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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ
30η ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2009

Α. 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
Κατάςταςη Οικονομικήσ Θζςησ
Σημ.

(ποςά ςε €)

30.09.2009

31.12.2008

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ
Μη κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Ενςϊματα πάγια

36.950

49.266

3.104.368

3.157.294

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα

7

66.229.969

64.541.588

Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ

8

4.245

4.245

69.375.532

67.752.393

φνολο μη κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων

Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ

17.742

1.613.395

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

8

2.666.192

265.167

φνολο κυκλοφοροφντων περιουςιακών ςτοιχείων

2.683.934

1.878.562

72.059.466

69.630.955

9

37.020.000

29.520.000

Διαφορά υπζρ το άρτιο

9

2.569.917

201.350

Αποκεματικά

10

3.071.170

1.191.894

Κζρδθ εισ νζο

16.606.458

16.017.666

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων

59.267.545

46.930.910

138.391

127.731

619.158

3.110.228

757.549

3.237.959

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Μακροπρόθεςμεσ Τποχρεώςεισ
Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία
Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ

11

φνολο μακροπρόθεςμων υποχρεώςεων

Βραχυπρόθεςμεσ Τποχρεώςεισ
Προμθκεφτεσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ

2.917.757

304.203

Βραχυπρόκεςμα δάνεια

9.079.910

19.000.000

36.704

157.884

12.034.371

19.462.087

12.791.921

22.700.045

72.059.466

69.630.955

Φόροσ ειςοδιματοσ
φνολο Βραχυπρόθεςμων υποχρεώςεων
φνολο Τποχρεώςεων
ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ

11

Οι ζσνοπηικές ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 7 έως 19 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων
οικονομικών καηαζηάζεων.
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Α. 2. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ENNIAMHNOY ΚΑΙ Γ΄ ΣΡΙΜΗΝΟΤ
Κατάςταςη υνολικών Εςόδων Περιόδου
(ποςά ςε €)

Σημ.

Ζςοδα από Μιςκϊματα
Κζρδθ/(Ηθμίεσ) από αναπροςαρμογι επενδυτικϊν
ακινιτων ςε εφλογεσ αξίεσ

01.01-30.09.2009

01.01-30.09.2008

01.07-30.09.2009

01.07-30.09.2008

3.371.619

2.172.220

1.170.435

944.036

499.175

632.053

Κζρδθ/Ηθμιζσ από πϊλθςθ επενδυτικϊν ακινιτων

(336.422)

(10.000)

Ζςοδα από τόκουσ

13.414

Λοιπά Ζςοδα

25.058

φνολο Εςόδων

197.246

9.941

4.795

5.849

3.909.266

2.991.519

1.186.225

612.409

Λοιπά άμεςα ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε ακίνθτα

136.619

190.208

43.822

103.388

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ

331.342

260.718

115.636

94.928

Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων

107.264

100.402

35.711

35.061

Λοιπά Λειτουργικά Ζξοδα

286.819

236.046

94.030

99.654

Χρθματοοικονομικά ζξοδα

494.151

358.219

117.485

246.026

ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

1.356.194

1.145.593

406.684

579.057

Κζρδη προ φόρων

2.553.072

1.845.926

779.541

33.352

Φόροσ ειςοδιματοσ

(125.803)

(200.722)

(36.704)

(80.079)

Καθαρά κζρδη περιόδου

2.427.269

1.645.204

742.837

(46.727)

Λοιπά υνολικά Ζςοδα
Κζρδοσ από επανεκτίμθςθ ιδιοχρθςιμοποιοφμενου
ακινιτου

40.799

95.844

υγκεντρωτικά υνολικά Αποτελζςματα Περιόδου

2.468.068

1.741.048

742.837

(46.727)

0,2305

0,1719

0,0624

-0,0047

Κζρδη ανα μετοχή

Βαςικά και προςαρμοςμζνα

12

Οι ζσνοπηικές ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 7 έως 19 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων
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Α. 3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Κατάςταςη μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
(ποςά ςε €)

ημείωςη
Μετοχικό
κεφάλαιο

Τπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008

Διαφορά υπζρ
το άρτιο

659.169

φνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

13.770.298

45.164.467

7.200.000

23.535.000

22.320.000

(22.746.250)

(426.250)

(2.128.500)

(2.128.500)

Σχθματιςμόσ αποκεματικϊν από κζρδθ χριςθ
2007
Αφξθςθ Μετοχικοφ κεφαλαίου

Αποθεματικά

Κζρδη /
(Ηημιζσ) εισ νζο

113.109

Ζξοδα αυξιςεωσ μετοχικοφ κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελζςματα
Περιόδου

113.109

1.645.204

1.645.204

Τπόλοιπο την 30 επτεμβρίου 2008

29.520.000

(1.339.750)

772.278

15.415.502

44.368.030

Τπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009
Σχθματιςμόσ αποκεματικϊν από κζρδθ χριςθ
2008

29.520.000

201.350

1.191.894

16.017.666

46.930.910

1.838.477

(1.838.477)

Αφξθςθ Μετοχικοφ κεφαλαίου

7.500.000

Ζξοδα αυξιςεωσ μετοχικοφ κεφαλαίου
Αναςτροφι εξόδων ακυρωκείςασ αφξθςθσ
μετοχικοφ κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελζςματα
Περιόδου
Τπόλοιπο την 30 επτεμβρίου 2009

37.020.000

2.500.000

10.000.000

(718.833)

(718.833)

587.400

587.400

2.569.917

40.799

2.427.269

2.468.068

3.071.170

16.606.457

59.267.545

Οι ζσνοπηικές ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 7 έως 19 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων
οικονομικών καηαζηάζεων.
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Α. 4. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Κατάςταςη Σαμειακών Ροών
(ποςά ςε €)

30/9/2009

30/9/2008

2.553.072

1.845.925

107.264

100.402

(499.175)

(632.053)

Σαμειακζσ Ροζσ από Λειτουργικζσ Δραςτηριότητεσ
Κακαρά κζρδθ προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποςβζςεισ ενςϊματων και άυλων ακινθτοποιιςεων
(Κέπδη)/Ζημίερ από αναπποζαπμογή επενδςηικών ακινήηων ζε εύλογερ αξίερ
(Κέπδη)/ ζημιέρ από πώληζη ενζώμαηων παγίων ζηοισείων
Προβλζψεισ

3.768
10.660

7.128

Ζξοδα για τόκουσ

494.151

358.219

Ζςοδα από τόκουσ

(13.414)

(197.246)

Λοιπζσ προςαρμογζσ
Σαμειακζσ Ροζσ από Λειτουργικζσ Δραςτηριότητεσ προ μεταβολών ςτο Κεφάλαιο Κίνηςησ

(10.071)

10.000

2.646.255

1.492.375

Πλέον/ (μείον) Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:
(Αφξθςθ)/ Μείωςθ απαιτιςεων

54.553

-303.244

9.880

3.179.919

Σαμειακζσ Ροζσ από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ

2.710.688

4.369.050

Πλθρωκζντεσ τόκοι

(301.636)

(292.220)

Πλθρωκζντεσ φόροι ειςοδιματοσ

(236.913)

(210.375)

Καθαρζσ ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ

2.172.139

3.866.455

(1.186.870)

(35.947.454)

(8.326)

(121.696)

Αφξθςθ/ (Μείωςθ) υποχρεϊςεων

Σαμειακζσ Ροζσ από Επενδυτικζσ Δραςτηριότητεσ
Αγορζσ - προςκικεσ επενδυτικϊν ακινιτων

7

Αγορζσ ενςϊματων και άυλων Ακινθτοποιιςεων
Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων

1.000

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ Επενδυτικϊν ακινιτων

300.000

Αποτελζςματα (ζςοδα,ζξοδα,κζρδθ και ηθμίεσ)
Τόκοι ειςπραχκζντεσ
Καθαρζσ ταμειακζσ ροζσ από Επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ

13.414

197.246

(1.180.781)

(35.571.904)

(718.833)

(223.200)

Σαμειακζσ Ροζσ από Χρηματοδοτικζσ Δραςτηριότητεσ
Πλθρωμζσ για ζξοδα αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου
Επιςτροφζσ εξόδων ακυρωκείςασ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου
Ειςπράξεισ μετρθτϊν από Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου

8

2.128.500
10.000.000

Ειςπράξεισ από αφξθςθ δανειακϊν υποχρεϊςεων
Εκταμιεφςεισ για αποπλθρωμι τραπεηικϊν δανείων

23.826.250
(10.000.000)

(7.853.129)

Καθαρζσ ταμειακζσ ροζσ από Χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ

1.409.667

15.749.921

Καθαρή αφξηςη (μείωςη) ςτα ταμειακά διαθζςιμα και τα ταμειακά ιςοδφναμα

2.401.025

(15.955.528)

265.167

16.347.847

2.666.192

392.319

Σαμειακά διαθζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα ςτην αρχή τησ χρήςησ
Σαμειακά διαθζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα ςτο τζλοσ τησ περιόδου

Οι ζσνοπηικές ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 7 έως 19 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων
οικονομικών καηαζηάζεων.
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Β. ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΝΓΙΑΜΔΩΝ ΤΝΟΠΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Ζ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ»
(εθεμήο ε «Δηαηξεία») δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ζηελ
Διιάδα. Σν ραξηνθπιάθην ην νπνίν έρεη ζηελ θπξηφηεηα ηεο απνηειείηαη απφ εκπνξηθά αθίλεηα πςεινχ
επηπέδνπ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο θχξηεο αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηα νπνία εθκηζζψλεη θπξίσο
ζε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα.
Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ην 1999 ππφ ηελ επσλπκία «ΑΣΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩ ΑΚΗΝΖΣΩΝ – ΣΔΥΝΗΚΖ - ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ – ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ - ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ – ΑΓΡΟΣΗΚΖ – ΛΑΣΟΜΗΚΖ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ
ηίηιν «ATTIKA AKINHTA A.E.». ήκεξα ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο είλαη «MIG REAL ESTATE
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ», ν δηαθξηηηθφο ηεο ηίηινο «MIG
REAL ESTATE Α.Δ.Δ.Α.Π.»
Απφ ηελ 13.12.2007 εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έιαβε ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί σο εηαηξεία κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαη
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 - 31 ηνπ Ν. 2778/1999 «Ακνηβαία Κεθάιαηα Αθίλεηεο
Πεξηνπζίαο – Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ ζε Αθίλεηε Πεξηνπζία θαη άιιεο δηαηάμεηο», σο ηζρχεη, θαζψο θαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 3.10.2007 απφθαζε ηεο
Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, ν απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη
«ε απφθηεζε θαη δηαρείξηζε α) αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δηθαησκάησλ αγνξάο αθηλήησλ δηα πξνζπκθψλνπ
θαη κεηνρψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ α-γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
22 ηνπ Ν. 2778/1999 θαη (β) κέζσλ ρξεκαηαγνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2778/1999 «πεξί
Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο - Δηαηξεηψλ Δπελδχζεσλ ζε Αθίλεηε Πεξηνπζία θαη άιισλ
δηαηάμεσλ», φπσο απηφο εθάζηνηε ηζρχεη.
Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζην Γήκν Αζελαίσλ επί ηεο νδνχ Σδψξηδ 4. Ζ δηάξθεηα ηεο έρεη νξηζηεί
εθαηφ (100) έηε.
Ζ Δηαηξεία είλαη κέινο ηνπ Οκίινπ ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Οη
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ελνπνηνχληαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.
ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.
ηηο 23/07/2009 μεθίλεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο MIG Real Estate ζην Υξεκαηηζηήξην

Αζελψλ, ζηελ θαηεγνξία Μεζαίαο & Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο θαη ζηνλ θιάδν Μεραλνινγηθνχ &
Βηνκεραληθνχ Δμνπιηζκνχ.
Οη παξνχζεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30 επηεκβξίνπ 2009 έρνπλ εγθξηζεί απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2009. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο, ηξνπνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ επηηξέπνληαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο.

2. ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΝΓΙΑΜΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30εο επηεκβξίνπ 2009 (εθεμήο νη «νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(«Γ.Π.Υ.Α.») φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 34 «Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή Αλαθνξά». Δπίζεο, νη παξαπάλσ νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ
αλαπξνζαξκνγή ζε εχινγε αμία ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ θαη ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ,
ηελ αξρή ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
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Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.) θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ
Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο I.A.S.B.
Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε ζε
ζρέζε κε απηέο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπζείζεο εηήζηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2008.
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Γ.Π.Υ.Α.) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ
εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν
βαζκφ θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη
ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 3.5.
Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε απηέο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2008 θαη
έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο απφ ηηο παξαθάησ
αιιαγέο.

3. ΑΛΛΑΓΔ Δ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΑΡΥΔ
Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε
ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. ηελ παξάγξαθν 3.1 παξνπζηάδνληαη
ηα πξφηππα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009.
ηελ παξάγξαθν 3.2 παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ηα νπνία είλαη κε ππνρξεσηηθά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2009, σζηφζν δελ είλαη εθαξκφζηκα ζηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο.
3.1. Αλλαγέρ ζε Λογιζηικέρ Απσέρ (Σποποποιήζειρ ζηα δημοζιεςμένα ππόηςπα έναπξηρ ιζσύορ 2009)
Οη αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
•

Τιοθέηηζη ηος Γ.Π.Υ.Α. 8 «Λειηοςπγικοί Σομείρ»

Ζ Δηαηξεία πηνζέηεζε ην Γ.Π.Υ.Α. 8 Λεηηνπξγηθνί Σνκείο, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π. 14
«Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο θαηά Σνκέα». Ζ πηνζέηεζε ηνπ λένπ Πξνηχπνπ δελ έρεη επεξεάζεη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνπ ηνκείο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνρήο
πιεξνθφξεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ εθάζηνηε ηνκέα παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη θαη
ρξεζηκνπνηεί ε Γηνίθεζε γηα ζθνπνχο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο. Σα απνηειέζκαηα θάζε ηνκέα
πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ησλ αθηλήησλ θάζε ηνκέα (έζνδα κηζζσκάησλ θαη θέξδε/ δεκηέο
απφ αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ) κείνλ ηα άκεζα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ αθηλήησλ. ηα απνηειέζκαηα ησλ
ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ δελ πεξηιακβάλνληαη, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
έζνδα, ηα έμνδα γηα παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ θαη θάζε γεληθφ έμνδν δηνίθεζεο.
•

Τιοθέηηζη ηος Γ.Λ.Π. 1 «Παποςζίαζη ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων» (αναθεώπηζη)

Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν πεξηέρεη πνιιέο ελλνηνινγηθέο κεηαβνιέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιαγψλ
ζηνπο ηίηινπο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο είλαη νη εμήο:
- ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη αλαδξνκηθά κηα ινγηζηηθή πνιηηηθή, ή
πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαδξνκηθή αλαζεψξεζε ή αλαθαηάηαμε θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, απαηηείηαη ε παξάζεζε ηεο Καηάζηαζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεσο έλαξμεο ηεο
παιαηφηεξεο παξνπζηαδφκελεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ,
- φια ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα
θεθάιαηα) ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη είηε ζε κηα θαηάζηαζε (Καηάζηαζε πλνιηθψλ
Απνηειεζκάησλ), ή ζε δπν θαηαζηάζεηο (κηα Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο θαη κηα Καηάζηαζε
πλνιηθψλ Απνηειεζκάησλ),
- δελ επηηξέπεηαη πιένλ ε ηδηαίηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα
ίδηα θεθάιαηα (π.ρ. θέξδε/δεκίεο εχινγεο αμίαο). Σέηνηεο κεηαβνιέο πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ηνπο
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κεηφρνπο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Απνηειεζκάησλ ηεο νπνίαο ην ζχλνιν
λα κεηαθέξεηαη ζηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ.
- δελ επηηξέπεηαη πιένλ ε παξνπζίαζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο κεηφρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ
ηδηφηεηά ηνπο σο ηδηνθηήηεο, ζηηο εκεηψζεηο. Ζ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξέπεη
λα παξνπζηάδεηαη σο ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.
- εηζάγνληαη λέεο απαηηήζεηο γηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ θαηαρσξνχληαη
απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.

Τιοθέηηζη ηος Γ.Λ.Π. 23 «Κόζηορ Γανειζμού» (αναθεώπηζη)
Σν αλαζεσξεκέλν Γ.Λ.Π. 23 θαηαξγεί ηελ επηινγή ηεο άκεζεο αλαγλψξηζεο ζαλ έμνδν ηνπ θφζηνπο
δαλεηζκνχ πνπ αθνξά ζε απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σν
ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ παγίνπ είλαη φηη απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα
επέιζεη ζε θαηάζηαζε γηα ρξήζε ή πψιεζε. Μία επηρείξεζε, παξφια απηά, απαηηείηαη λα θεθαιαηνπνηεί
ηέηνηα θφζηε δαλεηζκνχ ζαλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ παγίνπ. Ζ πηνζέηεζε ηνπ Πξνηχπνπ δελ έρεη
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
•

Δηήζιερ Βεληιώζειρ 2008

Ζ I.A.S.B. πξνρψξεζε κέζα ζην 2008 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 2008». Οη ηξνπνπνηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξεία αιιά ε επίδξαζε δελ είλαη ζεκαληηθή είλαη νη εμήο:
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1, Παροσζίαζη ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή
δηεπθξηλίδεη φηη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελα γηα
εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη
επηκέηξεζε, δελ θαηαηάζζνληαη απηφκαηα σο βξαρππξφζεζκα ζηνηρεία ζηνλ ηζνινγηζκφ.
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 16, Ενζώμαηα πάγια. Αληηθαζηζηά ηνλ φξν Καζαξή ηηκή πψιεζεο κε ηνλ φξν
Δχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη
ζπλέπεηα κε ην ΓΠΥΠ 5 θαη ην ΓΛΠ 36. Σα ελζψκαηα πάγηα πνπ θαηέρνληαη γηα ελνηθίαζε θαη θαηά ηε
ζπλήζε πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ ελνηθίαζεο,
κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ ησλ Απνζεκάησλ θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απηήο θαη θαηαηάζζνληαη
ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερφκελα πξνο πψιεζε. Οη εηζπξάμεηο απφ ηελ κεηαγελέζηεξε πψιεζε
εκθαλίδνληαη σο έζνδα. Σαπηφρξνλα, ηξνπνπνηείηαη θαη ην ΓΛΠ 7, Καηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ, φπνπ
απαηηείηαη νη ρξεκαηηθέο πιεξσκέο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ή απφθηεζε ζρεηηθψλ παγίσλ λα
θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Λεηηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, ζηελ θαηεγνξία ησλ
Λεηηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ εκθαλίδνληαη θαη νη ρξεκαηηθέο εηζπξάμεηο απφ ελνίθηα θαη
κεηαγελέζηεξεο πσιήζεηο ζρεηηθψλ παγίσλ.
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 18, Έζοδα . Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αληηθαζηζηά ηνλ φξν Άκεζα θφζηε κε ηνλ
φξν Κφζηνο ζπλαιιαγψλ φπσο νξίδεηαη ζην ΓΛΠ 39.
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 23, Κόζηος Δανειζμού. Ζ ηξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηνπ θφζηνπο
δαλεηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ελψζεη φια ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ζε έλα. Tν έμνδν
ηφθνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΓΛΠ 39.
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 34, Ενδιάμεζη τρημαηοοικονομική αναθορά. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη
φηη ηα θέξδε αλά κεηνρή γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 33.
- Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 40, Επενδύζεις ζε Ακίνηηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 40, ε νπνία ηξνπνπνηεί
ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο, νξίδεη φηη ηα αθίλεηα πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε γηα
κειινληηθή ρξήζε σο επελδπηηθά αθίλεηα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 40. Δπνκέλσο, φπνπ
εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο ηα αθίλεηα απηά επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία. Όκσο, ζε
πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία ελφο επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ππφ θαηαζθεπή δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε
αμηνπηζηία, ην αθίλεην επηκεηξάηε ζην θφζηνο κέρξη ηελ λεψηεξε κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο
ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο εκεξνκελίαο ζηελ νπνία ε εχινγε αμία θαζίζηαηαη δπλαηφ λα επηκεηξεζεί κε
αμηνπηζηία. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα επεξεάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαζψο δελ θαηέρεη
αθίλεηα ππφ θαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε.
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3.2. Ππόηςπα, ηποποποιήζειρ και διεπμηνείερ ζε ήδη ςπάπσονηα ππόηςπα ηα οποία έσοςν ηεθεί ζε
ιζσύ και δεν έσοςν εθαπμογή ζηην Δηαιπεία.
Σα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ην 2009 αιιά δελ έρνπλ
εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 13: Ππογπάμμαηα Πιζηόηηηαρ Πελαηών
Σα πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πειαηψλ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο θίλεηξα λα αγνξάδνπλ πξντφληα ή
ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο. Δάλ ν πειάηεο αγνξάζεη πξντφληα ή ππεξεζίεο, ηφηε ε επηρείξεζε ηνπ
ρνξεγεί award credits «πφληνπο» ηα νπνία ν πειάηεο κπνξεί λα εμαγνξάζεη ζην κέιινλ πξνο απφθηεζε
δσξεάλ ή ζε κεησκέλε ηηκή πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά δχλαληαη λα εθαξκφδνληαη
απφ ηελ επηρείξεζε ηελ ίδηα ή απφ ηξίην κέξνο. Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 13 κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα
award credits πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ πνπ κία επηρείξεζε κπνξεί λα ρνξεγεί ζηνπο πειάηεο
ηεο σο κέξνο κίαο ζπλαιιαγήο πψιεζεο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα..
• Σποποποιήζειρ ζηο Γ.Π.Υ.Α. 2 Παποσέρ πος εξαπηώνηαι από ηην αξία ηων μεηοσών Αναθεώπηζη 2008 πποϋποθέζειρ καηοσύπωζηρ και ακςπώζειρ
Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πξνηχπνπ δηεπθξηλίδεη φηη σο πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο ζεσξνχληαη κφλν νη
πξνυπνζέζεηο ππεξεζίαο θαη νη πξνυπνζέζεηο απνδνηηθφηεηαο, ελψ νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζρεηηθψλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία
παξαρψξεζεο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζπλδεδεκέλα κε ηελ αμία κεηνρψλ.
• Γ.Λ.Π. 32 Υπημαηοοικονομικά μέζα Γνωζηοποίηζη και Παποςζίαζη και Γ.Λ.Π. 1 Παποςζίαζη
ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων - Αναθεώπηζη 2008: Δξαγοπάζιμα σπημαηοοικονομικά μέζα και
ςποσπεώζειρ καηά ηην εκκαθάπιζη
Ζ αλαζεψξεζε απηή θαζνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε νξηζκέλσλ εμαγνξάζηκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηίηισλ
θαζψο θαη ησλ φξσλ νξηζκέλσλ κέζσλ νη νπνίνη ππνρξεψλνπλ ηνλ εθδφηε ζηελ πιεξσκή αλαινγίαο ησλ
θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εθθαζάξηζε. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ρξεκαηννηθνλνκηθά
κέζα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή.
•

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 ςμθωνίερ Καηαζκεςήρ Ακινήηων

θνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα δχν δεηήκαηα:
- Αλ νη ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 11 ή ηνπ
Γ.Λ.Π.18.
-

Πφηε ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκθσλίεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ.

Ζ παξνχζα Γηεξκελεία εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ινγηζηηθή αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ
κε απηά εμφδσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή αθηλήησλ είηε απεπζείαο είηε
κέζσ ππεξγνιάβσλ.
Οη ζπκθσλίεο πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 είλαη νη ζπκθσλίεο
θαηαζθεπήο αθηλήησλ. Δπηπξφζζεηα ηεο θαηαζθεπήο αθηλήησλ, απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκθσλίεο κπνξεί
λα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξάδνζε θαη άιισλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ηέηνηεο
ζπκθσλίεο.
3.3. Ππόηςπα, ηποποποιήζειρ και διεπμηνείερ ζε ήδη ςπάπσονηα ππόηςπα ηα οποία δεν έσοςν
ακόμα ηεθεί ζε ιζσύ και δεν έσοςν ςιοθεηηθεί.
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Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο δηεξκελείεο γηα ηα
ππάξρνληα πξφηππα έρνπλ δεκνζηεπζεί, ηα νπνία φκσο δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία δελ έρεη πξνγελέζηεξα πηνζεηήζεη:

Γ.Λ.Π. 39. Αναγνώπιζη και Αποηίμηζη
Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39 γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ
ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ
πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Λ.Π.
39 εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009. Ζ
εθαξκνγή ηεο αλαζεψξεζεο δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16: Ανηιζηαθμίζειρ Καθαπήρ Δπένδςζηρ ζε Δπισειπημαηική Γπαζηηπιόηηηα ηος
Δξωηεπικού
Οη επελδχζεηο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα θαηέρνληαη άκεζα απφ κία
κεηξηθή επηρείξεζε ή έκκεζα απφ θάπνηα ζπγαηξηθή ηεο. θνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 είλαη ε παξνρή
θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ αληηζηαζκηδφκελσλ θηλδχλσλ θαη ην πνζφ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί
ζην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν γηα ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί ζε κία ζρέζε αληηζηάζκηζεο, θαη ην πνηα
πνζά πξέπεη λα αλαθαηαηάζζνληαη απφ ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα σο πξνζαξκνγέο
αλαθαηάηαμεο, κε ηε δηάζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 εθαξκφδεηαη απφ κία επηρείξεζε, ε νπνία αληηζηαζκίδεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν
πνπ πξνέξρεηαη απφ κία θαζαξή επέλδπζε ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη
επηδηψθεη λα θαιχςεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 39. Ζ
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 «Αληηζηαζκίζεηο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα ηνπ
Δμσηεξηθνχ» εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
01/10/2009. Νσξίηεξα εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο ελζαξξχλεηαη. Ζ δηεξκελεία δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηηο
εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 17. Γιανομέρ μη ηαμειακών ζηοισείων ηος ενεπγηηικού ζηοςρ Ιδιοκηήηερ
Όηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ζηνηρεία
ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά
ηα πιεξσηέα κεξίζκαηα.
θνπφο ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα
αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα επηκεηξά θαζψο θαη ην πψο ζα πξέπεη
ινγηζηηθνπνηεί ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαλέκνληαη
θαη ηεο ινγηζηηθή αμία ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα.
Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 17 «Γηαλνκέο κε Σακεηαθψλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ζηνπο Ηδηνθηήηεο»
εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
01/07/2009. Νσξίηεξα εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο επηηξέπεηαη αξθεί ε επηρείξεζε λα γλσζηνπνηεί ην
γεγνλφο απηφ ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ηαπηφρξνλα λα
εθαξκφδεη ην Γ.Π.Υ.Α. 3 (φπσο αλαζεσξήζεθε ην 2008), ην Γ.Λ.Π. 27 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Μάην
ηνπ 2008) θαη ην Γ.Π.Υ.Α. 5 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξνχζα Γηεξκελεία). Ζ αλαδξνκηθή
εθαξκνγή ηεο Γηεξκελείαο δελ επηηξέπεηαη.

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18. Μεηαθοπέρ ζηοισείων ενεπγηηικού από Πελάηερ
Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. θνπφο ηεο
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. είλαη λα απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο
νπνίεο κηα επηρείξεζε ιακβάλεη απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ (νηθφπεδα, θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κε ζθνπφ ν
πειάηεο λα απνηειέζεη κέξνο ελφο δηθηχνπ ή κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηε
παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα παξνρή ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ).
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Ζ Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18 «Μεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ Πειάηεο» εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο
κειινληηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009. Ζ δηεξκελεία δελ είλαη
εθαξκφζηκε ζηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο.
3.5. ημανηικέρ λογιζηικέρ κπίζειρ, εκηιμήζειρ και ςποθέζειρ ηηρ διοικήζεωρ
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη ηελ
άζθεζε θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Κξίζεηο, παξαδνρέο θαη
εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο επεξεάδνπλ ην πνζφ ζην νπνίν απνηηκψληαη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο, ην πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο γηα νξηζκέλα
έζνδα θαη έμνδα θαζψο θαη ηηο παξνπζηαδφκελεο εθηηκήζεηο γηα ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο.
Οη παξαδνρέο θαη νη εθηηκήζεηο αμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία
θαη άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ έθβαζε κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ
ζεσξνχληαη ινγηθά θάησ απφ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο αθνξνχλ
ην κέιινλ θαη σο ζπλέπεηα ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα πηζαλψο λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο
ινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο.
Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαζψο θαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη εθηηκήζεηο
θαη νη παξαδνρέο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 4.

4. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΔ
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη ηελ
άζθεζε θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο.
χκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηεο Δηαηξείαο νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη ζηελ
εχινγε αμία ηνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο απαηηεί ηελ εμάζθεζε θξίζεο σο πξνο ηελ επηινγή
ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχο θαζψο θαη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ.
Δθηηκήζεηο θαη θξίζεηο επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ άιισλ θνλδπιίσλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο νη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ,
πξνβιέςεηο θηι. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο αθνξνχλ ην κέιινλ θαη σο ζπλέπεηα ηα
πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα πηζαλψο λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο ινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο.
Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο
ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηελ επφκελε νηθνλνκηθή
πεξίνδν έρνπλ σο εμήο:
α) Δθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα
β) Γηαρσξηζκφο αθηλήηνπ κεηαμχ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα θαη ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ ελζψκαησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ
γ) Δπαλεθηίκεζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ζε εχινγε αμία.
Ζ Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηελ εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ βαζηδφκελε, φπσο απαηηεί θαη ην θαλνληζηηθφ
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο, ζε κειέηεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο κέιε ηνπ ψκαηνο
Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ, ζχκθσλα κε νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή Πξνηχπσλ
Απνηίκεζεο (International Valuation Standards Committee).
Δπηπιένλ, θαηά πάγηα ηαθηηθή θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο
ηεο Δηαηξεία, ε Δηαηξεία επαλεθηηκάεη ην ζχλνιν ησλ αθηλήησλ ηεο (επελδπηηθά θαη
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα) δχν θνξέο εηεζίσο, ηελ 30 Ηνπλίνπ θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Δπνκέλσο
ε ηειεπηαία εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ αθηλήησλ δηελεξγήζεθε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009.
Ζ απνηίκεζε ησλ αθηλήησλ είλαη εγγελψο ππνθεηκεληθή θαη αβέβαηε ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο θάζε
αθηλήηνπ θαη ηεο αλάγθεο λα γίλνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ απφδνζε
θαη ην πνζνζηφ πιεξφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ. Δπηπιένλ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εθηίκεζε ηεο εχινγεο
αμίαο ησλ αθηλήησλ θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009 φπσο θαη ε πξνεγνχκελε απνηίκεζε ηεο 31 Γεθεκβξίνπ
2008 πεξηείρε αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ αβεβαηφηεηαο δεδνκέλνπ φηη δηελεξγήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα
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εμέιημεο κηαο κνλαδηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη επηπηψζεηο απηήο ηεο θξίζεο
ζηελ θηεκαηαγνξά δελ έρνπλ απνηηκεζεί πιήξσο γηα ηα αθίλεηα ηεο ρψξαο καο. Σνχην έρεη σο
απνηέιεζκα νη απνηηκψκελεο αμίεο λα ελέρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ αβεβαηφηεηαο.

5. ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ.
Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη
ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ Πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2009 έρνπλ σο εμήο :
•
Μεηαβνιή ζην θνλδχιη «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα» πνζνχ €1.688.381, πνπ θαηά πνζφ €
1.189.206 αθνξά ηελ αγνξά λέσλ αθηλήησλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Βφινπ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο.
•
Σν θνλδχιη «Πειάηεο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο» παξνπζηάδεηαη κεησκέλν θαηά πνζφ €
1.595.653 θαη ε κείσζε νθείιεηαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ζηελ είζπξαμε ηνπ Φφξνπ ζπγθέληξσζεο
θεθαιαίνπ χζηεξα απφ αίηεζε πνπ είρε θαηαζέζεη ε Δηαηξεία πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην.
•
Ζ αχμεζε ηνπ θνλδπιίνπ «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» νθείιεηαη θπξίσο ζε
κεηαθνξά καθξνρξφληαο ππνρξέσζεο ζε βξαρπρξφληαο πιεξσηέαο εληφο ηνπ επφκελνπ 1 έηνπο, απφ ηελ
αγνξά ζπγθξνηήκαηνο γξαθείσλ ηνλ Απξίιην 2008 επί ηεο ιεσθφξνπ Κεθηζνχ 108 ζπλνιηθνχ
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο €4.800.000. Σκήκα ηνπ ηηκήκαηνο πνζνχ € 2.800.000 ζα θαηαβιεζεί ζηνλ
πσιεηή ηελ 30.04.2010, ή λσξίηεξα εθφζνλ ην αθίλεην εθκηζζσζεί ζε ηξίην

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ
Ζ Δηαηξεία παξνπζηάδεη νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνπο δχν παξαθάησ επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο, αλάινγα
κε ηε θχζε θαη ηε ρξήζε ησλ επελδπηηθψλ ηεο αθηλήησλ:
εθκίζζσζε αθηλήησλ σο θαηαζηήκαηα
εθκίζζσζε αθηλήησλ σο γξαθεία
Οη αλσηέξσ ιεηηνπξγηθνί ηνκείο είλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γηα
εζσηεξηθνχο ζθνπνχο θαη νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο ιακβάλνληαη κε βάζε ηα
αλαπξνζαξκνζκέλα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ θάζε παξνπζηαδφκελνπ ηνκέα, ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο. Καηά ηελ 31/12/2008 ν ηνκέαο «Λνηπά» αθνξά
έλα νηθφπεδν ην νπνίν πνπιήζεθε ην 2008.
Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα έρεη σο αθνινχζσο:
Λειηοςπγικοί Σομείρ
Αποτελζςματα τομζα την 30/09/09
Ζςοδα από Μιςκϊματα
Κέξδε απφ αλαπξνζαξκνγή επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζε εχινγε αμία
φνολο εςόδων τομζα

Άκεζα Έμνδα Αθηλήησλ
Κζρδη προ φόρων τομζων
Ζςοδα από τόκουσ
Λοιπά ζςοδα
Μθ κατανεμθμζνα λειτουργικά ζξοδα

Καηαζηήμαηα

Γπαθεία

Λοιπά

ύνολο

1.806.271

1.565.348

3.371.619

182.175

317.000

499.175

1.988.446

1.882.348

3.870.794

(88.187)

(48.432)

(136.619)

1.900.259

1.833.916

3.734.175
13.414
25.058
(725.424)

Χρθματοοικονομικά ζξοδα

(494.151)

Κζρδθ προ φόρων

2.553.072

Φόροσ ειςοδιματοσ

(125.803)

Καθαρά κζρδη χρήςησ

2.427.269
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Καηαζηήμαηα

Γπαθεία

Λοιπά

ύνολο

1.111.456

1.038.175

22.589

2.172.220

199.133

432.920

Αποτελζςματα τομζα την 30/09/08
Έζνδα απφ Μηζζψκαηα
Κέξδε απφ αλαπξνζαξκνγή επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζε εχινγε αμία
Κέξδε απφ πψιεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ

632.053
(10.000)

(10.000)

ύνολο εζόδων ηομέα

1.310.589

1.471.095

12.589

2.794.273

Άκεζα Έμνδα Αθηλήησλ

(180.898)

(6.914)

(2.396)

(190.208)

Κέπδη ππο θόπων ηομέων

1.129.691

1.464.181

10.193

2.604.065

Έζνδα απφ ηφθνπο

197.246

Με θαηαλεκεκέλα ιεηηνπξγηθά έμνδα

(597.166)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

(358.219)

Κέξδε πξν θφξσλ

1.845.926

Φφξνο εηζνδήκαηνο

(200.722)

Καθαπά κέπδη σπήζηρ

1.645.204

ημανηικοί πελάηερ
Γπν ηξάπεδεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηνπ ελληακήλνπ 2009 απφ κηζζψκαηα.

7. ΔΠΔΝΓΤΔΙ Δ ΑΚΙΝΗΣΑ
(ποςά ςε €)
Υπόλοιπο 1θ Ιανουαρίου
Αγορζσ ακινιτων
Πωλιςεισ ακινιτων
Κζρδθ από αναπροςαρμογι ςε εφλογεσ
αξίεσ
Τπόλοιπο 30 επτεμβρίου

30 επτεμβρίου 2009
64.541.588
1.189.206

31 Δεκεμβρίου 2008
26.199.903
37.348.568
(310.000)

499.175
66.229.969

1.303.117
64.541.588

Πεπίοδορ 30 επηεμβπίος 2009
Σελ 31/3/2009 ε εηαηξία ελίζρπζε ην ραξηνθπιάθην ηεο κε ηελ πξνζζήθε ελφο αθηλήηνπ ζην Γήκν
Βφινπ ηνπ Ν. Μαγλεζίαο έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο, πιένλ εμφδσλ, € 755.301. Δπίζεο ζηεο 10/4/2009
πξνέβεη ζηελ αγνξά ελφο θαηαζηήκαηνο ηζνγείνπ νξφθνπ, θαζψο θαη ηνπ ρψξνπ ππνγείνπ νξφθνπαπνζήθεο πνπ βξίζθεηαη θάησζη ηνπ σο άλσ ηζνγείνπ θαηαζηήκαηνο, ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηελ Marfin
Δγλαηία ηξάπεδα Α.Δ αληί ζπλνιηθνχ πνζνχ, πιένλ εμφδσλ, €433.904.
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο επαλεθηηκήζεθαλ απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο
(ΟΔ αλεμάξηεηνη εθηηκεηέο) θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009 θαη πξνέθπςε επηπιένλ ππεξαμία πνζνχ €
499.175.
Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.
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8. ΑΠΑΙΣΗΔΙ
30 επτεμβρίου 2009

31 Δεκεμβρίου 2008

4.245

4.245

2.200

8.800

Μακροπρόθεςμεσ απαιτήςεισ
Δοκείςεσ εγγυιςεισ

Βραχυπρόθεςμεσ απαιτήςεισ
Προκαταβολζσ ςε προμθκευτζσ
Απαιτιςεισ από το Ελλθνικό Δθμόςιο

1.603.466

Πελάτεσ

15.542

1.129

φνολο

17.742

1.613.395

Σν 2008 ε Δηαηξεία θαηέβαιιε ζπλνιηθά γηα θφξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ θαη εηζθνξά ππέξ ηεο
επηηξνπήο αληαγσληζκνχ ην πνζφ ησλ € 1.935.000 θαη € 193.500 αληίζηνηρα. Καηά ηελ ζχληαμε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ε Γηνίθεζε εθηηκνχζε φηη ζα πξνρσξνχζε ζε
αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνζνχ € 53.400.000, ζχκθσλα θαη κε απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 27/11/2008. Με βάζε απηή ηελ εθηίκεζε, ε Δηαηξεία
αλαγλψξηζε πνζφ € 587.400 αθαηξεηηθά απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαζψο αθνξνχζε ζε θαηαβεβιεκέλν θφξν
ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ πνπ αλαινγνχζε ζηελ πξνζδνθψκελε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Αληίζεηα ην πνζφ ησλ € 1.603.466 εκθαλίδνληαλ ζηηο απαηηήζεηο αθνχ αληηζηνηρνχζε ζε θαηαβιεζέληα
θφξν πέξα απφ ην πνζφ πνπ αλαινγνχζε ζηελ πξνζδνθψκελε αχμεζε θεθαιαίνπ θαη ε Δηαηξεία ζα
δεηνχζε ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009, ε Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πξνρψξεζε ζε αθχξσζε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαηφπηλ ηνχηνπ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαηέζεζε
αίηεζε πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηελ Δπηηξνπή αληαγσληζκνχ γηα επηζηξνθή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ
ησλ € 2.128.500 φπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ 30/09/2009
Όιεο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη εμππεξεηνχκελεο.

9. ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ- ΓΙΑΦΟΡΑ ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΙΟ
Ζ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο δηαθνξάο ππέξ ην άξηην αλαιχεηαη σο
εμήο:
Αριθμόσ
Μετοχών
Υπόλοιπο τθν 1/1/2008
Ζκδοςθ νζων μετοχϊν με κεφαλαιοποίθςθ υπζρ το
άρτιο
Ζξοδα αυξιςεωσ κεφαλαίου

2.400.000

Υπόλοιπο τθν 30/09/2008

9.840.000

7.440.000

Αριθμόσ
Μετοχών
Υπόλοιπο τθν 30/09/2008

9.840.000

Μετοχικό
Κεφάλαιο
7.200.000
22.320.000
29.520.000

Μετοχικό
Κεφάλαιο
29.520.000

Ζξοδα αυξιςεωσ κεφαλαίου
Υπόλοιπο τθν 31/12/2008

9.840.000

29.520.000

Διαφορά υπζρ
το άρτιο
23.535.000

φνολο
30.735.000

(22.320.000)
(223.200)

(223.200)

991.800

30.511.800

Διαφορά υπζρ
το άρτιο

φνολο

991.800

30.511.800

(1.013.650)

(1.013.650)

201.350

29.721.350
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Αριθμόσ
Μετοχών

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Διαφορά υπζρ
το άρτιο

φνολο

Υπόλοιπο τθν 1/1/2009

9.840.000

29.520.000

201.350

29.721.350

Ζξοδα αυξιςεωσ κεφαλαίου

2.500.000

7.500.000

2.368.567

9.868.567

12.340.000

37.020.000

2.569.917

39.589.917

Υπόλοιπο τθν 30/09/2009

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 28.01.2008 απνθάζηζε ηελ
αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά € 22.320.000 κε ηζφπνζε θεθαιαηνπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ
απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην θαη ηελ έθδνζε 7.440.000 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο
αμίαο € 3 ε θάζε κία. Καηφπηλ ηνχηνπ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε € 29.520.000 θαη
δηαηξείηαη ζε 9.840.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 3 εθάζηε.
Σελ 15/5/2009 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ θαηά πνζφ € 7.500.000 κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε 2.500.000 λέσλ θνηλψλ
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €3 έθαζηε. Ζ σο άλσ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο νινθιεξψζεθε ηελ 17/7/2009. Ζ ηηκή δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ νξίζηεθε ζε €4,00 αλά
κεηνρή θαη ζπλνιηθά αληιήζεθαλ € 10.000.000 . Παξάιιεια νινθιεξψζεθε θαη ε εηζαγσγή ηνπ
ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο
ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 37.020.000 θαη δηαηξείηε ζε 12.340.000 θνηλέο
νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 3 εθάζηε. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο δηάζεζεο θαη ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ζπλνιηθνχ πνζνχ €2.500.000 ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ
«Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ».
Όιεο νη κεηνρέο παξέρνπλ ίζα δηθαηψκαηα ζηελ ιήςε κεξηζκάησλ θαη ζηελ απνπιεξσκή θεθαιαίνπ θαη
αληηπξνζσπεχνπλ κία ςήθν ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο MIG REAL ESTATE.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ν ινγαξηαζκφο «Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ»
απμήζεθε θαηά ην πνζφ ησλ € 420.214. Σν πνζφ απηφ αθνξά ζε πίζησζε πνζνχ € 587.400 ιφγσ
αλαζηξνθήο θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ αθπξσζείζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ζε
ρξέσζε πνζνχ € 167.186 πνπ αθνξά ζε έμνδα πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009.

10. ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΑ
(ποςά ςε €)
Τακτικό Αποκεματικό
Αποκεματικό Αναπροςαρμογισ Ακινιτων
Αφορολόγθτα αποκεματικά
Ειδικό Αποκεματικό
φνολο

30 επτεμβρίου 2009
126.372
834.804
806.877
1.303.117
3.071.170

31 Δεκεμβρίου 2008
59.452
794.005
338.437
1.191.894

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο 21/4/2009 απνθάζηζε:
α) ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο απφ ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο ρξήζεο 2008 αμίαο 468.440€, θαη ηε
κεηαθνξά ηνπ πνζνχ ζε εηδηθφ αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ,
β) Σν ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ πνζνχ € 66.920, θαη
γ) Σν ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ πνζνχ € 1.303.117 απφ θέξδε αλαπξνζαξκνγήο επελδπηηθψλ
αθηλήησλ ζε εχινγε αμία. δηαλέκεηαη κφλν θαηά ηε ιχζε ηεο Δηαηξείαο, κπνξεί φκσο λα ζπκςεθηζηεί κε
ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο.
Σα απνζεκαηηθά απφ αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ απνηίκεζε ησλ
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ζηελ εχινγε αμία θαη δελ δηαλέκνληαη. Ζ ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή
ζηελ εχινγε αμία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009 θαη πξνέθπςε ππεξαμία πνζνχ € 40.799 ε
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νπνία πηζηψζεθε απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ «Απνζεκαηηθφ Αλαπξνζαξκνγήο
Αθηλήησλ».

11. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
30 επτεμβρίου 2009

31 Δεκεμβρίου 2008

Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ
Δικαιοφχοι εγγυιςεων μιςκωμάτων
Υποχρζωςθ από αγορά επενδυτικοφ ακινιτου

619.158

509.444
2.600.784

φνολο

619.158

3.110.228

47.321
9.079.910
2.712.418
166.661
9.384
18.678

119.683
19.000.000

12.034.372

19.462.087

Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ
Προμθκευτζσ
Βραχυπρόκεςμα Δάνεια
Υποχρζωςθ από αγορά επενδυτικοφ ακινιτου
Ελλθνικό Δθμόςιο παρακρατοφμενοι και λοιποί φόροι - τζλθ
Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί
Ζςοδα επόμενων χριςεων
φνολο

290.481
18.982
32.941

Ζ κεηαβνιή ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ νθείιεηαη θπξίσο ζε κεηαθνξά καθξνρξφληαο
ππνρξέσζεο ζε βξαρπρξφληαο πιεξσηέαο εληφο ηνπ επφκελνπ 1 έηνπο, απφ ηελ αγνξά ζπγθξνηήκαηνο
γξαθείσλ ηνλ Απξίιην 2008 επί ηεο ιεσθφξνπ Κεθηζνχ 108 ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο
€4.800.000. Σκήκα ηνπ ηηκήκαηνο πνζνχ € 2.800.000 είλαη λα θαηαβιεζεί ζηνλ πσιεηή ηελ 30.04.2010,
ή λσξίηεξα εθφζνλ ην αθίλεην εθκηζζσζεί ζε ηξίην. Αλαθνξηθά κε ηε κεηαβνιή ηνπ βξαρππξφζεζκνπ
δαλεηζκνχ ηεο εηαηξίαο, αλαθέξνπκε φηη ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εμ’
νινθιήξνπ γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλεηζκνχ.

12. ΒΑΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΑ ΚΔΡΓΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ
01/01 30/09/2009
Κακαρά κζρδθ που αναλογοφν ςτουσ Ιδιοκτιτεσ
Μζςοσ ςτακμικόσ αρικμόσ κοινϊν μετοχϊν
Βαςικά κζρδη ανά μετοχή (€/μετοχή)

01/01 30/09/2008

01/07 30/09/2009

01/07 30/09/2008

2.427.269

1.645.204

742.837

(46.727)

10.529.338

9.840.000

11.900.440

9.840.000

0,2305

0,1672

0,0624

(0,0047)

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θέξδνο ή ηε δεκία πνπ αλαινγεί ζηνπο
θαηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ
κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά
κέζα πνπ απνκεηψλνπλ ηα θέξδε αλά κεηνρή

13. ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
(α) Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο
ε βάξνο ηεο Δηαηξείαο έρεη θαηαηεζεί αγσγή απφ ηξίην ζπλνιηθνχ πνζνχ € 65.301. χκθσλα κε ηηο
εθηηκήζεηο λνκηθψλ ζπκβνχισλ, νη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο δελ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ
ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.
(β) Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά Υξήζεηο
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Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007. Ζ
Γηνίθεζε δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ αλέιεγθηε ρξήζε ηνπ 2008 θαη
ηνπ 1νπ εμακήλνπ ηνπ 2009 ιφγσ ηνπ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Δηαηξείαο.

14. ΔΠΟΥΙΚΔ ΓΙΑΚΤΜΑΝΔΙ
Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνθχπηνπλ απφ καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο κίζζσζεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ
ππφθεηληαη ζε επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο.

15. ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Ο αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ είλαη 9 άηνκα

16. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ
α) Αμοιβζσ Μελών Διοικητικοφ υμβουλίου και Διευθυντικών τελεχών
30 επτζμβριοσ 2009
Μιςκοί

166.900

97.453

30.559

10.905

8.207

3.960

205.666

112.318

30 επτζμβριοσ 2009

31 Δεκζμβριοσ 2008

106.544

127.731

30 επτζμβριοσ 2009

30 επτζμβριοσ 2008

17.882

272.137

Εργοδοτικζσ Ειςφορζσ
Κόςτοσ προγραμμάτων κακοριςμζνθσ παροχισ
φνολο Παροχών
Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου

30 επτζμβριοσ 2008

από τθν υπθρεςία
β) υναλλαγζσ με Μζλη Διοικητικοφ υμβουλίου
Αμοιβζσ για παροχι νομικϊν υπθρεςιϊν για αγορζσ
Ακινιτων

Δθηφο απφ ηηο αλσηέξσ ακνηβέο δελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε κέιε ηεο
δηνίθεζεο ή άιια ζπλδεδεκέλα κέξε.

17. ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
α) υναλλαγζσ και υπόλοιπα με εταιρείεσ ομίλου Μarfin Investment Group Α.Ε. υμμετοχών
30 επτζμβριοσ 2009
30 επτζμβριοσ 2008
Τγεία Α.Ε
Ζςοδα Ενοικίων

388.584

316.084

30 επτζμβριοσ 2009

31 Δεκζμβριοσ 2008

87.024
30 επτζμβριοσ 2009

84.000
30 επτζμβριοσ 2008

Τγεία Α.Ε
Υποχρεϊςεισ -εγγυιςεισ ενοικίων
Singular Logic A.E
Ζξοδα αγοράσ Λογιςμικοφ

214
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β) υναλλαγζσ και υπόλοιπα με εταιρείεσ ομίλου Μarfin Popular Bank public co.
Ltd
30 επτζμβριοσ 2009

30 επτζμβριοσ 2008

1.043.153

530.200

Ζςοδα Τόκων

13.071

188.260

Ζξοδα Τόκων

19

(100)

30 επτζμβριοσ 2009

31 Δεκζμβριοσ 2008

MARFIN ΕΓΝΑΣΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ
Ζςοδα Ενοικίων

Αγορά ακινιτων
Ζξοδα για ειςαγωγι ςτο ΧΑΑ
ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟ
Υποχρζωςθ για ειςαγωγι ςτο ΧΑΑ
MARFIN ΕΓΝΑΣΙΑ ΣΡΑΠΕΗΑ

119.000
30 επτζμβριοσ 2009

31 Δεκζμβριοσ 2008

2.406.829

233.259

220.540

218.062

Κατακζςεισ Όψεωσ και Προκεςμίασ
Εγγυιςεισ Μιςκωμάτων

18. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ
Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή
ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο.

Αζήλα, 21 Οθησβξίνπ 2009
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Ο Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ

Ζ. ΒΟΛΟΝΑΖ
Α.Γ.Σ. Ξ 131760

Η. ΑΡΑΓΗΩΡΓΖ
Α.Γ.Σ. ΑΒ 573709

Γ. ΓΗΟΒΑΝΑΚΖ
Α.Γ.Σ. ΑΕ 571767
ΑΡ.ΑΓ. Ο.Δ.Δ. 882/99 Α΄ΣΑΞΖ
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