήζζαξ δζάηαλδξ, υηακ εηπνμζςπείηαζ ζ' αοηή ημ έκα ηνίημ (1/3) ημοθάπζζημκ ημο ηαηααεαθδιέκμο 

ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. Ζ βεκζηή ζοκέθεοζδ ζηδκ ηεθεοηαία επακαθδπηζηή ζοκεδνίαζδ εονίζηεηαζ ζε 

απανηία υηακ πανίζηακηαζ ή ακηζπνμζςπεφμκηαζ ζε αοηήκ ιέημπμζ πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα πέιπημ 

(1/5) ημοθάπζζημκ ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. ε πενίπηςζδ επακαθδπηζηχκ 

ζοκεθεφζεςκ, κευηενδ πνυζηθδζδ δεκ απαζηείηαζ εάκ ζηδκ ανπζηή πνυζηθδζδ μνίγμκηαζ μ ηυπμξ ηαζ μ 

πνυκμξ ηςκ επακαθδπηζηχκ εη ημο κυιμο πνμαθεπμιέκςκ ζοκεδνζάζεςκ, βζα ηδκ πενίπηςζδ ιδ 

επίηεολδξ απανηίαξ  . 

Οζ απμθάζεζξ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ  θαιαάκμκηαζ ιε απυθοηδ πθεζμρδθία ηςκ ρήθςκ πμο ιεηέπμοκ 

ζηδ οκέθεοζδ . Δλαζνεηζηά μζ απμθάζεζξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ παναβνάθμο [ α) έςξ δ)], θαιαάκμκηαζ ιε 

πθεζμρδθία ηςκ δφμ ηνίηςκ (2/3) ηςκ ρήθςκ πμο εηπνμζςπμφκηαζ ζηδ οκέθεοζδ.                                               
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 ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ πνμεδνεφεζ πνμζςνζκά  μ Πνυεδνμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηαζ, εάκ 

αοηυξ ηςθφεηαζ, μ ιεβαθφηενμξ ζε δθζηία Μέημπμξ. Υνέδ Γναιιαηέα εηηεθεί πνμζςνζκά αοηυξ πμο 

μνίγεηαζ απυ ημκ Πνυεδνμ. 

 Οζ ζογδηήζεζξ ηαζ απμθάζεζξ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ πενζμνίγμκηαζ ζηα εέιαηα, ηα μπμία 

ακαβνάθμκηαζ ζηδκ διενήζζα δζάηαλδ. Ζ διενήζζα δζάηαλδ ηαηανηίγεηαζ απυ ημ Γζμζηδηζηυ 

οιαμφθζμ ηαζ πενζθαιαάκεζ ιυκμ ηζξ πνμηάζεζξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο πνμξ ηδκ οκέθεοζδ.  

Γζα ηζξ ζογδηήζεζξ ηαζ ηζξ απμθάζεζξ ηδξ οκέθεοζδξ ηδνμφκηαζ πναηηζηά πμο οπμβνάθμκηαζ απυ ημκ 

Πνυεδνμ ηαζ ημκ Γναιιαηέα ηδξ. Με αίηδζδ μπμζμοδήπμηε Μεηυπμο μ Πνυεδνμξ ηδξ οκεθεφζεςξ 

οπμπνεμφηαζ κα ηαηαπςνίζεζ ζηα πναηηζηά αηνζαή πενίθδρδ ηδξ βκχιδξ αοημφ. ημ αζαθίμ αοηυ 

ηαηαπςνείηαζ ηαζ ηαηάθμβμξ ηςκ ιεηυπςκ πμο παναζηάεδηακ ηαζ ακηζπνμζςπεφηδηακ ζηδ Γεκζηή 

οκέθεοζδ. Δάκ  ζηδ ζοκέθεοζδ  πανίζηαηαζ ιυκμ έκαξ Μέημπμξ, είκαζ οπμπνεςηζηή δ πανμοζία 

ζοιαμθαζμβνάθμο, μ μπμίμξ πνμζοπμβνάθεζ ηα πναηηζηά ηδξ οκέθεοζδξ . 

 

Β. Γηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ θαη ηξόπνο άζθεζήο ηνπο 

 

Οζ ιέημπμζ αζημφκ ηα δζηαζχιαηά ημοξ ζπεηζηά ιε ηδ δζμίηδζδ ηδξ εηαζνείαξ ιυκμ ιε ηδ ζοιιεημπή 

ημοξ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ. Ο ανζειυξ ηςκ ρήθςκ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηάεε ιεηυπμο είκαζ 

ακάθμβμξ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ιεημπχκ ηςκ μπμίςκ είκαζ ηφνζμξ. Κάεε ιεημπή έπεζ ζηδ Γεκζηή 

οκέθεοζδ δζηαίςια ιυκμ ιζαξ ρήθμο. Οζ Μέημπμζ, πμο έπμοκ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηδκ Γεκζηή 

οκέθεοζδ, ιπμνμφκ κα ακηζπνμζςπεοεμφκ ζ' αοηή ιε άθθμ πνυζςπμ πμο εα έπεζ κυιζια 

ελμοζζμδμηδεεί ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 28
α
 παν.1-3 ημο Κ.Ν.2190/1920. Οζ ακήθζημζ, μζ απαβμνεοιέκμζ 

ηαζ ηα κμιζηά πνυζςπα ακηζπνμζςπεφμκηαζ απυ ημοξ κυιζιμοξ εηπνμζχπμοξ ημοξ. 

ηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ δζηαζμφηαζ κα ζοιιεηάζπεζ υπμζμξ ειθακίγεηαζ  ςξ ιέημπμξ ζηα ανπεία ημο 

οζηήιαημξ Αΰθςκ Σίηθςκ πμο δζαπεζνίγεηαζ δ «Δθθδκζηά Υνδιαηζζηήνζα Α.Δ.» (Δ.Υ.Α.Δ.), ζημ 

μπμίμ ηδνμφκηαζ μζ ηζκδηέξ αλίεξ (ιεημπέξ) ηδξ Δηαζνείαξ. Ζ απυδεζλδ ηδξ ιεημπζηήξ ζδζυηδηαξ βίκεηαζ 

ιε ηδκ πνμζηυιζζδ ζπεηζηήξ έββναθδξ αεααίςζδξ ημο ςξ άκς θμνέα ή εκαθθαηηζηά, ιε απεοεείαξ 

δθεηηνμκζηή ζφκδεζδ ηδξ Δηαζνείαξ ιε ηα ανπεία ημο εκ θυβς θμνέα. Ζ ζδζυηδηα ημο ιεηυπμο πνέπεζ 

κα οθίζηαηαζ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηαηαβναθήξ (record date), ήημζ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ πέιπηδξ (5δξ) 

διέναξ πνζκ απυ ηδκ διένα ζοκεδνίαζδξ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ, ηαζ δ ζπεηζηή αεααίςζδ ή δ 

δθεηηνμκζηή πζζημπμίδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ ιεημπζηή ζδζυηδηα πνέπεζ κα πενζέθεεζ ζηδκ Δηαζνεία ημ 

ανβυηενμ ηδκ ηνίηδ (3δ) διένα πνζκ απυ ηδ ζοκεδνίαζδ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ. Έκακηζ ηδξ Δηαζνείαξ 

εεςνείηαζ υηζ έπεζ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ηαζ ρήθμο ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ιυκμκ υπμζμξ θένεζ ηδκ 

ζδζυηδηα ημο ιεηυπμο ηαηά ηδκ ακηίζημζπδ διενμιδκία ηαηαβναθήξ. ε πενίπηςζδ ιδ ζοιιυνθςζδξ 

πνμξ ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 28α ημο η.κ. 2190/1920, μ εκ θυβς ιέημπμξ ιεηέπεζ ζηδ Γεκζηή 

οκέθεοζδ ιυκμ ιεηά απυ άδεζά ηδξ. 

Γέηα (10) διένεξ πνζκ απυ ηδκ Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ ηάεε ιέημπμξ ιπμνεί κα πάνεζ απυ ηδκ 

Δηαζνεία ακηίβναθα ηςκ εηδζίςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεχκ ηδξ ηαζ ηςκ εηεέζεςκ ημο Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο ηαζ ηςκ εθεβηηχκ. Σα έββναθα αοηά πνέπεζ κα έπμοκ ηαηαηεεεί έβηαζνα απυ ημ Γζμζηδηζηυ 

οιαμφθζμ ζημ βναθείμ ηδξ Δηαζνείαξ. 

Με αίηδζδ Μεηυπςκ, πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, πμο έπεζ 

ηαηααθδεεί, ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ είκαζ οπμπνεςιέκμ κα ζοβηαθέζεζ Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ 

ηςκ Μεηυπςκ μνίγμκηαξ διένα ζοκεδνίαζδξ, δ μπμία δεκ πνέπεζ κα απέπεζ πενζζζυηενμ απυ ζανάκηα 

πέκηε (45) διένεξ απυ ηδκ διένα επίδμζδξ ηδξ αίηδζδξ πνμξ ημκ Πνυεδνμ ημο Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο. ηδκ αίηδζδ πνέπεζ ιε αηνίαεζα κα πνμζδζμνίγεηαζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ διενήζζαξ 

δζάηαλδξ. Δάκ δεκ ζοβηθδεεί βεκζηή ζοκέθεοζδ απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ εκηυξ είημζζ (20) 

διενχκ απυ ηδκ επίδμζδ ηδξ ζπεηζηήξ αίηδζδξ, δ ζφβηθδζδ δζεκενβείηαζ απυ ημοξ αζημφκηεξ ιεηυπμοξ 

ιε δαπάκεξ ηδξ εηαζνίαξ, ιε απυθαζδ ημο Μμκμιεθμφξ Πνςημδζηείμο ηδξ έδναξ ηδξ εηαζνίαξ, πμο 

εηδίδεηαζ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηςκ αζθαθζζηζηχκ ιέηνςκ .  

Με αίηδζδ ηςκ Μεηυπςκ, πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, πμο έπεζ 

ηαηααθδεεί, μ Πνυεδνμξ ηδξ οκέθεοζδξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ακααάθεζ ιία ιυκμ θμνά ηδ θήρδ 

απυθαζδξ, Σαηηζηήξ ή Έηηαηηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ, ηαζ μνίγεζ διένα ζοκεδνίαζδξ, βζα κα θδθεεί 

απυθαζδ, ηδκ διένα πμο μνίγμοκ ζηδκ αίηδζδ μζ ιέημπμζ, δ μπμία υιςξ δεκ πνέπεζ κα απέπεζ 

πενζζζυηενμ απυ ηνζάκηα (30) ιένεξ απυ ηδ πνμκμθμβία ηδξ ακααμθήξ.  

Με αίηδζδ ιεηυπςκ πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ 

ηεθαθαίμο, ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ οπμπνεμφηαζ κα εββνάρεζ ζηδκ διενήζζα δζάηαλδ βεκζηήξ 

ζοκέθεοζδξ, πμο έπεζ ήδδ ζοβηθδεεί, πνυζεεηα εέιαηα, εάκ δ ζπεηζηή αίηδζδ πενζέθεεζ ζημ δζμζηδηζηυ 

ζοιαμφθζμ δεηαπέκηε (15) ημοθάπζζημκ διένεξ πνζκ απυ ηδ βεκζηή ζοκέθεοζδ. Σα πνυζεεηα εέιαηα 

πνέπεζ κα δδιμζζεφμκηαζ ή κα βκςζημπμζμφκηαζ, ιε εοεφκδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, ηαηά ημ 

άνενμ 26 ημο Κ.Ν. 2190/1920, επηά (7) ημοθάπζζημκ διένεξ πνζκ απυ ηδ βεκζηή ζοκέθεοζδ. Ζ 

ακαεεςνδιέκδ διενήζζα δζάηαλδ δδιμζζμπμζείηαζ ιε εοεφκδ ημο Γ 13 διένεξ πνζκ ηδκ διενμιδκία 
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ηδξ Γ ηαζ ηίεεηαζ ζηδ δζάεεζδ ηςκ ιεηυπςκ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Δηαζνείαξ ιαγί ιε ηδ ζπεηζηή 

αζηζμθυβδζδ. 

Με αίηδζδ ιεηυπςκ πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ 

ηεθαθαίμο, δ μπμία απεοεφκεηαζ ζημ Γ επηά διένεξ πνζκ ηδκ διενμιδκία ηδξ Γ ζοκμδεουιεκδ απυ 

ζπέδζα απμθάζεςκ βζα εέιαηα πμο έπμοκ πενζθδθεεί ζηδκ ανπζηή ή ακαεεςνδιέκδ διενήζζα δζάηαλδ, 

ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ οπμπνεμφηαζ κα εέζεζ ζηδ δζάεεζδ ηςκ ιεηυπςκ ηα εκ θυβς ζπέδζα ιέζς ηδξ 

ζζημζεθίδαξ ηδξ Δηαζνείαξ έλζ διένεξ πνζκ ηδκ διενμιδκία ηδξ Γ.  

Μεηά απυ αίηδζδ μπμζμοδήπμηε ιεηυπμο, πμο οπμαάθθεηαζ ζηδκ εηαζνία πέκηε (5) ημοθάπζζημκ 

πθήνεζξ διένεξ πνζκ απυ ηδ βεκζηή ζοκέθεοζδ, ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ οπμπνεμφηαζ κα πανέπεζ ζηδ 

βεκζηή ζοκέθεοζδ ηζξ αζημφιεκεξ ζοβηεηνζιέκεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ οπμεέζεζξ ηδξ εηαζνίαξ, ζημ ιέηνμ 

πμο αοηέξ είκαζ πνήζζιεξ βζα ηδκ πναβιαηζηή εηηίιδζδ ηςκ εειάηςκ ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ.  

Δπίζδξ, ιε αίηδζδ Μεηυπςκ πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ 

ηεθαθαίμο, ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ οπμπνεμφηαζ κα ακαημζκχκεζ ζηδ Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ 

Μεηυπςκ ηα πμζά πμο ηαηααθήεδηακ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία δζεηία βζα μπμζαδήπμηε αζηία απυ ηδκ 

Δηαζνία ζηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ή ζημοξ Γζεοεοκηέξ, υπςξ ηαζ ηάεε άθθδ πανμπή πνμξ 

ηα πνυζςπα αοηά ή μπμζαδήπμηε ζφιααζδ ηδξ εηαζνίαξ ιε αοημφξ βζα μπμζαδήπμηε αζηία. ηζξ ςξ άκς 

πενζπηχζεζξ ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ιπμνεί κα ανκδεεί ηδκ πανμπή ηςκ πθδνμθμνζχκ βζα απμπνχκηα 

μοζζχδδ θυβμ, μ  μπμίμξ ακαβνάθεηαζ ζηα πναηηζηά. Σέημζμξ θυβμξ ιπμνεί κα είκαζ, ηαηά ηζξ 

πενζζηάζεζξ δ εηπνμζχπδζδ ηςκ αζημφκηςκ ιεηυπςκ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ζφιθςκα  ιε ηζξ παν. 

3 ή 6  ημο άνεν. 18 Κ.Ν. 2190/1920 .  

 Μεηά απυ αίηδζδ Μεηυπςκ πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα πέιπημ (1/5) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ 

ηεθαθαίμο, πμο οπμαάθθεηαζ ζηδκ Δηαζνεία ιέζα ζηδκ πνμεεζιία ημο πνμδβμφιεκμο άνενμο, ημ 

Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ οπμπνεμφηαζ κα πανέπεζ πνμξ αοημφξ ηαηά ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ πθδνμθμνίεξ 

βζα ηδκ πμνεία ηςκ εηαζνζηχκ οπμεέζεςκ ηαζ ηδξ πενζμοζζαηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ Δηαζνίαξ. Σμ 

Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ιπμνεί κα ανκδεεί ηδκ πανμπή ηςκ πθδνμθμνζχκ βζα απμπνχκηα μοζζχδδ θυβμ, 

μ μπμίμξ ακαβνάθεηαζ ζηα πναηηζηά. Σέημζμξ θυβμξ ιπμνεί, κα είκαζ ηαηά ηζξ πενζζηάζεζξ, δ 

εηπνμζχπδζδ ηςκ αζημφκηςκ ιεηυπςκ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ζφιθςκα ιε ηζξ παν. 3 ή 6 ημο 

άνενμο 18 ημο Κ.Ν. 2190/1920, εθυζμκ ηα ακηίζημζπα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο έπμοκ θάαεζ 

ηδ ζπεηζηή πθδνμθυνδζδ ηαηά ηνυπμ επανηή .  

Με αίηδζδ Μεηυπςκ, πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, πμο έπεζ 

ηαηααθδεεί, δ θήρδ απυθαζδξ βζα ηάπμζμ εέια ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ 

βίκεηαζ ιε μκμιαζηζηή ηθήζδ. 

Μεηά ημ πέναξ ηςκ ενβαζζχκ ηδξ Γ, δ Δηαζνεία δδιμζζεφεζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ Γ ζηδκ ζζημζεθίδα 

ηδξ, ακαθένμκηαξ ημκ ανζειυ ηςκ ιεημπχκ βζα ηζξ μπμίεξ δυεδηακ έβηονεξ ρήθμζ βζα ηάεε απυθαζδ, 

ηδκ ακαθμβία ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο πμο εηπνμζςπμφκ αοηέξ μζ ρήθμζ, ημ ζοκμθζηυ ανζειυ 

έβηονςκ ρήθςκ ηαεχξ ηαζ ημκ ανζειυ ρήθςκ οπέν ηαζ ηαηά ηάεε απυθαζδξ ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ 

απμπχκ. 

 

2)Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηε ζύλζεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

εηαηξείαο 

 

Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ πμο δζμζηεί ζήιενα ηδκ Δηαζνεία εηθέπηδηε απυ ηδ Γ ηδξ 25/6/2009 ηαζ 

είκαζ επηαιεθέξ. Απμηεθείηαζ απυ ηνία (3) εηηεθεζηζηά ιέθδ ηαζ ηέζζενα (4) ακελάνηδηα ιδ 

εηηεθεζηζηά. Ζ εδηεία ημο θήβεζ ηδκ 30/6/2011. 

Ακαθοηζηά: 

 

Ζ  Δζνήκδ Γ. Αεακαζζάδμο είκαζ Πνυεδνμξ (εηηεθεζηζηυ ιέθμξ ημο Γ..), ηάημζημξ Δθθδκζημφ 

Αηηζηήξ, ηαζ είκαζ βεκκδιέκδ ζηδκ Αεήκα 

 

Ζ  Αββέθα Γ. Αεακαζζάδμο − Κμκημβμφνδ  είκαζ Ακηζπνυεδνμξ (εηηεθεζηζηυ ιέθμξ ημο Γ.), ηάημζημξ 

Π. Φαθήνμο Αηηζηήξ ηαζ είκαζ βεκκδιέκδ ζηδκ Αεήκα. 

 

Ζ  Μανζέηηα Γ. Αεακαζζάδμο είκαζ  Γζεοεφκμοζα φιαμοθμξ ( εηηεθεζηζηυ ιέθμξ ημο Γ..)  ηάημζημξ 

Βμοθζαβιέκδξ ηαζ είκαζ βεκκδιέκδ ζηδκ Αεήκα.  

 

Ο Λάιπνμξ Θ. Λοημβεχνβμξ  είκαζ ακελάνηδημ ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ ημο Γ.., ηάημζημξ Κανέα 

Βφνςκα Αηηζηήξ ηαζ έπεζ βεκκδεεί ζημ Νμιυ Αζηςθμαηανκακίαξ. 

Ο Ακδνέαξ-Θςιάξ Αηάααθμξ, είκαζ ακελάνηδημ ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ ημο Γ..ηάημζημξ Γθοθάδαξ 

Δίκαζ επίζδξ Πνυεδνμξ ηδξ Δπζηνμπήξ  Δθέβπμο Ν.3693/2008 ηαζ είκαζ βεκκδιέκμξ ζηδκ Αεήκα. 
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Ο Νζηυθαμξ Πζιπθήξ είκαζ ακελάνηδημ ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ ημο Γ.., ιέθμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Δθέβπμο 

Ν. 3693/2008  ηάημζημξ Αεδκχκ ηαζ έπεζ βεκκδεεί ζηδκ Αεήκα. 

 

Ο Ακηχκζμξ Παπαβζακκίδδξ είκαζ  ακελάνηδημ ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ ημο Γ.., ιέθμξ ηδξ Δπζηνμπήξ 

Δθέβπμο Ν. 3693/2008  ηάημζημξ Κδθζζζάξ Αηηζηήξ ηαζ είκαζ βεκκδιέκμξ ζηδκ  Αεήκα.   

 

 

 

Σμ Γ ζοκεδνίαζε 16 θμνέξ ιέζα ζημ έημξ 2010 ηαζ ζε υθεξ ηζξ ζοκεδνζάζεζξ πανέζηδζακ υθα ηα ιέθδ 

ημο. 

Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ δζμζηεί ηδκ Δηαζνεία ςξ ζοθθμβζηυ υνβακμ, θαιαάκμκηαξ ηζξ απμθάζεζξ ημο 

ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηζξ ανπέξ Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ υπςξ αοηέξ πενζβνάθμκηαζ ζημκ 

Κακμκζζιυ Λεζημονβίαξ ηδξ Δηαζνείαξ, ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ηδξ Α.Δ., ηδκ πνδιαηζζηδνζαηή 

κμιμεεζία, ηζξ ηακμκζζηζηέξ νοειίζεζξ ημο Υ.Α. ηαζ ηςκ επμπηζηχκ ανπχκ. Σα ιέθδ ημο  

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, απμηημφκ ηάεε ζπεηζηή πθδνμθμνία ζε ζπέζδ ιε ηδκ θεζημονβία ηδξ 

Δηαζνείαξ. Δκενβμφκ ιε ηαθή πίζηδ ιε ηφνζμ άλμκα ημ ζοιθένμκ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ηςκ Μεηυπςκ ηδξ. 

Σμ Γ είκαζ ημ ακχηαημ δζμζηδηζηυ υνβακμ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ δζαιμνθχκεζ ηδ 

ζηναηδβζηή ηαζ ηδκ πμθζηζηή ακάπηολδξ, επμπηεφεζ ηαζ εθέβπεζ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ πενζμοζίαξ ηδξ 

Δηαζνείαξ. Ζ ζφκεεζδ ηαζ μζ ζδζυηδηεξ ηςκ ιεθχκ ημο Γ ηαεμνίγμκηαζ απυ ημκ Νυιμ ηαζ ημ 

Καηαζηαηζηυ ηδξ Δηαζνείαξ. Πνχηζζηδ οπμπνέςζδ ηαζ ηαεήημκ ηςκ ιεθχκ ημο Γ είκαζ δ δζανηήξ 

επζδίςλδ ηδξ εκίζποζδξ ηδξ ιαηνμπνυκζαξ μζημκμιζηήξ αλίαξ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ δ πνμάζπζζδ ημο 

βεκζημφ εηαζνζημφ ζοιθένμκημξ. 

Σα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο εηθέβμκηαζ απυ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ Μεηυπςκ ηδξ 

Δηαζνείαξ βζα εδηεία ιζαξ δζεηίαξ . Καη’ ελαίνεζδ δ εδηεία ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο παναηείκεηαζ 

ιέπνζ ηδ θήλδ ηδξ πνμεεζιίαξ εκηυξ ηδξ μπμίαξ πνέπεζ κα ζοκέθεεζ δ αιέζςξ επυιεκδ ηαηηζηή βεκζηή 

ζοκέθεοζδ. Σα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο έπμοκ δζηαίςια ηαζ ιπμνμφκ κα επακεηθεβμφκ εκχ 

είκαζ εθεφεενα ακαηθδηά. 

Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ιεηά ηδκ εηθμβή ημο ζοκένπεηαζ ηαζ ζοβηνμηείηαζ ζε χια, εηθέβμκηαξ 

Πνυεδνμ, Ακηζπνυεδνμ ηαζ έκα ή πενζζζυηενμοξ Γζεοεφκμκηεξ  ή Δκηεηαθιέκμοξ οιαμφθμοξ. Σμ 

Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ιπμνεί κα εηθέβεζ απυ ηα ιέθδ ημο ημοξ Γζεοεφκμκηεξ οιαμφθμοξ, 

ηαεμνίγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηαζ ηζξ ανιμδζυηδηέξ ημοξ.  Ζ ζδζυηδηα ημο Πνμέδνμο ή Ακηζπνμέδνμο ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο δεκ ειπμδίγεζ ηδκ εηθμβή ημο ίδζμο πνμζχπμο ηαζ ςξ Γζεοεφκμκηα 

οιαμφθμο. Ο Πνυεδνμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο πνμΐζηαηαζ ηςκ ζοκεδνζάζεχκ ημο. Ακ μ 

Πνυεδνμξ ηςθφεηαζ, ημκ ακαπθδνχκεζ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημο μ Ακηζπνυεδνμξ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο. 

Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ έπεζ ηδκ δζμίηδζδ (δζαπείνζζδ ηαζ δζάεεζδ) ηδξ εηαζνζηήξ πενζμοζίαξ ηαζ ηδκ 

εηπνμζχπδζδ ηδξ Δηαζνείαξ. Απμθαζίγεζ βζα υθα ηα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ Δηαζνεία ιέζα ζηα 

πθαίζζα ημο ιεημπζημφ ζημπμφ, ιε ελαίνεζδ εηείκα πμο ζφιθςκα ιε ημ Νυιμ ή  ιε ημ Καηαζηαηζηυ 

αοηυ, οπάβμκηαζ ζηδκ απμηθεζζηζηή ανιμδζυηδηα ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ. 

Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ζοκένπεηαζ φζηενα απυ πνυζηθδζδ ημο Πνμέδνμο ή ημο ακαπθδνςηή ημο 

ηαζ ζοκεδνζάγεζ ζηδκ έδνα  ηδξ Δηαζνείαξ, ηάεε θμνά πμο μ κυιμξ, ημ ηαηαζηαηζηυ ή μζ ακάβηεξ ηδξ 

εηαζνίαξ ημ απαζημφκ. 

Σδ ζφβηθδζδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ιπμνμφκ κα γδηήζμοκ δφμ (2) απυ ηα ιέθδ ημο ιε αίηδζή 

ημοξ πνμξ ημκ πνυεδνμ αοημφ ή ημκ ακαπθδνςηή ημο, μζ μπμίμζ οπμπνεμφκηαζ κα ζοβηαθέζμοκ ημ 

δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ, πνμηεζιέκμο αοηυ κα ζοκέθεεζ εκηυξ πνμεεζιίαξ επηά (7) διενχκ απυ ηδκ 

οπμαμθή ηδξ αίηδζδξ. ηδκ αίηδζδ πνέπεζ ιε πμζκή απαναδέηημο κα ακαθένμκηαζ ιε ζαθήκεζα ηαζ ηα 

εέιαηα πμο εα απαζπμθήζμοκ ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ. Ακ δεκ ζοβηθδεεί ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ 

απυ ημκ πνυεδνμ ή ημκ ακαπθδνςηή ημο εκηυξ ηδξ ακςηένς πνμεεζιίαξ, επζηνέπεηαζ ζηα ιέθδ πμο 

γήηδζακ ηδ ζφβηθδζδ κα ζοβηαθέζμοκ αοηά ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ εκηυξ πνμεεζιίαξ πέκηε (5) 

διενχκ απυ ηδ θήλδ ηδξ ακςηένς πνμεεζιίαξ ηςκ επηά (7) διενχκ, βκςζημπμζχκηαξ ηδ ζπεηζηή 

πνυζηθδζδ ζηα θμζπά ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο .   

φιαμοθμξ πμο απμοζζάγεζ ιπμνεί κα εηπνμζςπείηαζ απυ άθθμκ ζφιαμοθμ. Κάεε ζφιαμοθμξ ιπμνεί 

κα εηπνμζςπεί έκακ ιυκμκ απυκηα ζφιαμοθμ. Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ανίζηεηαζ ζε απανηία ηαζ 

ζοκεδνζάγεζ έβηονα υηακ πανίζηακηαζ ή ακηζπνμζςπεφμκηαζ ζ' αοηυ ημ ήιζζο (1/2) πθέμκ εκυξ ηςκ 

ζοιαμφθςκ, μπςζδήπμηε υιςξ πνέπεζ κα είκαζ πανυκηεξ αοημπνμζχπςξ ηνείξ ημοθάπζζημκ ζφιαμοθμζ. 

Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ιπμνεί κα ζοκεδνζάγεζ ιε ηδθεδζάζηερδ, ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ 

πνυζηθδζδ πνμξ ηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο πενζθαιαάκεζ ηζξ ακαβηαίεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ 

ζοιιεημπή αοηχκ ζηδ ζοκεδνίαζδ. Οζ απμθάζεζξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο θαιαάκμκηαζ ιε 

απυθοηδ πθεζμρδθία ηςκ ζοιαμφθςκ πμο είκαζ πανυκηεξ ηαζ αοηχκ πμο ακηζπνμζςπεφμκηαζ, εηηυξ 

απυ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ παναβνάθμο 1 ημο άνενμο 6 ημο πανυκημξ . Γζα ηζξ ζογδηήζεζξ ηαζ απμθάζεζξ 

ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδνμφκηαζ πναηηζηά.  
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Ζ Δηαζνεία εηπνμζςπείηαζ δζηαζηζηά ηαζ ελχδζηα απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ. 

Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ιε απυθαζή ημο δ μπμία ηαηαπςνείηαζ ζημ αζαθίμ πναηηζηχκ ηςκ 

οκεδνζάζεςκ ιπμνεί κα ακαεέηεζ ηδκ εκάζηδζδ υθςκ ηςκ ελμοζζχκ ηαζ ανιμδζμηήηςκ ημο, εηηυξ 

αοηχκ πμο απαζημφκ ζοθθμβζηή εκένβεζα, υπςξ ηαζ ηδκ εηπνμζχπδζδ ηδξ εηαζνείαξ, ζε έκα ή 

πενζζζυηενα πνυζςπα ιέθδ ημο ή υπζ, ηαεμνίγμκηαξ ηδκ έηηαζδ ηδξ ακάεεζδξ αοηήξ. Με εοεφκδ ημοξ, 

μ Πνυεδνμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ή μζ Δκηεηαθιέκμζ φιαμοθμζ ιπμνμφκ κα ακαεέημοκ 

πεναζηένς ιε ζοιαμθαζμβναθζηά πθδνελμφζζα ζε Γζεοεοκηέξ ηδξ Δηαζνείαξ ηδκ εκένβεζα μνζζιέκςκ 

εζδζηά πνάλεςκ δζαπεζνίζεςξ ηαζ εηπνμζςπήζεςξ, απυ αοηέξ πμο ημοξ έπμοκ ακαηεεεί ιε ηδκ 

παναπάκς απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο .Ζ πςνίξ δζηαζμθμβδιέκδ αζηία ζοκεπήξ απμπή 

ηάπμζμο ζοιαμφθμο απυ ηζξ ζοκεδνζάζεζξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο βζα πνυκμ πμο οπενααίκεζ ημ 

ελάιδκμ εεςνείηαζ παναίηδζδ απυ ηδ ζηζβιή πμο ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ απμθαζίγεζ βζ' αοηήκ ηαζ 

βίκεζ δ πνέπμοζα ακαθμνά ζηα πναηηζηά. 

Ακ βζα μπμζμδήπμηε θυβμ ιείκεζ ηεκή εέζδ οιαμφθμο μζ φιαμοθμζ πμο απμιέκμοκ ιπμνμφκ, εθυζμκ 

είκαζ ημοθάπζζημκ ηνείξ, κα εηθέλμοκ  ακηζηαηαζηάηδ , βζα ημ οπυθμζπμ ηδξ εδηείαξ ημο οιαμφθμο 

πμο ακηζηαείζηαηαζ. Ζ απυθαζδ ηδξ εηθμβήξ οπμαάθθεηαζ ζηδ δδιμζζυηδηα ημο άνενμο 7α ημο ΚΝ 

2190/1920 ηαζ ακαημζκχκεηαζ απυ ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ζηδκ αιέζςξ πνμζεπή βεκζηή ζοκέθεοζδ, 

δ μπμία ιπμνεί κα ακηζηαηαζηήζεζ ημοξ εηθεβέκηεξ, αηυιδ ηζ εάκ δεκ έπεζ ακαβναθεί ζπεηζηυ εέια 

ζηδκ διενήζζα δζάηαλδ. ε πενίπηςζδ πμο ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ δεκ 

πνμαεί ζηδκ ακαπθήνςζδ ηςκ εηθζπυκηςκ ιεθχκ, ηα οπυθμζπα ιέθδ ιπμνμφκ ακ ζοκεπίζμοκ ηδ 

δζαπείνζζδ ηαζ ηδκ εηπνμζχπδζδ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ πςνίξ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ εθθεζπυκηςκ ιεθχκ, 

ζφιθςκα ιε ηδκ ακςηένς πανάβναθμ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ μ ανζειυξ αοηχκ οπενααίκεζ ημ ήιζζο 

ηςκ ιεθχκ, υπςξ είπακ πνζκ απυ ηδκ επέθεοζδ ηςκ ακςηένς βεβμκυηςκ. ε ηάεε πενίπηςζδ ηα ιέθδ 

αοηά δεκ επζηνέπεηαζ κα είκαζ θζβυηενα απυ ηνία. ε ηάεε πενίπηςζδ, ηα απμιέκμκηα ιέθδ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, ακελάνηδηα απυ ημκ ανζειυ ημοξ, ιπμνμφκ κα πνμαμφκ ζε ζφβηθδζδ βεκζηήξ 

ζοκέθεοζδξ ιε απμηθεζζηζηυ ζημπυ ηδκ εηθμβή κέμο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο . 

Σα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο εοεφκμκηαζ αημιζηά ιυκμ απυ ηδκ εκημθή πμο ημοξ έπεζ ακαηεεεί 

έκακηζ ημο κμιζημφ πνμζχπμο ηδξ εηαζνείαξ ηαζ δεκ έπμοκ ηαιία εοεφκδ έκακηζ ηςκ ιεηυπςκ ή ηνίηςκ, 

βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηαζ δζμίηδζδ ηδξ εηαζνείαξ βεκζηά, εηηυξ ηαζ ιυκμ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο μνίγμκηαζ 

απυ ημκ Νυιμ. Δοεφκμκηαζ βζα ηάεε πηαίζια ημοξ, ζδζαίηενα εάκ μ ζζμθμβζζιυξ πενζέπεζ παναθείρεζξ ή 

ρεοδείξ δδθχζεζξ, πμο απμηνφπημοκ ηδκ πναβιαηζηή ηαηάζηαζδ ηδξ Δηαζνείαξ.   Σα ιέθδ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηαζ ηάεε ηνίημ πνυζςπμ ζημ μπμίμ έπμοκ ακαηεεεί απυ αοηυ ανιμδζυηδηέξ 

ημο απαβμνεφεηαζ κα επζδζχημοκ ίδζα ζοιθένμκηα πμο ακηζααίκμοκ ζηα ζοιθένμκηα ηδξ Δηαζνείαξ. Σα 

ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ηαζ ηάεε ηνίημ πνυζςπμ ζημ μπμίμ έπμοκ ακαηεεεί ανιμδζυηδηέξ ημο 

μθείθμοκ κα απμηαθφπημοκ έβηαζνα ζηα οπυθμζπα ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ηα ίδζα 

ζοιθένμκηά ημοξ πμο εκδέπεηαζ κα ακαηφρμοκ απυ ζοκαθθαβέξ ηδξ Δηαζνείαξ μζ μπμίεξ ειπίπημοκ ζηα 

ηαεήημκηά ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθδ ζφβηνμοζδ ζδίςκ ζοιθενυκηςκ ιε αοηά ηδξ Δηαζνείαξ ή 

ζοκδεδειέκςκ ιε αοηή επζπεζνήζεςκ ηαηά ηδκ έκκμζα ηδξ παν. 5 ημο άνενμο 42ε παν. 5 ημο ΚΝ 

2190/1920, πμο ακαηφπηεζ ηαηά ηδκ άζηδζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημοξ . Δηηυξ ηςκ πενζπηχζεςκ γδιίαξ 

ηδξ εηαζνείαξ απυ δυθζεξ πνάλεζξ  ή παναθείρεζξ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, δ  Γεκζηή 

οκέθεοζδ απμθαζίγεζ ιε απυθοηδ πθεζμρδθία ηδκ άζηδζδ ηςκ αλζχζεςκ ηδξ εηαζνείαξ ηαηά ηςκ 

ζοιαμφθςκ πμο ηδκ γδιίςζακ. Σδκ άζηδζδ αοηχκ ηςκ αλζχζεςκ ηδξ Δηαζνείαξ ιπμνμφκ επίζδξ κα 

ηδκ γδηήζμοκ απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ή ημοξ εηηαεανζζηέξ ιέημπμζ, πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα 

δέηαημ (1/10) ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο πμο έπεζ ηαηααθδεεί , εθυζμκ αοημί απμδεδεζβιέκα απέηηδζακ 

ηζξ ακηίζημζπεξ ιεημπέξ ημοξ ηνείξ (3) ημοθάπζζημκ ιήκεξ πνζκ απυ ηδκ αίηδζή ημοξ. Ζ αβςβή 

απμγδιζχζεςξ ηδξ Δηαζνείαξ ηαηά ηςκ ζοιαμφθςκ πμο ηδκ γδιίςζακ πνέπεζ κα εβενεεί ιέζα ζε έλζ 

(6) ιήκεξ απυ ηδκ θήρδ ηδξ ζπεηζηήξ απυθαζδξ ηδξ Γεκζηήξ οκεθεφζεςξ ή ηδξ οπμαμθήξ ηδξ 

αζηήζεςξ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ ιεζμρδθίαξ πνμξ ημ οιαμφθζμ ή ημοξ εηηαεανζζηέξ, αθμφ ηδνδεμφκ μζ 

δζαηάλεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ εζδζηή εηπνμζχπδζδ ηδξ εηαζνείαξ εκχπζμκ ηςκ ανιμδίςκ δζηαζηδνίςκ βζα 

ηδκ δζελαβςβή ηδξ δίηδξ. Ζ Δηαζνεία ιπμνεί ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, κα παναζηδεεί 

ηςκ αλζχζεχκ ηδξ πνμξ απμγδιίςζδ ή κα ζοιαζααζεεί βζα αοηέξ ιεηά πάνμδμ δφμ (2) εηχκ απυ ηδ 

βέκεζδ ηδξ αλίςζδξ ηαζ ιυκμ εθυζμκ ζοβηαηαηίεεηαζ δ βεκζηή ζοκέθεοζδ ηαζ δεκ ακηζηίεεηαζ 

ιεζμρδθία πμο εηπνμζςπεί ημ έκα πέιπημ (1/5) ημο εηπνμζςπμφιεκμο ηεθαθαίμο. Σμ άνενμ 22α ημο 

η.κ. 2190/1920 εθανιυγεηαζ  ηαζ ςξ πνμξ ηδκ εοεφκδ ηςκ πνμζχπςκ πμο δεκ είκαζ ιέθδ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηαζ πμο αζημφκ ελμοζίεξ ζφιθςκα ιε ηδκ παν. 3 ημο άνενμο 22 ημο η.κ. 

2190/1920. 

 

3) Δπηηξνπή Διέγρνπ 

 

Ζ Δηαζνεία έπεζ ζοζηήζεζ Δπζηνμπή Δθέβπμο δοκάιεζ ηδξ απυ 25/6/2009 απυθαζδξ ηδξ Γ ηαζ 

απμηεθείηαζ απυ ηνία (3) ακελάνηδηα ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ. 

Ακαθοηζηά: 
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1) Ακδνέαξ Θςιάξ Αηάααθμξ, Πνυεδνμξ Δπζηνμπήξ, Μέθμξ Γ Ακελάνηδημ ιδ εηηεθεζηζηυ 

Μέθμξ 

2) Ακηχκδξ Παπαβζακκίδδξ, Μέθμξ Γ, Ακελάνηδημ ιδ εηηεθεζηζηυ Μέθμξ 

3) Νζηυθαμξ Πζιπθήξ, Μέθμξ Γ, Ακελάνηδημ ιδ εηηεθεζηζηυ Μέθμξ 

Πναβιαημπμίδζε ηέζζενζξ (4) ζοκεδνζάζεζξ εκηυξ ημο 2010 ηαζ πανέζηδζακ υθα ηα ιέθδ ηδξ. 

Ζ Δπζηνμπή Δθέβπμο έπεζ ηζξ αηυθμοεεξ ανιμδζυηδηεξ: 

• Να επζαθέπεζ ηδ δζαδζηαζία πνδιαημμζημκμιζηήξ παναημθμφεδζδξ ηαζ ηδκ αλζμπζζηία ηςκ 

μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ κα ελεηάγεζ ηα ααζζηά ζδιεία ηςκ μζημκμιζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ πμο ειπενζέπμοκ ζδιακηζηέξ ηνίζεζξ ηαζ εηηζιήζεζξ απυ πθεονάξ Γζμίηδζδξ. 

• Να παναημθμοεεί ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ εζςηενζημφ εθέβπμο ηαζ 

δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ ηδξ Δηαζνείαξ. 

• Να δζαζθαθίγεζ ηδκ μνεή θεζημονβία ηδξ Τπδνεζίαξ Δζςηενζημφ Δθέβπμο ηδξ Δηαζνείαξ. 

• Να επζαθέπεζ ηδκ πμνεία ημο ηαηηζημφ εθέβπμο ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ Δηαζνείαξ. 

• Να παναημθμοεεί ηα εέιαηα πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ φπανλδ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακελανηδζίαξ ημο ηαηηζημφ εθεβηηή. 

 

4)Πεξηγξαθή θπξηόηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη 

δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηελ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ εηαζνείαξ έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ θεζημονβία επανημφξ, 

απμηεθεζιαηζημφ ηαζ απμδμηζημφ οζηήιαημξ Δζςηενζημφ Δθέβπμο ιε ζημπυ ηδκ πενζθνμφνδζδ ηςκ 

επεκδφζεςκ ηαζ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηδξ Δηαζνίαξ, ηαεχξ ηαζ ημκ εκημπζζιυ, αλζμθυβδζδ ηαζ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ηζκδφκςκ. 

Ωξ φζηδια Δζςηενζημφ Δθέβπμο μνίγεηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο ηίεεκηαζ ζε εθανιμβή απυ 

ημ Γ.., ηδκ Γζμίηδζδ ηαζ ημ πνμζςπζηυ ηδξ Δηαζνίαξ, ιε ζημπυ ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ θεζημονβζηχκ δζαδζηαζζχκ ηδξ εηαζνείαξ, ηδκ αλζμπζζηία 

ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ πθδνμθυνδζδξ ηαζ ηδκ ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ ζζπφμκηεξ κυιμοξ ηαζ 

ηακμκζζιμφξ. 

Σα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ημο οζηήιαημξ Δζςηενζημφ Δθέβπμο ηαζ δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ πμο έπμοκ 

οζμεεηδεεί απυ ηδκ εηαζνεία ακαθμνζηά ιε ηδκ δζαδζηαζία ζφκηαλδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ 

είκαζ ηα αηυθμοεα:  

Α) Ύπανλδ μνβακςηζηήξ δμιήξ, ηαηάθθδθμξ ηαηαιενζζιυξ ηςκ εοεοκχκ ηαζ ζαθήξ ηαεμνζζιυξ ηςκ 

ηαεδηυκηςκ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ 

Β) Δπάνηεζα ηςκ ειπθεημιέκςκ ζηεθεπχκ  

Γ) Υνήζδ ελεθζβιέκμο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ πμο εκζςιαηχκεζ ζδιακηζηυ ανζειυ δζηθείδςκ 

αζθαθείαξ  

Γ) αθήξ ηαεμνζζιυξ ηαεδηυκηςκ ηαζ πενζμνζζιυξ ζημ εθάπζζημ δοκαηυκ ηςκ πνδζηχκ υζμκ αθμνά 

ηδκ πνυζααζδ ζημ ηεκηνζηυ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια 

Δ) Δθανιμβή ηακμκζζιχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ πμο δζαζθαθίγμοκ εειεθζχδεζξ ανπέξ ηδξ Δηαζνζηήξ 

Γζαηοαένκδζδξ ηαζ Δθέβπμο υπςξ ηαεμνζζιυξ εοεφκδξ βζα ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία, ακηζζηαειζζηζημί 

έθεβπμζ, εβηνζηζηά υνζα ζοκαθθαβχκ ηθπ 

Σ) φκηαλδ πνμτπμθμβζζιμφ ηαζ απμθμβζζηζηυξ έθεβπμξ 

Ε) Σαηηζηέξ ζοκακηήζεζξ βζα ζογήηδζδ ηαζ θήρδ απμθάζεςκ ζπεηζηά ιε ηζξ εηηζιήζεζξ πμο ιπμνεί κα 

επδνεάζμοκ ηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ μζημκμιζηήξ δζεφεοκζδξ ηαζ ηδξ 

δζμίηδζδξ  

Ζ) Σαηηζηή επζημζκςκία εζςηενζημφ εθεβηηή ιε Δπζηνμπή Δθέβπμο ηαζ δζμίηδζδ    

 

5)Γηαζεζηκόηεηα εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηώλ  

 

Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ έπεζ μνίζεζ οπεφεοκμ επζημζκςκίαξ ιε ημοξ ιεηυπμοξ ιε ηφνζα ηαεήημκηα 

ηδκ έβηονδ ηαζ έβηαζνδ εκδιένςζδ υθςκ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ ιενχκ βζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ 

εηαζνείαξ αθθά ηαζ ηα δζηαζχιαηα ημοξ.  

 

 

 

 

 

Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο 

Ζ εηαζνεία «Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ – Π. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ & ΗΑ Α.Δ.» δζαεέηεζ εζςηενζηυ ηακμκζζιυ 

θεζημονβίαξ μ μπμίμξ ακαεεςνείηαζ ηαζ εηζοβπνμκίγεηαζ ζοκεπχξ χζηε κα ηαθφπηεζ αθθαβέξ πμο 

άπημκηαζ εειάηςκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ ηζξ εηάζημηε μνβακςηζηέξ αθθαβέξ ηδξ εηαζνείαξ. 
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Αεήκα, 28 Μανηίμο 2011 

 

Ζ Πνυεδνμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο 

 

 

 

Δζνήκδ Γ. Αεακαζζάδμο 

 

 

 

 

 

 

Ζ ακςηένς έηεεζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο πνμξ ηδκ Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ πμο απμηεθείηαζ 

απυ 17 ζεθίδεξ (6 έςξ 23) είκαζ αοηή πμο ακαθένεηαζ ζηδκ έηεεζδ εθέβπμο πμο πμνδβήζαιε ιε 

διενμιδκία 30/3/2011. 

 

Αεήκα, 30 Μανηίμο 2011 

 

 

 

 

 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

ΓΡΖΓΟΡΖ Κ. ΣΑΜΑΣΖ 

Αν Μ ΟΔΛ 14761 

οκενβαγυιεκμζ Ονηςημί Λμβζζηέξ α.ε.μ.ε. 

ιέθμξ ηδξ Crowe Horwath International 

Φςη. Νέβνδ 3, 11257 Αεήκα 

Αν Μ ΟΔΛ 125 
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Ν.3401/2005 

 
Οζ Ακαημζκχζεζξ-Γκςζημπμζήζεζξ πμο δδιμζίεοζε δ Δηαζνία ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ 2010, ζηα 

πθαίζζα πθδνμθυνδζδξ ημο επεκδοηζημφ ημζκμφ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία, δίκμκηαζ 

ζημκ παναηάης πίκαηα, ηαζ είκαζ ακανηδιέκεξ ζημ δζαδζηηοαηυ ηυπμ ηδξ Δηαζνίαξ 

(www.naftemporiki.gr) ηαεχξ ηαζ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ (www.ase.gr) 

 
Θέκα Ζκεξνκελία 

 

ημζπεία Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ Βάζεζ ΓΛΠ 29/11/2010 

ημζπεία Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ Βάζεζ ΓΛΠ 27/08/2010 

Απμθάζεζξ Σαηηζηήξ  Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηδξ 28/6/2010 28/06/2010 

Γκςζημπμίδζδ φρμοξ έηηαηηδξ εθ’ άπαλ εζζθμνάξ    14/06/2010 

ημζπεία Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ Βάζεζ ΓΛΠ 08/06/2010 

Πνμακαββεθία Δηήζζαξ Σαηηζηήξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ 02/06/2010 

ημζπεία Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ Βάζεζ ΓΛΠ 28/05/2010 

ημζπεία Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ Βάζεζ ΓΛΠ 30/03/2010 

Αβμνά Μεημπχκ απυ η. Κμκημβμφνδ Ρμδυθθμ 29/03/2010 

Πχθδζδ Μεημπχκ απυ η. Μανζέηηα Αεακαζζάδμο 29/03/2010 

Πχθδζδ Μεημπχκ απυ η. Δζνήκδ Αεακαζζάδμο 29/03/2010 

Πχθδζδ Μεημπχκ απυ η. Αββέθα Αεακαζζάδμο-Κμκημβμφνδ 29/03/2010 

Πνμακαββεθία Ζιενμιδκίαξ Γδιμζίεοζδξ ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ πνήζδξ 2009 27/03/2010 

 
 

Οζ Δηήζζεξ Οζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ, δ έηεεζδ εθέβπμο ημο μνηςημφ εθεβηηή ηαζ δ Έηεεζδ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο εα ακανηδεμφκ ζημκ δζαδζηηοαηυ ηυπμ ηδξ Δηαζνείαξ 

(www.naftemporiki.gr/investors) 

http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/investors
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  
 

 

 

 

Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ – Π. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ & ΗΑ Α.Δ. 
Σεο  νηθνλνκηθήο ρξήζεσο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

 

 

 

φιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ (ΓΠΥΑ) 

πμο έπμοκ εβηνζεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΘΔΖ   Δηαηξεία 

 

 ΖΜΔΗΩΔΗ 31.12.2010  31.12.2009  

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ      

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   
 

  

Ηδζμπνδζζιμπμζμφιεκα Δκζχιαηα Πάβζα  (6.1) 19.417.696,76  20.181.343,85  

Άοθα πενζμοζζαηά ζημζπεία (6.2) 146.116,45  205.363,81  

οιιεημπέξ  ζε ζοββεκείξ επζπεζνήζεζξ (6.3) 666.147,16  678.177,81  

Γζαεέζζια βζα πχθδζδ πνδιαημμζημκμιζηά 
πενζμοζζαηά ζημζπεία (6.4) 714.255,00  693.605,00  

Λμζπέξ απαζηήζεζξ (6.5) 32.814,46  32.360,01  

  20.977.029,83  21.790.850,48  

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

Απμεέιαηα (6.6) 262.591,54  182.922,14  

Πεθάηεξ  (6.7) 3.604.738,66  4.130.325,90  

Λμζπέξ απαζηήζεζξ (6.8) 3.739.997,25  3.877.686,84  

Υνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία  
πμο απμηζιχκηαζ ζηδκ εφθμβδ αλία ιέζς 

απμηεθεζιάηςκ (6.9) 56.295,89  85.057,22  

Σαιεζαηά Γζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια (6.10) 1.260.192,04  1.012.221,12  

  8.923.815,38  9.288.213,22  

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   29.900.845,21  31.079.063,70  

ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ      

Μεημπζηυ ηεθάθαζμ  (6.11) 7.180.584,00  7.180.584,00  

Τπέν ημ άνηζμ  (6.11) 4.832.733,68  4.832.733,68  

Απμεειαηζηά ηεθάθαζα (6.12) 5.333.860,07  5.333.860,07  

Απμηεθέζιαηα εζξ κέμκ  4.989.528,87  6.232.122,53  

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο  22.336.706,62  23.579.300,28  

      

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ      

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Γάκεζα (6.13) 1.589.931,45  1.200.000,00  

Ακαααθθυιεκμξ Φυνμξ Δζζμδήιαημξ (6.14) 1.031.001,47  1.212.082,46  

Πνμαθέρεζξ βζα πανμπέξ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ (6.15) 1.205.531,45  1.046.600,31  

Δπζπμνδβήζεζξ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ (6.16) 936.817,57  1.037.869,23  

Λμζπέξ Πνμαθέρεζξ (6.17) 69.123,76  53.083,00  

  4.832.405,70  4.549.635,00  

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Πνμιδεεοηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ (6.18) 2.432.946,69  2.340.508,91  

Σνέπςκ Φυνμξ Δζζμδήιαημξ (6.19) 0,00  173.679,65  

Βναποπνυεεζιεξ ηναπεγζηέξ οπμπνεχζεζξ (6.20) 282.958,89  435.473,66  

Λμζπέξ αναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ (6.21) 15.827,31  466,20  

  2.731.732,89  2.950.128,42  

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ    7.564.138,59  7.499.763,42  

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο  

θαη Τπνρξεώζεσλ  

 

 29.900.845,21  31.079.063,70  

 

 



Η ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ & ΙΑ Α.Ε. 
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205 ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. 104 42 Σηλ.  210  5198000 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τρήσης 1
ης

 Ιανοσαρίοσ – 31
ης 

 Δεκεμβρίοσ 2010 

 

 27 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 

  

 ΖΜΔΗΩΔΗ 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 

Πςθήζεζξ (7.1) 14.771.131,82 17.291.044,88 

Κυζημξ Πςθήζεςκ  (7.2) (10.455.654,58) (11.387.271,62) 

Μηθηό θέξδνο  4.315.477,24 5.903.773,26 

Άθθα έζμδα (7.3) 218.813,35 550.589,87 

Έλμδα Γζαεέζεςξ (7.4) (3.074.666,95) (3.402.909,91) 

Έλμδα Γζμζηήζεςξ (7.5) (1.909.335,99) (2.119.349,58) 

Άθθα έλμδα (7.6) (812.304,63) (986.553,96) 

Υνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ (ηαεανυ) (7.8) (85.556,16) (68.547,80) 

Κέξδνο (δεκία) πξν θόξνπ  (1.347.573,14) (122.998,12) 

 Φυνμξ Δζζμδήιαημξ (7.9) 104.979,48 (101.090,33) 

Καζαξό θέξδνο (δεκηά) κεηά  

από θόξνπο 

 

 (1.242.593,66) (224.088,45) 

Καηαλέκνληαη ζε:    

Μεηόρνπο Δηαηξείαο  (1.242.593,66) (224.088,45) 

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο   0,00 0,00 

Κέξδε (δεκηέο) θαηά κεηνρή  (7.10) (0,0519) (0,0094) 
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ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΖΖ  ΜΜΔΔΣΣΑΑΒΒΟΟΛΛΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΖΖ  ΘΘΔΔΖΖ  

         

 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

Τπέξ ην 

άξηην 

Απνζεκαηηθά 

Δύινγεο 

Αμίαο Απνζεκαηηθά  

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ ύλνιν  

Γηθαηώκαηα 

Μεηνςεθίαο 

ύλνιν 

Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπόινηπν ηελ 

1.1.2009 7.180.584,00 4.832.733,68 5.171.502,77 5.273.298,74 2.174.363,01 24.632.482,20 9.435,20 24.641.917,40 

οβηεκηνςηζηά 

ζοκμθζηά έζμδα 

πνήζδξ 1/1 – 

31/12/2009     (224.088,45) (224.088,45) 0,00 (224.088,45) 

Γζακειδεέκηα 

ιενίζιαηα     (837.734,80) (837.734,80)  (837.734,80) 

Λμζπέξ ιεηαθμνέξ   (62.493,00)  62.493,00 0,00  0,00 

Φυνμξ εζζμδήιαημξ 

πνμξ ηαζ απυ ηδκ 

ηαεανά εέζδ     10.200,88 10.200,88 0,00 10.200,88 

Μεηαθμνά ζε 

απμεειαηζηά 

(δζάεεζδ 

απμηεθεζιάηςκ)    59.947,51 (59.947,51) 0,00 0,00 0,00 

Κμκδφθζα 

ακαβκςνζγυιεκα 

απεοεείαξ ζηδκ 

ηαεανά εέζδ    613,82 (3.218,37) (2.604,55) 0,00 (2.604,55) 

Τπεναλία απυ 

απυηηδζδ 

δζηαζςιάηςκ 

ιεζμρδθίαξ     (64,78) (64,78)  (64,78) 

Γζηαζχιαηα 

ιεζμρδθίαξ απυ 

ελαβμνά ιενζδίμο 

εοβαηνζηχκ     1.109,78 1.109,78 (9.435,20) (8.325,42) 

Καζαξά Θέζε ηελ 

31.12.2009 7.180.584,00 4.832.733,68 5.109.009,77 5.333.860,07 1.123.112,76 23.579.300,28 0,00 23.579.300,28 

       

 

 

       

 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

Τπέξ ην 

άξηην 

Απνζεκαηηθά 

Δύινγεο 

Αμίαο Απνζεκαηηθά  

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ ύλνιν  

Τπόινηπν ηελ 

1.1.2010 7.180.584,00 4.832.733,68 5.109.009,77 5.333.860,07 1.123.112,76 23.579.300,28 

οβηεκηνςηζηά 

ζοκμθζηά έζμδα 

πνήζδξ 1/1 – 

31/12/2010     (1.242.593,66) (1.242.593,66) 

Καζαξά Θέζε ηελ 

31.12.2010 7.180.584,00 4.832.733,68 5.109.009,77 5.333.860,07 (119.480,90) 22.336.706,62 
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ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΖΖ  ΣΣΑΑΜΜΔΔΗΗΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΡΡΟΟΩΩΝΝ 

 1/1-31/12/2010  1/1-31/12/2009 
 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
    

Κένδδ πνμ θυνςκ (1.347.573,14)  (122.998,12)  

Πλέον / μείον πποζαπμογέρ για:     

Απμζαέζεζξ  817.733,49  758.060,16  

Πνμαθέρεζξ 1.365.290,12  890.576,57  

οκαθθαβιαηζηέξ Γζαθμνέξ 0,00  45.733,75  

Απμηεθέζιαηα (έζμδα, έλμδα, 

ηένδδ ηαζ γδιζέξ) επεκδοηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ (104.695,86) 

 

(198.209,61) 

 

Υνεςζηζημί ηυημζ ηαζ ζοκαθή 

έλμδα 99.272,67 

 

74.696,64 

 

Πθέμκ/ ιείμκ πνμζανι. βζα ιεηαα. 

θ/ζιχκ ηεθ. ηίκδζδξ ή πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηζξ θεζημονβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ:  

 

 

 

Μείςζδ / (αφλδζδ) απμεειάηςκ (79.669,40)  (41.127,95)  

Μείςζδ / (αφλδζδ) απαζηήζεςκ (356.752,07)  859.135,04  

(Μείςζδ) / αφλδζδ οπμπνεχζεςκ 
(πθδκ δακεζαηχκ) (261.337,65) 

 

(206.964,13) 

 

Μείμκ:     

Υνεςζηζημί ηυημζ ηαζ ζοκαθή 

έλμδα ηαηααεαθδιέκα (99.272,67) 

 

(74.696,64) 

 

Καηααεαθδιέκμζ θυνμζ (14.179,40)  (499.712,49)  

φκμθμ εζζνμχκ / (εηνμχκ) απυ 

θεζημονβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (α) 18.816,09 

 

1.484.493,22 

 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  
 

 
 

Απυηηδζδ εοβαηνζηχκ, ζοββεκχκ, 

ημζκμπναλζχκ ηαζ θμζπχκ 
επεκδφζεςκ (20.650,00) 

 

(8.075,00) 

 

Αβμνά εκζχιαηςκ ηαζ άοθςκ 

παβίςκ (104.304,34) 

 

(2.633.597,73) 

 

Δζζπνάλεζξ απυ πςθήζεζξ 

εκζχιαηςκ ηαζ άοθςκ παβίςκ 30.000,00 

 

338.520,00 

 

Συημζ εζζπναπεέκηεξ 13.716,51  11.181,07  

Μενίζιαηα εζζπναπεέκηα 73.010,00  81.025,00  

φκμθμ εζζνμχκ / (εηνμχκ) απυ 
επεκδοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (α) (8.227,83) 

 

(2.210.946,66) 

 

Υξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο  
 

 
 

Δζζπνάλεζξ απυ εηδμεέκηα / 

ακαθδθεέκηα δάκεζα 237.416,68 

 

1.101.804,08  

Δλυθθδζδ δακείςκ 0,00  0,00  

Μενίζιαηα πθδνςεέκηα (34,02)  (753.061,32)  

φκμθμ εζζνμχκ / (εηνμχκ) απυ 
πνδιαημδμηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

(β) 237.382,66 

 

348.742,76 

 

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα 

ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 247.970,92 

 

(377.710,68) 

 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 1.012.221,12 
 

 

1.389.931,80 

 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 1.260.192,04 

 

1.012.221,12 
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Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ  - Π. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ & ΗΑ Α.Δ. 

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 
Ζ ιδηνζηή εηαζνεία «Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ - Π. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ & ΗΑ Α.Δ.» ιε ΑΡΜΑΔ 

02351/006/Β/86/0023 δναζηδνζμπμζείηαζ ζημκ εηδμηζηυ ημιέα ζοβηεηνζιέκα ζηδκ έηδμζδ διενήζζαξ 

μζημκμιζηήξ επζπεζνδιαηζηήξ εθδιενίδαξ ιε ημκ ηίηθμ «Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ» αθθά ηαζ ζημκ 

εηηοπςηζηυ ημιέα. 

Ζ εηαζνεία «Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ - Π. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ & ΗΑ Α.Δ.» έπεζ ηδκ ιμνθή ηδξ 

Ακςκφιμο Δηαζνείαξ ηαζ έπεζ έδνα ζηδκ Αεήκα, Λέκμνιακ 205, Σ.Κ. 104 42. 

Σν site ηεο εηαηξείαο είλαη www.naftemporiki.gr. Σα πθδνμθμνζαηά μζημκμιζηά ζημζπεία είκαζ 

ακανηδιέκα ζηδκ ζζημζεθίδα www.naftemporiki.gr/investors. 

Ζ εηαζνεία απυ ημ 2000 είκαζ εζζδβιέκδ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ  Αεδκχκ ζηδκ Καηδβμνία Μεζαίαξ ηαζ 

Μζηνήξ Κεθαθαζμπμίδζδξ (θιάδνο «Μέζα Δλεκέξσζεο-Δθδόζεηο» ) 

Απυ ηδκ 1/8/2007 δ εηαζνεία εηηοπχκεζ ηδκ εθδιενίδα ζηζξ κέεξ ζδζυηηδηεξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ ζημ 

Κμνςπί Αηηζηήξ. 

Οζ πανμφζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ εηαζνείαξ, ηδξ πνήζδξ 1/1/2010 έςξ 31/12/2010 εβηνίεδηακ 

απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδκ 28δ  Μανηίμο 2011 ηαζ αάζεζ ημο κυιμο οπυηεζκηαζ ζηδκ έβηνζζδ 

ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηςκ ιεηυπςκ, πμο εα δζελαπεεί ημ ανβυηενμ έςξ ηδκ 30.06.2011 ηαζ έπεζ ηδκ 

δοκαηυηδηα κα ηνμπμπμζήζεζ ηζξ πανμφζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. 

 

Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ απμηεθείηαζ απυ ημοξ: 

 

Δζνήκδ Γ. Αεακαζζάδμο, Πνυεδνμξ (εηηεθεζηζηυ ιέθμξ) 

Αββέθα Γ. Αεακαζζάδμο-Κμκημβμφνδ, Ακηζπνυεδνμξ (εηηεθεζηζηυ ιέθμξ) 

Μανζέηηα Γ. Αεακαζζάδμο, Γζεοεφκμοζα φιαμοθμξ (εηηεθεζηζηυ ιέθμξ) 

Λάιπνμξ Θ. Λοημβεχνβμξ, Ακελάνηδημ Μέθμξ (ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ) 

Πζιπθήξ Νζηυθαμξ, Ακελάνηδημ Μέθμξ (ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ) 

Ακδνέαξ  Αηάααθμξ, Ακελάνηδημ Μέθμξ (ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ) 

Ακηχκδξ Παπαβζακκίδδξ, Ακελάνηδημ Μέθμξ (ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ) 

 

 

Ζ εδηεία ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο θήβεζ ηδκ 30/6/2011. (ΦΔΚ 8129/29-7-09) 

 

Ζ εηαζνεία ζηδ πνήζδ 2009 απέηηδζε ημ 100% ηςκ ιεημπχκ ηςκ εοβαηνζηχκ ηδξ «ΓΡΑΦΗΚΔ 

ΣΔΥΝΔ – ΑΦΟΗ ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ηαζ «ΑΗΜΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ – ΔΚΓΟΔΩΝ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ». 

ηζξ 30/12/2009 εβηνίεδηε ζφιθςκα ιε ηζξ απυ Κ2-13158/29-12-2009 ηαζ Κ2-13522/29-12-2009 

απμθάζεζξ ηδξ Νμιανπίαξ Αεδκχκ  δ ζοβπχκεοζδ ιε απμννυθδζδ, ζφιθςκα ιε ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ 

ημο Ν.2166/1993, ηςκ εοβαηνζηχκ εηαζνεζχκ «ΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΔ – ΑΦΟΗ ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ηαζ «ΑΗΜΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ – 

ΔΚΓΟΔΩΝ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ» ιε ζζμθμβζζιυ ιεηαζπδιαηζζιμφ ηδξ 31/3/2009.  

Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ζοβπχκεοζδξ, ζηδκ εκμπμίδζδ πενζθαιαάκεηαζ δ ζοββεκήξ επζπείνδζδ 

«ΔΡΑΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΔ» ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ. 

 

2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία  

2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Οζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ εηαζνείαξ, πμο πενζθαιαάκμοκ ηαζ ηδκ οββεκή εηαζνεία ιε ηδκ 

ιέεμδμ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ, έπμοκ ζοκηαπεεί ιε αάζδ ηδκ ανπή ηδξ ζοκεπμφξ επζπεζνδιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ, ηδκ ανπή ημο δμοθεοιέκμο ηαζ ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ 

ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

Σεο ρξήζεο από 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 

http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
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Ακαθμνάξ (Γ.Π.Υ.Α.) υπςξ αοηά έπμοκ εηδμεεί απυ ημ οιαμφθζμ Γζεεκχκ Λμβζζηζηχκ Πνμηφπςκ 

(IASB) ηαεχξ ηαζ ηζξ Γζενιδκείεξ ημοξ, πμο έπμοκ εηδμεεί απυ ηδκ Δπζηνμπή Γζενιδκεζχκ (IFRIC) ηαζ 

έπμοκ εβηνζεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. Όθα ηα ακαεεςνδιέκα ή κεμεηδμεέκηα πνυηοπα ηαζ 

δζενιδκείεξ πμο έπμοκ εθανιμβή ζηδκ εηαζνεία ηαζ ήηακ ζε ζζπφ ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010, εθήθεδζακ 

οπυρδ ζηδκ έηηαζδ πμο αοηά ήηακ εθανιυζζια. 

Ζ ζφκηαλδ ηςκ εηήζζςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ 31δξ Γεηειανίμο 2010, έπεζ βίκεζ ιε ηζξ ίδζεξ 

θμβζζηζηέξ ανπέξ πμο εθανιυζεδηακ ζηδ πνήζδ 2009. 

Οζ πανμφζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ έπμοκ ζοκηαπεεί ιε αάζδ ηδκ ανπή ημο ζζημνζημφ ηυζημοξ 

εηηυξ απυ ηα αηίκδηα ηαζ μνζζιέκα πνδιαημπζζηςηζηά ιέζα πμο απμηζιχκηαζ ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ.   

 

2.2. Δλνπνίεζε 

 

πγγελείο εηαηξείεο 

 

Ζ επέκδοζδ ζηδκ ζοββεκή εηαζνεία ακηζιεηςπίγεηαζ θμβζζηζηά ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ Καεανάξ Θέζδξ.   

 

οββεκήξ είκαζ δ μζημκμιζηή ιμκάδα ζηδκ μπμία δ εηαζνεία έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα αζηεί μοζζχδδ 

επζννμή, αθθά υπζ έθεβπμ ή απυ ημζκμφ έθεβπμ. Ζ μοζζχδδξ επζννμή αζηείηαζ ιέζς ηδξ ζοιιεημπήξ 

ζηζξ πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαζ θεζημονβζηέξ απμθάζεζξ ηδξ μζημκμιζηήξ ιμκάδαξ. 

Σα απμηεθέζιαηα ηαζ ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία εκενβδηζημφ ηαζ παεδηζημφ ιζαξ ζοββεκμφξ, 

εκζςιαηχκμκηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ηαεανήξ εέζεςξ, εηηυξ απυ ηδκ 

πενίπηςζδ πμο ηαηαηάζζεηαζ ςξ δζαεέζζιδ πνμξ πχθδζδ. 

Οζ επεκδφζεζξ ζε ζοββεκείξ απεζημκίγμκηαζ ζηδκ Καηάζηαζδ Οζημκμιζηήξ Θέζδξ ζημ ηυζημξ, 

πνμζανιμγυιεκμ ζηζξ ιεηαβεκέζηενεξ ιεηααμθέξ ημο ιενζδίμο ηδξ εηαζνείαξ ζημ ηαεανυ εκενβδηζηυ 

ηδξ ζοββεκμφξ ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ηοπυκ απμιεζχζεζξ ηδξ αλίαξ ιειμκςιέκςκ επεκδφζεςκ. 

Εδιίεξ ζε ζοββεκείξ επζπεζνήζεζξ επζπθέμκ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηδξ εηαζνείαξ ζε αοηέξ, δεκ 

ηαηαπςνμφκηαζ. 

Σμ ηυζημξ ηδξ απυηηδζδξ ιζαξ ζοββεκμφξ, ηαηά ημ πμζυ πμο οπενααίκεζ ηδκ εφθμβδ αλία ηδξ 

ακαθμβίαξ ημο απμηηχιεκμο ηαεανμφ εκενβδηζημφ (εκενβδηζηυ – παεδηζηυ – εκδεπυιεκεξ 

οπμπνεχζεζξ), ηαηαπςνείηαζ ςξ οπεναλία ζηδ πνήζδ ζηδκ μπμία έβζκε δ απυηηδζδ, πενζθαιαακυιεκμ 

ζημ θμβανζαζιυ ηςκ επεκδφζεςκ ζε ζοββεκείξ επζπεζνήζεζξ. 

ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ ηυζημξ απυηηδζδξ είκαζ ιζηνυηενμ ηδξ ακςηένς εφθμβδξ αλίαξ αοηή δ 

δζαθμνά ηαηαπςνείηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ πνήζδξ εκηυξ ηδξ μπμίαξ έβζκε δ απυηηδζδ.  

ηζξ πενζπηχζεζξ πμο δ εηαζνεία δζεκενβεί ζοκαθθαβέξ ιε ιζα ζοββεκή επζπείνδζδ, ηα ζπεηζηά ηένδδ 

ηαζ μζ γδιίεξ απαθείθμκηαζ ηαηά ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηδξ εηαζνείαξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ζοββεκή. 

Σοπυκ γδιίεξ ζε ζοκαθθαβέξ πανέπμοκ απμδείλεζξ απμιείςζδξ ηδξ αλίαξ ημο ιεηααζααγυιεκμο 

ζημζπείμο ημο εκενβδηζημφ, πενίπηςζδ ζηδκ μπμία δζεκενβείηαζ ζπεηζηή πνυαθερδ απμιείςζδξ. 

 

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο 

 

Τπυθμζπα ηαζ ιδ πναβιαημπμζδιέκα ηένδδ απυ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ ηδξ ζοββεκμφξ 

απαθείθμκηαζ. Οζ ιδ πναβιαημπμζδιέκεξ γδιζέξ, επίζδξ απαθείθμκηαζ, εηηυξ εάκ δ ζοκαθθαβή πανέπεζ 

εκδείλεζξ απμιείςζδξ ημο ιεηααζααζεέκημξ ζημζπείμο εκενβδηζημφ. 

 

2.3. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

 

Δπζπεζνδιαηζηυξ ημιέαξ είκαζ έκα δζαηνζηυ ζοζηαηζηυ ιένμξ ηδξ εηαζνείαξ  ημ μπμίμ δζαεέηεζ αβαεά ηαζ 

οπδνεζίεξ ηα μπμία οπυηεζκηαζ ζε δζαθμνεηζημφξ ηζκδφκμοξ ηαζ απμδυζεζξ απυ εηείκα άθθςκ ημιέςκ.  

 

Γεςβναθζηυξ ημιέαξ είκαζ έκα δζαηνζηυ ζοζηαηζηυ ιένμξ ηδξ εηαζνείαξ ημ μπμίμ δζαεέηεζ αβαεά ηαζ 

οπδνεζίεξ ιέζα ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ ημ μπμίμ οπυηεζηαζ ζε δζαθμνεηζημφξ 

ηζκδφκμοξ ηαζ απμδυζεζξ απυ εηείκα ημιέςκ πμο θεζημονβμφκ ζε άθθα μζημκμιζηά πενζαάθθμκηα.  

 

Ωξ πνμξ ηδ βεςβναθζηή δναζηδνζμπμίδζδ ηδξ εηαζνείαξ δζεοηνζκίγεηαζ υηζ μζ πςθήζεζξ 

πναβιαημπμζμφκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ εκηυξ ηδξ Δθθάδμξ ηαζ εεςνμφκηαζ ςξ έκαξ βεςβναθζηυξ ημιέαξ. 

Ζ εηαζνεία δναζηδνζμπμζείηαζ ζημκ εηδμηζηυ ηαζ εηηοπςηζηυ ημιέα.  

Ζ ζοββεκήξ εηαζνεία δναζηδνζμπμζείηαζ ζημκ ημιέα μνβάκςζδξ ζοκεδνίςκ.  
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2.4. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

 

Λεζημονβζηυ Νυιζζια ηαζ Νυιζζια πανμοζίαζδξ  

 

Σα ζημζπεία ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ εηαζνείαξ απμηζιχκηαζ ιε πνήζδ ημο κμιίζιαημξ ημο 

μζημκμιζημφ πενζαάθθμκημξ ιέζα ζημ μπμίμ ηάεε εηαζνεία θεζημονβεί (θεζημονβζηυ κυιζζια). Οζ 

μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πανμοζζάγμκηαζ ζε εονχ πμο είκαζ ημ θεζημονβζηυ κυιζζια ηδξ εηαζνείαξ.  

 

οκαθθαβέξ ηαζ οπυθμζπα 

  

Οζ ζοκαθθαβέξ ζε λέκα κμιίζιαηα ιεηαηνέπμκηαζ ζημ θεζημονβζηυ κυιζζια ιε ηδ πνήζδ ηςκ ζζμηζιζχκ 

πμο οθίζηακηαζ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηςκ ζοκαθθαβχκ. Κένδδ ηαζ γδιίεξ απυ ζοκαθθαβιαηζηέξ 

δζαθμνέξ μζ μπμίεξ πνμηφπημοκ απυ ιεηαηνμπή ηςκ κμιζζιαηζηχκ ζημζπείςκ πμο εηθνάγμκηαζ ζε λέκμ 

κυιζζια ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνήζεςξ ηαζ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηδξ ζφκηαλδξ ηςκ μζημκμιζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ ιε ηζξ οπάνπμοζεξ ζζμηζιίεξ ηαηαπςνμφκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα. 

 

2.5. Δλζώκαηα πάγηα 

 

Σα εκζχιαηα πάβζα ακαβκςνίγμκηαζ ανπζηά ζημ ηυζημξ ηηήζεςξ. Μεηαβεκέζηενα απμηζιχκηαζ ςξ 

ελήξ:  

 

Ο ιδπακμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ, μζ ηεπκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, μ θμζπυξ ελμπθζζιυξ ηαζ ηα ιεηαθμνζηά 

ιέζα απμηζιχκηαζ ζηδκ αλία ηηήζεχξ ημοξ ιείμκ ηζξ απμζαέζεζξ ηαζ ηοπυκ απμιεζχζεζξ. 

Μεηαβεκέζηενεξ δαπάκεξ ηαηαπςνμφκηαζ ζε πνμζαφλδζδ ηδξ θμβζζηζηήξ αλίαξ ηςκ εκ θυβς παβίςκ 

ιυκμκ ακ πζεακμθμβείηαζ υηζ ιεθθμκηζηά μζημκμιζηά μθέθδ εα εζζνεφζμοκ ζηδκ εηαζνεία ηαζ ημ ηυζημξ 

ημοξ ιπμνεί κα απμηζιδεεί αλζυπζζηα. Οζ βεκυιεκεξ επζζηεοέξ ηαζ ζοκηδνήζεζξ ηαηαπςνμφκηαζ ζηα 

απμηεθέζιαηα. 

 

Σα μζηυπεδα ηαζ ηα ηηίνζα απμηζιχκηαζ ζηδ εφθμβδ αλία ημοξ. Ζ απμηίιδζδ αοηχκ δζεκενβείηαζ ζε 

εφθμβμ πνυκμ ηαζ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ακελάνηδημοξ εηηζιδηέξ.  

 

Αολήζεζξ ζηδ θμβζζηζηή αλία ηςκ εκζχιαηςκ παβίςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ακαπνμζανιμβέξ ζηδκ 

εφθμβδ αλία ηαηαπςνμφκηαζ ζηα Ίδζα Κεθάθαζα. Μεζχζεζξ ζηδ θμβζζηζηή αλία θένμκηαζ ζε ιείςζδ ημο 

απμεειαηζημφ, εθυζμκ ζημ πανεθευκ είπε ζπδιαηζζηεί ηέημζμ απμεειαηζηυ βζα ημ ίδζμ πενζμοζζαηυ 

ζημζπείμ. Μεζχζεζξ ηδξ αλίαξ πένακ ημο απμεειαηζημφ ηαεχξ ηαζ ιεζχζεζξ ζηδ θμβζζηζηή αλία 

πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ βζα ηα μπμία δεκ οπάνπεζ απμεειαηζηυ ακαπνμζανιμβήξ ηαηαπςνμφκηαζ ζηα 

απμηεθέζιαηα ςξ έλμδμ.  

 

Ζ απυζαεζδ θμβίγεηαζ ζηζξ ακαπνμζανιμζιέκεξ αλίεξ ηςκ παβίςκ ηαζ ιεηαθένεηαζ ζηα απμηεθέζιαηα. 

ε πενίπηςζδ πχθδζδξ εκυξ παβίμο πμο έπεζ οπμζηεί ακαπνμζανιμβή αλίαξ, ημ οπυθμζπμ οπεναλίαξ 

πμο ειθακίγεηαζ ζημ ζπεηζηυ θμβανζαζιυ απμεειαηζημφ ηαζ αθμνά αοηυ ημ πάβζμ, ιεηαθένεηαζ ζηα 

απμηεθέζιαηα εζξ κέμκ.  

 

Σα μζηυπεδα δεκ απμζαέκμκηαζ. Οζ απμζαέζεζξ ηςκ άθθςκ εκζχιαηςκ παβίςκ οπμθμβίγμκηαζ ιε ηδ 

ιέεμδμ ηδξ ζηαεενήξ απυζαεζδξ ζημκ πνυκμ ηδξ εηηζιχιεκδξ ςθέθζιδξ γςήξ ημοξ. Τπμθεζιιαηζηέξ 

αλίεξ δεκ ακαβκςνίγμκηαζ. Οζ ζοκηεθεζηέξ απυζαεζδξ έπμοκ ςξ ελήξ:  

 

Δλζώκαηα Πάγηα Ωθέιηκε Εσή 

Κηίνζα – εβηαηαζηάζεζξ ηηζνίςκ 35 - 57 έηδ 

Μδπακήιαηα –          Μδπακμθμβζηυξ Δλμπθζζιυξ 3 – 12 έηδ 

Μεηαθμνζηά Μέζα 5 έηδ 

Λμζπυξ Δλμπθζζιυξ 3 - 10 έηδ 

 

Οζ οπμθεζιιαηζηέξ αλίεξ ηαζ μζ ςθέθζιεξ γςέξ ηςκ εκζχιαηςκ παβίςκ οπυηεζκηαζ ζε 

επακελέηαζδ ζε ηάεε διενμιδκία ηαηανηίζεςξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ. 

Καηά ηδκ πχθδζδ ηςκ εκζχιαηςκ παβίςκ, μζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημο ηζιήιαημξ πμο θαιαάκεηαζ 

ηαζ ηδξ θμβζζηζηήξ ημοξ αλίαξ ηαηαπςνμφκηαζ ςξ ηένδδ ή γδιίεξ ζηα  απμηεθέζιαηα. 
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2.6. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

ηα άοθα πενζμοζζαηά ζημζπεία ζοιπενζθαιαάκμκηαζ θμβζζιζηά πνμβνάιιαηα. Σα θμβζζιζηά 

πνμβνάιιαηα απμηζιχκηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζεςξ ιείμκ ηζξ απμζαέζεζξ. Οζ απμζαέζεζξ δζεκενβμφκηαζ ιε 

ηδκ ζηαεενή ιέεμδμ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ςθέθζιδξ γςήξ ηςκ ζημζπείςκ αοηχκ δ μπμία ηοιαίκεηαζ 

απυ 1 έςξ 3 πνυκζα. Ζ οπμθεζιιαηζηή αλία ηςκ θμβζζιζηχκ πνμβναιιάηςκ εεςνείηαζ ιδδέκ. 

2.7. Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 

Σα πενζμοζζαηά ζημζπεία πμο οπυηεζκηαζ ζε απυζαεζδ εθέβπμκηαζ βζα απμιείςζδ ηδξ αλίαξ ημοξ, υηακ 

οπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ δ θμβζζηζηή αλία ημοξ δεκ εα ακαηηδεεί. 

Ζ ακαηηήζζιδ αλία είκαζ δ ιεβαθφηενδ αλία ιεηαλφ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ιεζςιέκδξ ιε ημ απαζημφιεκμ 

βζα ηδκ πχθδζδ ηυζημξ ηαζ ηδξ αλίαξ πνήζεςξ ημο πενζμοζζαημφ ζημζπείμο. Ζ αλία πνήζδξ 

πνμζδζμνίγεηαζ ιε πνμελυθθδζδ ηςκ ιεθθμκηζηχκ νμχκ ιε ημ ηαηάθθδθμ πνμελμθθδηζηυ επζηυηζμ. 

Δάκ δ ακαηηήζζιδ αλία είκαζ ιζηνυηενδ ηδξ ακαπυζαεζηδξ, ηυηε δ ακαπυζαεζηδ αλία ιεζχκεηαζ έςξ ημ 

φρμξ ηδξ ακαηηήζζιδξ. 

Οζ γδιζέξ απμιείςζδξ ηαηαπςνμφκηαζ ςξ έλμδα ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ πνήζδξ ηαηά ηδκ μπμία 

πνμηφπημοκ, εηηυξ εάκ ημ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ έπεζ ακαπνμζανιμζηεί, μπυηε δ γδιία απμιείςζδξ 

ιεζχκεζ ημ ακηίζημζπμ απμεειαηζηυ ακαπνμζανιμβήξ. 

Όηακ ζε ιεηαβεκέζηενδ πνήζδ δ γδιία απμιείςζδξ πνέπεζ κα ακαζηναθεί, δ ακαπυζαεζηδ αλία ημο 

πενζμοζζαημφ ζημζπείμο αολάκεηαζ έςξ ημ φρμξ ηδξ ακαεεςνδιέκδξ εηηίιδζδξ ηδξ ακαηηήζζιδξ αλίαξ, 

ζημ ααειυ πμο δ κέα ακαπυζαεζηδ αλία δεκ οπενααίκεζ ηδκ ακαπυζαεζηδ αλία πμο εα είπε 

πνμζδζμνζζηεί εάκ δεκ είπε ηαηαπςνδεεί δ γδιία απμιείςζδξ ζε πνμδβμφιεκεξ πνήζεζξ. 

Ζ ακαζηνμθή ηδξ γδιίαξ απμιείςζδξ ηαηαπςνείηαζ ζηα έζμδα, εηηυξ εάκ ημ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ έπεζ 

ακαπνμζανιμζηεί, μπυηε ακαζηνμθή ηδξ γδιίαξ απμιείςζδξ αολάκεζ ημ ακηίζημζπμ απμεειαηζηυ 

ακαπνμζανιμβήξ. 

Γζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ γδιζχκ απμιείςζδξ ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία εκηάζζμκηαζ ζηζξ ιζηνυηενεξ 

δοκαηέξ ιμκάδεξ δδιζμονβίαξ ηαιεζαηχκ νμχκ. 

2.8. Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

 
Υνδιαημμζημκμιζηυ ιέζμ είκαζ ηάεε ζφιααζδ πμο δδιζμονβεί πνδιαημμζημκμιζηυ ζημζπείμ 

εκενβδηζημφ ζε ιία επζπείνδζδ ηαζ πνδιαημμζημκμιζηή οπμπνέςζδ ή ζοιιεημπζηυ ηίηθμ ζε ιζα άθθδ 

επζπείνδζδ εηηυξ ηςκ ιέζςκ ακηζζηάειζζδξ.  

Σα Υνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία ηδξ Δηαζνείαξ ηαλζκμιμφκηαζ ζηζξ παναηάης 

ηαηδβμνίεξ: 

 

α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο 

θαηαρσξνύκελεο ζηα απνηειέζκαηα.  
Πενζθαιαάκεζ ιδ πανάβςβα ιέζα (ιεημπέξ) πμο ηαηέπμκηαζ ιε ζημπυ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηένδμοξ 

απυ ηδκ ιεηααμθή ηδξ αλίαξ ημοξ  

 

β) Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Πενζθαιαάκεζ ιδ πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία (ιεημπέξ) πμο δ εφθμβδ αλία 

ημοξ δεκ ιπμνεί κα πνμζδζμνζζηεί αλζυπζζηα ηαζ δ απμηίιδζδ ημοξ βίκεηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζδξ ιε 

έθεβπμ βζα ηοπυκ απμιείςζδ.  

 

γ) πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. 

Οζ ζοιιεημπέξ ζε ζοββεκείξ επζπεζνήζεζξ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηαζηάζεζξ ακηζιεηςπίγμκηαζ 

θμβζζηζηά ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ηαεανάξ εέζδξ.  

 

δ) Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρεηώλ 

 

ε ηάεε διενμιδκία Καηάζηαζδξ Οζημκμιζηήξ Θέζδξ δ εηαζνεία εηηζιά ακ οπάνπμοκ ακηζηεζιεκζηέξ 

εκδείλεζξ πμο κα μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία ημο εκενβδηζημφ έπμοκ 

οπμζηεί απμιείςζδ. Γζα ιεημπέξ εηαζνεζχκ πμο έπμοκ ηαλζκμιδεεί ςξ πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία 

δζαεέζζια πνμξ πχθδζδ, ηέημζα έκδεζλδ ζοκζζηά δ ζδιακηζηή ή παναηεηαιέκδ ιείςζδ ηδξ εφθμβδξ 

αλίαξ ζε ζπέζδ ιε ημ ηυζημξ ηηήζδξ. Ακ ζημζπεζμεεηείηαζ απμιείςζδ, δ ζςνεοιέκδ ζηα ίδζα ηεθάθαζα 

γδιζά πμο είκαζ δ δζαθμνά ιεηαλφ ηυζημοξ ηηήζδξ ηαζ εφθμβδξ αλίαξ, ιεηαθένεηαζ ζηα απμηεθέζιαηα. 
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2.9. Απνζέκαηα 

 

Σα απμεέιαηα απμηζιχκηαζ ζηδκ παιδθυηενδ αλία ιεηαλφ ηυζημοξ ηηήζεςξ ηαζ ηαεανήξ 

νεοζημπμζήζζιδξ αλίαξ. Σμ ηυζημξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ηδκ ιέεμδμ FIFO. Κυζημξ δακεζζιμφ δεκ 

πενζθαιαάκεηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζεςξ ηςκ απμεειάηςκ. Σμ ηυζημξ ηςκ εημίιςκ πνμσυκηςκ 

πενζθαιαάκεζ ηα ηυζηδ ακαθχζεςξ πνχηςκ ηαζ αμδεδηζηχκ οθχκ, ημ άιεζμ ενβαηζηυ ηυζημξ ηαζ 

ακαθμβία ηςκ βεκζηχκ αζμιδπακζηχκ ελυδςκ. Ζ ηαεανή νεοζημπμζήζζιδ αλία εηηζιάηαζ ιε αάζδ ηζξ 

ηνέπμοζεξ ηζιέξ πχθδζδξ ηςκ απμεειάηςκ ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκήεμοξ δναζηδνζυηδηαξ αθαζνμοιέκςκ 

ηαζ ηςκ ηοπυκ ελυδςκ πχθδζδξ υπμο ζοκηνέπεζ πενίπηςζδ.  

2.10. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

 

Οζ πεθάηεξ ηαζ μζ θμζπέξ απαζηήζεζξ ηαηαπςνμφκηαζ ανπζηά ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ δ μπμία 

ζοιπίπηεζ ιε ηδκ μκμιαζηζηή αλία. Μεηαβεκέζηενα απμηζιχκηαζ ζημ ακαπυζαεζημ ηυζημξ 

αθαζνμοιέκςκ ηςκ ηοπυκ γδιζχκ απμιείςζδξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ ιέεμδμ ημο πναβιαηζημφ  

επζημηίμο. Οζ γδιζέξ απμιείςζδξ (απχθεζεξ απυ επζζθαθείξ απαζηήζεζξ) ηαηαπςνμφκηαζ υηακ οπάνπεζ 

ακηζηεζιεκζηή απυδεζλδ υηζ δ εηαζνεία δεκ είκαζ ζε εέζδ κα εζζπνάλεζ υθα ηα πμζά πμο μθείθμκηαζ ιε 

αάζδ ημοξ ζοιααηζημφξ υνμοξ. Σμ πμζυ ηδξ γδιζάξ απμιείςζδξ είκαζ δ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ θμβζζηζηήξ 

αλίαξ ηςκ απαζηήζεςκ ηαζ ηδξ πανμφζαξ αλίαξ ηςκ εηηζιχιεκςκ ιεθθμκηζηχκ ηαιζαηχκ νμχκ. Σμ 

πμζυ ηδξ γδιζάξ απμιείςζδξ ηαηαπςνείηαζ ςξ έλμδμ ζηα απμηεθέζιαηα.  

2.11.  Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

 

Σα ηαιζαηά δζαεέζζια ηαζ ηαιζαηά ζζμδφκαια πενζθαιαάκμοκ ηα ιεηνδηά ηαζ ηζξ ηαηαεέζεζξ 

υρεςξ ηαζ ηζξ αναποπνυεεζιεξ ιέπνζ 3 ιήκεξ επεκδφζεζξ, ορδθήξ νεοζημπμζδζζιυηδηαξ ηαζ παιδθμφ 

νίζημο. 

2.12.  Μεηνρηθό θεθάιαην  

 

Οζ ημζκέξ ιεημπέξ ηαηαηάζζμκηαζ ζηα ίδζα ηεθάθαζα. Άιεζα ηυζηδ βζα ηδκ έηδμζδ ιεημπχκ 

ειθακίγμκηαζ, ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ημο ζπεηζημφ θυνμο εζζμδήιαημξ, ζε ιείςζδ ημο πνμσυκημξ ηδξ 

έηδμζδξ. Άιεζα ηυζηδ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ έηδμζδ ιεημπχκ βζα ηδκ απυηηδζδ επζπεζνήζεςκ 

πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ αλία ηηήζεςξ ηςκ επζπεζνήζεςκ αοηχκ.  

2.13. Γαλεηζκόο 

 

Οζ δακεζαηέξ οπμπνεχζεζξ ηαηαπςνμφκηαζ ανπζηά ζημ ηυζημξ πμο είκαζ δ εφθμβδ αλία ηδξ 

θδθεείζαξ ακηζπανμπήξ ιείμκ ηζξ δαπάκεξ έηδμζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ δάκεζμ. Μεηά ηδκ ανπζηή 

ακαβκχνζζδ μζ δακεζαηέξ οπμπνεχζεζξ απμηζιχκηαζ ζημ ακαπυζαεζημ πμζυ ιε ηδκ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ 

ιεευδμο ημο απμηεθεζιαηζημφ επζημηίμο. Σα δάκεζα ηαλζκμιμφκηαζ ςξ αναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ 

υηακ δ εηαζνεία έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα ηα ελμθθήζεζ ιέζα ζε δχδεηα ιήκεξ απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ 

Καηάζηαζδξ Οζημκμιζηήξ Θέζδξ. ηδκ ακηίεεηδ πενίπηςζδ, ηα δάκεζα ηαλζκμιμφκηαζ ςξ 

ιαηνμπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ.  

2.14. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

 

Οζ ηναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ υηακ οπάνπεζ εφθμβδ 

αεααζυηδηα υηζ δ επζπμνήβδζδ εα εζζπναπεεί ηαζ δ εηαζνεία εα ζοιιμνθςεεί ιε υθμοξ ημοξ 

πνμαθεπυιεκμοξ υνμοξ. 

Κναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ, πμο αθμνμφκ έλμδα, ηαηαπςνμφκηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ ημο 

θμβανζαζιμφ ζοκμθζηχκ εζυδςκ ιέζα ζε ιζα πενίμδμ ηέημζα χζηε κα οπάνπεζ ακηζζημίπζζδ ιε ηα 

έλμδα πμο πνμμνίγμκηαζ κα ηαθφρμοκ. 

Οζ ηναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αβμνά εκζχιαηςκ παβίςκ, 

πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ ιαηνμπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ ηαζ ιεηαθένμκηαζ ςξ έζμδα ζηδκ ηαηάζηαζδ 

θμβανζαζιμφ ζοκμθζηχκ εζυδςκ, ιε ηδ ζηαεενή ιέεμδμ, ιε αάζδ ηδκ ακαιεκυιεκδ ςθέθζιδ γςή ηςκ 

ακηίζημζπςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ. 
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2.15. Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο   

 

Ο θυνμξ εζζμδήιαημξ πενζθαιαάκεζ: 

 

(α) ημκ ηνέπμκηα θυνμ εζζμδήιαημξ, πμο πνμηφπηεζ ιε αάζδ ημ θμνμθμβδηέμ εζζυδδια, υπςξ 

αοηυ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηζξ εηάζημηε δζαηάλεζξ ηδξ θμνμθμβζηήξ κμιμεεζίαξ. 

 

(α) ημκ ακαααθθυιεκμ θυνμ εζζμδήιαημξ, μ μπμίμξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ηδκ ιέεμδμ ηδξ 

οπμπνέςζδξ ημο Ηζμθμβζζιμφ, ιε αάζδ ηζξ πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηδξ θμβζζηζηήξ αλίαξ ηαζ ηδξ 

θμνμθμβζηήξ αάζδξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηςκ οπμπνεχζεςκ ηαζ οπμθμβίγεηαζ ιε ημοξ 

θμνμθμβζημφξ ζοκηεθεζηέξ πμο ακαιέκεηαζ κα ζζπφμοκ ηαηά ημκ πνυκμ ακάηηδζδξ ηδξ θμβζζηζηήξ 

αλίαξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ ημο δζαηακμκζζιμφ ηςκ οπμπνεχζεςκ. Οζ ακαααθθυιεκεξ 

θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ ηαηά ηδκ έηηαζδ πμο ακαιέκεηαζ υηζ εα οπάνλεζ ιεθθμκηζηυ 

θμνμθμβδηέμ ηένδμξ βζα ηδκ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ πνμζςνζκχκ δζαθμνχκ πμο ηζξ δδιζμονβμφκ. 

 

(β) Σμκ θυνμ εζζμδήιαημξ ηαζ ηζξ πνμζαολήζεζξ θυνμο εζζμδήιαημξ πμο εα πνμηφρμοκ απυ 

ημκ ιεθθμκηζηυ θμνμθμβζηυ έθεβπμ. Σμ ζημζπείμ αοηυ ακαβκςνίγεηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιε 

πνυαθερδ. 

 

Ο θυνμξ εζζμδήιαημξ ακαβκςνίγεηαζ ςξ έλμδμ ή έζμδμ ζηδκ ηαηάζηαζδ ζοκμθζηχκ εζυδςκ. 

Καη’ ελαίνεζδ, μ θυνμξ εζζμδήιαημξ πμο αθμνά βεβμκυηα, μζ ζοκέπεζεξ ηςκ μπμίςκ ακαβκςνίγμκηαζ 

ζηα ίδζα ηεθάθαζα, ακαβκςνίγεηαζ ηαηεοεείακ ζηα ίδζα ηεθάθαζα ιέζς ηδξ ηαηάζηαζδξ ζοκμθζηχκ 

εζυδςκ. 

2.16. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

 

α) Βναποπνυεεζιεξ πανμπέξ   

 

Οζ αναποπνυεεζιεξ πανμπέξ πνμξ ημ πνμζςπζηυ ζε πνήια ηαζ ζε είδμξ ακαβκςνίγμκηαζ ςξ έλμδμ υηακ 

ηαείζηακηαζ δμοθεοιέκεξ.  

 

α) Πανμπέξ ιεηά ηδκ έλμδμ απυ ηδκ οπδνεζία 

  

Οζ πανμπέξ ιεηά ηδκ έλμδμ απυ ηδκ οπδνεζία πενζθαιαάκμοκ ηυζμ πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ 

εζζθμνχκ (ηναηζηή αζθάθζζδ) υζμ ηαζ πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ (εθάπαλ πανμπέξ ηαηά 

ηδκ απμπχνδζδ απυ ηδκ οπδνεζία, επζααθθυιεκεξ απυ ημ κ.2112/20). Σμ δεδμοθεοιέκμ ηυζημξ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ ηαεμνζζιέκςκ εζζθμνχκ ακαβκςνίγεηαζ ςξ έλμδμ ζηδκ πενίμδμ πμο αθμνά.  

 

Ζ οπμπνέςζδ πμο ηαηαπςνείηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ βζα ηα πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ 

πανμπχκ είκαζ δ πανμφζα αλία ηδξ δέζιεοζδξ βζα ηδκ ηαεμνζζιέκδ πανμπή. Ζ δέζιεοζδ ηδξ 

ηαεμνζζιέκδξ πανμπήξ οπμθμβίγεηαζ εηδζίςξ απυ ακελάνηδηδ εηαζνεία ακαθμβζζηχκ ιε ηδκ πνήζδ ηδξ 

ιεευδμο ηδξ πνμαεαθδιέκδξ πζζηςηζηήξ ιμκάδμξ (projected unit credit method). Γζα ηδκ πνμελυθθδζδ 

ημ επζηυηζμ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ζδιείμ ακαθμνάξ ηζξ ηνέπμοζεξ απμδυζεζξ ηςκ μιμθυβςκ ηδξ 

Δονςπασηήξ ηεκηνζηήξ ηνάπεγαξ ηαζ ακηακαηθά ημ εηηζιχιεκμ πνμκμδζάβναιια ηαηααμθήξ ηςκ 

πανμπχκ.  

2.17. Πξνβιέςεηο, ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Πνμαθέρεζξ ακαβκςνίγμκηαζ υηακ δ εηαζνία έπεζ πανμφζα (κμιζηή ή ηεηιαζνυιεκδ) δέζιεοζδ, 

ςξ απμηέθεζια βεβμκυηςκ ημο πανεθευκημξ, είκαζ πζεακή δ εηηαεάνζζή ημοξ ιέζς εηνμχκ πυνςκ ηαζ 

δ εηηίιδζδ ημο πμζμφ ηδξ οπμπνέςζδξ ιπμνεί κα βίκεζ ιε αλζμπζζηία. Οζ πνμαθέρεζξ απμηζιχκηαζ 

ηαηά ηδκ διενμιδκία ζφκηαλδξ ηάεε Καηάζηαζδξ Οζημκμιζηήξ Θέζδξ ηαζ πνμζανιυγμκηαζ 

πνμηεζιέκμο κα ακηακαηθμφκ ηδκ πανμφζα αλία ηδξ δαπάκδξ πμο ακαιέκεηαζ κα απαζηδεεί βζα ηδ 

δζεοεέηδζδ ηδξ οπμπνέςζδξ. 

 

Οζ εκδεπυιεκεξ οπμπνεχζεζξ δεκ ακαβκςνίγμκηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ αθθά 

βκςζημπμζμφκηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ πζεακυηδηα εηνμήξ πυνςκ είκαζ ζδιακηζηή. Οζ εκδεπυιεκεξ 

απαζηήζεζξ, δεκ ακαβκςνίγμκηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, αθθά βκςζημπμζμφκηαζ εθυζμκ δ 

εζζνμή μζημκμιζηχκ μθεθζχκ είκαζ πζεακή. 
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2.18. Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

 

Σα έζμδα πενζθαιαάκμοκ ηδκ εφθμβδ αλία ηςκ πςθήζεςκ αβαεχκ ηαζ πανμπήξ οπδνεζζχκ, 

πνμ ΦΠΑ ηαζ ιεηά απυ ηζξ εηπηχζεζξ ηαζ ηζξ επζζηνμθέξ. Ζ ακαβκχνζζδ ηςκ εζυδςκ βίκεηαζ ςξ ελήξ: 

 

α) Πσιήζεηο αγαζώλ 

 

Σα έζμδα απυ πςθήζεζξ πνμσυκηςκ θμβίγμκηαζ ζηδ πνήζδ πμο αθμνμφκ ιυκμκ υηακ 

πζεακμθμβείηαζ υηζ ηα μζημκμιζηά μθέθδ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ ζοκαθθαβή εα εζζνεφζμοκ ζηδκ 

επζπείνδζδ. Ζ θφζδ ηςκ αβαεχκ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ ηέημζα υπμο δ ιεηααίααζδ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ ηςκ 

ςθεθεζχκ ηδξ ηονζυηδηαξ, ζοιπίπηεζ ιε ηδκ έηδμζδ ηςκ παναζηαηζηχκ πχθδζδξ. 

 

β) Παξνρή ππεξεζηώλ 

 

Σα έζμδα απυ πανμπή οπδνεζζχκ θμβίγμκηαζ ιε αάζδ ημ ζηάδζμ μθμηθήνςζδξ ηδξ οπδνεζίαξ ζε ζπέζδ 

ιε ημ εηηζιχιεκμ ζοκμθζηυ ηυζημξ ηδξ. 

 

Γ) Έζνδα από ελνίθηα 

 

Σα έζμδα απυ εκμίηζα ζε αηίκδηα θμβίγμκηαζ ζε ζοζηδιαηζηή αάζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ιίζεςζδξ, αάζδ ημο ιζζεςηδνίμο ζοιαμθαίμο. 

 

δ) Έζνδα από ηόθνπο 
 

Σα έζμδα απυ ηυημοξ ακαβκςνίγμκηαζ αάζεζ πνμκζηήξ ακαθμβίαξ ηαζ ιε ηδκ πνήζδ ημο 

απμηεθεζιαηζημφ επζημηίμο. 

 

ε) Μεξίζκαηα 

 

Σα ιενίζιαηα θμβίγμκηαζ υηακ μνζζηζημπμζείηαζ ημ δζηαίςια είζπναλδξ απυ ημοξ ιεηυπμοξ. 

 

πεηζηά ιε ηδκ επμπζηυηδηα ζδιεζχκμοιε υηζ ηα έζμδα ηδξ εηαζνείαξ ημ δεφηενμ ηνίιδκμ είκαζ 

αολδιέκα ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα ηνίιδκα, βζαηί ζε αοηυ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηα έζμδα απυ ηζξ 

δδιμζζεφζεζξ ηςκ εηήζζςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηςκ εηαζνεζχκ μζ μπμίεξ ζημ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ ημοξ ηαηαπςνμφκηαζ ημ δεφηενμ ηνίιδκμ.  

 

2.19. Μηζζώζεηο 

 

Μζζεχζεζξ υπμο μ εηιζζεςηήξ δζαηδνεί υθμοξ ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ ηα μθέθδ ηδξ ζδζμηηδζίαξ 

ημο παβίμο ηαλζκμιμφκηαζ ςξ θεζημονβζηέξ ιζζεχζεζξ. Οζ θμζπέξ ιζζεχζεζξ ηαηαηάζζμκηαζ ςξ 

πνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ. ηδκ εηαζνεία δεκ οθίζηακηαζ πνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ.  

Οζ πθδνςιέξ ηςκ θεζημονβζηχκ ιζζεςιάηςκ ακαβκςνίγμκηαζ ςξ έλμδμ ζηδκ ηαηάζηαζδ 

ζοκμθζηχκ εζυδςκ ιε αάζδ ηδκ εοεεία ιέεμδμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιίζεςζδξ. 

Δζζπνάλεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ θεζημονβζηέξ ιζζεχζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ ζηα έζμδα ιε αάζδ 

ηδκ εοεεία ιέεμδμ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ιίζεςζδξ. 

  

2.20.  Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

 

Ζ δζακμιή ηςκ ιενζζιάηςκ ζημοξ ιεηυπμοξ ηδξ εηαζνείαξ ακαβκςνίγεηαζ ςξ οπμπνέςζδ ζηζξ 

μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ υηακ δ δζακμιή εβηνίκεηαζ απυ ηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ. 
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3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

  

3.1. Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 

Ζ εηαζνεία εηηίεεηαζ ζε δζάθμνμοξ πνδιαημμζημκμιζημφξ ηζκδφκμοξ υπςξ ηίκδοκμ αβμνάξ, πζζηςηζηυ 

ηίκδοκμ, ηίκδοκμ επζημηίμο ηαζ ηίκδοκμ νεοζηυηδηαξ. Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ πανέπεζ βναπηέξ 

μδδβίεξ ηαζ ηαηεοεφκζεζξ βζα ηδκ βεκζηή δζαπείνζζδ ημο ηζκδφκμο ηαεχξ ηαζ εζδζηέξ μδδβίεξ βζα ηδκ 

δζαπείνζζδ ζοβηεηνζιέκςκ ηζκδφκςκ υπςξ μ ηίκδοκμξ νεοζηυηδηαξ, μ ηίκδοκμξ επζημηίμο ηαζ μ 

πζζηςηζηυξ ηίκδοκμξ. 

 

Πζζηςηζηυξ ηίκδοκμξ 

  

Ζ Δηαζνεία δεκ έπεζ ζδιακηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ πζζηςηζημφ ηζκδφκμο. Οζ πμκδνζηέξ πςθήζεζξ ηαεχξ 

ηαζ δ πανμπή οπδνεζζχκ βίκμκηαζ ηονίςξ ζε πεθάηεξ ιε ιεζςιέκμ ααειυ απςθεζχκ, δ δε είζπναλδ 

αοηχκ βίκεηαζ ιε ιεηνδηά ηαζ ιεηαπνμκμθμβδιέκεξ επζηαβέξ. Οζ θζακζηέξ πςθήζεζξ βίκμκηαζ ημζξ 

ιεηνδημίξ.  

 

Κίκδοκμξ νεοζηυηδηαξ 

  

Ο ηίκδοκμξ νεοζηυηδηαξ δζαηδνείηαζ ζε παιδθά επίπεδα ιέζς ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ επανηχκ 

πζζηςηζηχκ μνίςκ. Σα αδζάεεηα πζζηςηζηά υνζα ηςκ ηναπεγζηχκ πνδιαημδμηήζεςκ ηδκ 31/12/2010 

ακένπμκηαζ ζε € 4.950.000,00. 

 

Κίκδοκμξ επζημηίμο  

  

Ο ηίκδοκμξ απυ ηδκ ιεηααμθή ημο επζημηίμο δεκ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ βζα ηδκ εηαζνεία θυβς ημο 

εθεβπυιεκμο φρμοξ ηςκ δακείςκ.  

 

 οκαθθαβιαηζηυξ Κίκδοκμξ  

 

Ζ εηαζνεία δεκ εηηίεεηαζ ζε ζοκαθθαβιαηζηυ ηίκδοκμ δζυηζ ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ ζοκαθθαβχκ 

δζεκενβείηαζ ζε εονχ.  

 

Κίκδοκμξ Αβμνάξ 

 

Γζα ηδ δζαπείνζζδ ημο ηζκδφκμο απυ ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ηζιχκ ημο δδιμζζμβναθζημφ πάνημο δ εηαζνεία 

ηθείκεζ ηζιέξ βζα ηζξ πνμιήεεζεξ εκυξ έημοξ ιε δφμ πνμιδεεοηέξ ιε απμηέθεζια κα ελμιαθφκεηαζ μ 

ηίκδοκμξ απυ ηζξ εκδεπυιεκεξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ ηζιήξ εκηυξ ημο έημοξ. 

 

3.2. Πξνζδηνξηζκόο ησλ εύινγσλ αμηώλ 

 

Σα πμζά πμο ειθακίγμκηαζ ζημοξ ζοκδιιέκμοξ εηήζζμοξ ζζμθμβζζιμφξ βζα ηα δζαεέζζια, ηζξ 

αναποπνυεεζιεξ απαζηήζεζξ ηαζ ηζξ αναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ, πνμζεββίγμοκ ηζξ ακηίζημζπεξ 

εφθμβεξ αλίεξ ημοξ θυβς ηδξ αναποπνυεεζιδξ θήλδξ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ αοηχκ πνμσυκηςκ. Ζ 

εφθμβδ αλία ηςκ αηζκήηςκ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ακελάνηδημοξ εηηζιδηέξ ιε ηδκ πνήζδ ιεευδςκ πμο 

πνμαθέπμκηαζ απυ ημ εηηζιδηζηυ επάββεθια.  

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, θξίζεηο θαη ππνζέζεηο 

 
Οζ εηηζιήζεζξ ηαζ μζ ηνίζεζξ ηδξ δζμίηδζδξ είκαζ οπυ ζοκεπή επακελέηαζδ ιε αάζδ ηα ζζημνζηά 

δεδμιέκα ηαζ πνμζδμηίεξ βζα ηα ιεθθμκηζηά βεβμκυηα, πμο ηνίκμκηαζ εφθμβεξ ζφιθςκα ιε ηα 

ζζπφμκηα. 

Ζ Γζμίηδζδ ηδξ εηαζνίαξ πνμααίκεζ ζε θμβζζηζηέξ εηηζιήζεζξ ηαζ παναδμπέξ ζπεηζηά ιε ηδκ ελέθζλδ ηςκ 

ιεθθμκηζηχκ βεβμκυηςκ μζ μπμίεξ, ελ μνζζιμφ, ζπάκζα εα ηαοηζζημφκ απυθοηα ιε ηα ακηίζημζπα 

πναβιαηζηά απμηεθέζιαηα. Οζ ααζζηέξ εηηζιήζεζξ ηαζ αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζε 

δεδμιέκα, δ ελέθζλδ ηςκ μπμίςκ εα ιπμνμφζε κα επδνεάζεζ ηα ημκδφθζα ηςκ μζημκμιζηχκ 
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ηαηαζηάζεςκ ιεηά ηδκ 31.12.2010, αθμνμφκ ηονίςξ πνμαθέρεζξ βζα εκδεπυιεκμοξ θυνμοξ, 

πνμαθέρεζξ απμιείςζδξ απμεειάηςκ, οπεναλίαξ ηαζ απαζηήζεςκ ηαεχξ ηαζ εηηζιήζεζξ ακαθμνζηά ιε 

ηζξ εφθμβεξ αλίεξ ηςκ ζδζμπνδζζιμπμζμφιεκςκ εκζχιαηςκ παβίςκ, ηζξ ςθέθζιεξ γςέξ αοηχκ ηαζ ηζξ 

οπμθεζιιαηζηέξ αλίεξ ημοξ. Καηά ηδκ άπμρδ ηδξ δζμίηδζδξ μ ηίκδοκμξ, μζ ζοβηεηνζιέκεξ εηηζιήζεζξ, 

κα πνμηαθέζμοκ μοζζχδεζξ πνμζανιμβέξ ζηζξ θμβζζηζηέξ αλίεξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηςκ 

οπμπνεχζεςκ ζημοξ επυιεκμοξ 12 ιήκεξ, είκαζ ζδιακηζηά πενζμνζζιέκμξ.  

5. Νέα Πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ 

ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΜΔ ΗΥΤ ΣΖ ΥΡΖΖ 2010 

 

Δ.Π.Υ.Α. 3 (Αλαζεωξεκέλν) «Επηρεηξεκαηηθέο πλελώζεηο», 

Δζζήβαβε ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζε ζπέζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ Γ.Π.Υ.Α. 3, πμο αθμνμφκ ηδκ επζιέηνδζδ 

ηςκ δζηαζςιάηςκ άκεο εθέβπμο βζα ηα μπμία οπάνπεζ πθέμκ δ επζθμβή κα επζιεηνχκηαζ ζηδκ εφθμβδ 

αλία ηαηά ηδκ απυηηδζδ, ηδκ ελμδμπμίδζδ ημο ηυζημοξ πμο ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ απυηηδζδ, ηαζ 

ηδκ ακαβκχνζζδ ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ, ημο απμηεθέζιαημξ απυ ηδκ επακεπζιέηνδζδ ημο 

εκδεπυιεκμο ακηαθθάβιαημξ πμο ηαλζκμιήεδηε ςξ οπμπνέςζδ. Γεκ έπεζ εθανιμβή ζηδκ εηαζνεία. 

 

Δ.Λ.Π. 27 (Αλαζεωξεκέλν) «Ελνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». 

Με αάζδ ημ ακαεεςνδιέκμ πνυηοπμ, μζ ζοκαθθαβέξ ιε ημοξ ιεηυπμοξ πμο δεκ αζημφκ έθεβπμ 

ακαβκςνίγμκηαζ ζηδκ ηαεανή εέζδ εθυζμκ δεκ ηαηαθήβμοκ ζε απχθεζα ημο εθέβπμο ηδξ εοβαηνζηήξ. 

ηοπυκ εκαπμιέκμκ ηιήια ηδξ επέκδοζδξ επζιεηνάηαζ ζε εφθμβδ αλία ηαζ ημ ηένδμξ ή δ γδιία 

ακαβκςνίγεηαζ ζηα απμηεθέζιαηα. Γεκ είπε εθανιμβή ζηδκ εηαζνεία. 

 

Δ.Π.Υ.Α. 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Εμαξηώληαη από ηελ Αμία ηωλ Μεηνρώλ» 

Ακηζηείιεκμ ηδξ ηνμπμπμίδζδξ είκαζ μ πεζνζζιυξ ηέημζςκ ζοκαθθαβχκ ζηζξ αημιζηέξ ή λεπςνζζηέξ 

μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ μκηυηδηαξ πμο θαιαάκεζ ηα αβαεά ή ηζξ οπδνεζίεξ ηαζ δ μπμία δεκ έπεζ 

δέζιεοζδ κα δζαηακμκίζεζ ηδκ ζοκαθθαβή. Οζ ηνμπμπμζήζεζξ αοηέξ δεκ είπακ εθανιμβή απυ ηδκ 

εηαζνεία. 

 

Δ.Λ.Π. 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Επηκέηξεζε» 

Καεμνίγεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ, ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ, μζ ανπέξ 

πμο ηαεμνίγμοκ ηαηά πυζμ έκαξ ακηζζηαειζγυιεκμξ ηίκδοκμξ ή ηιήια ηςκ ηαιεζαηχκ νμχκ ειπίπηεζ 

ζημ πεδίμ εθανιμβήξ ηδξ θμβζζηζηήξ ακηζζηάειζζδξ. Γεκ είπε εθανιμβή ζηδκ εηαζνεία. 

 

Δ.Π.Υ.Α. 1 «Πξόζζεηεο Σξνπνπνηήζεηο γηα ηνπο Εθαξκόδνληεο γηα Πξώηε Φνξά ηα Δ.Π.Υ.Α.». 

Ζ εκ θυβς ηνμπμπμίδζδ εζζάβεζ πνυζεεηεξ ελαζνέζεζξ (πνήζδ ηεηιαζνυιεκμο ηυζημοξ) βζα 

πενζμοζζαηά ζημζπεία πμο αθμνμφκ ένεοκα ηαζ ακάπηολδ μκημηήηςκ πμο ελάβμοκ πεηνέθαζμ ηαζ 

θοζζηυ αένζμ ηαζ εθανιυγμοκ ηα Γ.Π.Υ.Α. βζα πνχηδ θμνά. Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή δεκ είπε εθανιμβή 

ζηδκ εηαζνεία. 

 

Δηεξκελεία 12 - πκθωλίεο Παξαρώξεζεο 

Ζ δζενιδκεία έπεζ εθανιμβή ζε μκηυηδηεξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζε ζοιθςκίεξ παναπχνδζδξ. Γεκ είπε 

εθανιμβή ζηδκ εηαζνεία. 

 

Δηεξκελεία 17 «Δηαλνκέο Με Σακηαθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ ζε Ιδηνθηήηεο». 

Ζ δζενιδκεία μνίγεζ, υηζ δ οπμπνέςζδ βζα δζακμιή ιδ ηαιζαηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ζε 

ζδζμηηήηεξ, επζιεηνάηαζ ζε εφθμβδ αλία ηαηά ηδκ διενμιδκία πμο δ δζακμιή εβηνίκεηαζ απυ ημ 

ανιυδζμ υνβακμ. ημ ηέθμξ ηάεε πνήζεςξ ακαθμνάξ ηαζ ηαηά ηδκ διενμιδκία δζαηακμκζζιμφ, ηοπυκ 

δζαθμνά ιεηαλφ εφθμβδξ αλίαξ ημο πενζμοζζαημφ ζημζπείμο πμο δίδεηαζ ηαζ ηδξ οπμπνέςζδξ βζα 

δζακμιή, ακαβκςνίγεηαζ ζηα απμηεθέζιαηα. Ζ δζενιδκεία δεκ είπε εθανιμβή ζηδκ εηαζνεία. 

 

Δηεξκελεία 18 «Μεηαβηβάζεηο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ από Πειάηεο». 

Ζ δζενιδκεία αζπμθείηαζ ιε ηα εέιαηα θήρδξ εκζςιάηςκ παβίςκ απυ πεθάηεξ, ιε ζημπυ ηδκ ζφκδεζή 

ημοξ ιε δίηηομ ή ηδκ πανμπή πνμξ αοημφξ, ζοκεπμφξ πνυζααζδξ ζε αβαεά ή οπδνεζίεξ, ή βζα 

αιθυηενα. Ζ δζενιδκεία δεκ είπε εθανιμβή ζηδκ Δηαζνεία. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζε δηάθνξα πξόηππα ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ εηήζζςκ αεθηζχζεςκ πμο 

αθμνμφκ ηα πνυηοπα (Γ.Π.Υ.Α 2, Γ.Π.Υ.Α. 5, Γ.Π.Υ.Α 8, Γ.Λ.Π. 1, Γ.Λ.Π. 7, Γ.Λ.Π. 17, Γ.Λ.Π. 18, 

Γ.Λ.Π. 36, Γ.Λ.Π.38, Γ.Λ.Π.39, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ (IFRIC 9 ηαζ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ (IFRIC 16 . Γεκ είπακ 

εθανιμβή ζηδκ εηαζνεία. 
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ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΜΔ ΗΥΤ ΓΗΑ ΔΣΉΗΔ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤ 

ΑΡΥΗΕΟΤΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 01.01.2010 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Δ.Λ.Π. 32 «Καηάηαμε Δηθαηωκάηωλ» πμο εηδυεδηε ημκ Οηηχανζμ ημο 2009 ιε 

ζζπφ βζα εηήζζεξ πενζυδμοξ πμο ανπίγμοκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 01.02.2010. Βάζεζ ηδξ εκ θυβς ηνμπμπμίδζδξ, 

δζηαζχιαηα, δζηαζχιαηα πνμαίνεζδξ, ή δζηαζχιαηα αβμνάξ ιεημπχκ, βζα απυηηδζδ εκυξ ζηαεενμφ 

ανζειμφ ζδίςκ ιεημπχκ ιζαξ μκηυηδηαξ έκακηζ εκυξ ζηαεενμφ πμζμφ μπμζμοδήπμηε κμιίζιαημξ, είκαζ 

ζοιιεημπζηυξ ηίηθμξ ακ δ μκηυηδηα ηα πνμζθένεζ ακαθμβζηά ζε υθμοξ ημο οπάνπμκηεξ ζδζμηηήηεξ ηδξ 

ίδζαξ ηαηδβμνίαξ ηςκ ιδ πανάβςβςκ ζοιιεημπζηχκ ηίηθςκ ηδξ. Ζ εκ θυβς ηνμπμπμίδζδ δεκ  έπεζ 

εθανιμβή ζηδκ εηαζνεία. 

 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Δ.Π.Υ.Α. 1 «Πεξηνξηζκέλε εμαίξεζε από ηηο ζπγθξηηηθέο γλωζηνπνηήζεηο ηνπ 

Δ.Π.Υ.Α. 7 γηα εθαξκόδνληεο ηα Δ.Π.Υ.Α. γηα πξώηε θνξά», πμο εηδυεδηε ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2010 

ηαζ έπεζ ζζπφ βζα εηήζζεξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 01.07.2010. Ζ εκ θυβς ηνμπμπμίδζδ 

δεκ έπεζ εθανιμβή ζηδκ εηαζνεία. 

 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ Δ.Λ.Π. 24 «Γλωζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλωλ Μεξώλ» πμο εηδυεδηε ημκ 

Νμέιανζμ ημο 2009 ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ πενζυδμοξ πμο ανπίγμοκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 01.01.2011. Σμ κέμ 

πνυηοπμ απθμπμίδζε ημκ μνζζιυ ηςκ ζοκδεδειέκςκ ιενχκ ηαζ έδςζε ηάπμζεξ ελαζνέζεζξ 

βκςζημπμζήζεςκ βζα ηζξ μκηυηδηεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ ηνάημξ. Γεκ ακαιέκεηαζ κα έπεζ μοζζχδδ 

επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ εηαζνείαξ.  

 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Δ.Π.Υ.Α. 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα –Γλωζηνπνηήζεηο», ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ 

πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 01.07.2011 ηαζ πνμαθέπεζ ηδκ πανάεεζδ βκςζημπμζήζεςκ ζε 

ιζα ζδιείςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, πμο αθμνά ιεηααζααζεέκηα πνδιαημμζημκμιζηά 

πενζμοζζαηά ζημζπεία πμο δεκ δζαβνάθμκηαζ ηαζ ηοπυκ ζοκεπή ακάιεζλδ ζηα εκ θυβς πενζμοζζαηά 

ζημζπεία. Ζ εκ θυβς ηνμπμπμίδζδ δεκ έπεζ εθανιμβή ζηδκ εηαζνεία. 

  

«Δ.Π.Υ.Α. 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία» πμο εηδυεδηε ημκ Νμέιανζμ ημο 2009 ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ 

πενζυδμοξ πμο ανπίγμοκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 01.01.2013. Σμ κέμ πνυηοπμ απμηεθεί ημ πνχημ αήια βζα ηδκ 

ακηζηαηάζηαζδ ημο Γ.Λ.Π. 39 ηαζ πνμαθέπεζ υηζ ηα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία 

ηαλζκμιμφκηαζ αάζεζ ημο επζπεζνδιαηζημφ ιμκηέθμο βζα ηδκ δζαπείνζζδ ημοξ ηαζ επζιεηνχκηαζ είηε ζηδκ 

εφθμβδ αλία είηε ζημ απμζαέζζιμ ηυζημξ ηηήζεςξ. Γεκ ακαιέκεηαζ κα έπεζ μοζζχδδ επίδναζδ ζηδκ 

εηαζνεία. 

 

Δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ηνλ Μάην ηνπ 2010, ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ 

ηονίςξ ηδκ ή ιεηά ηδκ 01.01.2011, ζηα ελήξ πνυηοπα: «Γ.Π.Υ.Α. 1», «Γ.Π.Υ.Α. 3» «Γ.Π.Υ.Α. 7» 

«Γ.Λ.Π. 1» «Γ.Λ.Π. 27» «Γ.Λ.Π.34» ηαζ «ΓΗΔΜΖΝΔΗΑ 13», μζ μπμίεξ δεκ ακαιέκεηαζ κα έπμοκ 

μοζζχδδ επίδναζδ ζηδκ εηαζνεία. 

 

IFRIC (ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 19) «Αληηθαηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεωλ κε 

πκκεηνρηθνύο Σίηινπο» πμο εηδυεδηε ημκ Νμέιανζμ ημο 2009 ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ πενζυδμοξ πμο 

ανπίγμοκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 01.07.2010, δ μπμία ηαεμνίγεζ ημ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ ηαηά ηδκ ακηζηαηάζηαζδ 

οπμπνεχζεςκ ιζαξ μκηυηδηαξ ιε ζοιιεημπζημφξ ηίηθμοξ ηδξ. Βάζεζ ηδξ εκ θυβς Γζενιδκείαξ, δ 

δζαθμνά ιεηαλφ θμβζζηζηήξ αλίαξ ηδξ οπμπνέςζδξ ηαζ εφθμβδξ αλίαξ ηςκ ζοιιεημπζηχκ ηίηθςκ, 

ακαβκςνίγεηαζ ςξ ηένδμξ ή γδιία ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ. Ζ εκ θυβς Γζενιδκεία δεκ 

ακαιέκεηαζ κα έπεζ εθανιμβή ζηδκ εηαζνεία. 

 

«Σξνπνπνίεζε ηεο Δηεξκελείαο 14 Πξνπιεξωκή ηεο Ειάρηζηεο Απαίηεζεο Υξεκαηνδόηεζεο» πμο 

εηδυεδηε ημκ Νμέιανζμ ημο 2009 ιε ζζπφ βζα εηήζζεξ πενζυδμοξ πμο ανπίγμοκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 

01.01.2011. Ζ εκ θυβς ηνμπμπμίδζδ δεκ έπεζ εθανιμβή ζηδκ εηαζνεία. 
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6. Αλάιπζε Κνλδπιίσλ Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

6.1. Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα  

ΔΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Οηθόπεδα -

Κηίξηα 

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε 

Μερ/θόο 

Δμνπιηζκόο 

Μεηαθνξηθά 

Μέζα 

Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο ύλνιν 

 1.1.2009            

Αμία Κηήζεο 10.861.619,16 0,00 5.686.859,76 120.556,23 1.073.586,58 17.742.621,73 

Απνζβέζεηο  (327.993,76) 0,00 (1.825.721,38) (75.609,40) (904.546,91) (3.133.871,45) 

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 10.533.625,40 0,00 3.861.138,38 44.946,83 169.039,67 14.608.750,28 

ΚΗΝΖΖ ΔΣΟΤ 2009       

Τπυθμζπμ έκανλδξ 10.533.625,40 0,00 3.861.138,38 44.946,83 169.039,67 14.608.750,28 

Ακαπνμζανιμβή εκζχιαηςκ 

παβίςκ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αλία ηηήζδξ παβίςκ 

πνμενπυιεκςκ απυ 

ζοβπςκεοεείζεξ εηαζνείεξ ιε 

απμννυθδζδ 4.124.306,74 0,00 888.883,97 3.987,04 105.208,88 5.122.386,63 

Πνμζεήηεξ 296.266,69 1.843.162,24 263.722,41 0,00 82.362,92 2.485.514,26 

Αλία ηηήζδξ πςθδεέκηςκ 

παβίςκ 174.246,50 0,00 217.418,75 0,00 0,00 391.665,25 

Λμζπέξ ιεηααμθέξ / δζαβναθέξ 

(ακαπυζαεζηδ αλία) 0,00 0,00 (0,68) 0,00 0,00 (0,68) 

Απμζαέζεζξ παβίςκ 

πνμενπυιεκςκ απυ 

ζοβπςκεοεείζεξ εηαζνείεξ ιε 

απμννυθδζδ (118.629,23) 0,00 (888.883,96) (3.253,70) (103.212,07) (1.113.978,96) 

Απμζαέζεζξ πνήζδξ (194.279,06) 0,00 (431.355,50) (12.403,56) (118.907,03) (756.945,15) 

Απμζαέζεζξ πςθδεέκηςκ 

παβίςκ (15.719,08) 0,00 (211.563,64) 0,00 0,00 (227.282,72) 

Ακαπυζαεζηδ αλία 14.482.763,12 1.843.162,24 3.687.649,51 33.276,61 134.492,37 20.181.343,85 

31.12.2009       

Αμία θηήζεο 15.107.946,09 1.843.162,24 6.622.046,71 124.543,27 1.261.158,38 24.958.856,69 

Απνζβέζεηο (625.182,97) 0,00 (2.934.397,20) (91.266,66) (1.126.666,01) (4.777.512,84) 

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 14.482.763,12 1.843.162,24 3.687.649,51 33.276,61 134.492,37 20.181.343,85 

 
ΔΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
Οηθόπεδα -

Κηίξηα 

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε 

Μερ/θόο 

Δμνπιηζκόο 

Μεηαθνξηθά 

Μέζα 

Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο ύλνιν 

 1.1.2010            

Αμία Κηήζεο 15.107.946,09 1.843.162,24 6.622.046,71 124.543,27 1.261.158,38 24.958.856,69 

Απνζβέζεηο  (625.182,97) 0,00 (2.934.397,20) (91.266,66) (1.126.666,01) (4.777.512,84) 

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 14.482.763,12 1.843.162,24 3.687.649,51 33.276,61 134.492,37 20.181.343,85 

ΚΗΝΖΖ ΔΣΟΤ 2010       

Τπυθμζπμ έκανλδξ 14.482.763,12 1.843.162,24 3.687.649,51 33.276,61 134.492,37 20.181.343,85 

Πνμζεήηεξ 0,00 15.992,85 9.018,70 0,00 24.525,64 49.537,19 

Αλία ηηήζδξ πςθδεέκηςκ 

παβίςκ 0,00 0,00 584.519,86 0,00 0,00 584.519,86 

Λμζπέξ ιεηααμθέξ / δζαβναθέξ 

(ακαπυζαεζηδ αλία) 0,00 0,00 (8.415,59) 0,00 0,00 (8.415,59) 

Μεηαθμνέξ 0,00 (1.859.155,09) 1.859.155,09 0,00 0,00 0,00 

Απμζαέζεζξ πνήζδξ (233.562,97) 0,00 (495.261,94) (5.479,57) (70.466,16) (804.770,64) 

Απμζαέζεζξ πςθδεέκηςκ 

παβίςκ 0,00 0,00 (584.519,86) 0,00 0,00 (584.519,86) 

Λμζπέξ ιεηααμθέξ 0,00 0,00 1,32 0,00 0,63 1,95 

Ακαπυζαεζηδ αλία 14.249.200,15 0,00 5.052.147,09 27.797,04 88.552,48 19.417.696,76 
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31.12.2010       

Αμία θηήζεο 15.107.946,09 0,00 7.897.285,05 124.543,27 1.285.684,02 24.415.458,43 

Απνζβέζεηο (858.745,94) 0,00 (2.845.137,96) (96.746,23) (1.197.131,54) (4.997.761,67) 

Αλαπόζβεζην ππόινηπν 14.249.200,15 0,00 5.052.147,09 27.797,04 88.552,48 19.417.696,76 

 
Δπί ηςκ αηζκήηςκ ηδξ εηαζνείαξ δεκ οθίζηακηαζ ειπνάβιαηα αάνδ. 
Ζ ηεθεοηαία ακαπνμζανιμβή ηςκ ζδζμπνδζζιμπμζμοιέκςκ αηζκήηςκ έβζκε ηδκ 31/12/2008 απυ 

ακελάνηδημ εηηζιδηή ιε ηδκ Μέεμδμ οβηνζηζηχκ ημζπείςκ ή Κηδιαηαβμνάξ ηαζ ηδκ Μέεμδμ 

Τπμθεζιιαηζημφ Κυζημοξ Ακηζηαηάζηαζδξ. 

 

6.2. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

   
Λμβζζιζηά πνμβνάιιαηα 448.459,65 393.692,50 

Μείμκ: Απμζαέζεζξ 302.343,20 188.328,69 

ύλνιν 146.116,45 205.363,81 

 

6.3. πκκεηνρέο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο  

 

Σμ οπυθμζπμ ημο θμβανζαζιμφ ηδξ Καηάζηαζδξ Οζημκμιζηήξ Θέζδξ ηδξ εηαζνείαξ «Δπεκδφζεζξ ζε 

ζοββεκείξ επζπεζνήζεζξ»  ακαθφεηαζ ςξ ελήξ:  

 

31.12.2009 

 

α/α 

Δπεκδφζεζξ ζε 

οββεκείξ 

Δηαζνείεξ 

Λνγηζηηθή 

Αμία  

01.01.2009 

Μεξίδην 

θεξδώλ /  

δεκηώλ 

Ακαθμβία 

ιενζζιάηςκ 

πθδνςηέςκ 

Λμβζζηζηή 

Αλία 

31.12.2009 

1 ΔΡΑΜΟ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΑΔ 

663.221,39 78.281,42 (63.325,00) 678.177,81 

 ΤΝΟΛΟ 663.221,39 78.281,42 (63.325,00) 678.177,81 

 
31.12.2010 

 

α/α 

Δπεκδφζεζξ ζε 

οββεκείξ 

Δηαζνείεξ 

Λνγηζηηθή 

Αμία  

01.01.2010 

Μεξίδην 

θεξδώλ /  

δεκηώλ 

Ακαθμβία 

ιενζζιάηςκ 

πθδνςηέςκ 

Λμβζζηζηή 

Αλία 

31.12.2010 

1 ΔΡΑΜΟ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΑΔ 

678.177,81 60.979,35 (73.010,00) 666.147,16 

 ΤΝΟΛΟ 678.177,81 60.979,35 (73.010,00) 666.147,16 

 
 

Δάν η ζςμμεηοσή ζηη ζςγγενή επισείπηζη είσε αποηιμηθεί με ηη μέθοδο ηος κόζηοςρ κηήζηρ ηα κονδύλια 

ηηρ καηάζηαζηρ οικονομικήρ θέζηρ και ηηρ καηάζηαζηρ ζςνολικών εζόδων ηηρ 31/12/2010 θα είσαν 

διαμοπθωθεί ωρ εξήρ: 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ    

 31.12.2010  

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ   

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
 

Ηδζμπνδζζιμπμζμφιεκα Δκζχιαηα Πάβζα  19.417.696,76  

Άοθα πενζμοζζαηά ζημζπεία 146.116,45  

οιιεημπέξ  ζε ζοββεκείξ επζπεζνήζεζξ 782.053,38  

Γζαεέζζια βζα πχθδζδ πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία 714.255,00  

Λμζπέξ απαζηήζεζξ 32.814,46  

 21.092.936,05  

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   

Απμεέιαηα 262.591,54  

Πεθάηεξ  3.605.488,89  

Λμζπέξ απαζηήζεζξ 3.739.997,25  

Υνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία  

πμο απμηζιχκηαζ ζηδκ εφθμβδ αλία ιέζς απμηεθεζιάηςκ 56.295,89  

Σαιεζαηά Γζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια 1.260.192,04  

 8.924.565,61  

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  30.017.501,66  

ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ   

Μεημπζηυ ηεθάθαζμ  7.180.584,00  

Τπέν ημ άνηζμ  4.832.733,68  

Απμεειαηζηά ηεθάθαζα 5.333.860,07  

Απμηεθέζιαηα εζξ κέμκ 5.105.435,09  

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο 22.452.612,84  

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ   

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο   

Γάκεζα 1.589.931,45  

Ακαααθθυιεκμξ Φυνμξ Δζζμδήιαημξ 1.031.001,47  

Πνμαθέρεζξ βζα πανμπέξ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ 1.205.531,45  

Δπζπμνδβήζεζξ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ 936.817,57  

Λμζπέξ Πνμαθέρεζξ 69.123,76  

 4.832.405,70  

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο   

Πνμιδεεοηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ 2.433.696,92  

Σνέπςκ Φυνμξ Δζζμδήιαημξ 0,00  

Βναποπνυεεζιεξ ηναπεγζηέξ οπμπνεχζεζξ 282.958,89  

Λμζπέξ αναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ 15.827,31  

 2.732.483,12  

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ   7.564.888,82  

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο  

θαη Τπνρξεώζεσλ  30.017.501,66  
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6.4. Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

  

Σα Γζαεέζζια βζα πχθδζδ πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία αθμνμφκ ζοιιεημπή πμζμφ € 

714.255,00 ζημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ ΔΤΡΩΠΖ ΑΔ ιε πμζμζηυ ζοιιεημπήξ 5,90%.  

Ζ αφλδζδ ηςκ Γζαεεζίιςκ βζα πχθδζδ πνδιαημμζημκμιζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαηά πμζυ € 

20.650,00 ζηδκ πανμφζα πενίμδμ αθμνά ηδκ ζοιιεημπή ηδξ εηαζνείαξ ζηδκ αφλδζδ ημο ιεημπζημφ 

ηεθαθαίμο πμο πναβιαημπμίδζε δ ΔΤΡΩΠΖ Α.Δ. ηαηά ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηδξ ζημ ιεημπζηυ 

ηεθάθαζμ ηδξ ηεθεοηαίαξ.  

 

Καηςηένς παναηίεεκηαζ μνζζιέκα ααζζηά μζημκμιζηά ζημζπεία ηδξ εηαζνείαξ ΔΤΡΩΠΖ Α.Δ.  

Σμ πνδιαημμζημκμιζηυ αοηυ ζημζπείμ απμηζιάηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζεςξ ιε έθεβπμ βζα ηοπυκ απμιείςζδ  

δζυηζ δ εφθμβδ αλία δεκ ιπμνεί κα πνμζδζμνζζηεί αλζυπζζηα. 

 

Δπσλπκία Έδξα 

Πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία Τπνρξεώζεηο 

Κύθινο 

εξγαζηώλ 

Κέξδε 

(δεκίεο) 

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 

ΔΤΡΩΠΖ Α.Δ. Αεήκα 53.452.171,56 42.314.141,85 90.942.163,04 842.752,77 5,90% 

Σα ζημζπεία ημο πίκαηα ακηθήεδηακ απυ ημκ Ηζμθμβζζιυ ηδξ 31.12.2009. Ζ ζοιιεημπή ηδξ ηαηά 

5,90% ζηδκ Ακχκοιδ Δηαζνεία πναηημνεφζεςξ ηαζ δζακμιήξ διενήζζμο ηαζ πενζμδζημφ ηφπμο 

ΔΤΡΩΠΖ, έβζκε ιε ζημπυ ηδκ επίηεολδ πνμζθμνυηενςκ υνςκ δζακμιήξ ηδξ εθδιενίδαξ, ιέζς ηςκ 

ζοκενβζχκ πμο πνμέηορακ απυ ηδ ζοιιεημπή ιαξ ζημ Πναηημνείμ Δονχπδ, ημ μπμίμ δζαεέηεζ ιεβάθμ 

δίηηομ ζδιείςκ πχθδζδξ ηαζ άνζζημ ιδπακμβναθζηυ ελμπθζζιυ, ζημζπεία ηα μπμία ζοκέααθακ ζηδκ 

αφλδζδ ηςκ πςθήζεςκ ιέζς ηςκ πενζπηένςκ, ζηδ ιείςζδ ηςκ επζζηνεθυιεκςκ εθδιενίδςκ ηαζ 

ιείςζδ ημο ηυζημοξ δζαηίκδζδξ ηςκ εθδιενίδςκ πνμξ ημοξ ζοκδνμιδηέξ ηδξ επανπίαξ. 

6.5. Λνηπέο απαηηήζεηο 

 
 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

   
Γμζιέκεξ εββοήζεζξ 32.814,46 32.360,01 

ύλνιν 32.814,46 32.360,01 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

 1/1-31/12/2010 

Πςθήζεζξ 14.771.422,24 

Κυζημξ Πςθήζεςκ  (10.455.654,58) 

Μηθηό θέξδνο 4.315.767,66 

Άθθα έζμδα 230.844,00 

Έλμδα Γζαεέζεςξ (3.074.666,95) 

Έλμδα Γζμζηήζεςξ (1.909.626,41) 

Άθθα έλμδα (812.304,63) 

Υνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ (ηαεανυ) (85.556,16) 

Κέξδνο (δεκία) πξν θόξνπ (1.335.542,49) 

 Φυνμξ Δζζμδήιαημξ 104.979,48 

Καζαξό θέξδνο (δεκηά) κεηά  

από θόξνπο (1.230.563,01) 
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6.6. Απνζέκαηα 

 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

   
Διπμνεφιαηα 7.718,34 0,00 

Πνμσυκηα  4.221,53 4.943,93 

Τπμπνμσυκηα ηαζ 

οπμθείιιαηα  2.159,78 1.207,92 

Α’ ηαζ Β’ φθεξ – 

Ακηαθθαηηζηά παβίςκ 248.491,89 176.770,29 

 

ύλνιν 262.591,54 182.922,14 

6.7. Πειάηεο  

 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

   
Πεθάηεξ εζςηενζημφ 4.214.289,64 3.967.241,36 

Πεθάηεξ ελςηενζημφ 78.454,01 84.809,99 

Δθθδκζηυ Γδιυζζμ & 

Ν.Π.Γ.Γ. 459.197,10 485.476,64 

Πεθάηεξ επζζθαθείξ 248.756,09 248.756,09 

 5.000.696,84 4.786.284,08 

Μείμκ: πνμαθέρεζξ βζα 

πεθάηεξ (1.395.958,18) (655.958,18) 

ύλνιν 3.604.738,66 4.130.325,90 

6.8. Λνηπέο απαηηήζεηο 
 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

   
Γναιιάηζα ζε 

ηαεοζηένδζδ 1.614,13 1.614,13 

Μείμκ: Πνμαθέρεζξ (1.170,00) (1.170,00) 

 444,13 444,13 

   

Δπζηαβέξ εζζπναηηέεξ 2.684.786,85 2.708.319,02 

Δπζηαβέξ ζε 

ηαεοζηένδζδ 271.637,63 147.386,20 

Μείμκ: Πνμαθέρεζξ (29.038,22) (29.038,22) 

 242.599,41 118.347,98 

   

Λμζπμί πνεςζηζημί 

θμβανζαζιμί 679.782,69 1.002.789,10 

Απαζηήζεζξ απυ 

Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 66.254,37 0,00 

Πνμηαηααμθέξ ζε 

πνμζςπζηυ 2.500,00 0,00 

Πνμηαηααμθέξ ζε 

πνμιδεεοηέξ 55.447,11 40.681,30 

Μεηαααηζημί 

θμβανζαζιμί 8.182,69 7.105,31 

 

ύλνιν 3.739.997,25 3.877.686,84 

 

Οζ εφθμβεξ αλίεξ ηςκ απαζηήζεςκ είκαζ ζπεδυκ ίδζεξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ειθακζγυιεκεξ θμβζζηζηέξ αλίεξ.  
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Ζ ιέζδ πενίμδμξ πίζηςζδξ πμο παναζπέεδηε ζημοξ πεθάηεξ απυ ηδκ εηαζνεία ακήθεε ζε 5 ιήκεξ. 

Πζζηςηζηά υνζα οπάνπμοκ βζα υθμοξ ημοξ πεθάηεξ ιε αάζδ ηζξ εβηεηνζιέκεξ εέζεζξ ηδξ δζμίηδζδξ, ηα 

μπμία ηαζ ελεηάγμκηαζ ζε ζοκεπή αάζδ χζηε κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηα εηάζημηε δεδμιέκα ηδξ αβμνάξ. 

Ζ εηαζνεία έπεζ ζδιακηζηή δζαζπμνά πςθήζεςκ ηαζ ζοκεπχξ δεκ οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ 

ημο πζζηςηζημφ ηζκδφκμο. 

Οζ πνμαθέρεζξ βζα επζζθαθείξ απαζηήζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ ζε ελαημιζηεοιέκδ αάζδ υηακ οπάνπεζ 

ακηζηεζιεκζηή έκδεζλδ υηζ δ εηαζνεία δεκ εα εζζπνάλεζ υθα ηα πμζά πμο πνμαθέπμκηαζ αάζεζ ηςκ 

ανπζηχκ υνςκ ηςκ ζοιαάζεςκ πχθδζδξ. Δκδείλεζξ ιδ εζζπναλζιυηδηαξ ζοκζζημφκ μζ ζδιακηζηέξ 

πνδιαημμζημκμιζηέξ δοζημθίεξ ηςκ πνεςζηχκ, ηαζ δ ηαεοζηένδζδ ηδξ είζπναλδξ ηςκ απαζηήζεςκ, 

πένακ ημο μνίμο πίζηςζδξ.  Γζα υθεξ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ εηαζνείαξ (πεθάηεξ ηαζ θμζπέξ απαζηήζεζξ) έπεζ 

πναβιαημπμζδεεί εηηίιδζδ ηςκ εκδείλεςκ βζα ηοπυκ απμιείςζδ ημοξ. Οζ απαζηήζεζξ πμο έπμοκ οπμζηεί 

απμιείςζδ αθμνμφκ ηονίςξ ζε πεθάηεξ ηδξ εηαζνείαξ, μζ μπμίμζ ακηζιεηςπίγμοκ μζημκμιζηέξ 

δοζημθίεξ. Δπζπθέμκ μνζζιέκεξ απυ ηζξ απαζηήζεζξ πμο δεκ έπμοκ οπμζηεί απμιείςζδ ειθακίγμκηαζ ζε 

ηαεοζηένδζδ.  

Ζ εκδθζηίςζδ ηςκ απαζηήζεςκ (πεθαηχκ ηαζ θμζπχκ απαζηήζεςκ) έπεζ ςξ ελήξ :  

 

 Ζ εηαηξεία 
Ακαιεκυιεκμξ πνυκμξ είζπναλδξ 31.12.2010 31.12.2009 

Λζβυηενμ απυ 3 ιήκεξ 2.557.846,39 2.914.244,18 
Μεηαλφ 3 ηαζ 6 ιδκχκ 1.472.107,27 2.505.178,05 
Μεηαλφ 6 ηαζ 12 ιδκχκ 2.294.255,00 2.007.940,47 
Μεβαθφηενμξ ημο 1 έημοξ 1.020.527,25 580.650,04 
ύλνιν 7.344.735,91 8.008.012,74 

 

Ζ ηίκδζδ ημο θμβανζαζιμφ πνμαθέρεζξ βζα επζζθαθείξ 

απαζηήζεζξ έπεζ ςξ ελήξ: 

Τπόινηπν πξνβιέςεσλ 31/12/2009 686.166,40 

Πθέμκ : Πνμαθέρεζξ πνήζεςξ 2010 791.643,60 

Υνδζζιμπμζδεείζεξ πνμαθέρεζξ ζηδ πνήζδ 2010 (51.643,60) 

Τπόινηπν πξνβιέςεσλ 31/12/2010 1.426.166,40 

 

Οζ θδλζπνυεεζιεξ απαζηήζεζξ ηδξ εηαζνείαξ βζα ηζξ μπμίεξ δεκ έπεζ ζπδιαηζζηεί πνυαθερδ απμιείςζδξ 

ακένπμκηαζ ζε € 293.000,00 ηαζ € 361.000,00 ακηίζημζπα βζα ηζξ πνήζεζξ 2010 ηαζ 2009. Οζ απαζηήζεζξ 

αοηέξ είκαζ ζε ηαεοζηένδζδ ηαηά ιέζμ υνμ 11 ιήκεξ απυ ηδ θήλδ ηδξ πίζηςζδξ ηαζ δεκ απμιεζχεδηακ 

δζυηζ δ είζπναλδ ημοξ ηνίεδηε εφθμβδ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηδξ Καηάζηαζδξ Οζημκμιζηήξ Θέζδξ.  

6.9. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ 

 
 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

   
Μεημπέξ ΗΝΣΡΑΚΟΜ ΑΔ 1.891,14 5.365,56 

Αιμζααίμ Π&Κ FTSE-20 

INDEX FUND 54.404,75 79.691,66 

 

ύλνιν 56.295,89 85.057,22 

6.10. Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 
 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

   
Σαιεζαηά Γζαεέζζια  43.693,86 9.321,97 

Καηαεέζεζξ υρεςξ & 

πνμεεζιίαξ 1.216.498,18 1.002.899,15 

ύλνιν 1.260.192,04 1.012.221,12 
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6.11. Μεηνρηθό Κεθάιαην θαη Τπέξ ην άξηην 

 

 Αξηζκόο 

κεηνρώλ 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 
Τπέξ ην άξηην ύλνιν 

31.12.2010 23.935.280 7.180.584,00 4.832.733,68 12.013.317,68 

31.12.2009 23.935.280 7.180.584,00 4.832.733,68 12.013.317,68 

 
Σμ ζφκμθμ ηςκ εηδμεεζζχκ ημζκχκ ιεημπχκ ηδκ 31.12.2010 είκαζ 23.935.280 ιε μκμιαζηζηή αλία € 

0,30. Όθεξ μζ εηδμεείζεξ ιεημπέξ έπμοκ ελμθθδεεί πθήνςξ. 

 

6.12. Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα 

 

 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

   
Σαηηζηυ απμεειαηζηυ 1.072.647,85 1.072.647,85 

Δζδζηά απμεειαηζηά 2.110.632,84 2.110.632,84 

Έηηαηηα απμεειαηζηά 97.677,79 97.677,79 

Λμζπά απμεειαηζηά 2.052.901,59 2.052.901,59 

ύλνιν 5.333.860,07 5.333.860,07 

   

6.12.1. Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ 

 

α) Οζ ζηυπμζ ηδξ εηαζνίαξ υζμκ αθμνά ηδ δζαπείνζζδ ημο ηεθαθαίμο είκαζ μζ ελήξ: 

• κα ελαζθαθίζεζ ηδκ ζηακυηδηα ηδξ εηαζνίαξ κα ζοκεπίζεζ ηδ δναζηδνζυηδηα ηδξ ηαζ 

• κα ελαζθαθίζεζ ιζα ζηακμπμζδηζηή απυδμζδ ζημοξ ιεηυπμοξ 

Ζ εηαζνία παναημθμοεεί ημ ηεθάθαζμ ιε αάζδ έκα ζοκηεθεζηή ιυπθεοζδξ μ μπμίμξ πνμζδζμνίγεηαζ 

ςξ ελήξ:  

 
 Ζ Δηαηξεία 
 2010 2009 
οκμθζηυξ Γακεζζιυξ  1.872.890,34 1.635.473,66 
Μείον: Υνδιαηζηά Γζαεέζζια 1.260.192,04 1.012.221,12 
Καζαξό Υξένο  612.698,30 623.252,54 
φκμθμ Ηδίςκ Κεθαθαίςκ 22.336.706,62 23.579.300,28 
φκμθμ ηεθαθαίμο 22.949.404,92 24.202.552,82 
πληειεζηήο κόριεπζεο 

(Καζαξό Υξένο / ύλνιν 

Κεθαιαίνπ) 
2,67% 2,58% 

 

 

ηυπμξ ηδξ εηαζνείαξ είκαζ κα δζαηδνεί ημ ζοκηεθεζηή ιυπθεοζδξ ζε παιδθά επίπεδα. 

 

α) Απυ ηζξ δζαηάλεζξ πενί κμιμεεζίαξ ηςκ Ακςκφιςκ Δηαζνεζχκ, Κ.Ν. 2190/1920, επζαάθθμκηαζ 

πενζμνζζιμί ζε ζπέζδ ιε ηα ίδζα ηεθάθαζα πμο έπμοκ ςξ ελήξ: 

 

i. Ζ απυηηδζδ ζδίςκ ιεημπχκ, ιε ελαίνεζδ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ απυηηδζδξ ιε ζημπυ ηδκ δζακμιή 

ημοξ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ, δεκ ιπμνεί κα οπενααίκεζ ημ 10% ημο ηαηααθδιέκμο ιεημπζημφ 

ηεθαθαίμο ηαζ δεκ ιπμνεί κα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ζε πμζυ 

ηαηχηενμ απυ ημ πμζυ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο πνμζαολδιέκμο ιε ηα απμεειαηζηά βζα ηα μπμία 

δ δζακμιή ημοξ απαβμνεφεηαζ απυ ημκ Νυιμ. 

 

ii. ε πενίπηςζδ πμο ημ ζφκμθμ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ εηαζνείαξ, βίκεζ ηαηχηενμ απυ ημ ½ ημο 

ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ οπμπνεμφηαζ κα ζοβηαθέζεζ ηδκ Γεκζηή 

οκέθεοζδ, ιέζα ζε πνμεεζιία έλζ ιδκχκ απυ ηδκ θήλδ ηδξ πνήζδξ, πμο εα απμθαζίζεζ ηδκ θφζδ 

ηδξ εηαζνείαξ ή ηδκ οζμεέηδζδ άθθμο ιέηνμο. 
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iii. Όηακ ημ ζφκμθμ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ εηαζνείαξ, ηαηαζηεί ηαηχηενμ ημο 1/10 ημο 

ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηαζ δ Γεκζηή οκέθεοζδ δεκ θαιαάκεζ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα, δ εηαζνεία 

ιπμνεί κα θοεεί ιε δζηαζηζηή απυθαζδ ιεηά απυ αίηδζδ μπμζμοδήπμηε έπεζ έκκμιμ ζοιθένμκ. 

 

iv. Δηδζίςξ, αθαζνείηαζ ημ 1/20 ημοθάπζζημκ ηςκ ηαεανχκ ηενδχκ, πνμξ ζπδιαηζζιυ ημο 

Σαηηζημφ απμεειαηζημφ, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά πνμξ ελίζςζδ, πνμ πάζδξ 

δζακμιήξ ιενίζιαημξ, ημο ηοπυκ πνεςζηζημφ οπμθμίπμο ημο θμβανζαζιμφ Απμηεθέζιαηα εζξ 

Νέμκ. Ο ζπδιαηζζιυξ ημο απμεειαηζημφ αοημφ ηαείζηαηαζ πνμαζνεηζηυξ, υηακ ημ φρμξ ημο θεάζεζ 

ημ 1/3 ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. 

 

v. Ζ ηαηααμθή εηδζίμο ιενίζιαημξ ζημοξ ιεηυπμοξ ζε ιεηνδηά, ηαζ ζε πμζμζηυ 35% ημοθάπζζημκ 

ηςκ ηαεανχκ ηενδχκ, ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ημο ηαηηζημφ απμεειαηζημφ ηαζ ημο ηαεανμφ 

απμηεθέζιαημξ απυ ηδκ επζιέηνδζδ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ ζηδκ εφθμβδ αλία 

ημοξ, είκαζ οπμπνεςηζηή. Σμφημ δεκ έπεζ εθανιμβή, ακ έηζζ απμθαζζζεεί απυ ηδκ Γεκζηή 

οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ιε πθεζμρδθία ημοθάπζζημκ 65% ημο ηαηααθδιέκμο ιεημπζημφ 

ηεθαθαίμο. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ημ ιδ δζακειδεέκ ιένζζια ιέπνζ ημοθάπζζημκ πμζμζημφ 35% 

επί ηςκ ηαηά ηα ακςηένς ηαεανχκ ηενδχκ, ειθακίγεηαζ ζε εζδζηυ θμβανζαζιυ Απμεειαηζημφ 

πνμξ ηεθαθαζμπμίδζδ, εκηυξ ηεηναεηίαξ ιε ηδκ έηδμζδ κέςκ ιεημπχκ πμο παναδίδμκηαζ δςνεάκ 

ζημοξ δζηαζμφπμοξ ιεηυπμοξ. Σέθμξ, ιε πθεζμρδθία ημοθάπζζημκ 70% ημο ηαηααθδιέκμο 

ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, δ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ, ιπμνεί κα απμθαζίγεζ ηδκ ιδ δζακμιή 

ιενίζιαημξ. 

 

β) H εηαζνεία ζοιιμνθχκεηαζ πθήνςξ ιε ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ πμο επζαάθθμκηαζ απυ ηδκ 

κμιμεεζία ζε ζπέζδ ιε ηα ίδζα ηεθάθαζα. 

6.13. Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα 

 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

   

Σνάπεγα EUROBANK  1.200.000,00 1.200.000,00 

Σνάπεγα ALPHA BANK 389.931,45 0,00 

ύλνιν 1.589.931,45 1.200.000,00 

Σμ ιαηνμπνυεεζιμ δάκεζμ απυ ηδκ ηνάπεγα EUROBANK πμζμφ € 1.200.000,00 είκαζ πςνίξ 

ειπνάβιαηεξ ελαζθαθίζεζξ ηαζ είκαζ πθδνςηέμ ζηδ θήλδ ημο ζηζξ 28/6/2012. Σμ επζηυηζμ 

δακεζζιμφ ακένπεηαζ ζε EURIBOR ηνζιήκμο πθέμκ spread 3% απαθθαζζυιεκμ απυ εζζθμνά ημο 

Ν.128/75. 

Σμ ιαηνμπνυεεζιμ δάκεζμ απυ ηδκ ηνάπεγα ALPHA BANK ακένπεηαζ ηδκ 31/12/2010 ζε πμζυ € 

672.885,61 απυ ημ μπμίμ πμζυ € 282.954,16 έπεζ ειθακζζηεί ζημ ημκδφθζμ ηδξ ηαηάζηαζδξ 

μζημκμιζηήξ εέζδξ «Βναποπνυεεζια δάκεζα» δεδμιέκμο υηζ αθμνά δυζεζξ πθδνςηέεξ ιέπνζ ηζξ 

31/12/2011. Ζ ελυθθδζδ ημο δακείμο εα βίκεζ ζε 12 ηνζιδκζαίεξ δυζεζξ ιέπνζ ηδκ 31/5/2013. Σμ 

επζηυηζμ δακεζζιμφ ακένπεηαζ ζε EURIBOR ηνζιήκμο πθέμκ spread 3% απαθθαζζυιεκμ απυ 

εζζθμνά ημο Ν.128/75. 
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6.14. Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

 

 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ   

Απυ απμγδιίςζδ 

πνμζςπζημφ 241.105,60 209.319,37 

Απυ πνυαθερδ επζζθαθχκ 

απαζηήζεςκ 250.978,94 102.978,94 

ύλνιν (α) 492.084,54 312.298,31 

   

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ   

Απυ ακαπνμζανιμβέξ 

βδπέδςκ & ηηζνίςκ 1.384.072,21 1.384.072,21 

Απυ απμζαέζεζξ ηηζνίςκ 139.013,80 140.308,56 

ύλνιν (β) 1.523.086,01 1.524.380,77 

   

πκςεθηζηηθό ζύλνιν 

αλαβ/λσλ θνξνινγηθώλ 

ππνρξεώζεσλ        (β) – (α)  1.031.001,47 1.212.082,46 

 
 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

31.12.2009 

ΥΡΔΩΔΗ/ 

ΠΗΣΩΔΗ 

ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΤΝΟΛΗΚΏΝ 

ΔΟΓΩΝ 

ΥΡΔΩΔΗ/ 

ΠΗΣΩΔΗ 

ΣΑ ΗΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

31.12.2010 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ         

Απυ απμγδιίςζδ 

πνμζςπζημφ 209.319,37 31.786,23 0,00 241.105,60 

Απυ πνυαθερδ 

επζζθαθχκ απαζηήζεςκ 102.978,94 148.000,00 0,00 250.978,94 

ύλνιν (α) 312.298,31 179.786,23 0,00 492.084,54 

     

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ     

Απυ ακαπνμζανιμβέξ 

βδπέδςκ & ηηζνίςκ 1.384.072,21 0,00 0,00 1.384.072,21 

Απυ απμζαέζεζξ ηηζνίςκ 140.308,56 (1.294,76) 0,00 139.013,80 

ύλνιν (β) 1.524.380,77 (1.294,76) 0,00 1.523.086,01 

πκςεθηζηηθό ζύλνιν 

αλαβ/λσλ θνξνινγηθώλ 

ππνρξεώζεσλ        (β) – 

(α)  1.212.082,46 (181.080,99) 0,00 1.031.001,47 

 

6.15. Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

 
 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

   
Πνμαθέρεζξ βζα 

πανμπέξ ζημοξ 

ενβαγμιέκμοξ 1.205.531,45 1.046.600,31 

ύλνιν 1.205.531,45 1.046.600,31 
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Ο ιέζμξ υνμξ ημο απαζπμθμφιεκμο πνμζςπζημφ ζημ ηέθμξ ηδξ ηνέπμοζαξ ηαζ ηδξ πνμδβμφιεκδξ 

πνήζδξ ακένπεηαζ ζε 217 ηαζ 223 άημια ακηίζημζπα. Ζ οπμπνέςζδ απυ απμγδιίςζδ θυβς 

ζοκηαλζμδυηδζδξ πνμζςπζημφ πνμζδζμνίγεηαζ ςξ πανμφζα αλία ηδξ ηαεμνζζιέκδξ πανμπήξ 

ζοκεηηζιχκηαξ ακαθμβζζηζηέξ παναιέηνμοξ πμο οθίζηακηαζ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηδξ Καηάζηαζδξ 

Οζημκμιζηήξ Θέζδξ. Ζ εηαζνεία ακέεεζε ημκ ακςηένς οπμθμβζζιυ ζε ακαβκςνζζιέκμοξ ακαθμβζζηέξ 

ηαζ δ εηηζιμφιεκδ ηαηά ηδκ 31.12.2010 οπμπνέςζδ έπεζ θμβζζηζηά απμηοπςεεί ηαζ πενζθαιαάκεηαζ 

ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιε αάζδ ημ Γ.Λ.Π. 19.  

 

 

 Ζ εηαηξεία 

Τπόινηπν ππνρξέσζεο ηελ 31.12.2008 868.125,82 

Τπυθμζπμ οπμπνέςζδξ ηςκ ζοβπςκεουιεκςκ 

εηαζνεζχκ ιε απμννυθδζδ 4.865,73 

Κυζημξ ηνέπμοζαξ πενζυδμο απαζπυθδζδξ 01.01-

31.12.2009 446.206,12 

Υνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ ηνέπμοζαξ πενζυδμο 

01.01-31.12.2009 97.357,63 

Πθδνςεείζεξ απμγδιζχζεζξ ηνέπμοζαξ πενζυδμο 

01.01-31.12.2009 (369.954,99) 

Τπόινηπν ππνρξέσζεο ηελ 31.12.2009 1.046.600,31 

Κυζημξ ηνέπμοζαξ πενζυδμο απαζπυθδζδξ 01.01-

31.12.2010 435.817,47 

Υνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ ηνέπμοζαξ πενζυδμο 

01.01-31.12.2010 109.067,72 

Πθδνςεείζεξ απμγδιζχζεζξ ηνέπμοζαξ πενζυδμο 

01.01-31.12.2010 (385.954,05) 

Τπόινηπν ππνρξέσζεο ηελ 31.12.2010 1.205.531,45 

  

 

Ζ εηαζνεία ηαηέααθε ζηδκ πανμφζα πνήζδ πανμπέξ βζα ηενιαηζζιυ απαζπυθδζδξ πνμζςπζημφ € 

385.954,05. 

   

Οζ ηφνζεξ ακαθμβζζηζηέξ παναδμπέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ έπμοκ ςξ ελήξ: 

 

  2010 2009 

Πνμελμθθδηζηυ επζηυηζμ 4,30% 5,90% 

Μεθθμκηζηέξ αολήζεζξ ιζζεχκ 3,00% 3,00% 

6.16. Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

   
Δπζπμνδβήζεζξ 

πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ 936.817,57 1.037.869,23 

ύλνιν 936.817,57 1.037.869,23 

 
Σμ οπυθμζπμ ημο παναπάκς θμβανζαζιμφ πνμέηορε ςξ ελήξ:  

 

Τπόινηπν 31.12.2009 1.037.869,23 

Πθέμκ : Λήρδ κέαξ επζπμνήβδζδξ 0,00 

Μείμκ: Μεηαθμνά ζηα έζμδα ηδξ πνήζδξ (101.051,66) 

Τπόινηπν 31.12.2010 936.817,57 
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6.17. Λνηπέο Πξνβιέςεηο  

 

 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

Πνμαθέρεζξ βζα δζαθμνέξ 

θμνμθμβζημφ εθέβπμο 69.123,76 53.083,00 

ύλνιν 69.123,76 53.083,00 

 

Ζ εηαζνεία έπεζ εθεβπεεί θμνμθμβζηά ιέπνζ ηαζ ηδ πνήζδ 2007. Γζα ηδκ πανμφζα πνήζδ δ εηαζνεία έπεζ 

ζπδιαηίζεζ πνυαθερδ βζα δζαθμνέξ θμνμθμβζημφ εθέβπμο πμο αθμνμφκ θυνμ εζζμδήιαημξ ηαζ 

πνμζαολήζεζξ θυνμο εζζμδήιαημξ πμζυ € 21.021,76.  

Οζ εηαζνείεξ «ΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΔ- ΑΦΟΗ ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ Α.Δ.» ηαζ «ΑΗΜΟ ΑΔ - ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ» μζ μπμίεξ ζηδκ πνήζδ 2009 ζοβπςκεφηδηακ ιε απμννυθδζδ ζφιθςκα ιε ηζξ 

δζαηάλεζξ ημο Ν.2166/1993 έπμοκ εθεβπεεί θμνμθμβζηά ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν.3888/2010 έςξ 

ηαζ ηδ πνήζδ 2009 ηαζ πνμέηορακ πνυζεεημζ θυνμζ ηαζ πνμζαολήζεζξ ζοκμθζημφ πμζμφ € 12.239,40 

ηαζ € 1.940,00 ακηίζημζπα βζα ηδκ ηάεε εηαζνεία, μζ μπμίμζ ηαηαπςνήεδηακ ζημ ημκδφθζμ ηδξ 

Καηάζηαζδξ ζοκμθζηχκ εζυδςκ «Φυνμξ εζζμδήιαημξ». 

Ζ ζοββεκήξ εηαζνεία «ΔΡΑΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ.» έπεζ εθεβπεεί θμνμθμβζηά 

ιέπνζ ηαζ ηδ πνήζδ 2009 ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν.3888/2010 ηαζ πνμέηορακ πνυζεεημζ θυνμζ 

ηαζ πνμζαολήζεζξ ζοκμθζημφ πμζμφ € 115.398,12. 

 

 

Ζ ηίκδζδ ημο θμβανζαζιμφ «Πνμαθέρεζξ βζα δζαθμνέξ θμνμθμβζημφ εθέβπμο» έπεζ ςξ ελήξ: 

 

Τπόινηπν 1/1/2009 30.181,00 

Πνμαθέρεζξ πνήζεςξ 2009 22.902,00 

Υνδζζιμπμζδεείζεξ πνμαθέρεζξ 0,00 

Τπόινηπν πξνβιέςεσλ 31/12/2009 53.083,00 

Πνμαθέρεζξ πνήζεςξ 2010 21.021,76 

Υνδζζιμπμζδεείζεξ πνμαθέρεζξ (4.981,00) 

Τπόινηπν πξνβιέςεσλ 31/12/2010 69.123,76 

  

 

 

6.18. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

   
Πνμιδεεοηέξ 1.665.913,32 1.615.977,22 

Πνμηαηααμθέξ πεθαηχκ 47.478,14 60.404,68 

Μενίζιαηα πθδνςηέα 45.288,52 45.322,54 

Λμζπέξ οπμπνεχζεζξ 140.001,91  85.880,52 

Τπμπνεχζεζξ απυ θυνμοξ & ηέθδ 231.307,39 239.041,17 

Αββεθζυζδιμ οπέν ΣΠΔΑΘ 80.405,82 68.947,73 

Τπμπνεχζεζξ πνμξ 

αζθαθζζηζημφξ μνβακζζιμφξ 222.551,59 224.935,05 

 

ύλνιν 2.432.946,69 2.340.508,91 
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Όθεξ μζ ακςηένς οπμπνεχζεζξ είκαζ πθδνςηέεξ ηαηά ιέζμ υνμ 5 ιήκεξ απυ ηδκ θήλδ ημοξ. Οζ εφθμβεξ 

αλίεξ ημοξ ηαοηίγμκηαζ ιε ηζξ θμβζζηζηέξ αλίεξ ημοξ. 

 

6.19. Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο 

 
 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

   
Σνέπςκ θυνμξ εζζμδήιαημξ 0,00 173.679,65 

 

ύλνιν 0,00 173.679,65 

 

6.20. Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο 

 
 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

   
Σνάπεγα EUROBANK 0,00 400.000,00 

Σνάπεγα ALPHA BANK 282.954,16 0,00 

Σνάπεγα Δεκζηή 4,73 35.473,66 

 

ύλνιν 282.958,89 435.473,66 

 

Σμ οπυθμζπμ ηδξ 31/12/2010 αθμνά ημ ιένμξ ημο ιαηνμπνυεεζιμο δακείμο πμο είκαζ πθδνςηέμ ζηδ 

πνήζδ 2011. 

Οζ εφθμβεξ αλίεξ ηςκ δακείςκ ηαοηίγμκηαζ ιε ηζξ θμβζζηζηέξ αλίεξ ημοξ.   

 

6.21. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο  ππνρξεώζεηο 

 
 Ζ εηαηξεία 

 31.12.2010 31.12.2009 

   
Γμοθεοιέκα έλμδα 15.827,31 0,00 

Έζμδα επυιεκςκ πνήζεςκ 0,00 466,20 

ύλνιν 15.827,31 466,20 
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7. Αλάιπζε Κνλδπιίσλ Καηάζηαζεο πλνιηθώλ Δζόδσλ 

 

7.1. Κύθινο εξγαζηώλ 

 
 Ζ εηαηξεία 

 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 

   
Πςθήζεζξ εθδιενίδςκ 

ιέζς πναηημνείςκ 593.205,58 686.268,38 

οκδνμιέξ εθδιενίδαξ 3.024.734,16 3.246.704,70 

Πςθήζεζξ εθδιενίδαξ 

ιέζς βναθείςκ 542,88 676,44 

Έζμδα απυ δδιμζζεφζεζξ 9.385.632,69 10.796.053,08 

Δηηοπχζεζξ εκηφπςκ 1.481.036,38 2.212.429,97 

Πςθήζεζξ αζαθίςκ 64.772,98 59.670,49 

Πςθήζεζξ θμζπχκ 

απμεειάηςκ & άπνδζημο 

οθζημφ 86.169,30 65.532,06 

Πςθήζεζξ οπδνεζζχκ 

εκδιένςζδξ  51.600,00 88.502,18 

Υμνδβίεξ 0,00 38.210,08 

Δηπαζδεοηζηά ζειζκάνζα 82.773,50 96.821,50 

Έζμδα ζοκδνμιχκ 664,35 176,00 

ύλνιν 14.771.131,82 17.291.044,88 

 

 
α) Οζ πςθήζεζξ ηδξ εηαζνείαξ πναβιαημπμζμφκηαζ εκηυξ ηδξ Δθθάδμξ ηαζ εεςνμφκηαζ ςξ έκαξ 

βεςβναθζηυξ ημιέαξ. 

 

α) Οζ πςθήζεζξ ηδξ εηαζνείαξ αθμνμφκ ηαηά ηφνζμ θυβμ πνμσυκηα εηδμηζηήξ ηαζ εηηοπςηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ.  

 

 

Αλάιπζε θύθινπ εξγαζηώλ θαηά ΣΑΚΟΓ 2003 

 

 Ζ εηαηξεία 

  1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 

221.2 Έηδμζδ εθδιενίδαξ 13.056.379,66 14.856.590,86 

222.2 Δηηοπςηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 1.481.036,38 2.212.429,97 

515.7 Υμκδνζηυ ειπυνζμ 

απμννζιιάηςκ & οπμθεζιιάηςκ  86.169,30 65.532,06 

804.9 Τπδνεζίεξ εηπαίδεοζδξ 82.773,50 96.821,50 

524.7 Λζακζηυ ειπυνζμ αζαθίςκ, 

εθδιενίδςκ ηαζ πανηζηχκ 64.772,98 59.670,49 

ύλνια 

  

14.771.131,82 17.291.044,88 
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7.2. Κόζηνο πσιήζεσλ 

 
 Ζ εηαηξεία 

 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 

Αιμζαέξ ηαζ έλμδα 

πνμζςπζημφ 5.549.004,53 5.502.456,37 

Αιμζαέξ ηαζ έλμδα ηνίηςκ 1.593.584,96 1.857.210,20 

Πανμπέξ ηνίηςκ 341.214,46 267.266,87 

Φυνμζ – ηέθδ 27.456,13 19.089,97 

Γζάθμνα έλμδα 274.431,74 433.240,27 

Απμζαέζεζξ παβίςκ 

ζημζπείςκ 695.390,23 621.570,63 

Πνμαθέρεζξ 0,00 40,34 

Ακαθχζεζξ οθζηχκ 1.974.572,53 2.686.396,97 

ύλνιν 10.455.654,58 11.387.271,62 

 

 

7.3. Άιια έζνδα 

 
 Ζ εηαηξεία 

 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 

   
Δπζπμνδβήζεζξ – 

Δπζδμηήζεζξ 11.406,00 18.237,50 

Έζμδα πανεπυιεκςκ 

αζπμθζχκ 0,00 4.981,27 

Έζμδα ζοιιεημπχκ 0,00 17.700,00 

οκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ 298,89 81,33 

Έζμδα απυ εκμίηζα 13.200,00 9.901,44 

Λμζπά έηηαηηα έζμδα 1.877,45 78.647,51 

Κένδδ απυ απμηίιδζδ 

πνεμβνάθςκ 0,00 18.550,08 

Κένδδ απυ εηπμίδζδ 

παβίςκ 30.000,00 183.253,19 

Έζμδα απυ απμηίιδζδ 

ζοββεκμφξ εηαζνείαξ ιε ηδ 

ιέεμδμ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ 60.979,35 78.281,42 

Έζμδα απυ 

απνδζζιμπμίδηεξ 

πνμαθέρεζξ 0,00 30.612,26 

Έζμδα απυ ακαθμβμφζεξ 

ζηδ πνήζδ επζπμνδβήζεζξ 101.051,66 110.343,87 

ύλνιν 218.813,35 550.589,87 
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7.4. Έμνδα Γηαζέζεσο 

 

 Ζ εηαηξεία 

 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 

   
Αιμζαέξ ηαζ έλμδα 

πνμζςπζημφ 1.448.778,42 1.604.572,96 

Αιμζαέξ ηαζ έλμδα ηνίηςκ 1.018.169,14 1.169.714,45 

Πανμπέξ ηνίηςκ 121.678,81 150.293,34 

Φυνμζ – ηέθδ 14.885,53 21.827,42 

Γζάθμνα έλμδα 362.502,20 350.273,55 

Απμζαέζεζξ παβίςκ 

ζημζπείςκ 108.652,85 106.228,19 

ύλνιν 3.074.666,95 3.402.909,91 

 

7.5. Έμνδα Γηνίθεζεο 

 
 Ζ εηαηξεία 

 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 

   
Αιμζαέξ ηαζ έλμδα 

πνμζςπζημφ 1.281.609,32 1.415.363,99 

Αιμζαέξ ηαζ έλμδα ηνίηςκ 147.399,72 216.229,74 

Πανμπέξ ηνίηςκ 199.726,35 194.954,90 

Φυνμζ – ηέθδ 47.532,09 37.464,81 

Γζάθμνα έλμδα 89.565,11 114.730,93 

Απμζαέζεζξ παβίςκ 

ζημζπείςκ 114.742,07 140.605,21 

Πνμαθέρεζξ 28.761,33 0,00 

ύλνιν 1.909.335,99 2.119.349,58 

 

7.6. Άιια έμνδα 

 
 Ζ εηαηξεία 

 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 

   

Πνμαθέρεζξ επζζθαθχκ 

απαζηήζεςκ 791.643,60 477.572,50 

Φμνμθμβζηά πνυζηζια  5.907,68 795,03 

Λμζπά έλμδα 7.448,96 371.019,93 

οκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ 7.304,39 137.166,50 

ύλνιν 812.304,63 986.553,96 

7.7. Απνζβέζεηο 

 Ζ εηαηξεία 

 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 

   
Απμζαέζεζξ πμο αάνοκακ ημ 

ηυζημξ πςθήζεςκ 695.390,23 621.570,63 

Απμζαέζεζξ πμο αάνοκακ ηδ 

θεζημονβία δζμίηδζδξ 114.742,07 140.605,21 

Απμζαέζεζξ πμο αάνοκακ ηδ 

θεζημονβία δζάεεζδξ 108.652,85 106.228,19 

ύλνιν 918.785,15 868.404,03 
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7.8. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) 

 
 Ζ εηαηξεία 

 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 

   
Υνδιαημμζημκμιζηά έζμδα - 

έλμδα 85.556,16 68.547,80 

ύλνιν 85.556,16 68.547,80 

7.9. Φόξνο εηζνδήκαηνο   

    

 Ζ εηαηξεία 

 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 

   
Φυνμξ εζζμδήιαημξ επί 

θμνμθμβδηέςκ Κενδχκ 0,00 181.190,86 

Γζαθμνέξ θμνμθμβζημφ 

εθέβπμο πνμδβμφιεκςκ 

πνήζεςκ (ηςκ 

απμννμθμφιεκςκ εηαζνεζχκ) 9.198,40 0,00 

Πνμαθέρεζξ θυνςκ 

θμνμθ.εθεβπ. πνήζδξ 21.021,76 22.902,00 

Ακαααθθυιεκμ θμνμθμβζηυ 

έλμδμ ή (έζμδμ) (181.080,99) (103.002,53) 

Έηηαηηδ εζζθμνά 

Ν.3845/2010 45.881,35 0,00 

ύλνιν (104.979,48) 101.090,33 

 

 

Ζ ζοιθςκία ιεηαλφ ηςκ πμζχκ θυνμο εζζμδήιαημξ υπςξ απεζημκίγμκηαζ ζηα Απμηεθέζιαηα ηαζ ηςκ 

πμζχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εθανιμβή ημο ζζπφμκημξ ζοκηεθεζηή θμνμθμβίαξ εζζμδήιαημξ ηδξ 

εηαζνείαξ (2010 : 24% ηαζ 2009 : 25%) επί ηςκ απμηεθεζιάηςκ πνμ θυνςκ, έπεζ ςξ αημθμφεςξ:  

 

 

 31/12/2010 31/12/2009 

Κένδδ πνμ θυνςκ 0,00 183.064,12 

Φμνμθμβζηυξ ζοκηεθεζηήξ 24% 25% 

Φυνμξ εζζμδήιαημξ αάζεζ 

ημο μκμιαζηζημφ 

ζοκηεθεζηή 0,00 45.766,03 

οιπθδνςιαηζηυξ θυνμξ 0,00 1.930,41 

Γζαθμνέξ θμνμθμβζημφ 

εθέβπμο πνμδβμφιεκςκ 

πνήζεςκ (ηςκ 

απμννμθμφιεκςκ 

εηαζνεζχκ) 9.198,40 0,00 

Έηηαηηδ εζζθμνά 

Ν.3845/2010 45.881,35 0,00 

Πνυαθερδ βζα δζαθμνέξ 

θμνμθμβζημφ εθέβπμο  21.021,76 22.902,00 

Έζμδα ιδ οπμηείιεκα ζηδ 

θμνμθμβία εζζμδήιαημξ 0,00 (121.989,45) 

Γαπάκεξ πμο δεκ 

ακαβκςνίγμκηαζ 

θμνμθμβζηά 0,00 255.483,87 

Πνμζανιμβέξ 

ακαααθθυιεκμο θυνμο (181.080,99) (103.002,53) 

φκμθμ (104.979,48) 101.090,33 
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7.10. Κέξδε/δεκίεο αλά κεηνρή 

 

 Ζ εηαηξεία 

  1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 

Κένδδ / (γδιζέξ) πμο ακαθμβμφκ 

ζημοξ ιεηυπμοξ ηδξ Δηαζνείαξ (1.242.593,66) (224.088,45) 

ηαειζζιέκμξ ιέζμξ ανζειυξ 

ιεημπχκ 23.935.280 23.935.280 

Κένδδ/γδιίεξ ηαηά ιεημπή - ααζζηά 

ζε € (0,0519) (0,0094) 

 

 

 

Σα ααζζηά ηένδδ/γδιίεξ ακά ιεημπή οπμθμβίγμκηαζ ιε δζαίνεζδ ημο ηένδμοξ πμο ακαθμβεί ζημοξ 

ιεηυπμοξ ηδξ εηαζνείαξ, ιε ημκ ζηαειζζιέκμ ιέζμ ανζειυ ηςκ ημζκχκ ιεημπχκ ζηδκ δζάνηεζα ηδξ 

πενζυδμο, ελαζνμοιέκςκ ηςκ ζδίςκ ημζκχκ ιεημπχκ πμο αβμνάζεδηακ απυ ηδκ επζπείνδζδ (ίδζεξ 

ιεημπέξ). 

 

7.11. Μεξίζκαηα αλά κεηνρή 

ηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ ηδξ Δηαζνείαξ ηδξ 28/06/2010 δεκ εβηνίεδηε δζακμιή ιενίζιαημξ.  

 

8. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

 
Ζ πθδνμθυνδζδ ηαηά ημιέα είκαζ δ ελήξ : 

 

 

31/12/2010 

  ΔΚΓΟΣΗΚΟ ΔΚΣΤΠΩΣΗΚΟ 

ΜΖ 

ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΑ ΤΝΟΛΟ 

Δκζχιαηα ηαζ άοθα πενζμοζζαηά 

ζημζπεία 13.904.150,28 5.659.662,93 0,00  19.563.813,21 

οιιεημπέξ ζε ζοββεκείξ επζπεζνήζεζξ 0,00  0,00  666.147,16 666.147,16 

Λμζπέξ ιαηνμπνυεεζιεξ απαζηήζεζξ 0,00  0,00  32.814,46 32.814,46 

Γζαεέζζια βζα πχθδζδ 
πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία 0,00  0,00  714.255,00 714.255,00 

Απμεέιαηα 231.586,27 31.005,27 0,00  262.591,54 

Πεθάηεξ ηαζ θμζπέξ απαζηήζεζξ 6.295.231,45 1.049.504,46 0,00  7.344.735,91 

Σαιεζαηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια 

αοηχκ 0,00  0,00  1.260.192,04 1.260.192,04 

Λμζπά ζημζπεία εκενβδηζημφ  0,00  0,00  56.295,89 56.295,89 

Καζαξό ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 20.430.968,00 6.740.172,66 2.729.704,55 29.900.845,21 

Μαηνμπνυεεζια δάκεζα 1.259.447,87 330.483,58 0,00   1.589.931,45 

Λμζπέξ ιαηνμπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ 0,00  0,00  3.242.474,25 3.242.474,25 

Σνέπςκ θυνμξ Δζζμδήιαημξ 0,00  0,00  0,00 0,00 

Βναποπνυεεζια δάκεζα 0,00 282.958,89 0,00 282.958,89 

Πνμιδεεοηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ 2.398.498,68 50.275,32 0,00   2.448.774,00 

Ίδζα Κεθάθαζα  0,00  0,00  0,00 22.336.706,62 

ύλνιν  Παζεηηθνύ 3.657.946,55 663.717,79 3.242.474,25 29.900.845,21 
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31/12/2009 

  ΔΚΓΟΣΗΚΟ ΔΚΣΤΠΩΣΗΚΟ 

ΜΖ 

ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΑ ΤΝΟΛΟ 

Δκζχιαηα ηαζ άοθα πενζμοζζαηά 
ζημζπεία 14.331.324,35 6.055.383,31 0,00  20.386.707,66 

οιιεημπέξ ζε ζοββεκείξ επζπεζνήζεζξ 0,00 0,00 678.177,81 678.177,81 

Λμζπέξ ιαηνμπνυεεζιεξ απαζηήζεζξ 0,00 0,00 32.360,01 32.360,01 

Γζαεέζζια βζα πχθδζδ 

πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία 0,00 0,00 693.605,00 693.605,00 

Απμεέιαηα 167.916,67 15.005,47 0,00 182.922,14 

Πεθάηεξ ηαζ θμζπέξ απαζηήζεζξ 7.117.407,27 890.605,47 0,00 8.008.012,74 

Σαιεζαηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια 
αοηχκ 0,00 0,00 1.012.221,12 1.012.221,12 

Λμζπά ζημζπεία εκενβδηζημφ  0,00 0,00 85.057,22 85.057,22 

Καζαξό ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 21.616.648,29 6.960.994,25 2.501.421,16 31.079.063,70 

Μαηνμπνυεεζια δάκεζα 853.603,22 346.396,78 0,00  1.200.000,00 

Λμζπέξ ιαηνμπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ 0,00 0,00 3.349.635,00 3.349.635,00 

Σνέπςκ θυνμξ Δζζμδήιαημξ 0,00 0,00 173.679,65 173.679,65 

Βναποπνυεεζια δάκεζα 0,00  435.473,66 0,00 435.473,66 

Πνμιδεεοηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ 2.223.926,35 117.048,76 0,00 2.340.975,11 

Ίδζα Κεθάθαζα  0,00 0,00 0,00 23.579.300,28 

ύλνιν  Παζεηηθνύ 3.077.529,57 898.919,20 3.523.314,65 31.079.063,70 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 1/1/2009-31/12/2009 

 ΔΚΓΟΣΗΚΟ ΔΚΣΤΠΩΣΗΚΟ ΛΟΗΠΑ ΤΝΟΛΟ 

     

Πςθήζεζξ 14.856.590,86 2.212.429,97 222.024,05 17.291.044,88 

Κυζημξ Πςθήζεςκ  (9.179.192,43) (1.913.839,27) (294.239,92) (11.387.271,62) 

Μηθηό θέξδνο 5.677.398,43 298.590,70 (72.215,87) 5.903.773,26 

Άθθα έζμδα 327.836,44 31.261,22 191.492,21 550.589,87 

Έλμδα Γζαεέζεςξ (3.396.714,63) (6.195,28) 0,00 (3.402.909,91) 

Έλμδα Γζμζηήζεςξ (2.033.430,60) (85.918,98) 0,00 (2.119.349,58) 

Άθθα έλμδα (441.778,84) (490.009,99) (54.765,13) (986.553,96) 

Υνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ 
(ηαεανυ) (56.084,60) (12.463,20) 0,00 (68.547,80) 

Κέξδνο (δεκία) πξν θόξνπ 77.226,20 (264.735,53) 64.511,21 (122.998,12) 

 Φυνμξ Δζζμδήιαημξ (27.384,56) (16.592,95) (57.112,82) (101.090,33) 

Καζαξό θέξδνο (δεκηά) κεηά  

από θόξνπο 49.841,64 (281.328,48) 7.398,39 (224.088,45) 
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9. Κόζηνο κηζζνδνζίαο θαη αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 
 

 Ζ εηαηξεία 

 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 

   
Αιμζαέξ έιιζζεμο 

πνμζςπζημφ 7.049.821,98 7.273.109,17 

Αιμζαέξ διενμιίζεζμο 

πνμζςπζημφ 0,00 66.668,83 

Πανεπυιεκεξ πανμπέξ & 

έλμδα πνμζςπζημφ 37.789,27 17.448,26 

Δνβμδμηζηέξ εζζθμνέξ 

έιιζζεμο πνμζςπζημφ 646.895,83 670.721,32 

Δνβμδμηζηέξ εζζθμνέξ 

διενμιίζεζμο πνμζςπζημφ 0,00 200.623,33 

Απμγδιζχζεζξ Απμθφζεςξ ή 

ελυδμο απυ ηδκ οπδνεζία 544.885,19 597.369,76 

ύλνιν 8.279.392,27 8.825.940,67 

 

 
Ο ανζειυξ ημο απαζπμθμφιεκμο πνμζςπζημφ ηδκ 31.12.2010 ηαζ 31.12.2009 ηδξ εηαζνείαξ  είκαζ : 

 
 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 

   
Μζζεςημί 217 223 

Ζιενμιίζεζμζ 0 0 

ύλνιν 217 223 

 

10. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Αημθμοεεί ακάθοζδ ηςκ ζοκαθθαβχκ ιε ζοκδεδειέκα ιένδ ζφιθςκα ιε ημ Γ.Λ.Π. 24. 

 

α) πλαιιαγέο κε ζπγγελείο εηαηξείεο 
 

 

ΓΗΔΣΑΗΡΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ / ΑΓΟΡΔ 1/1-31/12/2010 

Π
 Ω

 Λ
 Ζ

 T
 Ζ

 
 

Α Γ Ο Ρ Α  T Ζ  

  

Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΑΔ 

ΔΡΑΜΟ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΔ 

ΤΝΟΛΟ 

Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔ 

0,00 290,42 290,42 

ΔΡΑΜΟ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΔ 0,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 0,00 290,42 290,42 
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ΓΗΔΣΑΗΡΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ / ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 31/12/2010 

Α
 Π

 Α
 Η

 T
 Ζ

 
 Ζ

 
Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Ζ 

  

Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΑΔ 

ΔΡΑΜΟ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΔ 

ΤΝΟΛΟ 

Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΑΔ 0,00 0,00 0,00 

ΔΡΑΜΟ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΔ 750,23 0,00 750,23 

ΤΝΟΛΟ 750,23 0,00 750,23 

 

 

 

β) πλαιιαγέο κε κέιε ηεο Δηνίθεζεο θαη κέιε νηθνγελεηώλ ηνπο 1/1- 31/12/2010 14.380,10 

  

γ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα  κέιε ηεο Δηνίθεζεο θαη πξνο ηα κέιε νηθνγελεηώλ ηνπο 

ηελ 31/12/2010 4.710,02 

  

δ) Ακνηβέο Δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ 1/1-31/12/2010 177.009,96 

  

ε) Ακνηβέο κειώλ Δηνίθεζεο 1/1-31/12/2010 14.380,10 

 

 

Γζεοεοκηζηά ζηεθέπδ ηαζ ιέθδ Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο: 

Πενθεπέξ Ηςάκκδξ, Γεκζηυξ Γζεοεοκηήξ ηδξ Δηαζνείαξ 

Αεακαζζάδμο - Κμκημβμφνδ Αββέθα, Ακηζπνυεδνμξ Γ ηδξ εηαζνείαξ 

 

11. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

 

φιθςκα ιε ηζξ δζααεααζχζεζξ ηδξ κμιζημφ ζοιαμφθμο ηδξ εηαζνείαξ δεκ οπάνπμοκ επίδζηεξ ή οπυ 

δζαζηδζία δζαθμνέξ δζηαζηζηχκ ή δζμζηδηζηχκ μνβάκςκ ηαηά ηδξ εηαζνείαξ.   
 

12. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο  

 

Πένακ ηςκ ήδδ ικδιμκεοεέκηςκ βεβμκυηςκ, δεκ οπάνπμοκ ιεηαβεκέζηενα ηδξ Καηάζηαζδξ 

Οζημκμιζηήξ Θέζδξ ηδξ 31/12/2010 βεβμκυηα, πμο κα αθμνμφκ ηδκ Δηαζνεία. 

13. Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο 

 

 

Ζ εηαζνεία οπυηεζηαζ ιυκμ ζε ιζηνυ επζημηζαηυ ηίκδοκμ απυ δάκεζα ιεηααθδημφ επζημηίμο. Ζ ακάθοζδ 

εοαζζεδζίαξ ημο απμηεθέζιαημξ (ηαεανήξ εέζδξ) ζε ζπέζδ ιε ηα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά 

ζημζπεία ηαζ ηζξ πνδιαημμζημκμιζηέξ οπμπνεχζεζξ ηδξ εηαζνείαξ ςξ πνμξ ημκ επζημηζαηυ ηίκδοκμ 

πανμοζζάγεηαζ ζημοξ παναηάης πίκαηεξ. Ζ ακάθοζδ εοαζζεδζίαξ οπμεέηεζ ιία θμβζηή ιεηααμθή ηςκ 

επζημηίςκ ηδξ ηάλεςξ ημο ± 1%. 
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2009 

 Κίλδπλνο Δπηηνθίνπ 

Λμβανζαζιμί Λμβζζηζηή Αλία + 1 %  - 1 % 

Μαηνμπνυεεζια Γάκεζα 1.200.000,00 (12.000,00) 12.000,00 

Βναποπνυεεζια Γάκεζα 435.473,66 (4.354,74) 4.354,74 

Καζαξή επίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα 

 

(16.354,74) 16.354,74 

 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2010 

 Κίλδπλνο Δπηηνθίνπ 

Λμβανζαζιμί Λμβζζηζηή Αλία + 1 %  - 1 % 

Μαηνμπνυεεζια Γάκεζα 1.589.931,45 (15.899,31) 15.899,31 

Βναποπνυεεζια Γάκεζα 282.958,89 (2.829,59) 2.829,59 

Καζαξή επίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα 

 

(18.728,90) 18.728,90 
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Αθήνα, 28/3/2011 
 

Η Ππόεδπορ ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος Η Γιεςθύνοςζα Σύμβοςλορ 

 

 

 

Δζνήκδ Γ. Αεακαζζάδμο Μανζέηηα Γ. Αεακαζζάδμο 

Α.Σ. Υ- 217838 Α.Σ. Υ-091706 

  

  

  

Ο Οικονομικόρ Γιεςθςνηήρ Ο Πποϊζηάμενορ ηος Λογιζηηπίος 

 

 

 

Γζμκφζζμξ Α. Γμοζέηδξ Κςκζηακηίκμξ Γ. Καρζχηδξ 

Α.Σ. ΑΔ-518679 Α.Σ. Η-928993 

  

 


