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ΜIG REAL ESTAT ΑΕΕΑΠ:

ΕΝΔΙΑΜΕΕ ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΕ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΙΚΕ ΤΝΟΠΣΙΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 Μαρτίοσ 2011

ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΘ – ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ
Όμιλοσ
(ποςά ςε €)
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ
Μθ κυκλοφοριακά τοιχεία
Ενεργθτικοφ
Ενςϊματεσ Ακινθτοποιιςεισ

θμ.

Άυλα Ρεριουςιακά Στοιχεία
Επενδφςεισ ςε ακίνθτα

8

Εταιρεία

31 Μαρτίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2010

31 Μαρτίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2010

2.842.533

2.863.783

2.842.533

2.863.783

12.986

18.358

12.986

18.358

70.389.709

70.389.709

62.589.709

62.589.709

515.633

473.999

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ
Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ
φνολο

4.245

2.745

4.245

2.745

73.249.473

73.274.595

65.965.106

65.948.594

42.201

93.213

19.313

91.538

Κυκλοφοριακά τοιχεία Ενεργθτικοφ
Απαιτιςεισ
Μετοχζσ αποτιμϊμενεσ ςτθν εφλογθ
αξία
Ταμειακά διακζςιμα και ταμειακά
ιςοδφναμα
φνολο

4.035.423

3.251.819

3.545.637

2.828.956

4.206.824

3.345.032

3.694.150

2.920.494

φνολο Ενεργθτικοφ

77.456.296

76.619.626

69.659.256

68.869.088

37.020.000

37.020.000

37.020.000

37.020.000

2.629.917

2.629.917

2.629.917

2.629.917

129.200

129.200

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Ιδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά Υπζρ το Άρτιο
Αποκεματικά

2.877.021

3.177.152

3.606.672

3.565.038

16.673.529

15.553.021

15.943.878

15.165.135

206

190

59.200.674

58.380.281

59.200.467

58.380.091

131.845

129.096

131.845

129.096

68.759

57.426

12

6.586.728

6.621.755

11

735.580

742.660

672.772

684.183

7.522.912

7.550.937

804.617

813.278

923.233

645.645

621.036

338.835

195.145

428.431

33.136

336.883

9.614.333

9.614.333

9.000.000

9.000.000

10.732.711

10.688.409

9.654.172

9.675.718

φνολο Τποχρεώςεων

18.255.623

18.239.346

10.458.789

10.488.996

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Τποχρεώςεων

77.456.296

76.619.626

69.659.256

68.869.088

Κζρδθ/(Ηθμίεσ) εισ νζον
Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ
φνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ
Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ
λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία
Αναβαλλόμενεσ Φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ
Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ
υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
φνολο
Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεώςεισ
Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Φόροσ ειςοδιματοσ πλθρωτζοσ
Βραχυπρόκεςμεσ Δανειακζσ
Υποχρεϊςεισ
φνολο

11

12

Οι ςυνοπτικζσ ςημειώςεισ που παρατίθενται ςτισ ςελίδεσ 7 ζωσ 23 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών
καταςτάςεων
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ΜIG REAL ESTAT ΑΕΕΑΠ:

ΕΝΔΙΑΜΕΕ ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΕ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΙΚΕ ΤΝΟΠΣΙΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 Μαρτίοσ 2011

ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΘ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ
Όμιλοσ
31 Mαρτίου 2011

31 Mαρτίου 2010

31 Mαρτίου 2011

31 Mαρτίου 2010

1.336.271

1.150.079

1.152.358

1.150.079

Ζςοδα από τόκουσ

40.389

15.668

30.313

15.668

Λοιπά ζςοδα

321.931

47.659

21.680

47.659

φνολο Εςόδων

1.698.591

1.213.406

1.204.351

1.213.406

Λειτουργικά ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδφςεισ ςε
ακίνθτα

(104.135)

(70.216)

(78.438)

(70.216)

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ

(92.963)

(123.238)

(92.963)

(123.238)

Αποςβζςεισ

(30.850)

(29.853)

(30.850)

(29.853)

Λοιπά Λειτουργικά Ζξοδα

(119.899)

(129.956)

(111.986)

(129.956)

Χρθματοοικονομικά ζξοδα

(132.563)

(94.527)

(78.129)

(94.527)

φνολο Εξόδων

(480.410)

(447.791)

(392.365)

(447.791)

Κζρδθ προ φόρων

1.218.181

765.615

811.986

765.615

(97.537)

(35.252)

(33.244)

(35.252)

1.120.645

730.363

778.742

730.363

(ποςά ςε €)
Ζςοδα από Μιςκϊματα
Ηθμία /Κζρδθ από αναπροςαρμογι επενδυτικϊν
ακινιτων ςε εφλογεσ αξίεσ

θμ

Εταιρεία

Κζρδθ/Ηθμιζσ από πϊλθςθ επενδυτικϊν ακινιτων

Φόροσ ειςοδιματοσ
Κακαρά κζρδθ/ ( ηθμίεσ )χριςθσ
Κατανεμθμζνα ςε Μθ Ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ
Μετόχουσ τθσ Μθτρικισ

137
1.120.508

Λοιπά υνολικά Ζςοδα
Κζρδοσ/(ηθμία) από επανεκτίμθςθ
ιδιοχρθςιμοποιοφμενου ακινιτου
Κζρδοσ/(ηθμία) από επανεκτίμθςθ Συμμετοχισ
Συναλλαγματικζσ Διαφορζσ
υγκεντρωτικά υνολικά Αποτελζςματα Περιόδου
Κατανεμθμζνα ςε Μθ Ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ
Μετόχουσ τθσ Μθτρικισ

41.634
(300.251)
820.394

730.363

820.376

730.363

(120)
(300.131)

820.376

Κζρδθ ανά μετοχι που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ
Βαςικά και προςαρμοςμζνα

0,0908

0,0592

0,0631

Οι ςυνοπτικζσ ςημειώςεισ που παρατίθενται ςτισ ςελίδεσ 7 ζωσ 23 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών καταςτάςεων
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0,0592

ΜIG REAL ESTAT ΑΕΕΑΠ:

ΕΝΔΙΑΜΕΕ ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΕ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΙΚΕ ΤΝΟΠΣΙΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 Μαρτίοσ 2011

ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

θμ.
Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2010
Αποτζλεςμα Ρεριόδου
Κζρδοσ /(Ηθμιά) από επανεκτίμθςθ
ιδιοχρθςιμοποιοφμενου ακινιτου
Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελζςματα
Περιόδου

Μετοχικό
κεφάλαιο
37.020.000

Κδια Κεφάλαια αποδιδόμενα ςτουσ ιδιοκτιτεσ
Διαφορά
Αποκεματικά
Κζρδθ /
υπζρ το
/υναλλαγματικζσ (Ηθμιζσ) εισ
άρτιο
Διαφορζσ
νζο
2.629.917
3.069.429
17.744.672
730.363

60.464.018

φνολο
Ιδίων
κεφαλαίων
Μθτρικισ
60.464.018

61.194.381

φνολο

Μθ
ελζγχουςεσ
ςυμμετοχζσ

730.363

Τπόλοιπο τθν 31 Μαρτίου 2010

37.020.000

2.629.917

3.069.429

18.475.035

61.194.381

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2011
Αποτζλεςμα Ρεριόδου
Κζρδοσ /(Ηθμιά) από επανεκτίμθςθ ςυμμετοχισ
Συναλλαγματικζσ διαφορζσ μετατροπισ
Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελζςματα
Περιόδου

37.020.000

2.629.917

3.177.152

15.553.021
1.120.508

58.380.090
1.120.508

190
137

58.380.280
1.120.645

(300.131)

(120)

(300.251)

Τπόλοιπο τθν 31 Μαρτίου 2011

37.020.000

(300.131)

2.629.917

(300.131)

1.120.508

820.377

17

820.394

2.877.021

16.673.529

59.200.467

207

59.200.674
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ΜIG REAL ESTAT ΑΕΕΑΠ:

ΕΝΔΙΑΜΕΕ ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΕ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΙΚΕ ΤΝΟΠΣΙΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 Μαρτίοσ 2011

ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΜΕΣΑΒΟΛΘ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό
κεφάλαιο
37.020.000

Διαφορά
υπζρ το
άρτιο
2.629.917

Αποκεματικά
3.069.429

Τπόλοιπο τθν 31 Μαρτίου 2010

37.020.000

2.629.917

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2011
Αποτζλεςμα Ρεριόδου
Κζρδοσ /(Ηθμιά) από επανεκτίμθςθ ςυμμετοχϊν
Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελζςματα
Περιόδου
Σχθματιςμόσ αποκεματικϊν από κζρδθ χριςθ 2010
Μερίςματα Ρλθρωτζα

37.020.000

2.629.917

Τπόλοιπο τθν 31 Μαρτίου 2011

37.020.000

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2010
Αποτζλεςμα Ρεριόδου

Κζρδθ /
(Ηθμιζσ) εισ
νζο
17.744.672
730.363

φνολο
Ιδίων
κεφαλαίων
60.464.018

3.069.429

18.475.035

61.194.381

3.565.038

15.165.136
778.742

58.380.091
778.742
41.634

41.634

778.742

820.376

3.606.672

15.943.878

59.200.467

41.634

2.629.917

Οι ςυνοπτικζσ ςημειώςεισ που παρατίθενται ςτισ ςελίδεσ 7 ζωσ 23 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών καταςτάςεων
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ΜIG REAL ESTAT ΑΕΕΑΠ:

ΕΝΔΙΑΜΕΕ ΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΕ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΙΚΕ ΤΝΟΠΣΙΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 Μαρτίοσ 2011

ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Όμιλοσ
(ποςά ςε €)
Σαμειακζσ Ροζσ από
Λειτουργικζσ Δραςτθριότθτεσ
Κακαρά κζρδθ προ φόρων

θμ

Εταιρεία

31 Μαρτίου 2011

31 Mαρτίου 2010

31 Μαρτίου 2011

31 Mαρτίου 2010

1.218.182

765.615

811.986

765.615

Αποςβζςεισ
Κζρδθ από αναπροςαρμογι επενδυτικϊν
ακινιτων ςε εφλογεσ αξίεσ
(Κζρδθ)/Ηθμίεσ από πϊλθςθ ενςϊματου
παγίου ςτοιχείου
(Κζρδθ)/Ηθμίεσ εφλογθσ αξίασ χρεωγράφων

30.850

29.853

30.850

29.853

Ρροβλζψεισ

2.750

3.116

2.750

3.116

Ζξοδα για τόκουσ

124.687

94.527

78.129

94.527

Ζςοδα από τόκουσ
Λοιπά αποτελζςματα-κζρδθ επενδυτικισ
δραςτθριότθτασ
Σαμειακζσ Ροζσ από Λειτουργικζσ
Δραςτθριότθτεσ προ μεταβολών ςτο
Κεφάλαιο Κίνθςθσ
Πλζον/ (μείον) Μεταβολζσ λογαριαςμών
κεφαλαίου κίνηςησ:
(Αφξθςθ)/ Μείωςθ απαιτιςεων

(320.446)

(15.668)

(30.314)

(15.668)

(21.680)

(47.659)

(21.680)

(47.659)

1.040.342

829.784

877.720

829.784

49.861

29.122

71.074

29.122

Αφξθςθ/ (Μείωςθ) υποχρεϊςεων

2.753

95.222

3.035

95.222

Σαμειακζσ Ροζσ από λειτουργικζσ
δραςτθριότθτεσ
Ρλθρωκζντεσ τόκοι

1.092.957

954.128

951.830

954.128

(124.303)

(94.527)

(77 887)

(94.527)

(65.763)

(68.441)

(65.149

(68.441)

902.891

791.160

808.794

791.160

Προςαρμογζσ για:

Ρλθρωκζντεσ φόροι ειςοδιματοσ
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ
δραςτθριότθτεσ
Σαμειακζσ Ροζσ από Επενδυτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
Αγορζσ επενδυτικϊν ακινιτων μζςω
κυγατρικϊν
Αγορζσ - προςκικεσ επενδυτικϊν ακινιτων
Αγορζσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων
προσ Ρϊλθςθ
Ειςπράξεισ από πωλιςεισ Επενδυτικϊν
ακινιτων
Αγορζσ ενςϊματων και άυλων
Ακινθτοποιιςεων
Ειςπράξεισ από πϊλθςθ ενςϊματων
ακινθτοποιιςεων
Ειςπράξεισ από πϊλθςθ διακζςιμων προσ
πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν
ςτοιχείων
Αποτελζςματα (ζςοδα .ζξοδα κζρδθ και
ηθμίεσ )
Τόκοι ειςπραχκζντεσ
Μερίςματα ειςπραχκζντα
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από Επενδυτικζσ
δραςτθριότθτεσ

6.000

6.000

(5.832)

(5.832)

(135.200)

(135.200)

(4.228)

(4.228)

44.543
38.166

15.668

17.002
(84.259)

44.543
30.313

15.668

17 002
54.379

(92.112)

Σαμειακζσ Ροζσ από Χρθματοδοτικζσ
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Δραςτθριότθτεσ
Εκταµιεφςεισ για αποπλθρωµι (τραπεηικϊν)
δανείων
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από
Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ
Κακαρι αφξθςθ (μείωςθ) ςτα ταμειακά
διακζςιμα και τα ταμειακά ιςοδφναμα
Σαμειακά διακζςιμα και ταμειακά
ιςοδφναμα ςτθν αρ ι τθσ χριςθσ
Επίδραςθ υναλλαγματικών διαφορών
ςτα ταμειακά διακζςιμα
Σαμειακά διακζςιμα και ταμειακά
ιςοδφναμα ςτο τζλοσ τθσ περιόδου

(35.027)
(35.027)

783.604

845.538

716.681

845.538

3.251.819

3.588.280

2.828.956

3.588.280

4.035.423

4.433.819

3.545.637

4.433.819

Οι ςυνοπτικζσ ςημειώςεισ που παρατίθενται ςτισ ςελίδεσ 7 ζωσ 23 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών καταςτάςεων
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ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΩΝ ΤΝΟΠΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ.
1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Θ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΘΤΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξισ θ «Εταιρεία») δραςτθριοποιείται ςτθ διαχείριςθ
χαρτοφυλακίου Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ ςτθν Ελλάδα. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο ζχει ςτθν κυριότθτα τθσ αποτελείται από εμπορικά ακίνθτα
υψθλοφ επιπζδου τα οποία βρίςκονται ςτισ κφριεσ αςτικζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και τα οποία εκμιςκϊνει κυρίωσ ςε τραπεηικά ιδρφματα.
Θ Εταιρεία ιδρφκθκε το 1999 υπό τθν επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΘΤΩΝ –
ΤΕΧΝΙΚΘ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΘ - ΕΜΡΟΙΚΘ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΘ - ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ – ΑΓΟΤΙΚΘ – ΛΑΤΟΜΙΚΘ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTIKA AKINHTA
A.E.». Σιμερα θ επωνυμία τθσ Εταιρείασ είναι «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΘΤΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ», ο διακριτικόσ τθσ
τίτλοσ «MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Ρ.»
Από τθν 13.12.2007 θμερομθνία κατά τθν οποία ζλαβε ςχετικι άδεια λειτουργίασ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, θ Εταιρεία λειτουργεί ωσ
εταιρεία με αποκλειςτικό ςκοπό τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα και διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 21 - 31 του Ν. 2778/1999 «Αμοιβαία
Κεφάλαια Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ – Εταιρείεσ Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία και άλλεσ διατάξεισ», ωσ ιςχφει, κακϊσ και από τισ διατάξεισ του
Κ.Ν. 2190/1920.
Σφμφωνα με το άρκρο 3 του Καταςτατικοφ τθσ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν από 3.10.2007 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των
μετόχων τθσ Εταιρείασ, ο αποκλειςτικόσ ςκοπόσ τθσ Εταιρείασ είναι «θ απόκτθςθ και διαχείριςθ α) ακίνθτθσ περιουςίασ, δικαιωμάτων αγοράσ
ακινιτων δια προςυμφϊνου και μετοχϊν ανωνφμων εταιρειϊν κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων α-γ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 22 του Ν.
2778/1999 και (β) μζςων χρθματαγοράσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2778/1999 «περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ Εταιρειϊν Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία και άλλων διατάξεων», όπωσ αυτόσ εκάςτοτε ιςχφει.
Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ είναι ςτο Διμο Ακθναίων επί τθσ οδοφ Τηϊρτη 4. Θ διάρκεια τθσ ζχει οριςτεί εκατό (100) ζτθ.
Στο πλαίςιο τθσ περαιτζρω ανάπτυξθσ του επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου τθσ, θ εταιρία ςτισ 23/07/2010 προχϊρθςε ςτθν απόκτθςθ του 99,96%
του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ ουμανικισ ανϊνυμθσ εταιρείασ Egnatia Properties S.A., ιδιοκτιτριασ ενόσ αυτοτελοφσ κτιρίου γραφείων ςτο
Βουκουρζςτι και ενόσ τραπεηικοφ καταςτιματοσ ςτθν επαρχιακι πόλθ Μπάια Μάρε. Θ μζκοδοσ τθσ ενςωμάτωςθσ ποφ εφαρμόςτθκε είναι τθσ
ολικισ ενοποίθςθσ.
Θ Εταιρεία είναι μζλοσ του Ομίλου τθσ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, θ οποία κατά τθν 31/03/2011 κατείχε ποςοςτό
39,87% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ. Οι καταςτάςεισ τθσ εταιρίασ ενοποιοφνται ςτισ καταςτάςεισ τθσ MARFIN INVESTMENT GROUP
A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ.
Οι παροφςεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31 Μαρτίου 2011 ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ςτισ 11
Μαίου 2011. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, τροποποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ δεν επιτρζπονται μετά τθν
ζγκριςι τουσ.

2. ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΕΝΔΙΑΜΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
Οι ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2011 (εφεξισ οι «οικονομικζσ καταςτάςεισ»)
περιλαμβάνουν τισ εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και τθσ
κυγατρικισ τθσ (μαηί ο «Πμιλοσ»). Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ
Αναφοράσ («Δ.Ρ.Χ.Α.») όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ειδικότερα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Δ.Λ.Ρ. 34
«Ενδιάμεςθ Οικονομικι Αναφορά». Επίςθσ, οι παραπάνω οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ,
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όπωσ αυτι τροποποιείται με τθν αναπροςαρμογι ςε εφλογθ αξία των επενδυτικϊν ακινιτων, των ιδιοχρθςιμοποιοφμενων ακινιτων και των
ςυμμετοχϊν ςε κυγατρικζσ, τθν αρχι ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ (going concern) και είναι ςφμφωνεσ με τα Διεκνι Ρρότυπα
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.) όπωσ αυτά ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (I.A.S.B.) κακϊσ και των
ερμθνειϊν τουσ, όπωσ αυτζσ ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Ερμθνείασ Ρροτφπων (I.F.R.I.C.) τθσ I.A.S.B.
Οι ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνουν περιοριςμζνθ πλθροφόρθςθ ςε ςχζςθ με αυτζσ των ετιςιων οικονομικϊν
καταςτάςεων. Ωσ εκ τοφτου, οι ςυνθμμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ πρζπει να διαβάηονται ςε ςυνδυαςμό με τισ τελευταίεσ
δθμοςιευκείςεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2010.
Θ ςφνταξθ οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.) απαιτεί τθ χριςθ λογιςτικϊν
εκτιμιςεων. Επίςθσ, απαιτεί τθν κρίςθ τθσ διοίκθςθσ κατά τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν τθσ Εταιρείασ. Οι περιπτϊςεισ οι οποίεσ
περιλαμβάνουν μεγαλφτερο βακμό κρίςθσ και πολυπλοκότθτασ ι οι περιπτϊςεισ όπου οι υποκζςεισ και οι εκτιμιςεισ είναι ςθμαντικζσ για τισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ, περιλαμβάνονται ςτθ ςθμείωςθ 3.
Οι λογιςτικζσ αρχζσ βάςει των οποίων ςυντάχκθκαν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ, είναι ςυνεπείσ με αυτζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθ
ςφνταξθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2010 και ζχουν εφαρμοςκεί με ςυνζπεια ςε όλεσ τισ περιόδουσ που
παρουςιάηονται εκτόσ από τισ παρακάτω αλλαγζσ.
3. ΤΝΟΨΘ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Ραρουςιάηονται ςυνοπτικά οι νζεσ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκζτθςε ο όμιλοσ-εταιρία κατά τθν περίοδο που ξεκίνθςε 1.1.2011


Χρθματοοικονομικά Ρεριουςιακά Στοιχεία

Τα χρθματοοικονομικά μζςα του Ομίλου ταξινομοφνται με βάςθ τα χαρακτθριςτικά και το ςκοπό για τον οποίο αποκτικθκαν. Τα
χρθματοοικονομικά μζςα που κατζχει θ εταιρία ταξινομοφνται ωσ :
Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία τουσ μζςω τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςεωσ
Θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που κατζχονται για εμπορία. Στοιχεία ενεργθτικοφ αυτισ τθσ
κατθγορίασ ταξινομοφνται ςτο κυκλοφοροφν ενεργθτικό εάν κατζχονται για εμπορία ι αναμζνεται να πουλθκοφν εντόσ 12 μθνϊν από τθν
θμερομθνία ιςολογιςμοφ. Τα πραγματοποιθμζνα και μθ πραγματοποιθμζνα κζρδθ ι ηθμίεσ που προκφπτουν από τισ μεταβολζσ τθσ εφλογθσ
αξίασ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία τουσ με μεταβολζσ ςτα αποτελζςματα,
αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα τθν περίοδο που προκφπτουν.

4. ΑΛΛΑΓΕ Ε ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΑΡΧΕ

Ο Πμιλοσ ζχει υιοκετιςει όλα τα νζα πρότυπα και τισ διερμθνείεσ ,θ εφαρμογι των οποίων ζγινε υποχρεωτικι για τισ χριςεισ που άρχιςαν τθν
θ

1 Ιανουαρίου 2011.Στθν παράγραφο

θ

4.1 παρουςιάηονται τα πρότυπα τα οποία ζχουν υιοκετθκεί από τθν 1 Ιανουαρίου 2011.Στθν

παράγραφο 4.2 παρουςιάηονται τα πρότυπα , τροποποιιςεισ και διερμθνείεσ τα οποία είτε δεν ζχουν ακόμα τεκεί ςε ιςχφ είτε δεν ζχουν
υιοκετθκεί ,από τθν Ε.Ε.
4.1. Σροποποιιςεισ ςτα δθμοςιευμζνα πρότυπα


Ετιςιεσ Βελτιώςεισ 2010
Κατά το 2010 το ΔΣΛΡ προζβθ ςτθν ζκδοςθ των ετιςιων Βελτιϊςεισ ςτα ΔΡΧΑ για το 2010 –μια ςειρά προςαρμογϊν ςε 7 Ρρότυπα – που
αποτελεί μζροσ του προγράμματοσ για ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςτα Ρρότυπα. Το πρόγραμμα των ετιςιων βελτιϊςεων του ΔΣΛΡ ςτοχεφει ςτο να
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πραγματοποιοφνται απαραίτθτεσ αλλά μθ επείγουςεσ προςαρμογζσ ςε ΔΡΧΑ τα οποία δεν κα αποτελζςουν μζροσ κάποιου μεγαλφτερου
προγράμματοσ ανακεωριςεων. Οι περιςςότερεσ βελτιϊςεισ ζχουν εφαρμογι για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2011.



Ετιςιεσ Βελτιώςεισ 2009
Κατά το 2009 το ΔΣΛΡ προζβθ ςτθν ζκδοςθ των ετιςιων Βελτιϊςεισ ςτα ΔΡΧΑ για το 2009 –μια ςειρά προςαρμογϊν ςε 12 Ρρότυπα – που
αποτελεί μζροσ του προγράμματοσ για ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςτα Ρρότυπα. Το πρόγραμμα των ετιςιων βελτιϊςεων του ΔΣΛΡ ςτοχεφει ςτο να
πραγματοποιοφνται απαραίτθτεσ αλλά μθ επείγουςεσ προςαρμογζσ ςε ΔΡΧΑ τα οποία δεν κα αποτελζςουν μζροσ κάποιου μεγαλφτερου
προγράμματοσ ανακεωριςεων.



Σροποποίθςθ ςτο ΔΠΧΑ 2: «Παροχζσ που εξαρτώνται από τθν αξία των μετοχών»
Το ΔΣΛΡ προχϊρθςε ςε ζκδοςθ τροποποίθςθσ του ΔΡΧΑ 2 αναφορικά με τον λογιςτικό χειριςμό των ςυναλλαγϊν που εξαρτϊνται από τθν
αξία των μετοχϊν μεταξφ εταιριϊν του ιδίου ομίλου και πωσ αυτζσ αντιμετωπίηονται ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των κυγατρικϊν
εταιριϊν. Θ τροποποίθςθ αυτι δεν εφαρμόηεται για τον Πμιλο.



ΕΔΔΠΧΑ 14 (Σροποποίθςθ)- «Προπλθρωμζσ ελάχιςτον κεφαλαιακών απαιτιςεων»
Θ Τροποποίθςθ ζγινε για να άρει τον περιοριςμό που είχε μια οντότθτα ςτο να αναγνωρίςει ζνα ςτοιχείο του ενεργθτικοφ που προζκυπτε
από εκελοντικζσ προπλθρωμζσ που ζκανε προσ ζνα πρόγραμμα παροχϊν προκειμζνου να καλφψει τισ ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ υποχρεϊςεισ
του. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2011 και ζχει εγκρικεί από τθν
ΕΕ. Θ διερμθνεία δεν είναι εφαρμόςιμθ ςτον Πμιλο.



Σροποποίθςθ ςτο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτθ Εφαρμογι» - Περιοριςμζνεσ Εξαιρζςεισ από τθ υγκριτικι Πλθροφόρθςθ για τισ
Γνωςτοποιιςεισ του ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίεσ που Εφαρμόηουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτθ Φορά
Θ Τροποποίθςθ παρζχει εξαιρζςεισ ςε εταιρίεσ που εφαρμόηουν τα ΔΡΧΑ για πρϊτθ φορά από τθν υποχρζωςθ να παρζχουν ςυγκριτικζσ
πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τισ γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται από το ΔΡΧΑ 7 ‘Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ’. Θ τροποποίθςθ
εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2010 και ζχει εγκρικεί από τθν ΕΕ. Θ τροποποίθςθ αυτι
δεν εφαρμόηεται για τον Πμιλο.



ΔΛΠ 24 «Γνωςτοποιιςεισ υνδεδεμζνων Μερών (ανακεώρθςθ)»
Με τθν παροφςα τροποποίθςθ αποςαφθνίηεται θ ζννοια των ςυνδεδεμζνων μερϊν και επιχειρείται μείωςθ ςτισ γνωςτοποιιςεισ των
ςυναλλαγϊν ανάμεςα ςε ςυνδεδεμζνα μζρθ του δθμοςίου. Συγκεκριμζνα, καταργείται θ υποχρζωςθ των ςυνδεδεμζνων μερϊν δθμοςίου να
γνωςτοποιιςουν τισ λεπτομζρειεσ όλων των ςυναλλαγϊν με το δθμόςιο και με άλλα ςυνδεδεμζνα μζρθ δθμοςίου, αποςαφθνίηει και
απλοποιεί τον οριςμό του ςυνδεδεμζνου μζρουσ και επιβάλλει τθν γνωςτοποίθςθ όχι μόνο των ςχζςεων, των ςυναλλαγϊν και των
υπολοίπων ανάμεςα ςτα ςυνδεδεμζνα μζρθ αλλά και των δεςμεφςεων τόςο ςτισ ατομικζσ όςο και ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ. Θ τροποποίθςθ αυτι, θ οποία ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ζχει υποχρεωτικι εφαρμογι από τθν 1 Ιανουαρίου
2011. Θ εφαρμογι του ανακεωρθμζνου προτφπου δεν αναμζνεται να ζχει ουςιϊδθ επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.
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ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφλθςθ Χρθματοοικονομικών Τποχρεώςεων μζςω υμμετοχικών Σίτλων
Θ Διερμθνεία 19 εξετάηει το κζμα τθσ λογιςτικισ αντιμετϊπιςθσ των περιπτϊςεων όταν οι όροι μιασ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ
αποτελοφν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευςθσ και ωσ αποτζλεςμα θ οντότθτα εκδίδει μετοχικοφσ τίτλουσ ςτον πιςτωτι για να εξοφλιςει το
ςφνολο ι μζροσ τθσ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ. Τζτοιεσ ςυναλλαγζσ αναφζρεται μερικζσ φορζσ ωσ ανταλλαγζσ «χρεωςτικϊν –
ςυμμετοχικϊν τίτλων» ι ςυμφωνίεσ ανταλλαγισ μετοχϊν, και θ ςυχνότθτα τουσ αυξάνεται κατά τθ διάρκεια τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Θ
τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2010 και ζχει εγκρικεί από τθν ΕΕ. Θ
Διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι ςτον Πμιλο.

4.2.

Πρότυπα, τροποποιιςεισ και διερμθνείεσ ςε ιδθ υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν ζχουν ακόμα τεκεί ςε ιςχφ είτε δεν ζχουν

υιοκετθκεί, από τθν Ε.Ε..
Επιπλζον, θ ΔΣΛΡ ζχει προχωριςει ςτθν ζκδοςθ των παρακάτω νζων ΔΡΧΑ, τροποποιιςεων και διερμθνειϊν τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά
για τισ παρουςιαηόμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και τα οποία μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων δεν είχαν
υιοκετθκεί από τθν ΕΕ.



ΔΠΧΑ 9: «Χρθματοοικονομικά Μζςα»
Το ΔΣΛΡ ςχεδιάηει να αντικαταςτιςει πλιρωσ το ΔΛΡ 39 « Χρθματοοικονομικά μζςα αναγνϊριςθ και αποτίμθςθ» κατά το τζλοσ του 2010, το
οποίο κα τεκεί ςε εφαρμογι για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ που ξεκινοφν τθν 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΡΧΑ 9 αποτελεί τθν πρϊτο ςτάδιο του
ςυνολικοφ ςχεδίου αντικατάςταςθσ του ΔΛΡ 39. Τα βαςικά ςτάδια ζχουν ωσ εξισ:
1ο ςτάδιο: Αναγνϊριςθ και αποτίμθςθ
2ο ςτάδιο: Μεκοδολογία απομείωςθσ
3ο ςτάδιο: Λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ
Επιπλζον ζνα επιπλζον ςχζδιο πραγματεφεται με τα κζματα που αφοροφν ςτθ διακοπι αναγνϊριςθσ.
Το ΔΡΧΑ 9 ςτοχεφει ςτθ μείωςθ τθσ πολυπλοκότθτα ςτθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των χρθματοπιςτωτικϊν μζςων παρζχοντασ λιγότερεσ
κατθγορίεσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και μια αρχι με βάςθ προςζγγιςθ για τθν ταξινόμθςι τουσ. Κατά το νζο πρότυπο, θ
οικονομικι οντότθτα ταξινομεί τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ είτε ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ είτε ςτθν εφλογθ αξία βάςει
α) του επιχειρθματικοφ μοντζλου τθσ επιχείρθςθσ για τθ διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ, και
β) των χαρακτθριςτικϊν των ςυμβατϊν ταμειακϊν ροϊν των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ (αν δεν ζχει επιλζξει να ορίςει το
χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων).
Θ φπαρξθ μονό δυο κατθγοριϊν - αποςβεςμζνο κόςτοσ και εφλογθ αξία – ςθμαίνει ότι κα απαιτείται μόνο ζνα μοντζλο απομείωςθσ ςτο
πλαίςιο του νζου προτφπου, μειϊνοντασ ζτςι τθν πολυπλοκότθτα.
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Θ επίδραςθ από τθν εφαρμογι του ΔΧΡΑ 9 αξιολογείται από τθν επιχείρθςθ κακϊσ αναμζνεται να υπάρχει επίδραςθ ςτα Ίδια Κεφάλαια και
τα αποτελζςματα από το επιχειρθματικό μοντζλου που κα διαλζξει θ επιχείρθςθ για τθ διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του
ενεργθτικοφ τθσ.
Το πρότυπο εφαρμόηεται για τισ ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/01/2013 και δεν ζχει εγκρικεί από τθν ΕΕ.


Σροποποίθςθ ςτο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτθ Εφαρμογι» - Κατάργθςθ τθσ παφςθσ αναγνώριςθσ χρθματικών περιουςιακών ςτοιχείων και
υποχρεώςεων.
Θ Τροποποίθςθ καταργεί τθν χριςθ τθσ προκακοριςμζνθσ θμερομθνίασ μετάβαςθσ (01 Ιανουαρίου 2004) και τθν αντικακιςτά με τθν
πραγματικι θμερομθνία μετάβαςθσ ςτα ΔΡΧΑ. Ραράλλθλα, καταργεί τισ απαιτιςεισ περί παφςθσ αναγνϊριςθσ των ςυναλλαγϊν που είχαν
λάβει χϊρα πριν τθν προκακοριςμζνθ θμερομθνία μετάβαςθσ. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά
τθν 01/07/2011, ενϊ θ προγενζςτερθ εφαρμογι τθσ επιτρζπεται. Θ εφαρμογι τθσ τροποποίθςθσ δεν κα ζχει επίπτωςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου. Θ τροποποίθςθ αυτι δεν εφαρμόηεται για τον Πμιλο.



ΔΛΠ 12-(Σροποποίθςθ) «Φόροι Ειςοδιματοσ».
Θ Τροποποίθςθ ειςάγει μια πρακτικι κακοδιγθςθ αναφορικά με τθν ανάκτθςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων που τθροφνται
λογιςτικά ςτθν εφλογθ αξία ι αναπροςαρμόηονται ςφμφωνα με τα όςα ορίηει το ΔΛΡ 40 «Επενδφςεισ ςε ακίνθτα». Σφμφωνα με τθ παροφςα
τροποποίθςθ θ μελλοντικι ανάκτθςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ τζτοιων περιουςιακϊν ςτοιχείων τεκμαίρετε ότι κα πραγματοποιθκεί μζςω τθσ
μελλοντικισ πϊλθςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
01/01/2012 και θ εφαρμογι τθσ τροποποίθςθσ κα εξεταςτεί εάν κα ζχει επίπτωςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου. Θ
παροφςα τροποποίθςθ δεν ζχει εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.



Σροποποίθςθ ςτο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτθ Εφαρμογι» - Τπερπλθκωριςτικζσ Οικονομίεσ.
Θ Τροποποίθςθ παρζχει κακοδιγθςθ για τθν επανεφαρμογι των ΔΡΧΑ μετά από μια περίοδο παφςθσ, οφειλόμενθ ςτο ότι το νόμιςμα
λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Οντότθτασ αποτελοφςε νόμιςμα μιασ υπερπλθκωριςτικισ Οικονομίασ. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 01/07/2011, ενϊ θ προγενζςτερθ εφαρμογι τθσ επιτρζπεται. Θ εφαρμογι τθσ τροποποίθςθσ δεν κα
ζχει επίπτωςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου. Θ παροφςα τροποποίθςθ δεν ζχει εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ.



ΔΠΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ — Σροποποιιςεισ αναφορικά με πρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ ςε περιπτώςεισ
μεταφορών χρθματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχείων»
Οι τροποποιιςεισ κα επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων να κατανοιςουν καλφτερα τισ μεταφορζσ που
πραγματοποιοφνται μεταξφ των ομάδων των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και των πικανϊν επιπτϊςεων των τυχόν
κινδφνουσ που ενδζχεται να παραμείνουν ςτθν οικονομικι οντότθτα που μεταβιβάηονται τα περιουςιακά ςτοιχεία. Με βάςθ τθν
τροποποίθςθ απαιτοφνται πρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ εάν ζνα δυςανάλογα

μεγάλο ποςοςτό των ςυναλλαγϊν μεταφοράσ

πραγματοποιοφνται ςτο τζλοσ μιασ περιόδου αναφοράσ. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
01/07/2011, ενϊ θ προγενζςτερθ εφαρμογι τθσ επιτρζπεται. Θ εφαρμογι τθσ τροποποίθςθσ δεν κα ζχει επίπτωςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου. Θ παροφςα τροποποίθςθ δεν ζχει εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
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4.3. θμαντικζσ λογιςτικζσ κρίςεισ, εκτιμιςεισ και υποκζςεισ τθσ διοικιςεωσ

Θ ςφνταξθ οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ απαιτεί τθ χριςθ εκτιμιςεων και τθν άςκθςθ κρίςθσ κατά τθν εφαρμογι των
λογιςτικϊν αρχϊν τθσ Εταιρείασ. Κρίςεισ, παραδοχζσ και εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ επθρεάηουν το ποςό ςτο οποίο αποτιμϊνται οριςμζνα
ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεισ , το ποςό που αναγνωρίηεται κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ για οριςμζνα ζςοδα και ζξοδα κακϊσ
και ςτισ παρουςιαηόμενεσ εκτιμιςεισ για τισ ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ.
Οι

παραδοχζσ και οι εκτιμιςεισ αξιολογοφνται ςε ςυνεχι βάςθ και ςφμφωνα με τθν ιςτορικι εμπειρία και άλλουσ παράγοντεσ

,ςυμπεριλαμβανομζνων προςδοκιϊν για τθν ζκβαςθ μελλοντικϊν γεγονότων που κεωροφνται λογικά κάτω από τισ υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ .Οι
εκτιμιςεισ και οι παραδοχζσ αυτζσ αφοροφν το μζλλον και ωσ ςυνζπεια τα πραγματικά αποτελζςματα πικανϊσ να διαφοροποιοφνται από τουσ
λογιςτικοφσ υπολογιςμοφσ.
Οι τομείσ ποφ απαιτοφν το μεγαλφτερο βακμό κρίςθσ κακϊσ και οι τομείσ ςτουσ οποίουσ οι εκτιμιςεισ και οι παραδοχζσ ζχουν ςθμαντικι
επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςτθν παράγραφο 4.

5. ΘΜΑΝΣΙΚΕ ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΕΚΣΙΜΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕ
Θ ςφνταξθ των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ απαιτεί τθ χριςθ εκτιμιςεων και τθν άςκθςθ κρίςθσ κατά τθν
εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν τθσ Εταιρείασ.
Σφμφωνα με τισ λογιςτικζσ αρχζσ του Ομίλου οριςμζνα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ. Ο προςδιοριςμόσ τθσ
εφλογθσ αξίασ απαιτεί τθν εξάςκθςθ κρίςθσ ωσ προσ τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ μεκοδολογίασ υπολογιςμοφσ κακϊσ και τθ διενζργεια
εκτιμιςεων και παραδοχϊν. Εκτιμιςεισ και κρίςεισ επίςθσ χρθςιμοποιοφνται και για τον υπολογιςμό άλλων κονδυλίων των οικονομικϊν
καταςτάςεων, όπωσ οι αποςβζςεισ των ενςϊματων και αςϊματων ακινθτοποιιςεων, προβλζψεισ κτλ. Οι εκτιμιςεισ και οι παραδοχζσ αυτζσ
αφοροφν το μζλλον και ωσ ςυνζπεια τα πραγματικά αποτελζςματα πικανϊσ να διαφοροποιοφνται από τουσ λογιςτικοφσ υπολογιςμοφσ.
Οι εκτιμιςεισ και παραδοχζσ που ενζχουν ςθμαντικό κίνδυνο να προκαλζςουν ουςιϊδεισ προςαρμογζσ ςτισ λογιςτικζσ αξίεσ των ςτοιχείων του
ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων ςτθν επόμενθ οικονομικι περίοδο ζχουν ωσ εξισ:
α) Εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεων ςε ακίνθτα
β) Διαχωριςμόσ ακινιτου μεταξφ επενδφςεων ςε ακίνθτα και ιδιοχρθςιμοποιοφμενων ενςϊματων ακινθτοποιιςεων
γ) Επανεκτίμθςθ ιδιοχρθςιμοποιοφμενων ακινιτων ςε εφλογθ αξία.
Θ Εταιρεία προςδιορίηει τθν εφλογθ αξία των ακινιτων βαςιηόμενθ, όπωσ απαιτεί και το κανονιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ, ςε μελζτεσ που
διενεργοφνται από ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ μζλθ του Σϊματοσ Ορκωτϊν Εκτιμθτϊν (ΣΟΕ), ςφμφωνα με οδθγίεσ που εκδίδονται από τθν Διεκνι
Επιτροπι Ρροτφπων Αποτίμθςθσ (International Valuation Standards Committee).
Επιπλζον, κατά πάγια τακτικι και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του κανονιςτικοφ πλαιςίου λειτουργίασ τθσ Εταιρεία, θ Εταιρεία επανεκτιμάει το
ςφνολο των ακινιτων τθσ (επενδυτικά και ιδιοχρθςιμοποιοφμενα) δφο φορζσ ετθςίωσ, τθν 30 Ιουνίου και τθν 31 Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ.
Επομζνωσ θ τελευταία εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των ακινιτων διενεργικθκε τθν 31 Δεκεμβρίου 2010.
Θ αποτίμθςθ των ακινιτων είναι εγγενϊσ υποκειμενικι και αβζβαιθ λόγω τθσ ιδιαίτερθσ φφςθσ κάκε ακινιτου και τθσ ανάγκθσ να γίνουν
εκτιμιςεισ και παραδοχζσ ςχετικά, μεταξφ άλλων, με τθν απόδοςθ και το ποςοςτό πλθρότθτασ του ακινιτου. Επιπλζον πρζπει να ςθμειωκεί
ότι, τα τελευταία χρόνια ,(από 2009 ) οι εκτιμιςεισ τθσ εφλογθσ αξίασ των ακινιτων περιζχουν ακόμα μεγαλφτερο βακμό αβεβαιότθτασ
δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Οι επιπτϊςεισ αυτισ τθσ κρίςθσ ςτθν κτθματαγορά δεν ζχουν αποτιμθκεί πλιρωσ για
τα ακίνθτα τθσ χϊρασ μασ. Τοφτο ζχει ωσ αποτζλεςμα οι αποτιμϊμενεσ αξίεσ να ενζχουν μεγαλφτερο ποςοςτό αβεβαιότθτασ.
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6. ΘΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΕ ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ ΚΑΙ ΣΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΤ
Οι ςθμαντικότερεσ μεταβολζσ που εμφανίηονται ςτα ςτοιχεία τθσ κατάςταςθσ Οικονομικισ κζςθσ και τθσ κατάςταςθσ
Συνολικϊν Εςόδων Ρεριόδου που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2011 ζχουν ωσ εξισ :
•

Μεταβολι ςτο κονδφλι < Ταμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα > ποςοφ € 783.604 , που αφορά τθν είςπραξθ ενοικίων.

•

Απόκτθςθ 170.000 τεμ. Μετοχϊν αξίασ κτιςθσ € 135.200 Εταιρίασ ειςθγμζνθσ ςτο ΧΑΑ ,αποτιμϊμενεσ ςτισ 31 Μαρτίου 2011 ςε
€ 129.200.

•

Μείωςθ των απαιτιςεων € 51.012 ποφ αφορά είςπραξθ ενοικίων , και των Υποχρεϊςεων κατά € 11.748 ποφ αφορά ςε μείωςθ

υποχρεϊςεων προσ προμθκευτζσ.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΚΑΣΑ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ
Θ Εταιρεία παρουςιάηει οικονομικι πλθροφόρθςθ για τουσ δφο παρακάτω επιχειρθματικοφσ τομείσ, ανάλογα με τθ φφςθ και τθ χριςθ των
επενδυτικϊν τθσ ακινιτων:


εκμίςκωςθ ακινιτων ωσ καταςτιματα



εκμίςκωςθ ακινιτων ωσ γραφεία

Οι ανωτζρω λειτουργικοί τομείσ είναι αυτοί που χρθςιμοποιοφνται από τθ Διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ για εςωτερικοφσ ςκοποφσ και οι
ςτρατθγικζσ αποφάςεισ τθσ διοίκθςθσ λαμβάνονται με βάςθ τα αναπροςαρμοςμζνα λειτουργικά αποτελζςματα του κάκε παρουςιαηόμενου
τομζα, τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τουσ. Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων για κάκε επιχειρθματικό τομζα
ζχει ωσ ακολοφκωσ:

Όμιλοσ
Λειτουργικοί Σομείσ
(ποςά ςε €)
Αποτελζςματα τομζα τθν 31/03/2011
Ζςοδα από Μιςκϊματα
Ηθμία από αναπροςαρμογι επενδυτικϊν ακινιτων ςε εφλογθ αξία
Κζρδθ από πϊλθςθ επενδυτικϊν ακινιτων

Καταςτιματα

Γραφεία

φνολο

668.411

667.860

1.336.271

φνολο εςόδων τομζα

668.411

667.860

1.336.271

Άμεςα Ζξοδα Ακινιτων

82.696

21.439

104.135

Κζρδθ προ φόρων τομζων
Ζςοδα από τόκουσ
Λοιπά ζςοδα

585.716

646.420

Μθ κατανεμθμζνα λειτουργικά ζξοδα
Χρθματοοικονομικά ζξοδα
Κζρδθ /(Ηθμία) προ φόρων
Φόροσ ειςοδιματοσ

1.232.136
40.389
321.931
(243.712)
(132.563)
1.218.181
(97.537)

Κακαρά κζρδθ /(ηθμία) περιόδου

1.120.645

31 Μαρτίου 2011
Στοιχεία ενεργθτικοφ επιχειρθματικϊν τομζων

37.606.709

32.783.000

70.389.709
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Μθ κατανεμθμζνα ςτοιχεία ενεργθτικοφ

7.066.587

φνολο ενεργθτικοφ

77.456.296

Υποχρεϊςεισ επιχειρθματικϊν τομζων

5.054.158

4.170.792

9.224.950

Μθ κατανεμθμζνεσ υποχρεϊςεισ

9.030.673

φνολο υποχρεώςεων

18.255.623

Συγκζντρωςθ ςε πελάτεσ:
Δφο επιχειρθματικοί όμιλοι , μιςκωτζσ του Ομίλου , αντιπροςωπεφουν ο κακζνασ άνω του 10% των εςόδων από μιςκϊματα του
Ομίλου. Τα ζςοδα από μιςκϊματα για τθν περίοδο ποφ αναφερόμαςτε 01/01-31/03/2011 από τουσ δφο πελάτεσ ανιλκαν ςε
€ 908.557, ιτοι 67,99%.

8. ΕΠΕΝΔΤΕΙ Ε ΑΚΙΝΘΣΑ
Όμιλοσ
Υπόλοιπο 1θ Ιανουαρίου

31 Δεκζμβριοσ 2010

31 Μαρτίου 2011

31 Δεκζμβριοσ 2010

70.389.709

66.493.031

62.589.709

66.493.031

Αγορζσ επενδυτικϊν ακινιτων
Αγορζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων κυγατρικϊν
εταιριϊν
Κζρδθ/(Ηθμιζσ) από αναπροςαρμογι ςε
εφλογεσ αξίεσ
Μεταφορά από ακινθτοποιιςεισ υπό
εκτζλεςθ
φνολο

Εταιρεία

31 Μαρτίου 2011

7.434.778

(3.538.100)

70.389.709

70.389.709

(3.903.322)

62.589.709

62.589.709

Περίοδοσ 31 Μαρτίου 2011

Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα τθσ Εταιρείασ επανεκτιμικθκαν από ανεξάρτθτουσ επαγγελματίεσ εκτιμθτζσ του ΣΟΕ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010.
Κατά τθν περίοδο τoφ Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011 ο όμιλοσ ζχει δφο ακίνθτα τα οποία είναι χωρίσ ςφμβαςθ μίςκωςθσ
τον όροφο με τα γραφεία επι τθσ οδοφ Βουκουρεςτίου 21 Ακινα και το ακίνθτο ςτθν Λ. Κθφιςοφ 108 Αιγάλεω.
Επί των ακινιτων τθσ Εταιρείασ δεν υφίςτανται εμπράγματα βάρθ

9. ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΘΤΓΑΣΡΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ
Λόγω τθσ φφςθσ των εργαςιϊν τθσ «Egnatia Properties S.A» κεωρικθκε θ απόκτθςθ τθσ ςυμμετοχισ ωσ απόκτθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και
όχι ωσ επιχειρθματικι ςυνζνωςθ ςφμφωνα και με τα όςα ορίηονται και ςτο ΔΡΧΑ 3. Το αντίτιμο τθσ εξαγοράσ ανιλκε ςε € 20.000. Θ ςυμμετοχι
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αποτιμικθκε ςτθν εφλογθ αξία τθσ ποςοφ € 515.633, το δε κζρδοσ ποςοφ € 41.634 αναγνωρίςτθκε ςτθν κατάςταςθ λοιπϊν Συνολικϊν
Εςόδων.

10. ΔΙΑΝΟΜΘ
Θ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 14/04/2011 αποφάςιςε από τα κζρδθ τθσ χριςθσ 2010 ,μετά τθν αφαίρεςθ τθσ αξίασ αναπροςαρμογισ
ακινιτων , ςυνολικοφ ποςοφ € 2.982.860 :
α) τθ διανομι μερίςματοσ αξίασ € 1.851.000, με καταβολι € 0,15/μετοχι και θμερομθνία ζναρξθσ καταβολισ τθν 04/05/2011,
β) τθν καταβολι αμοιβϊν ςτα ανεξάρτθτα μζλθ του ΔΣ αξίασ € 12.000,
γ) το ςχθματιςμό τακτικοφ αποκεματικοφ ποςοφ € 128.937

11. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

(ποςά ςε € )
Μακροπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ
Δικαιοφχοι εγγυιςεων μιςκωμάτων
φνολο
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ
Ρρομθκευτζσ
Υποχρζωςθ από αγορά επενδυτικοφ ακινιτου
Ζςοδα επόμενων χριςεων
Δικαιοφχοι εγγυιςεων μιςκωμάτων
Ελλθνικό Δθμόςιο παρακρατοφμενοι και λοιποί
φόροι – τζλθ

31 Μαρτίου 2011

Όμιλοσ
31 Δεκζμβριοσ 2010

Εταιρεία
31 Μαρτίου 2011
31 Δεκζμβριοσ 2010

735.580

742.660

672.772

684.183

735.580

742.660

672.772

684.183

19.290

28.216

16.633

26.660

8.137

41.176

8.137
14.544

34.057

511.939

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί
Ριςτωτζσ διάφοροι

8.381
375.486

210.664
16.882
348.706

481.526
8.381
91.815

181.032
16.882
80.203

φνολο

923.233

645.645

621.036

338.835

12. ΔΑΝΕΙΑΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Όμιλοσ

Εταιρεία

31 Μαρτίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2010

31 Μαρτίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2010

Μακροπρόκεςμο δάνειο Εgnatia
Properties λιξθσ 2037

6.586.728

6.621.755

Βραχυπρόκεςμο δάνειο

9.614.333

9.614.333

9.000.000

9.000.000

Σφνολο δανείων

16.201.061

16.236.088

9.000.000

9.000.000

Μακροπρόκεςμα

6.586.728

7.096.755

Βραχυπρόκεςμα

9.614.333

9.139.333

9.000.000

9.000.000

16.201.061

16.236.088

9.000.000

9.000.000

(ποςά ςε € )

κατανζμονται ςε:
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13. ΒΑΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΘ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΘ

Κακαρά κζρδθ μετά από φόρουσ
Μζςοσ ςτακμικόσ αρικμόσ κοινϊν
μετοχϊν
Βαςικά και προςαρμοςμζνα κζρδθ ανά
μετοχι

31 Μαρτίου 2011
1.120.645

Όμιλοσ
31 Δεκεμβρίου 2010
(532.421)

Εταιρεία
31 Μαρτίου 2011
31 Δεκεμβρίου 2010
778.742
(920.462)

12.340.000

12.340.000

12.340.000

12.340.000

0,0908

-0,0431

0,0631

-0,0746

Τα βαςικά κζρδθ ανά μετοχι υπολογίηονται διαιρϊντασ το κζρδοσ ι τθ ηθμία που αναλογεί ςτουσ κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν τθσ μθτρικισ
οικονομικισ οντότθτασ με το μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό κοινϊν μετοχϊν ςε κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια τθσ λογιςτικισ περιόδου. Δεν
υπάρχουν χρθματοοικονομικά μζςα που απομειϊνουν τα κζρδθ ανά μετοχι.

14. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
(α) Δικαςτικζσ υποκζςεισ
Σε βάροσ τθσ Εταιρείασ είχε κατατεκεί αγωγι αποηθμίωςθσ από τρίτο για ςυνολικό ποςό € 65.301. Θ Αγωγι εκδικάςτθκε ςτο Μονομελζσ
Ρρωτοδικείο Ακθνϊν και θ απόφαςθ του Δικαςτθρίου με αρικμό 761 / 01-03-2011 ιταν απαλλακτικι για τθν Εταιρεία , όπωσ αναμενόταν
και από τθν γνωμάτευςθ τθσ Νομικισ υπθρεςίασ τθσ Εταιρείασ.
(β) Ανζλεγκτεσ Φορολογικά Χριςεισ
Θ Εταιρεία ζχει ελεγχκεί φορολογικά μζχρι και τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31 Δεκεμβρίου 2007. Θ Διοίκθςθ δεν αναμζνει να προκφψουν
ςθμαντικζσ υποχρεϊςεισ για τισ ανζλεγκτεσ χριςεισ του 2008, 2009, 2010

και τθσ περιόδου 1/1-31/03/2011 λόγω του φορολογικοφ

κακεςτϊτοσ τθσ Εταιρείασ.
15. ΕΠΟΧΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ
Τα ζςοδα από τθσ Εταιρείασ προκφπτουν από μακροχρόνιεσ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ και ωσ εκ τοφτου δεν υπόκεινται ςε εποχιακζσ διακυμάνςεισ.
16. ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Ο αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτο τζλοσ τθσ τρζχουςασ περιόδου είναι 9 άτομα ςχζςθ με 11 άτομα το 2010.

17. ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΘ
Όμιλοσ

Εταιρεία

α) Αμοιβζσ Μελών Διοικθτικοφ υμβουλίου και
Διευκυντικών τελεχών
31 Μαρτίου 2011

31 Μαρτίου 2010

31 Μαρτίου 2011
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Μιςκοί
Εργοδοτικζσ Ειςφορζσ

51.264
8.336

58.763
9.725

51.264
8.336

58.763
9.725

Σφνολο Ραροχϊν

59.600

68.488

59.600

68.488

31 Μαρτίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2010

31 Μαρτίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2010

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω
εξόδου
από τθν υπθρεςία

131.845

108.251

131.845

108.251

β) υναλλαγζσ με Μζλθ Διοικθτικοφ
υμβουλίου
Αμοιβζσ για παροχι νομικϊν υπθρεςιϊν

31 Μαρτίου 2011
0

31 Μαρτίου 2010
15.000

31 Μαρτίου 2011
0

31 Μαρτίου 2010
15.000

Εκτόσ από τισ ανωτζρω αμοιβζσ δεν υπάρχουν άλλεσ ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα με μζλθ του ΔΣ ι ςυνδεμζνα μζρθ.

18. υναλλαγζσ και υπόλοιπα με εταιρείεσ ομίλου Marfin Popular bank public co.ltd
Όμιλοσ
31 Μαρτίου 2011
31 Μαρτίου 2010
Ζςοδα Ενοικίων
Ζςοδα Τόκων
Ζξοδα Τόκων
Λοιπά ζξοδα

712.146
35.796
(46.567)
540

490.773
15.668
(18)
7.958

Όμιλοσ
31 Μαρτίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2010
Εγγυιςεισ Μιςκωμάτων
Κατακζςεισ όψεωσ και
προκεςμίασ
Μακροχρόνιεσ Δανειακζσ
Υποχρεϊςεισ
Βραχυπρόκεςμεσ
Δανεικζσ Υποχρεϊςεισ

Εταιρεία
31 Μαρτίου 2011
31 Μαρτίου 2010
529.659
27.943
(9)
540

490.773
15.668
(18)
7.958

Εταιρεία
31 Μαρτίου 2011
31 Δεκεμβρίου 2010

427.855

371.171

423.731

312.694

3.043.120

2.458.545

3.043.120

2.458.545

6.586.728

6.621.755

614.333

475.000

19. ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΜΕΣΑΓΕΝΕΣΕΡΑ ΣΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Δεν υπάρχουν γεγονότα που ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι λειτουργία τθσ Εταιρείασ και του Ομίλου.
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Ακινα, 11 Μαϊου 2011

Ο Ρρόεδροσ του ΔΣ

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ

Ο Ρροϊςτάμενοσ Λογιςτθρίου

Θ. ΒΟΛΟΝΑΣΘΣ

Ι. ΑΑΓΙΩΓΘΣ

Δ. ΓΙΟΒΑΝΑΚΘΣ

Α.Δ.Τ. Ξ 131760

Α.Δ.Τ. ΑΒ 573709

Α.Δ.Τ. ΑΗ 571767
Α.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 882/99 ΑϋΤΑΞΘ
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