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Γειώζεηο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

(ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007) 
 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΔΚΡΟΦ Α.Δ. : 

 

1. Γεκήηξηνο Υ. Κιψλεο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  

2. Γεκήηξηνο Γ. Αλησλάθνο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

3. Πέηξνο Κ. νπξέηεο,  Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηα καο, εηδηθψο νξηζζέληεο πξνο ηνχην απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

ηεο εηαηξείαο δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε:  

α) Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΚΔΚΡΟΦ Α.Δ. γηα ηελ ρξήζε 01.01.2010 - 

31.12.2010, νη νπνίεο θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, 

απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή 

ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ελνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν. 

 

β)  Ζ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ 

εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ ελνπνηείηαη 

κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηνηέξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη. 

 

Παιαηό Φπρηθό,  28 Μαξηίνπ 2011 

Οη δεινχληεο 

 

   

Γεκήηξηνο Υ.  Κιώλεο Γεκήηξηνο Γ. Αλησλάθνο Πέηξνο Π. νπξέηεο 

Πξφεδξνο Γ.. Αληηπξφεδξνο Γ..  Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
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Δηεζία Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
Γηα ηε  ρξήζε από 1  Ιαλνπαξίνπ  έσο  31  Γεθεκβξίνπ   2010 

 

ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ 
 

 

 

Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε  Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνξά ηελ 87ε 

εηαηξηθή ρξήζε 2010 (1.1.2010-31.12.2010), ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε, κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο  ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ( άξζξν  43
α
 § 3, φπσο ηξνπνπνηεζέλ απφ ηνλ 

Ν.3873/2010 ηζρχεη), θαζψο επίζεο θαη ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ηηο  επ’ απηνχ εθδνζείζεο 

εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

Ζ παξνχζα έθζεζε πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή κηα 

πεξηεθηηθή αλάιπζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη 

ηεο ζέζεο ηεο, θαζψο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη. 

 

Α. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο 

2010 θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010 (1.1.2010-

31.12.2010) κε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ηα αθφινπζα: 

α) Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 03.03.2010 εμέιεμε λέν επηακειέο 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φξηζε  ηα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο  

Διέγρνπ. 

β)  Ζ πψιεζε  κίαο κεδνλέηαο ηεο Δηαηξείαο (ζπληδηνθηεζίαο εμ εκηζείαο κε ηελ ΓΔΚ 

ΣΔΡΝΑ ΑΔ ), αληί  ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο 1,5 εθαη. Δπξψ.  ηελ Δηαηξεία αλαινγεί ην πνζφ 

ησλ 750 ρηι. επξψ. 

γ)  Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 15.06.2010, ε νπνία ελέθξηλε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009  

δ) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί ζηελ αγνξά αθηλήησλ ηεο πεξηνρήο, ηηο αληηθεηκεληθέο ηνπο αμίεο αιιά θαη ηηο 

δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηελ αγνξά αθηλήησλ δηαπίζησζε  

φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ νηθνπέδσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ απνζεκάησλ 

(αθίλεηα πξνο πψιεζε),  δελ ππεξβαίλνπλ ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο θαη δελ 

πξνέβε ζηελ επαλεθηίκεζε ηνπο.  

ε) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επίζεο ζεσξεί, φηη ε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ κε πνζνζηφ 10% ζην 

θεθάιαην ησλ εηαηξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 4.4 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

απεηθνλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά 

νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη ε νηθνλνκηθή ζέζε ησλ εηαηξηψλ απηψλ απφ ηελ έθζεζε 

εθηίκεζεο αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή ηνλ Μάξηην ηνπ 2010. 
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Σέινο απφ ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη ηνλ Μάξηην  2011 έιαβε ρψξα ε Έθηαθηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ απνθάζηζε ηελ Έθδνζε  θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνζνχ 

κέρξη ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (4.800.000,00 €) εκπξαγκάησο 

εμαζθαιηζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3156/2003 θαη εμνπζηνδφηεζε ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο λα απνθαζίζεη γηα ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ. 

 

Β. Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 
 

αα) Αλαθνξά ζηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνλ νπνίν ε Δηαηξεία ππάγεηαη: 

Ζ Δηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο επηηαγέο θαη ξπζκίζεηο  ησλ ππνρξεσηηθψλ 

θαλφλσλ πνπ ζεζπίδνπλ νη  ειιεληθνί Νφκνη αλαθνξηθά κε ηελ  εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηδίσο 

ηνπ Κ.Ν. 2190/1920,Ν. 3016/2002 θαη Ν. 3693/2008.  

Με ζθνπφ ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηεο  ζηηο επηηαγέο ηνπ πιένλ πξφζθαηνπ εμ απηψλ λφκνπ, 

δει. ηνπ Ν. 3873/2010, γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ε Δηαηξεία δειψλεη φηη θαηά ηελ 

παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή  πηνζεηεί ηνλ κφλν ππάξρνληα θνηλψο απνδεθηφ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ν νπνίνο  εθπνλήζεθε πξφζθαηα απφ ηνλ χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.), ζηνλ νπνίν δειψλεη φηη ππάγεηαη  θαη ηνπ νπνίνπ ην πιήξεο θείκελν 

βξίζθεηαη  αλαξηεκέλν  ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : 

 http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf. 

ηνλ παξαπάλσ Κψδηθα ελζσκαηψλνληαη νη απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, αιιά  

επηπιένλ απηψλ, πεξηιακβάλνληαη πξαθηηθέο  εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο δελ 

πεξηέρνληαη ζε λνκνζεηηθά θείκελα. 

Απνθιίζεηο  από ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνιόγεζή ηνπο. Δηδηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ δελ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία θαη εμήγεζε   

ησλ ιόγσλ κε εθαξκνγήο ηνπο.  

Ζ Δηαηξεία βεβαηψλεη φηη εθαξκφδεη φιεο  ηηο λνκνζεηηθέο  δηαηάμεηο, νη νπνίεο είλαη 

ππνρξεσηηθέο  γηα ηηο Δηζεγκέλεο εηαηξείεο  θαη νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί λνκνζεηηθά.  Οη 

παξαπάλσ δηαηάμεηο απνηεινχλ ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη πεξηιακβάλνληαη  καδί κε άιιεο εηδηθέο πξαθηηθέο θαη αξρέο ζηνλ 

Κψδηθα πνπ ε Δηαηξεία δήισζε φηη ππάγεηαη.   Απφ ηηο εηδηθέο απηέο πξαθηηθέο θαη αξρέο  

πθίζηαληαη ζήκεξα, νη παξαθάησ απνθιίζεηο:  

Μέξνο Α Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηα κέιε ηνπ.  

Ι. Ρόινο θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  δελ έρεη πξνβεί ζηε ζχζηαζε θακίαο άιιεο επηηξνπήο, πιελ  απηήο 

ηνπ Νφκνπ 3693/2008, δηφηη  ε νξγαλσηηθή δνκή  ηεο Δηαηξείαο  δελ  δηθαηνινγεί ηελ χπαξμε 

άιισλ επηηξνπψλ.  

ΙΙΙ. Ρόινο θαη απαηηνύκελεο ηδηόηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ δηνξίδεη αλεμάξηεην Αληηπξφεδξν, αιιά εθηειεζηηθφ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

εθηειεζηηθήο ηνπ εμνπζίαο.  

IV.Καζήθνληα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf
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Γελ έρνπλ ζεζπηζζεί  πνιηηηθέο  δηαρεηξίζεσο ζπγθξνχζεσο ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ Δηαηξεία. Χζηφζν ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

γλσξίδνπλ φηη νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ έγθαηξα ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηα ίδηα ζπκθέξνληά ηνπο πνπ ηπρφλ αλαθχςνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ 

Δηαηξεία, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, κε απηψλ ηεο Δηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κε 

απηήλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42
ε
 παξ.5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920  

Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε γλσζηνπνηήζεσο άιισλ επαγγεικαηηθψλ δεζκεχζεσλ ή 

ζπκκεηνρήο ζε Γηνηθεηηθά πκβνχιηα άιισλ εηαηξεηψλ, ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

V. Αλάδεημε ππνςεθίσλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

Γελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε  χπαξμε επηηξνπήο αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ, θαζψο ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εηζεγείηαη πξνο ηνπο κεηφρνπο  γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ  λένπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

VΙ. Λεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Γελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζέζπηζε  εηδηθνχ  θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαζψο νη αξκνδηφηεηεο ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ  θαζνξίδνληαη  

επαξθψο ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. 

Γελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε  εκεξνινγίνπ  ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  Οη ζπλεδξηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη  νπνηεδήπνηε παξαζηεί πξνο ηνχην αλάγθε  

ηεο Δηαηξείαο  ή επηβάιιεηαη απφ ηνλ Νφκν.  

Γελ πξνβιέπεηαη ε ππνζηήξημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ  

απφ εμεηδηθεπκέλν γξακκαηέα . 

Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε  γηα δηελέξγεηα  ζπλαληήζεσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ  απνθιεηζηηθά κε  ηα κε εθηειεζηηθά κέιε  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  γηα ηελ 

επίδνζε θαη ηηο ακνηβέο ηνπο.  

Γελ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο ελεκεξψζεσο ησλ λέσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, νχηε ηέηνηα γηα ηελ δηαξθή επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο ηα κέιε  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ελεξγά επαγγεικαηηθά. 

Γελ ππάξρεη πξφβιεςε  παξνρήο πφξσλ  πξνο ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  

γηα ηελ  εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο  θαη γηα ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, 

θαζψο, εθφζνλ παξαζηεί ηέηνηα αλάγθε, εγθξίλνληαη ηα ζρεηηθά πνζά απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο.  

VΙΙ. Αμηνιόγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Γελ ππάξρεη δηαδηθαζία αμηνινγήζεσο  ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ   θαη ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ νχηε ηεο επηδφζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

 Μέξνο Β. Δζσηεξηθόο Έιεγρνο  

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3016/2002, φζνλ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο 

θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ έρεη ζεζπίζεη εηδηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ Διέγρνπ, νχηε έρεη πξνβεί ζε αμηνιφγεζή 

ηνπ.  

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ  δελ ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο  θαη΄ έηνο. 

Δθφζνλ ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ρξεηαζηεί λα  ρξεζηκνπνηήζεη εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο ζα ηεο 

δηαηεζνχλ ηα απαηηνχκελα θνλδχιηα θαηά πεξίπησζε.   

Μέξνο Γ. Ακνηβέο 

Γελ ππάξρεη Δπηηξνπή Ακνηβψλ, θαζψο θαλέλα κέινο  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ 

ακείβεηαη απφ ηελ Δηαηξεία. 

 

ββ)   Δπηπιένλ πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία  

Ζ Δηαηξεία δελ  εθαξκφδεη επηπιένλ πξαθηηθέο   εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, αιιά εθαξκφδεη  

κφλνλ  φηη πξνβιέπεηαη απφ  ηελ θείκελε  λνκνζεζία.  

 

γγ) Πεξηγξαθή ησλ θύξησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζπζηεκάησλ  Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

ηα ζπζηήκαηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πεξηιακβάλεηαη ρξνλνδηάγξακκα δηελέξγεηαο 

ειέγρσλ πνπ ππνβάιιεηαη  ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θάζε εμάκελν, θαζψο θαη ηξηκεληαία 

πνξίζκαηα δηελέξγεηαο ειέγρσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελεκεξψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ, εθφζνλ απηή δηαπηζηψζεη ζνβαξά δεηήκαηα ειέγρνπ ή/θαη πξαθηηθψλ  αλαθνξηθά 

κε ηηο αδπλακίεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ηε 

ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα 

επηζθνπψληαο : ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο επθαηξίεο αιιά θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη 

επηζεσξψληαο ζε ηαθηηθή βάζε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο 

απφδνζε, πξαγκαηνπνηψληαο ζχγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ θαη ηέινο πηνζεηψληαο ζρέδηα δξάζεο κε ζηφρν ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγηθή 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε. 

Ζ Δηαηξεία ζε εκεξήζηα βάζε αλαιχεη ηα απνηειέζκαηα ζε φια ηα ζεκαληηθά πεδία ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

δδ)  Αλαθνξά ζε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γ), (δ), (ζη) , (ε) θαη (ζ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ : 

Οη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ (γ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Οδεγίαο 

2004/25/ΔΚ εκπεξηέρνληαη ήδε ζε άιιν ηκήκα ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 4 § 7 ηνπ λ.3556/2007. 

 ρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ (δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο 

Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ, δελ πθίζηαληαη θαλελφο είδνπο ηίηινη ηεο Δηαηξείαο νη νπνίνη λα 

παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ ζηνπο θαηφρνπο. 

 ρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ (ζη) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο 

Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ, δελ πθίζηαηαη θαλελφο είδνπο πεξηνξηζκφο ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ. 

ρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ (ε) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο 

Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ, ν δηνξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  γίλεηαη απφ ηελ 
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Γεληθή πλέιεπζε  θαηφπηλ ζρεηηθήο πξνηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε 

αληηθαηάζηαζεο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην λέν κέινο εθιέγεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ε εθινγή ηνπ ππνβάιιεηαη πξνο επηθχξσζε ζηελ επφκελε Γεληθή 

πλέιεπζε.  Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο πξνυπνζέηεη ηε ιήςε ζρεηηθήο  

εγθξηηηθήο απφθαζεο  ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Κ.Ν. 

2190/1920 

 Οη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ (ζ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Οδεγίαο 

2004/25/ΔΚ, εκπεξηέρνληαη ήδε ζε άιιν ηκήκα ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηηο πξφζζεηεο  πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 4 § 7 ηνπ λ.3556/2007. 

 

εε)  Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ  

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ  είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο  θαη  δηθαηνχηαη 

λα απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία. Οη απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη  ηνπο 

απφληεο  ή δηαθσλνχληεο κεηφρνπο.  

Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκνδία λα απνθαζίδεη γηα: α) Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ, β) Αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, γ) Δθινγή Μειψλ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δ) Δθινγή Διεγθηψλ, ε) Έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζη) Γηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδψλ, δ) πγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, 

αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο θαη ε) Γηνξηζκφ Δθθαζαξηζηψλ.  

 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα 

άιινπ Γήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ Γήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο. 

Δπεηδή νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ε Γεληθή 

πλέιεπζε κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε 

ζπλεδξίαζε ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν ή εάλ ην αηηεζνχλ 

κέηνρνη  πνπ εθπξνζσπνχλ ην θαηά Νφκν απαηηνχκελν πνζνζηφ.  

Ζ Γεληθή πλέιεπζε, κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη εθείλεο πνπ 

εμνκνηψλνληαη κε απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

νξηδφκελε γηα ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο νπνίεο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη κε εξγάζηκεο εκέξεο. 

Ζ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε εκέξα ηεο 

ζπλεδξίαζήο ηεο δελ ππνινγίδνληαη. 

ηελ πξφζθιεζε ησλ Μεηφρσλ ζε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη  θαη΄ 

ειάρηζην ε εκεξνρξνλνινγία  θαη ε ψξα ηεο ζπλεδξηάζεσο, ε αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ 

νηθήκαηνο πνπ ζα ζπλέιζεη,  ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,  νη κέηνρνη πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ην αζθήζνπλ. Πξέπεη επίζεο λα 

γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο, φπνπ βξίζθεηαη ην πιήξεο θείκελν ηεο 

πξνζθιήζεσο.  

Ζ Γεληθή πλέιεπζε  βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα  γηα ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ Μέηνρνη, νη νπνίνη 

εθπξνζσπνχλ  ηνπιάρηζηνλ ην έλα πέκπην ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  
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 Δάλ θαηά ηελ πξψηε απηή  ζπλεδξίαζε δελ ζπληειεζζεί  απαξηία, ε πλέιεπζε θαιείηαη εθ 

λένπ κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο, κεζνιαβνχληνο πάληνηε δηαζηήκαηνο δέθα ηνπιάρηζηνλ 

πιήξσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο  ζρεηηθήο πξφζθιεζεο κέρξη ηελ εκέξα 

ηεο ζχγθιεζεο ηεο επαλαιεπηηθήο πλέιεπζεο. Ζ επαλαιεπηηθή πλέιεπζε  βξίζθεηαη ζε 

απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο, επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηαηάμεσο, 

νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ 

εθπξνζσπείηαη ζε απηήλ.  

 Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν 

ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε 

κε επίηεπμεο απαξηίαο. 

Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο   ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία  ησλ ςήθσλ 

πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηήλ.  

Καη’ εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο 

Δηαηξείαο, ζηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, ζηελ επαχμεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ Μεηφρσλ, ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ πξνβιέπεηαη 

απφ ην Καηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1  ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, εθηφο εάλ 

επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ζηε κείσζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Ν. 

2190/20, ζηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ζηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, 

κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, παξνρή ή αλαλέσζε 

εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην 

λφκν, ε πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηαηάμεσο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ’ απηήλ Μέηνρνη 

εθπξνζσπνχληεο ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Δάλ δελ ζπληειεζζεί απηή ε  απαξηία ε  επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε  βξίζθεηαη  ζε  

απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, φηαλ 

εθπξνζσπείηαη ζε απηήλ ην ήκηζπ (1/2)   ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ. Δάλ δελ ζπληειεζζεί θαη απηή  ε απαξηία  ζπλέξρεηαη  δεχηεξε επαλαιεπηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ 

ηεο αξρηθήο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο, φηαλ εθπξνζσπείηαη ζε  απηήλ ην έλα πέκπην  (1/5) 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Δηαηξηθνχ Κεθαιαίνπ. 

ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά κέρξη λα πεξαησζνχλ νη Αξραηξεζίεο  ν 

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή φηαλ θσιχεηαη ή είλαη απψλ, νη αλαπιεξσηέο ηνπ. 

Ο Πξφεδξνο πξνζιακβάλεη Γξακκαηέα  απφ ηνπο παξφληεο Μεηφρνπο ή εάλ ν αξηζκφο ηνπο 

είλαη αλεπαξθήο θαη εθηφο απηψλ. Μεηά ηελ επηθχξσζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

θαηαιφγνπ φζσλ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηήλ, ε Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη 

ακέζσο, κε κπζηηθή ςεθνθνξία δηα ςεθνδειηίσλ,  ηνλ Πξφεδξφ ηεο  θαη έλαλ ή δχν  

Γξακκαηείο απφ ηνπο παξφληεο Μεηφρνπο ή εάλ ν αξηζκφο ηνπο είλαη αλεπαξθήο θαη εθηφο 

απηψλ. Ο έλαο ή  νη δχν Γξακκαηείο, εθηεινχλ ρξέε ςεθνιεθηψλ. 

Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πνπ δεκνζηεχζεθε. 
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 Ζ Ζκεξήζηα Γηάηαμε  θαηαξηίδεηαη απφ ην  Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη  πεξηιακβάλεη  κφλνλ 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ πλέιεπζε θαη επί πιένλ απηέο πνπ 

ηπρφλ θνηλνπνηνχληαη δέθα πέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ  ηε πλέιεπζε εγγξάθσο απφ  

κεηφρνπο πνπ θαηέρνπλ  ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπιάρηζηνλ ηνπ φινπ Δηαηξηθνχ Κεθαιαίνπ.  

Σα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, θαηαρσξνχληαη ζε 

πεξίιεςε  ζε εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο θαη ηνλ  Γξακκαηέα  ηεο. Μεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε Μεηφρνπ ν Πξφεδξνο ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο 

γλψκεο ηνπ. ην ίδην  βηβιίν θαηαρσξείηαη θαη ν θαηάινγνο ησλ Μεηφρσλ πνπ παξαζηάζεθαλ 

ή αληηπξνζσπεχζεθαλ  ζηε Γεληθή πλέιεπζε.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε έρεη φπνηνο  εκθαλίδεηαη σο 

Μέηνρνο  ζηα αξρεία ηνπ πζηήκαηνο Άπισλ Σίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε «Διιεληθά 

Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ» («Δ.Υ.Α.Δ.»), ζην νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξείαο. 

Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

βεβαίσζεο ηνπ παξαπάλσ θνξέα, ή, ελαιιαθηηθά κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο 

Δηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ σο άλσ θνξέα.  Ζ ηδηφηεηα ηνπ Μεηφρνπ πξέπεη  λα πθίζηαηαη 

θαηά ηελ  Ζκεξνκελία Καηαγξαθήο (record date), δειαδή θαηά ηελ έλαξμε ηεο (5
εο

) πέκπηεο 

εκέξαο πξηλ απφ ηε πλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο   θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε, 

ή ελαιιαθηηθά ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ηεο  κεηνρηθήο ηδηφηεηαο ζα πξέπεη λα πεξηέιζεη 

ζηελ Δηαηξεία  ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε (3
ε
)  εκέξα πξηλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο.  

Έλαληη ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε κφλνλ φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Μεηφρνπ θαηά ηελ αληίζηνηρε Ζκεξνκελία 

Καηαγξαθήο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920, ν ελ ιφγσ Μέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηά ηεο.  

Ζ άζθεζε ησλ παξαπάλσ  δηθαησκάησλ (ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ) δελ πξνυπνζέηεη ηε 

δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ, νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε 

νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ Ζκεξνκελία Καηαγξαθήο θαη ζηελ εκεξνκελία  δηεμαγσγήο 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Κάζε κεηνρή δίλεη ην δηθαίσκα κίαο (1) ςήθνπ. 

Ο Μέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο, είηε κέζσ 

αληηπξνζψπσλ. Κάζε Μέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Ννκηθά 

πξφζσπα Μέηνρνη κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη 

ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα. Χζηφζν, αλ ν Μέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο 

εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ 

εκπνδίδεη ηνλ ελ ιφγσ Μέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε κε ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αληηπξφζσπνο 

πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζνηέξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε Μέηνρν.  

Ο αληηπξφζσπνο Μεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξεία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν κπνξεί λα 

είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν 
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αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα, πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ 

Μεηφρνπ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα πξνθχπηεη ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ ηδίσο φηαλ ν αληηπξφζσπνο είλαη: α) Μέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο 

Δηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ε νπνία ειέγρεηαη απφ ην Μέηνρν απηφλ, 

β) κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ή Μεηφρνπ πνπ 

αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ 

Μέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, γ) ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο 

Δηαηξείαο ή Μεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ Μέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, δ) ζχδπγνο ή 

ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

(α) έσο (γ).  

Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ Μεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη 

ζηελ Δηαηξεία κε ηνπο ίδηνπο ηχπνπο, ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ: α) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή 

πλέιεπζε, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 39 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηζρχεη, β)  ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε Γεληθήο 

πλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 39 παξ. 2 

ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηζρχεη θαη γ)  ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα 

αλαβάιεη κία θνξά κφλν απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 39 

παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηζρχεη. 

Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 39 παξ. 4 εδάθην 1 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920, σο ηζρχεη.  Δπίζεο, κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) 

ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα 

αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, εθφζνλ είλαη Σαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία 

δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο 

Δηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε 

ηεο Δηαηξείαο κε απηνχο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 39 παξ. 4 εδάθην 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, 

σο ηζρχεη. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ 

παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα 

πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ 

αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο 

Δηαηξείαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 39 παξ.5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηζρχεη. 
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Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα ηεο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε.  

ε φιεο ηηο  παξαπάλσ πεξηπηψζεηο  νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηε 

κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε 

ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηζρχεη. 

Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην αξκφδην Γηθαζηήξην 

ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, εάλ πηζαλνινγείηαη φηη κε ηηο θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο 

παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ή ησλ απνθάζεσλ 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 40 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο 

ηζρχεη. 

Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην αξκφδην Γηθαζηήξην θαηά ηα 

νξηδφκελα παξαπάλσ, έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ 

ππνζέζεσλ θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο 

επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 40 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920, σο ηζρχεη. 

Οη αηηνχληεο ηνλ έιεγρν κέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ζην δηθαζηήξην ηε κεηνρηθή ηνπο 

ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

δηθαηψκαηνο.  

ζη)  Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο είλαη 

αξκφδην  λα απνθαζίδεη  γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ηε 

δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ λφκνπ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ ζεκάησλ επί ησλ νπνίσλ έρεη αξκνδηφηεηα λα 

απνθαζίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.  Τπνρξέσζε θαη θαζήθνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ είλαη ε πξνάζπηζε  ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο θαζψο  θαη  ε 

δηαζθάιηζε δίθαηεο θαη ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ κεηφρσλ. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ερεκχζεηα  αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα θαη ηηο 

ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπο σο εθ ηεο ηδηφηεηφο ηνπο, θαζψο θαη 

λα απέρνπλ απφ  νπνηαδήπνηε πξάμε θαηάρξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Απαγνξεχεηαη 

ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ζε θάζε ηξίην πξφζσπν ζην νπνίν έρνπλ 

αλαηεζεί αξκνδηφηεηέο ηνπ λα επηδηψθνπλ ίδηα νθέιε, ηα νπνία αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα 

ηεο Δηαηξείαο.  

 Ζ Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ πέληε (5) έσο  ελλέα (9) Μέιε, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία  θαη κε απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνχκελσλ ζε απηήλ κεηφρσλ.  Σα  κέιε ηνπ 
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Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ή άιια, θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα- φρη κέηνρνη. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ, ε ςεθνθνξία  

επαλαιακβάλεηαη σο πξνο απηνχο. 

Δπηηξέπεηαη ε εθινγή αλαπιεξσκαηηθψλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν αξηζκφο ησλ 

νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ηνπο εθιέγεη θαη 

είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ νξίνπ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ θαη ν αξηζκφο απηψλ δελ κπνξεί 

θαη΄  αλψηαην φξην λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εθιεγέλησλ ηαθηηθψλ κειψλ απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε. Σα αλαπιεξσκαηηθά Μέιε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ 

αλαπιήξσζε, Μέινπο ή Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή 

απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν.  

Σα Μέιε ηνπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη γηα κία ηεηξαεηία (4εηία), ε νπνία αξρίδεη 

απφ ηελ εθινγή ηνπο θαη  παξαηείλεηαη  κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο  

πξέπεη λα ζπλέιζεη  ε ακέζσο  επφκελε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. Σα εμεξρφκελα Μέιε 

κπνξνχλ λα επαλεθιεγνχλ θαη είλαη ειεχζεξα αλαθιεηά.   

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ν Νφκνο, ην 

Καηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ην απαηηνχλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα 

ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζε άιιν ηφπν εθηφο ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο είηε ζηελ εκεδαπή, είηε ζηελ 

αιινδαπή, εθφζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα Μέιε ηνπ 

θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Δπηηξέπεηαη, ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη δηαηάμεσλ, λα ζπλεδξηάδεη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ηειεδηάζθεςε. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξφζθιεζε πξνο ηα Μέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή 

απηψλ ζηε ζπλεδξίαζε. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ην αλαπιεξσηή ηνπ, κε 

πξφζθιεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα Μέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

απφ ηε ζπλεδξίαζε. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη 

ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ. 

Σε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δχν (2) απφ ηα Μέιε ηνπ κε 

αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν απηνχ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα 

ζπγθαιέζνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζπλέιζεη εληφο πξνζεζκίαο 

επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ηελ αίηεζε πξέπεη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, 

λα αλαθέξνληαη, κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Αλ δελ ζπγθιεζεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ εληφο 

ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, επηηξέπεηαη ζηα Μέιε πνπ δήηεζαλ ηε ζχγθιεζε λα ζπγθαιέζνπλ 

απηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ 

πξνζεζκίαο ησλ επηά (7) εκεξψλ, γλσζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηα ινηπά Μέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε 

εηδηθφ βηβιίν, πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. Ύζηεξα απφ 

αίηεζε Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα 
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πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη επίζεο θαηάινγνο 

ησλ παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

Σα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη απφ φια ηα παξαζηάληα ή αληηπξνζσπεπζέληα θαηά 

ηε ζπλεδξίαζε Μέιε ηνπ. 

Ζ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθφκε θαη αλ δελ 

έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε. Αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ εθδίδνληαη επίζεκα απφ ηνλ Πξφεδξν ή  ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο 

Δηαηξείαο, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο, φηαλ παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ εθάζηνηε ελ ελεξγεία Μειψλ ηνπ.  Γηα 

ηελ  εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ απαξηίαο, παξαιείπεηαη ην ηπρφλ  θιάζκα πνπ πξνθχπηεη. 

Σα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ  λα αλαζέηνπλ  κε  επηζηνιή ηνπο  ηελ 

αληηπξνζψπεπζή ηνπο  ζε άιιν Μέινο θαηά ηηο  ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ. Κάζε  

χκβνπινο κπνξεί  λ’ αληηπξνζσπεχζεη εγθχξσο κφλνλ έλαλ χκβνπιν. Γηα ηε  ζπλεδξίαζε  

πξέπεη πάλησο λα παξίζηαληαη  απηνπξνζψπσο ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα Μέιε. Οη  απνθάζεηο 

ηνπ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη έγθπξα  κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ Μειψλ πνπ είλαη παξφληα  

θαη εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη Μέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε Μειψλ ηνπ πνπ 

παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Ζ 

εθινγή απηή είλαη δπλαηή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαπιήξσζε ησλ παξαπάλσ Μειψλ δελ 

είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά Μέιε, πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

Ζ αλσηέξσ εθινγή απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ 

Μειψλ, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ Μέινπο 

πνπ αληηθαζίζηαηαη. Ζ απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β 

ηνπ Κ.Ν. 2190/20 θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή 

Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη 

αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο 

Μέινπο ή Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα Μέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ 

ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

ειιεηπφλησλ Μειψλ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ 

αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα Μέιε απηά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ 

ηξηψλ (3). 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα  Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνκέλνπλ, αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ 

ζθνπφ ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Σν ζεκεξηλφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εμειέγε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 03.03.2010, είλαη επηακειέο απνηειείηαη απφ ηξία 
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εθηειεζηηθά κέιε θαη ηέζζεξα κε εθηειεζηηθά, εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν είλαη αλεμάξηεηα,  θαη 

ε  ζχλζεζή ηνπ είλαη  ε αθφινπζε: 

 Γεκήηξεο Υ. Κιψλεο, Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Δθηειεζηηθφ Μέινο),  

Πηπρηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γηδάθησξ Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ (M.Sc & Ph.D. in Economics) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ. 

 Γεκήηξηνο Γ. Αλησλάθνο, Αληηπξφεδξνο, (Δθηειεζηηθφ Μέινο), Πηπρηνχρνο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ηνπ Πνιπηερλείνπ Θεζζαινλίθεο θαη Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβεηνπ Πνιπηερλείνπ.  

 Πέηξνο Κ. νπξέηεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο (Δθηειεζηηθφ Μέινο), Γηπισκαηνχρνο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Kαηέρεη 

MSc ηνπ CITY University of London θαη International ΜΒΑ ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 Ησάλλα Α. Σαζηά, (κε Δθηειεζηηθφ Μέινο), Πηπρηνχρνο Ννκηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 Αγγειήο Κ. Παππάο, (κε Δθηειεζηηθφ Μέινο), Πηπρηνχρνο Αξρηηέθησλ - Μεραληθφο 

ηνπ IUAV.  

 σηήξηνο Ν. Φίινο, (Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο),  Οηθνλνκνιφγνο. 

 Πεξηθιήο . Σζνχηζνπξαο (Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο), Πηπρηνχρνο ηεο 

Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ.  

Καηά ην έηνο 2010 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζπλεδξίαζε είθνζη δχν θνξέο. ε 

φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ, πιελ ηξηψλ πνπ απνπζίαδε έλα κέινο, παξαζηάζεθαλ φια ηα  κέιε 

ηνπ.  

 
Ζ παξαπάλσ Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  απνηειεί εηδηθφ ηκήκα  ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010. 

 

Γ. Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο  

Δθηηκάηαη φηη  πθίζηαληαη νη ζπλήζεηο θίλδπλνη πνπ παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα, ελψ αβεβαηφηεηα πθίζηαηαη σο πξνο ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ πσιήζεσλ θαηά ηελ 

επφκελε ρξήζε. Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη απηή ηε ζηηγκή πξνο πψιεζε κηα  κεδνλέηα ζε ππφ 

αλέγεξζε ζπγθξφηεκα ηδηνθηεζίαο ηεο θαηά 50% θαζψο θαη νξηζκέλα απφ ηα εληφο ζρεδίνπ 

νηθφπεδά ηεο. Γελ είλαη δπλαηή φκσο νπνηαδήπνηε πξφβιεςε, ππφ ηηο παξνχζεο κάιηζηα 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο θηεκαηαγνξάο, γηα ηηο πσιήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά 

ηε ρξήζε 2011.  

Οη ζπλήζεηο θίλδπλνη πνπ εθηίζεηαη ε εηαηξεία είλαη νη αθφινπζνη:  

Κίλδπλνο εύινγεο αμίαο   

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα θαη ρξήζε εθηηκήζεσλ ππνζέζεσλ θαη 

παξαδνρψλ ζρεηηθά κε  ηελ εχινγε αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο αιιά θαη ηελ εχινγε 
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αμία ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηεο ηίηισλ, νη νπνίεο ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα δηαθέξνπλ απφ ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα.  

 

Κίλδπλνο ηηκώλ  

Ζ εηαηξία εθηίζεηαη ζην θίλδπλν κεηαβνιψλ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαη ησλ κηζζσκάησλ. 
 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

Σελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2010 νη ηξαπεδηθέο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαλ 

ζην πνζφ ησλ 3.850 ρηιηάδσλ επξψ, είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη είραλ ζπλαθζεί κε 

θπκαηλφκελν επηηφθην. Ζ επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο θαζψο θαη ζηε Καζαξή 

ζέζε ηεο εηαηξίαο κηαο αχμεζεο ή κείσζεο ησλ επηηνθίσλ θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα ζα 

ήηαλ ±  35 ρηιηάδεο επξψ θαηά ηελ 31/12/2010 θαη ± 26 ρηιηάδεο επξψ θαηά ηελ 31/12/2009. 
 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο  

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο 

εκπξαγκάησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ παξέρνπλ ζηελ εηαηξεία ηα ζπκβφιαηα πσιήζεσλ. 
 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξείαο επηθεληξψλεηαη ζηελ δηαρείξηζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ θαη εθξνψλ γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν, ψζηε – θάησ απφ θπζηνινγηθέο 

ζπλζήθεο - ε εηαηξεία λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηακεηαθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο.  

 

 

Ζ ιεθηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη σο εμήο: 
 

Καηά ηην 31 Γεκεμβρίοσ 2010 
Έως 1 
μήνα 

1-3 
μήνες 

3-12 
μήνες 1-5 έηη 

Πάνω 
από       
5 έηη ύνολο 

Ρεσζηόηηηα απαιηήζεων  
      Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

   
2 

 
2 

Πειάηεο 
     

0 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 
  

124 
  

124 

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 8         8 

ύνολο Απαιηήζεων 8 0 124 2 0 134 

Ρεσζηόηηηα σποτρεώζεων 
      Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ 

    
45 45 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
   

4.118 
 

4.118 

Λνηπέο Υπνρξεώζεηο   153 3.850     4.003 

ύνολο Τποτρεώζεων 0 153 3.850 4.118 45 8.166 

       σνολικό Άνοιγμα Ρεσζηόηηηας 8 (153) (3.726) (4.116) (45) (8.032) 
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Καηά ηην 31 Γεκεμβρίοσ 2009 
Έως 1 
μήνα 

1-3 
μήνες 

3-12 
μήνες 1-5 έηη 

Πάνω 
από       
5 έηη ύνολο 

Ρεσζηόηηηα απαιηήζεων        

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό    1  1 

Πειάηεο      0 
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο   187   187 

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 8         8 

ύνολο Απαιηήζεων 8 0 187 1 0 196 

Ρεσζηόηηηα σποτρεώζεων       

Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ     43 43 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    4.202  4.202 

Λνηπέο Υπνρξεώζεηο   89 3.285     3.374 

ύνολο Τποτρεώζεων 0 89 3.285 4.202 43 7.619 

       

σνολικό Άνοιγμα Ρεσζηόηηηας 8 (89) (3.098) (4.201) (43) (7.423) 

 

εκείσζε: ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ € 3.990 ρηι. γηα ηε ρξήζε 2010 έλαληη € 4.074 ρηι. ηεο 

ρξήζεο 2009. 

 

Γ. εκαληηθέο ζπλαιιαγέο  πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμύ ηεο εηαηξείαο  θαη ζπλδεδεκέλσλ 

κε απηήλ πξνζώπσλ  

 

Οη ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζηεθαλ θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνο απηήλ πξνζψπσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

Γ.Λ.Π. 24, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  ρξήζεσο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

  
1/1-31/12/2010 Αηηηνινγία 

  

ΔΡΗ 
ΑΚΙΝΗΣΩΝ 

Α.Δ. 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΑ 
ΣΔΛΔΥΗ        

& ΜΔΛΗ Γ.. ΤΝΟΛΟ 
 α Εηζξνέο 18 0 18 Έζνδα απφ Δλνίθηα θαη απφ παξνρή 

ππεξεζηψλ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη 

πξνψζεζεο πσιήζεσλ 
β Εθξνέο 0 0 0  

γ Απαηηήζεηο 9 0 9 Πξνθαηαβνιή βάζεη ζπκθσλεηηθνχ 

εθηέιεζεο έξγνπ.  «Δθηέιεζε εξγαζηψλ 

δηνξζψζεσλ –επηζθεπψλ» ζηα 

θαηαζηήκαηα ηεο Π. Αγνξάο Φπρηθνχ 

ηδηνθηεζίαο ηεο ΚΔΚΡΟΦ ΑΔ. 
δ Υπνρξεώζεηο 29 0 29 Τπνρξεψζεηο απφ εηζπξάμεηο εγγπήζεσλ 

ελνηθίσλ 6 .455 & δαπάλεο γηα ινγ/ζκφ 

ηξίησλ (Έμνδα γηα ηελ Παι.  Αγνξά  πνπ 

θαηέβαιε ε ΔΡΖ ΑΔ γηα ινγ. ηεο 

ΚΔΚΡΟΦ € 22.177)  
ε Σπλαιιαγέο θαη ακνηβέο 

δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ 
ηεο δηνίθεζεο 

0 96 96 Έμνδα κηζζνδνζίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ 

ζη Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε 
θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 

0 0 0 

 δ Υπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά 
ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο  

0 0 0 
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  1/1-31/12/2009 

  

ΔΡΗ 
ΑΚΙΝΗΣΩΝ 

Α.Δ. 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΑ 
ΣΔΛΔΥΗ        

& ΜΔΛΗ Γ.. ΤΝΟΛΟ Αηηηνινγία 
α Έζνδα 21 0 21 Έζνδα απφ Δλνίθηα θαη απφ παξνρή 

ππεξεζηψλ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

θαη πξνψζεζεο πσιήζεσλ 

β Έμνδα 0 0 0  

γ Απαηηήζεηο 1 0 1 Πξνθαηαβνιή βάζεη ζπκθσλεηηθνχ 

εθηέιεζεο έξγνπ.  «Δθηέιεζε  εξγαζηψλ 

δηνξζψζεσλ –επηζθεπψλ» ζηα 

θαηαζηήκαηα ηεο Π. Αγνξάο Φπρηθνχ 

ηδηνθηεζίαο ηεο ΚΔΚΡΟΦ ΑΔ. 

δ Υπνρξεώζεηο 6 0 6 Τπνρξεψζεηο απφ εηζπξάμεηο εγγπήζεσλ 

ελνηθίσλ 

ε Σπλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ 
ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 

0 102 102 

Έμνδα κηζζνδνζίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ 

ζη Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε 
θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0 0 0  

δ Υπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά 
ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο  0 0 0  

 

Ζ ΔΡΖ ΑΚΗΝΖΣΧΝ Α.Δ. είλαη ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ζηελ νπνία ε ΚΔΚΡΟΦ Α.Δ. 

ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 46,20%. 

 

Δ. Δμέιημε, επηδόζεηο θαη ζέζε ηεο εηαηξείαο – ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο επηδόζεσλ  

 

1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ 

 

Σα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Δηαηξείαο γηα ην 2010 παξνπζίαζαλ ηηο παξαθάησ κεηαβνιέο 

ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηεο ρξήζεο 2009 

πγθεθξηκέλα, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ Καηάζηαζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο 

ρξήζεο 01/01 – 31/12/2010, ν Κχθινο Δξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε 768 ρηιηάδεο €, 

έλαληη 18 ρηιηάδσλ € ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ελψ νη δεκηέο πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε 1.038 

ρηιηάδεο €, έλαληη  1.175  ρηιηάδσλ € ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σέινο νη δεκηέο κεηά απφ 

Φφξνπο αλήιζαλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 2010 ζε 955 ρηιηάδεο €, έλαληη 1.149 ρηιηάδσλ € ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 

ηε ρξήζε 2010 ζεκεηψζεθε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, έλαληη ηεο ρξήζεσο 2009, ν 

νπνίνο είρε πεξηνξηζηεί  ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη δελ ππήξραλ πσιήζεηο αθηλήησλ. ηε 

ρξήζε 2010 ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε δελ ππήξμαλ έζνδα απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ εχινγε αμία επεηδή δελ 

δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά ηφζν ε νηθνλνκηθή ζέζε ησλ εηαηξεηψλ φζν θαη νη ινηπέο  
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επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο  θάησ απφ ηηο νπνίεο  απνηηκήζεθαλ  ηνλ Μάξηην ηνπ 

2010.  

 

2. ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ  

 

Χο γλσζηφλ, ην ζχλνιν ησλ επελδπηηθψλ θαη ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο 

ηειεί ζήκεξα είηε ππφ απαιινηξίσζε είηε ππφ δηεθδίθεζε. Έηζη, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ, 

απνηηκψληαη ζηελ ηηκή θηήζεψο ηνπο ην 1923, ε νπνία, φπσο είλαη θπζηθφ, δελ εθθξάδεη ηελ 

πξαγκαηηθή εκπνξηθή ηνπο αμία. Όπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 3 ησλ 

Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (Πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ) νη ζρεηηθέο 

ππεξαμίεο ζα θαηαγξαθνχλ κε ηε ιήμε ησλ αληίζηνηρσλ εθθξεκνηήησλ. Ζ Αληηθεηκεληθή 

Αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ αθηλήησλ απηψλ, ηελ 31/12/2010, αλήξρεην ζε  62.827.200 € έλαληη 

62.821.700 € ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.  

 

Σα ππφινηπα αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Απνζεκάησλ ηεο θαη 

εθηηκψληαη, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ, ζηελ ινγηζηηθή αμία ηνπο ην ζχλνιν ηεο νπνίαο ηελ 

31/12/2010 αλήξρεην ζε επξψ 5.535.205,44 έλαληη επξψ 6.003.913,50 ηελ 31/12/2009 θαη  ε 

νπνία δελ ππεξβαίλεη ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο.  

 

3. ΜΔΡΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

 

Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 2010 δελ επηηξέπνπλ ηελ 

δηαλνκή κεξίζκαηνο θαηά ηε ρξήζε απηή. 

 

4. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 

Σν έηνο 2011 πξννησλίδεηαη κία δχζθνιε ρξνληά, αθνχ ε θξίζε πνπ έρεη πιήμεη ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο χθεζεο, δελ αλακέλεηαη λα απνθιηκαθσζεί  κε βάζε ηα 

κέρξη ζήκεξα πθηζηάκελα δεδνκέλα, εληφο ηνπ έηνπο. Καηφπηλ απηνχ νη πξννπηηθέο θαη νη 

εμειίμεηο ζηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ είλαη  αδχλαηνλ λα πξνβιεθζνχλ θαη ε Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηελ πνξεία ηεο αγνξάο θαη ηηο πηζαλέο πσιήζεηο ησλ 

πξνο πψιεζε αθηλήησλ ηεο, ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 
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Δληφο ηεο παξνχζαο ρξήζεσο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε πιήξε αλάπηπμε ε Παιαηά 

Αγνξά Φπρηθνχ, ε νπνία αλακέλεηαη φηη ζα απνθέξεη ηθαλνπνηεηηθά κηζζψκαηα ζηελ 

Δηαηξεία. 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο επηδόζεσλ ηεο εηαηξίαο 
 

  
31/12/2010 

 

31/12/2009 

α. Οηθνλνκηθήο δηάζξσζεο 

   Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / χλνιν Δλεξγεηηθνχ  28,84% 

 

30,00% 

Πάγην Δλεξγεηηθφ / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 71,16% 

 

70,00% 

Ίδηα Κεθάιαηα / χλνιν Τπνρξεψζεσλ  147,60% 

 

173,46% 

χλνιν Τπνρξεψζεσλ / χλνιν Καζαξήο Θέζεο & 

ππνρξεψζεσλ 40,39% 

 

36,57% 

Ίδηα Κεθάιαηα / χλνιν Καζαξήο Θέζεο & 

ππνρξεψζεσλ 59,61% 

 

63,43% 

Ίδηα Κεθάιαηα / Πάγην Δλεξγεηηθφ  83,78% 

 

90,61% 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 1,38 

 

1,77 

Κεθάιαην Κίλεζεο / Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ  27,50% 

 

43,62% 

 

β. Απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο 

   Καζαξά Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ / χλνιν Δζφδσλ -132,33% 

 

-3684,49% 

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ / Ίδηα Κεθάιαηα -8,15% 

 

-8,58% 

Μηθηά Απνηειέζκαηα / χλνιν Δζφδσλ 6,09% 

 

56,44% 

ROE (Return On Equity) – Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ: -6,19% 

 

-8,39% 

ROCE (Return On Capital Employed) – 

Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ 

θεθαιαίσλ: 
   

-6,14% 

 

-6,55% 
 

 

Σ. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, θαηά ην άξζξν4 παξ.7 λ.3556/2007 όπσο ηζρύεη  

 

I. Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε  έλα εθαηνκκχξην εθαηφλ πελήληα πέληε 

ρηιηάδεο δηαθφζηα ζαξάληα έλα Δπξψ θαη δέθα πέληε  ιεπηά (1.155.241,15 επξψ), 

δηαηξνχκελν ζε ηξία εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο εμαθφζηεο νγδφληα ελλέα (3.300.689) 

 Κνηλέο Ολνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ, κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα πέληε ιεπηψλ (0,35 

επξψ) εθάζηε. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά 

Αμηψλ (Καηεγνξία «Υακειήο Γηαζπνξάο & Δηδηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ») ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.  

Κάζε κεηνρή παξέρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο, 

θαη εηδηθφηεξα:  

-ην δηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο από ηα εηήζηα ή ηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε θέξδε ηεο Δηαηξείαο. 

Πνζνζηφ 35% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεη' αθαίξεζε κφλνλ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ή 6% 

ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ (θαη ζπγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν απφ ηα δχν πνζά) 

δηαλέκεηαη απφ ηα θέξδε θάζε ρξήζεο ζηνπο κεηφρνπο σο πξψην κέξηζκα, ελψ ε ρνξήγεζε 

πξφζζεηνπ κεξίζκαηνο απνθαζίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.  
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Μέξηζκα δηθαηνχηαη θάζε κέηνρνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην ηεξνχκελν απφ ηελ Δηαηξεία 

κεηξψν κεηφρσλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ κεξίζκαηνο.  

Σν κέξηζκα θάζε κεηνρήο θαηαβάιιεηαη ζην κέηνρν εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

απνζηνιή απφ ην Κ.Α.Α. ηνπ αξρείνπ πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ κεξίζκαηνο θαηά ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο .Α.Σ. Ο ηξφπνο θαη ν ηφπνο θαηαβνιήο 

αλαθνηλψλεηαη ζην Ζκεξήζην Γειηίν Σηκψλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υ.Α θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Δηαηξείαο. Ζ αμίσζε είζπξαμεο ηνπ κεξίζκαηνο παξαγξάθεηαη θαη ην αληίζηνηρν πνζφ 

πεξηέξρεηαη ζην Γεκφζην κεηά ηελ παξέιεπζε 5 εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν 

ελέθξηλε ηε δηαλνκή ηνπ ε Γεληθή πλέιεπζε. 

- ην δηθαίσκα αλάιεςεο ηεο εηζθνξάο θαηά ηελ εθθαζάξηζε ή, αληίζηνηρα, ηεο απόζβεζεο 

θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεηνρή, εθφζνλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, 

- ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε 

κεηξεηά θαη ηελ αλάιεςε λέσλ κεηνρψλ, 

 - ην δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, 

 - ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ζηελ νπνία θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα 

κίαο ςήθνπ.  

-Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο).  

Οη κέηνρνη επζχλνληαη κφλν κέρξη ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο κεηνρήο.  

  

II. Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο.  
Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Νφκνο θαη δελ πθίζηαληαη εθ 

ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη πξφθεηηαη 

γηα άπιεο κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.  

  

III. εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 9 έσο  11 ηνπ Ν. 3556/2007. 
Άκεζεο πκκεηνρέο :  

ε «ΓΔΚ ΣΔΡΝΑ  ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ» 

θαηείρε ηελ 31.12.2010, πνζνζηφ 23,97% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο,  

ν «ΦΤΥΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ  ηνπ ηαχξνπ» πνζνζηφ 21,58%   θαη  

ε «IΝTRAPAR ΔΣΑΗΡΔΗΑ  ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» πνζνζηφ 21,455%. 

Έκκεζεο πκκεηνρέο : 708.149 δηθαηψκαηα ςήθνπ (άκεζα: 0, έκκεζα : 708.149) πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 21,455% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο 

«ΚΔΚΡΟΦ Α.Δ.» θαηέρεη ν  θ. σθξάηεο Κφθθαιεο, κέζσ ηεο ειεγρφκελεο θαηά πνζνζηφ 

90% εηαηξείαο «IΝTRAPAR ΔΣΑΗΡΔΗΑ  ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΚΑΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» 

  

IV. Μεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ. 

Γελ ππάξρνπλ κεηνρέο πνπ λα παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.  

  

V. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. 

Γελ πξνβιέπνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο. 
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VI. πκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο.  

Γελ είλαη γλσζηή ζηελ Δηαηξεία ε χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο, νη νπνίεο 

ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο.  

  

VII. Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ.. θαη ηξνπνπνίεζεο 

θαηαζηαηηθνύ. 
Οη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

δηαηάμεψλ ηνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920. 

  

VIII. Αξκνδηόηεηα ηνπ Γ.. γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ 
Α) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 ζηνηρ. (β) θαη (γ) ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη 

ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, κέζα ζηελ πξψηε πεληαεηία απφ ηε ζρεηηθή 

απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 

7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έρεη ην δηθαίσκα, λα απμάλεη 

ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, κε απφθαζή ηνπ πνπ 

ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ δχν ηξίησλ  (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

Ζ σο άλσ εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε 

αλαλέσζε, θαη ε ηζρχο ηεο αξρίδεη κεηά ηε ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο.  

Β) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κε απφθαζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξεί λα ζεζπηζζεί πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ 

εηαηξεηψλ, κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο 

φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο 

ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο νξίδεη, ηδίσο, ηνλ αλψηαην αξηζκφ κεηνρψλ πνπ κπνξεί 

λα εθδνζνχλ, ν νπνίνο βάζεη ηνπ λφκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/10 ησλ πθηζηάκελσλ 

κεηνρψλ, αλ νη δηθαηνχρνη αζθήζνπλ ην δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ, ηελ ηηκή θαη ηνπο φξνπο 

δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε απφθαζή ηνπ, ξπζκίδεη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, πνπ δε 

ξπζκίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, εθδίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά δηθαηψκαηνο 

αγνξάο κεηνρψλ θαη θαηά ην κήλα Γεθέκβξην θάζε έηνπο εθδίδεη κεηνρέο ζηνπο δηθαηνχρνπο, 

πνπ άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο, απμάλνληαο αληίζηνηρα ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη 

πηζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή αχμεζε απηνχ. Καηά ηε ρξήζε 2010 δελ είρε απνθαζηζζεί ε 

άζθεζε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ.  

Γ) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 έσο 13 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, 

νη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξείεο κπνξνχλ, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηνπο, λα απνθηνχλ ίδηεο κεηνρέο κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελψλ κέρξη πνζνζηνχ 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηνπο,  κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο 

θαη δηαδηθαζίεο ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  
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IX. εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε 

αιιαγήο ειέγρνπ θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο.  
Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε 

πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.  

  

 

X.  πκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο. 
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ή κε ην 

πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε 

παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο 

ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. Οη ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο ηεο Δηαηξείαο γηα 

απνδεκηψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ζπλεπεία θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Ν.3371/2005, αλήιζαλ ηελ 31.12.2010  ζην πνζφ ησλ επξψ 45 ρηι.  

 
 

Π. Φπρηθό, 28 Μαξηίνπ 2011 

ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

  

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΥΡ. ΚΛΧΝΖ 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο ΚΔΚΡΟΦ Α.Δ. - ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΑΙ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΑΙ-

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. 

 

Έθζεζε  επί ησλ Οηθνλνκηθώλ  Καηαζηάζεσλ. 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο ΚΔΚΡΟΦ Α.Δ. - 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑΗ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΑΗ-ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑΗ ΚΑΗ ΛΑΣΟΜΗΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

(ε Δηαηξία), πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο  ηεο 31 

Γεθεκβξίνπ 2010, θαη ηηο εηαηξηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη 

πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, 

πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο 

δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο 

απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα 

απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα 

ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξίαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ 

εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο 
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ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε 

ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 

εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο ΚΔΚΡΟΦ Α.Δ. - 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑΗ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΑΗ-ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑΗ ΚΑΗ ΛΑΣΟΜΗΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο 

ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 

3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920. 

 

β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αζήλα, 30 Μαξηίνπ 2011 

 

 

 

 
 

BDO Οξθσηνί Διεγθηέο Α..Δ 

Παηεζίσλ 81 & Υέπδελ, 10434 Αζήλα 

Α.Μ. ΟΔΛ 111 

 

 

 

 

 
 

Η Οξθσηόο Διεγθηήο  

Κιενλίθε Π. Ληθαξδνπνύινπ  

Α.Μ. ΟΔΛ: 16281 
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  Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 
 

 

εκεηώζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 

 

31Γεθεκβξίνπ 

 

 

2010 

 

2009 

 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

     Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

     Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 4.1 887 

 

866 

 Δπελδπηηθά αθίλεηα 4.2 63 

 

63 

 πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 4.4 14.138 

 

14.086 

 πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 4.3 121 

 

101 

 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 4.5 1 

 

1 

 ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 

 

15.210 

 

15.117 

 Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό: 

     Απνζέκαηα 4.6 5.535 

 

6.004 

 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 4.7 31 

 

0 

 Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 4.7 609 

 

483 

 Μείνλ: Πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ 

 

-18 

 

-18 

 Υξεκαηηθά δηαζέζηκα 4.8 8 

 

8 

 ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 

 

6.165 

 

6.477 

 

  

  

 

  

 ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 

 

21.375 

 

21.594 

 

      ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 

     Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο 

κεηξηθήο 

     Μεηνρηθφ θεθάιαην 

 

1.155 

 

1.155 

 Τπέξ ην άξηην 

 

2.852 

 

2.852 

 Απνζεκαηηθά 

 

4.288 

 

4.288 

 Απνηειέζκαηα εηο λένλ 

 

4.447 

 

5.402 

 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 4.13 12.742 

 
13.697 

 
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο: 

     Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 

 

45 

 

43 

 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 

3.990 

 

4.074 

 Πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

 

128 

 

128 

 ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 4.11 4.163 

 

4.245 

 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο: 

     Πξνκεζεπηέο 4.9 69 

 

14 

 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ 4.10 3.850 

 

3.285 

 Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 4.9 551 

 

353 

 ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 

 

4.470 

 

3.652 

 

      ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  

 

21.375 

 

21.594 
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Καηάζηαζε πλνιηθώλ εζόδσλ 
 

  

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 
εκ. 

01.01 - 

31,12.2010 

 

01.01 - 

31.12.2009 

 

      Αμία πσιήζεσλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ 

 
750 

 

           -       

 Κφζηνο πσιήζεσλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ 4.14 -720 

 

           -       

 Απνηέιεζκα πψιεζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ 

 
30 

 

 -  

 Απνηέιεζκα απφ ηελ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία ησλ 

επελδπηηθψλ αθηλήησλ      

 

             -      

 

           -       

 Έζνδα κίζζσζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ 

 

14 

 

14 

 Μείνλ: Γαπάλεο εθκεηάιιεπζεο 

 

  

 

  

 Μηθηό απνηέιεζκα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 
44 

 

14 

 Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 

 

18 

 

18 

 Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο 4.14 -516 

 

-569 

 Λνηπά έζνδα/(έμνδα) 4.16 -374 

 

-520 

 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ      

 
-828 

 

-1.057 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα (θαζαξά) 

 

-194 

 

-105 

 Κέξδε/(δεκηέο) από εθπνίεζε παγίσλ ζηνηρείσλ 

     Μεξίδην απνηειεζκάησλ (δεκηέο) ζπγγελνχο 

 

-17 

 

-13 

 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 

 
-1.039 

 

-1.175 

 Φφξνη εηζνδήκαηνο 4.12 84 

 

26 

 Κέξδε / (δεκηέο)  κεηά από θόξνπο (Α) 

 
-955 

 

-1.149 

 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 

 
- 

 

3.345 

 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) 

 
-955 

 

2.196 

 

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε € ) 

 
-0,2894 

 

-0,3481 

 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ      

 

-819 

 

-1.048 
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Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

Ποζά ζε  τιλιάδες Εσρώ 

 Μεηοτικό 
κεθάλαιο 

 Αποθεμαηικά  Αποηελέζμαηα 
εις νέον 

 ύνολο 

 Τπέρ ηο 
άρηιο 

Λοιπά  Αθορολόγηηα   ύνολο   

Τπόλοιπα καηά ηην 1η Ιανοσαρίοσ 2009 
 

1.155 
 

2.852 559 384 3.795 
 

6.551 
 

11.501 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2009 
           

Αλαπξνζαξκνγή εύινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ 
πξνο πώιεζε 

    
3.345 

 
3.345 

   
3.345 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) κεηά από θόξνπο  
 

              -    
 

                 -                     -                 -                -    
 

                       -    
 

             -    

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ  
 

              -    
 

                 -                     -                 -                -    
 

-1.149 
 

-1.149 

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) πεξηόδνπ 01/01 - 31/12/2009 
 

              -    
 

                 -    3.345              -    
     
3.345    

 
-1.149   2.196 

            
Τπόλοιπο ηων Ιδίων Κεθαλαίων καηά ηην 31η  Γεκεμβρίοσ 2009 

 
1.155 

 
2.852 3.904 384 7.140   5.402 

 
13.697 

            Τπόλοιπα καηά ηην 1η Ιανοσαρίοσ 2010 
 

1.155 
 

2.852 3.904 384 7.140 
 

5.402 
 

13.697 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2010 
           Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) κεηά από θόξνπο  
 

              -    
 

                 -                     -                 -                -    
 

                       -    
 

             -    

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ  
 

              -    
 

                 -                     -                 -                -    
 

-955 
 

-955 

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) πεξηόδνπ 01/01 - 31/12/2010 
 

              -    
 

                 -                     -                 -                -    
 

-955   -955 

Τπόλοιπο ηων Ιδίων Κεθαλαίων καηά ηην 31η  Γεκεμβρίοσ 2010 
 

1.155 
 

2.852 3.904 384 7.140   4.447 

 
12.742 
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 
 

  
01.01 - 

31,12.2010  
01.01 - 

31,12.2009 
   Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

    Κέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ ( πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) 

 
-1.039 

 

-1.175 

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ ( Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) 

    Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:  

    Απνζβέζεηο 

 

9 
 

9 

Πξνβιέςεηο 

 

12 
 

140 

Απνηίκεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ ζηελ εχινγε αμία.  

    Γηαγξαθή  επελδπηηθψλ αθηλήησλ  

    Αλαινγία θεξδψλ/(δεκηψλ) ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ 
 

17 

 

13 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
    Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
 

194 

 

105 

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:      

    Μείσζε/(Αχμεζε) απνζεκάησλ 

 
469 

 

-200 

Μείσζε/(Αχμεζε) απαηηήζεσλ 

 
-157 

 

-13 

(Μείσζε)/Αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 

 
231 

 

-42 

Μείνλ: 

    Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα 

 
-179 

 

-95 

Καηαβιεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο 

   

-47 

Λεηηνπξγηθέο ξνέο απφ  δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 

    ύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 

 
-443 

 

-1.305 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

    Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 
 

-89 

 

-27 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
 

-30 

 

-1 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 

    Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ζπγαηξηθψλ 

    Δπελδπηηθέο  ξνέο απφ  δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 

    ύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 

    Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 
-119 

 

-28 

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

    Δηζπξάμεηο απφ δηάζεζε ηδίσλ κεηνρψλ 

    Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 

 
565 

 

1.305 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ 

    Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) 

    Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 

 
-3 

 

-3 

Υξεκαηνδνηηθέο   ξνέο απφ  δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 

    ύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 

 
562 

 

1.302 

Καζαξή αύμεζε/κείωζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα πεξηόδνπ 

(α)+(β)+(γ) 

 

    0 

 

-31 

Σακεηαθά/δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 

 
8 

 

39 

Σακεηαθά/δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 

 
8 

 

8 
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1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

1.1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 

Ζ Δηαηξείαο ηδξχζεθε ην 1923, κε δηάξθεηα κέρξη θαη ην έηνο 2100 θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ 

επσλπκία «ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑΗ – ΣΟΤΡΗΣΗΚΑΗ – ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑΗ & ΛΑΣΟΜΗΚΑΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Ο ΚΔΚΡΟΦ – ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ». Έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ν 

Γήκνο Παιαηνχ Φπρηθνχ, Γάθλεο 6. Ζ Δηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ απφ ην 1967 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο θαηαζθεπήο, αλάπηπμεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο  αθηλήησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ησλ καηδνλεηψλ θαη πνιπηειψλ 

θαηνηθηψλ. Ζ κεηνρή ηεο δηαπξαγκαηεχεηαη ζήκεξα ζηελ θαηεγνξία Υακειήο Γηαζπνξάο & 

Δηδηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ (Κιάδνο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο – πκκεηνρέο θαη Αλάπηπμε 

Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο). 

Ζ Δηαηξείαο δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία ιήγεη ην έηνο 

2014. 

Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ζηηο 28 Μαξηίνπ 2011. 

Ο κέζνο φξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2010 ήηαλ 5 ππάιιεινη θαη ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεσο ήηαλ  4 ππάιιεινη.  

1.2. Φύζε Γξαζηεξηνηήησλ 

 

θνπφο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο: «Δίλαη ε κε ζηφρν ην θέξδνο αγνξά, 

πψιεζε θαη εθκεηάιιεπζε νηθνπέδσλ θαη ελ γέλεη  θάζε θχζεσο θηεκάησλ, θαζψο θαη ε ζε 

απηά αλέγεξζε  νηθνδνκψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο πξνο κεηαπψιεζε  ή εθκεηάιιεπζε, 

ε αλέγεξζε  νηθνδνκψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ε αλάιεςε έξγσλ θνηλήο σθειείαο, θαη ηδίσο 

έξγσλ νδνπνηίαο θαη χδξεπζεο θαη γεληθφηεξα ε εθηέιεζε εξγαζηψλ εθκεηάιιεπζεο πδάησλ, ε 

επηρείξεζε ιαηνκηθψλ εξγαζηψλ θάζε θχζεσο ε εκπνξία νηθνδνκήζηκσλ πιηθψλ θαζψο θαη ε 

βηνκεραληθή θαηαζθεπή  θάζε είδνπο νηθνδνκήζηκσλ πιηθψλ θαη ηέινο νηαδήπνηε ζπλαθήο 

πξνο ηνπο άλσ ζθνπνχο επηρείξεζε επί θηεκαηηθψλ, βηνκεραληθψλ ή εκπνξηθψλ ππνζέζεσλ, ε 

νπνία θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  

 

Δπίζεο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη α) Ζ ίδξπζε θαη εθκεηάιιεπζε μελνδνρείσλ θαη 

μελνδνρεηαθψλ ελ γέλεη επηρεηξήζεσλ  κε ηελ αλέγεξζε, αγνξά ή κίζζσζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ 

μελνδνρείσλ, μελψλσλ, ζεξηλψλ δηακνλψλ, ηνπξηζηηθψλ πεξηπηέξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, β) ε 

ίδξπζε θαη εθκεηάιιεπζε  ηαμηδησηηθψλ  γξαθείσλ πξνζέιθπζεο θαη εμππεξέηεζεο  

ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη  γεληθά θάζε επηρείξεζε   πνπ ζπλδέεηαη άκεζα 

ή έκκεζα  κε ηηο μελνδνρεηαθέο θαη ηνπξηζηηθέο εξγαζίεο θαη γ) ε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζε 

άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ ηνλ ίδην ή ζπλαθή ζθνπφ ή ε ζπλεξγαζία κε απηέο ηηο 

επηρεηξήζεηο.  
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2. Βάζε παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

I. Βάζε Καηάξηηζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ: Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη 

κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο 

αμίεο ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) 

 Όπσο πεξαηηέξσ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 

ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΔΓΛΠ), θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (ΔΔΠ) ηεο ΔΓΛΠ.   

 

II. Καηαζηαηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο: Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία θαη 

ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Δκπνξηθφ Νφκν, ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην 

θαη ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ζ Δηαηξεία πξαγκαηνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εμσινγηζηηθέο 

εγγξαθέο πξνζαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη απφ ηα ΓΠΥΑ. 

 

Καηά ζπλέπεηα νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηα ΓΠΥΑ ελ 

ηζρχ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη εκπεξηέρνπλ εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε  ηελ επίδξαζε 

λενεθδνζέλησλ  ΓΠΥΑ.  

 

Δπίδξαζε λενθδνζέληωλ πξνηύπωλ: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ 

θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο εηαηξίαο 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη ησλ 

δηεξκελεηψλ πνπ εθδφζεθαλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

Πξόηππα ππνρξεσηηθά γηα ηε ρξήζε πνπ μεθηλά ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2010 

 

ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ηωλ Μεηνρώλ» 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2010) 

θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαη ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη 

δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο ελνπνηεκέλεο ή αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ έρεη 

θακία ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ  αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

ΓΠΥΠ 3 πλελώζεηο Δπηρεηξήζεωλ θαη ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΠ 3 θαη ΓΛΠ 27 εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην 2008 θαη 

εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009. Σν 

ΓΠΥΠ 3 ζα έρεη εθαξκνγή ζηηο ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε απηέο ηηο 
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πεξηφδνπο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα πεξηιακβάλεη ζπλελψζεηο 

επηρεηξήζεσλ πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν θαη ζπλελψζεηο ρσξίο θαηαβνιή ηηκήκαηνο 

(παξάιιειε εηζαγσγή κεηνρψλ). Ζ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΠ 3 θαη  

ΓΛΠ 27 δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ηωλ δηεζλώλ πξνηύπωλ ξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο» πξόζζεηεο απαιιαγέο 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επηπξφζζεηεο επεμεγήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ 

γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο ζηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, ηνλ θαζνξηζκφ γηα ην θαηά πφζν θάπνηα 

ζπκθσλία εκπεξηέρεη κίζζσζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο παξνπιηζκνχ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

ζην θφζηνο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηεο εηαηξείαο  πνπ έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ. 

ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο 

θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο 

αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηελ εηαηξεία, θαζψο δελ αθνινπζεί 

ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 

 

Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηε ρξήζε πνπ μεθηλά ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2010. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 12 - πκθωλίεο Παξαρώξεζεο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, 

εθαξκφδεηαη γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 30 Μαξηίνπ 2009) Ζ δηεξκελεία 

αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Ζ δηεξκελεία απηή 

δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία.. 

ΔΓΓΠΥΑ 16 - Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμωηεξηθό 

(ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη απφ 1 Ηνπιίνπ 2009) 

Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ 

λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη 

πιεξεί ηνπο φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Ζ δηεξκελεία 

παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα 

θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην 

κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία, θαζψο ε εηαηξεία δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα 

νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ. 

ΔΓΓΠΥΠ  17, ‘Γηαλνκέο κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζε ηδηνθηήηεο’, 

εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009.  Ζ 

δηεξκελεία 17 δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο 

θαζψο ε εηαηξία δελ έρεη δηαλείκεη κε ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

ΔΓΓΠΥΠ 18, ‘Μεηαθνξέο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο’, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009. Ζ δηεξκελεία 18 δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαζψο ε εηαηξία 

δελ έρεη δερηεί πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ πειάηεο.  
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Πξόηππα ππνρξεσηηθά κεηά ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα 

δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή 

δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο 

απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο 

κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα 

επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο 

γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απφ 

αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 

ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη 

εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, 

εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα 

επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα 

επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα 

ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο 

εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο 

ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν 

μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε 

θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά 

παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο 

εχινγεο αμίαο. Ζ εηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
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ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλωζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλωλ κεξώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα 

ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα 

ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε 

άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ 

κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 

ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν 

θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ εηαηξία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο 

απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ηωλ δηεζλώλ πξνηύπωλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο» γλσζηνπνηήζεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010) Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη γηα 

ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο κεηάβαζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7 ζρεηηθά κε ηε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε πνπ 

αθνξά ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηεο λέαο ηεξάξρεζεο ηξηψλ επηπέδσλ εχινγεο αμίαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο 

θαζψο έρεη ήδε γίλεη ε κεηάβαζε  ζηα ΓΠΥΑ. 

 

Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο κεηά από ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεωλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο» 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 2010). 

Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ 

εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ 

κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ 

εηαηξεία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ Καζνξηζκέλωλ Παξνρώλ, 

Διάρηζην Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπο» (εθαξκφδεηαη 

γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011). Οη 

ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 

επηηξέπνπλ ζε κηα ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα 

πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Έγθξηζε ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ: Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά 

ηελ 28ε Μαξηίνπ 2011. 
 

III. Υξήζε Δθηηκήζεωλ: Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ 

απαηηεί φπσο ε δηνίθεζε πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηα πνζά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηε γλσζηνπνίεζε 

ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεσο/πεξηφδνπ. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο 

εθηηκήζεηο. 

 

3.  Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ: 

 

Οη θχξηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηε πξνεηνηκαζία ησλ επηζπλαπηφκελσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη νη αθφινπζεο: 
 

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο: Σα γήπεδα, θηίξηα θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο απνηηκψληαη ζην 

θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο ηεο 

αμίαο ηνπο. 

Οη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη. εκαληηθέο βειηηψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο ησλ αληίζηνηρσλ 

παγίσλ εθφζνλ απηέο πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή, απμάλνπλ ην επίπεδν παξαγσγήο ή 

βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ παγίσλ.  

Σα ζηνηρεία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζε ή ηελ απφζπξζή 

ηνπο ή φηαλ δελ αλακέλνληαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπο. Σα 

θέξδε ή νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαγξαθή ελφο παγίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία δηαγξάθεηαη ην ελ ιφγσ πάγην. 

Οη αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε πεξηιακβάλνπλ πάγηα ππφ εθηέιεζε θαη απεηθνλίδνληαη ζην 

θφζηνο ηνπο. Οη αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε δελ απνζβέλνληαη κέρξη λα νινθιεξσζεί ην 

πάγην θαη λα ηεζεί ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. 

Απνζβέζεηο: Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ κε ζπληειεζηέο νη 

νπνίνη πξνζεγγίδνπλ ηηο ζρεηηθέο σθέιηκεο δηάξθεηεο δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ. 
 

 πληειεζηέο Απφζβεζεο 

Κηίξηα θαη Σερληθά 'Έξγα 2% 

Μεραλήκαηα θαη Σερληθέο Δγθαη/ζεηο 5% 

Μεηαθνξηθά Μέζα 12%-15% 

'Έπηπια θαη Λνηπφο Δμνπιηζκφο 15%-33% 
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πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο:  Οη ζπκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο απνηεινχληαη απφ 

επελδχζεηο ζε εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ε ΚΔΚΡΟΦ Α.Δ. δελ αζθεί έιεγρν νχηε έρεη ζεκαληηθή 

επηξξνή ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Με βάζε ην ΓΛΠ 39, νη επελδχζεηο εθηφο ησλ επελδχζεσλ 

ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, θαηεγνξηνπνηνχληαη σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε, 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη δηαθξαηεζείζεο έσο ηελ 

ιήμε. Γεληθά, νη επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε 

εχινγεο αμίεο κέζσ απνηειεζκάησλ απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κε ηα πξνθχπηνληα θέξδε ή 

δεκίεο λα αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ ζηνηρείν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο 

δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία εθθξαζκέλα ζε εχινγεο αμίεο κέζσ απνηειεζκάησλ.  
 

πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο: Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο απνηηκψληαη 

ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. 

Οη επελδχζεηο δηαθξαηεζείζεο κέρξη ηε ιήμε απνηηκψληαη ζην θαζαξφ αλαπφζβεζην  θφζηνο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

πξνεμφθιεζεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

απφζβεζεο ή θαηά ηελ εθπνίεζε. 
 

Δπελδπηηθά αθίλεηα: Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία. Κέξδε ή 

δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαβνιέο ζηελ πξαγκαηηθή αμία επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζηελ πεξίνδν/ρξήζε θαηά ηελ νπνία 

πξνθχπηνπλ. Μεηαθνξέο απφ ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα γίλνληαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ππάξρεη 

κία κεηαβνιή ζηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ πνπ απνδεηθλχεηαη απφ α) έλαξμε ηδηνθαηνίθεζεο απφ 

ηνλ ηδηνθηήηε πξνθεηκέλνπ γηα κηα κεηαθνξά απφ ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα ζε 

ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα, β) έλαξμε αμηνπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ πψιεζε, πξνθεηκέλνπ 

γηα κηα κεηαθνξά απφ απφ ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα ζηα απνζέκαηα, γ) πέξαο ηεο 

ηδηνρξεζηκνπνίεζεο απφ ηνλ ηδηνθηήηε, πξνθεηκέλνπ γηα κηα κεηαθνξά  απφ 

ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα ζηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα. Γηα κία κεηαθνξά απφ επέλδπζε 

ζε αθίλεηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εχινγε αμία ζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελν αθίλεην ή ζηα 

απνζέκαηα, ην ηεθκαξηφ θφζηνο ηνπ αθηλήηνπ γηα κεηαγελέζηεξε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 2 ζα είλαη ε εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

κεηαβνιήο ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ. Αλ έλα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελν αθίλεην γίλεηαη επέλδπζε 

ζε αθίλεην πνπ ζα απεηθνλίδεηαη ζηελ εχινγε αμία ε εηαηξία ζα εθαξκφδεη ην ΓΛΠ 16 κέρξη 

ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαβνιήο ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ. 

εκεηψλεηαη φηη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εκείσζε 4.2 ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο 

επελδπηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο δηεθδηθείηαη απφ ηξίηνπο ή ηειεί ππφ 

απαιινηξίσζε. Σα ελ ιφγσ ππφ ακθηζβήηεζε  αθίλεηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο έσο 

φηνπ δηεπζεηεζεί νξηζηηθά ην ηδηνθηεζηαθφ ηνπο θαζεζηψο, ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα 

θαηαγξαθνχλ θαη νη ζρεηηθέο ππεξαμίεο εθφζνλ ε ζρεηηθή δηεπζέηεζε γίλεη ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

ή ζα δηαγξαθνχλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. Αληίζηνηρα, ηα 

ππφ απαιινηξίσζε αθίλεηα εθηηκψληαη ζηελ ηηκή θηήζεσο ηνπο, ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ 

πθίζηαηαη σο πξνο ηνλ ρξφλν θαη ην απνηέιεζκα ησλ απαιινηξηψζεσλ, αθνχ γηα φια ηα 

παξαπάλσ αθίλεηα έρνπλ εθδνζεί δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ αθπξψλνπλ ηελ άξλεζε ηεο 
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Γηνίθεζεο λα άξεη ηηο απαιινηξηψζεηο θαη εθθξεκεί απηή ηε ζηηγκή ε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο 

είηε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηηο εθδνζείζεο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο, είηε γηα επαλεπηβνιή ησλ απαιινηξηψζεσλ θαη πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

θαζνξηζκνχ ηηκψλ κνλάδσλ (θαη' αξρήλ πξνζσξηλψλ θαη κεηά νξηζηηθψλ) απφ ηα δηθαζηήξηα 

(πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ). 
 

Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ: Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

ζηνηρείσλ  ηνπ ελεξγεηηθνχ ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο 

ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε.  Όηαλ ε ινγηζηηθή 

αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία 

απνκείσζήο ηνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Ζ αλαθηήζηκε αμία 

πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο θαζαξήο εθηηκψκελεο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο 

αμίαο θηήζεσο. Καζαξή εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ 

πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ 

νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε 

πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία θηήζεο είλαη ε 

θαζαξή παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ πξφζνδν πνπ 

αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ νκαδνπνηνχληαη 

ζην ρακειφηεξν επίπεδν γηα ην νπνίν νη ηακεηαθέο ξνέο δχλαηαη λα αλαγλσξηζηνχλ μερσξηζηά. 

Αληηινγηζκφο δεκηάο απνκείσζεο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ινγίζζεθε ζε 

πξνεγνχκελα έηε, γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο φηη ε απνκείσζε απηή δελ 

ππάξρεη πιένλ ή έρεη κεησζεί. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αλσηέξσ αληηινγηζκφο αλαγλσξίδεηαη 

σο έζνδν. 

 

Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ππάξρεη ζέκα απαμίσζεο ηνπ παγίνπ εμνπιηζκνχ ηεο Δηαηξείαο θαη 

σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ππνινγηζκφ ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

 

Λνγαξηαζκνί απαηηήζεσλ: Οη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ινγίδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο 

αμία κεησκέλε θαηά ηηο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. ε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ φιεο νη θαζπζηεξεκέλεο ή επηζθαιείο απαηηήζεηο εθηηκψληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί 

ε αλαγθαηφηεηα ή κε πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Σν ππφινηπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια ζε θάζε εκεξνκελία 

θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνχ ψζηε λα αληαλαθιά ηνπο πηζαλνινγνχκελνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο. 

Κάζε δηαγξαθή ππνινίπσλ πειαηψλ ρξεψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα πξφβιεςε γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο. 
 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα: Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2004 ε Δηαηξεία γηα ηελ αλαγλψξηζε 

θαη απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ πηνζέηεζε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 

39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξντφληα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Σα πξσηνγελή 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη  ππνρξεψζεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ πεξηιακβάλνπλ 

δηαζέζηκα, απαηηήζεηο, ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Οη 
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ινγηζηηθέο αξρέο αλαγλψξηζεο θαη απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ αλαθέξνληαη ζηηο 

αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο αξρέο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηε εκείσζε. Σα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα παξνπζηάδνληαη σο απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο ή ζηνηρεία ηεο 

θαζαξήο ζέζεο βάζεη ηεο νπζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο 

νπνίεο απνξξένπλ. Σφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο, 

ινγηζηηθνπνηνχληαη σο έμνδα ή έζνδα αληίζηνηρα. Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο 

ινγηζηηθνπνηείηαη απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα 

ζπκςεθίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ην λφκν, έρεη λνκηθά ην δηθαίσκα απηφ θαη 

πξνηίζεηαη λα ηα ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή βάζε (κεηαμχ ηνπο) ή λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν θαη λα ζπκςεθίζεη ηελ ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα. 
 

 Κίλδπλνο  επηηνθίσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο 

Δηαηξείαο είλαη ζε Δπξψ θαη ππφθεηηαη ζε θπκαηλφκελα  επηηφθηα. Ζ Δηαηξεία δε 

ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηελ 

έθζεζε ηεο ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ.  

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 νη ηξαπεδηθέο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαλ 

ζην πνζφ ησλ 3.850 ρηιηάδσλ επξψ έλαληη 3.285 ρηιηάδσλ επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, 

είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη είραλ ζπλαθζεί κε θπκαηλφκελν επηηφθην. Ζ επίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο θαζψο θαη ζηε Καζαξή ζέζε ηεο εηαηξίαο κηαο αχμεζεο ή 

κείσζεο ησλ επηηνθίσλ θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα ζα ήηαλ ±  35 ρηιηάδεο επξψ θαηά ηελ 

31/12/2010 θαη ± 26 ρηιηάδεο επξψ θαηά ηελ 31/12/2009. 

πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο δελ πθίζηαηαη δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξία δελ πξαγκαηνπνηεί 

ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα. 
 

 Πξαγκαηηθή Αμία: Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο Ηζνινγηζκνχο  γηα ηα 

δηαζέζηκα, ηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ηηο ινηπέο βξαρππξφζεζκεο  ππνρξεψζεηο, 

πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο ηνπο αμίεο ιφγσ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 

ραξαθηήξα ηνπο. Ζ πξαγκαηηθή αμία ησλ ηξαπεδηθψλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ δε 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία ιφγσ ηεο ρξήζεο κεηαβιεηψλ επηηνθίσλ.  
 

 πγθέληξσζε Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ: Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο εκπξαγκάησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ παξέρνπλ ζηελ 

εηαηξεία ηα ζπκβφιαηα πσιήζεσλ. 
 

 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: Χο «θίλδπλν ξεπζηφηεηαο» νξίδνπκε ην ελδερφκελν αδπλακίαο 

ηεο εηαηξείαο λα απνπιεξψζεη, πιήξσο ή έγθπξα, ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο  -φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο-  ιφγσ έιιεηςεο ηεο 

απαξαίηεηεο ξεπζηφηεηαο.  

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξείαο επηθεληξψλεηαη ζηελ δηαρείξηζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ θαη εθξνψλ γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν, ψζηε –θάησ απφ θπζηνινγηθέο 

ζπλζήθεο- ε εηαηξεία λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηακεηαθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο. 
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Ζ ιεθηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη σο εμήο: 
 

Καηά ηην 31 Γεκεμβρίοσ 2010 
Έως 1 
μήνα 

1-3 
μήνες 

3-12 
μήνες 1-5 έηη 

Πάνω 
από       
5 έηη ύνολο 

Ρεσζηόηηηα απαιηήζεων  
      Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

   
2 

 
2 

Πειάηεο 
     

0 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 
  

124 
  

124 

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 8         8 

ύνολο Απαιηήζεων 8 0 124 2 0 134 

Ρεσζηόηηηα σποτρεώζεων 
      Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ 

    
45 45 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
   

4.118 
 

4.118 

Λνηπέο Υπνρξεώζεηο   153 3.850     4.003 

ύνολο Τποτρεώζεων 0 153 3.850 4.118 45 8.166 

       σνολικό Άνοιγμα Ρεσζηόηηηας 8 (153) (3.726) (4.116) (45) (8.032) 

 

 

 

Καηά ηην 31 Γεκεμβρίοσ 2009 
Έως 1 
μήνα 

1-3 
μήνες 

3-12 
μήνες 1-5 έηη 

Πάνω 
από       
5 έηη ύνολο 

Ρεσζηόηηηα απαιηήζεων        

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό    1  1 

Πειάηεο      0 
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο   187   187 

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 8         8 

ύνολο Απαιηήζεων 8 0 187 1 0 196 

Ρεσζηόηηηα σποτρεώζεων       

Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ     43 43 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    4.202  4.202 

Λνηπέο Υπνρξεώζεηο   89 3.285     3.374 

ύνολο Τποτρεώζεων 0 89 3.285 4.202 43 7.619 

       

σνολικό Άνοιγμα Ρεσζηόηηηας 8 (89) (3.098) (4.201) (43) (7.423) 

 

 

εκείσζε: ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ € 3.990 ρηι. γηα ηε ρξήζε 2010 έλαληη € 4.074 ρηι.ηεο 

ρξήζεο 2009. 

 

Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα: Ζ Δηαηξεία ζεσξεί ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη άιιεο πςειήο 

ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο κε αξρηθή ιήμε κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ σο ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. 

Γηα ηε ζχληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα απνηεινχληαη απφ 

κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαζψο θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα φπσο πξνζδηνξίδνληαη 

αλσηέξσ. 
 

Κόζηνο δαλεηζκνύ: Ζ Δηαηξεία αθνινπζεί ην βαζηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην ΓΛΠ 23, «Κφζηνο Γαλεηζκνχ», ζχκθσλα κε ην νπνίν ην θφζηνο δαλεηζκνχ 

αλαγλσξίδεηαη ζαλ έμνδν εληφο ηεο πεξηφδνπ ηελ νπνία αθνξά. 
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Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο: Όιεο νη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 

θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο πνπ είλαη ε πξαγκαηηθή αμία ηεο ιεθζείζαο αληηπαξνρήο 

κείνλ ηηο ζεκαληηθέο δαπάλεο έθδνζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δάλεην. Μεηά ηελ αξρηθή 

θαηαρψξεζε, ηα έληνθα δάλεηα απνηηκνχληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σν αλαπφζβεζην θφζηνο ππνινγίδεηαη αθνχ ιεθζνχλ 

ππφςε δαπάλεο έθδνζεο θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ πνζνχ θαη ηνπ πνζνχ ιήμεσο. 

Κέξδε θαη δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζην θαζαξφ θέξδνο ή δεκηά φηαλ νη ππνρξεψζεηο 

δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο. Σα έμνδα ηφθσλ 

αλαγλσξίδνληαη επί ηε βάζε ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. 

 

Πξνβιέςεηο γηα Απνδεκίσζε Πξνζσπηθνύ ιόγσ πληαμηνδόηεζεο: χκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν2112/20 ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο απνρσξνχληεο ή 

απνιπφκελνπο ππαιιήινπο ηεο, ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν απνκάθξπλζεο (απφιπζε ή 

ζπληαμηνδφηεζε).  

Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε ζπληαμηνδφηεζεο ππνινγίδνληαη ζηε πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ 

κειινληηθψλ παξνρψλ πνπ έρνπλ ζπζζσξεπζεί θαηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο, κε βάζε ηελ 

αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο παξνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο 

εξγαζηαθήο δσήο. Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαη 

αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο θαη θαζνξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλαινγηζηηθή κέζνδν 

απνηίκεζεο ησλ εθηηκψκελσλ κνλάδσλ  ππνρξέσζεο (Projected Unit Method). Σα θαζαξά 

θφζηε ζπληαμηνδφηεζεο ηεο πεξηφδνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ θαη απνηεινχληαη απφ ηε παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ έγηλαλ δεδνπιεπκέλεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηνπο ηφθνπο επί ηεο ππνρξέσζεο παξνρψλ, ην θφζηνο 

πξνγελέζηεξεο ππεξεζίαο, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο θαη φπνηα άιια πξφζζεηα 

ζπληαμηνδνηηθά θφζηε. Σα θφζηε πξνγελέζηεξεο ππεξεζίαο αλαγλσξίδνληαη ζε ζηαζεξή βάζε 

πάλσ ζηε κέζε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία θαηνρπξψλνληαη ηα νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη 

ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο δελ ρξεκαηνδνηνχληαη. Καηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2004 (εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Π. θαη ζχληαμε ηνπ Ηζνινγηζκνχ ελάξμεσο) ε 

Δηαηξεία θάλνληαο ρξήζε ησλ εμαηξέζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην Γ.Π.Υ.Π. 1, γηα ηελ πξψηε ρξήζε 

εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Π. αλαγλψξηζε ην ζχλνιν ησλ θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2004 

ζπζζσξεπκέλσλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ. Καηά ηε ζχληαμε ησλ κεηαγελέζηεξσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ε Δηαηξεία, εθαξκφδνληαο ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΛ 19, αθνινχζεζε ηε 

κέζνδν ηνπ «πεξηζσξίνπ» γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζσξεπκέλσλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ/ 

θεξδψλ. Aλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο θαηαρσξνχληαη σο έζνδν ή έμνδν φηαλ ηα 

ζπζζσξεπκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο γηα θάζε πξφγξακκα μερσξηζηά ππεξβαίλνπλ ην 

10% ηνπ κεγαιχηεξνπ κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο θαη ηεο 

πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηά ηα θέξδε ή νη δεκηέο 

θαηαρσξνχληαη ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλακελφκελνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

ππνιεηπφκελεο εξγαζηαθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο (Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο): Ο ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο 

ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο 

πνπ ηζρχνπλ. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ  θεξδψλ ηεο Δηαηξείαο φπσο 

αλακνξθψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο, πξφζζεηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη απφ 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο βάζεη ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. 
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Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο 

ππνρξέσζεο ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαμχ ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Οη 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο.  

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο θαη κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ 

είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν θέξδνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη 

ησλ εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ αρξεζηκνπνίεησλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο εθηηκψληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 

θαη κεηψλνληαη ζην βαζκφ πνπ δε ζεσξείηαη πηζαλφλ φηη ζα ππάξμνπλ αξθεηά θνξνινγεηέα 

θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο 

εηζνδήκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηε ρξήζε πνπ ε απαίηεζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ή ε ππνρξέσζε ζα ηαθηνπνηεζεί, θαη βαζίδνληαη ζηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

 Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ αλαγλσξηζζεί απεπζείαο ζηα 

ίδηα θεθάιαηα θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη φρη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ.  

 

Κξαηηθά Αζθαιηζηηθά Πξνγξάκκαηα: Σν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο θαιχπηεηαη θπξίσο απφ 

ηνλ θχξην Κξαηηθφ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνπ αθνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΗΚΑ) πνπ ρνξεγεί 

ζπληαμηνδνηηθέο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο. Κάζε εξγαδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζπλεηζθέξεη κέξνο ην κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ ζην ηακείν, ελψ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο 

θαιχπηεηαη απφ ηελ Δηαηξεία. Καηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Καηά 

ζπλέπεηα Ζ Δηαηξεία δελ έρεη θακία λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε γηα ηελ πιεξσκή 

κειινληηθψλ παξνρψλ κε βάζε απηφ ην πξφγξακκα. 

 

Πξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο: Πξνβιέςεηο 

αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο 

απνηέιεζκα πξνγελέζηεξσλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηεο κέζσ εθξνήο πφξσλ θαη 

κία αμηφπηζηε εθηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Οη πξνβιέςεηο 

επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα 

απεηθνλίδνπλ ηελ παξνχζα αμία ηνπ εμφδνπ πνπ αλακέλεηαη λα ρξεηαζηεί γηα ηελ ηαθηνπνίεζε 

ηεο ππνρξέσζεο. Αλ ε επίδξαζε ηεο ρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, νη 

πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη πξνεμνθιψληαο ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο κε 

έλαλ ζπληειεζηή πξν θφξσλ ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα 

ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ππνρξέσζε. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο εάλ ε πηζαλφηεηα κηαο εθξνήο πφξσλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη κηθξή. Δλδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη φηαλ κηα εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ 

είλαη πηζαλή. 
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Αλαγλώξηζε Δζόδσλ: Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ηα νηθνλνκηθά 

νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη ηα ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ αμηφπηζηα. Σα 

παξαθάησ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ζα πξέπεη επίζεο λα ηθαλνπνηνχληαη θαηά ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ. 

 

Έζνδα από θαηαζθεπή θαη πώιεζε αθηλήησλ: Σα ππφ θαηαζθεπή αθίλεηα θπξηφηεηαο ηεο 

Δηαηξείαο εκθαλίδνληαη σο απνζέκαηα. Καηά ην ρξφλν θαηάξηηζεο ησλ αλέθθιεησλ 

ζπκβνιαίσλ πψιεζεο φπνπ κεηαβηβάδνληαη νη σθέιεηεο θαη νη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ θπξηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ ζηνλ αγνξαζηή θαη ζην βαζκφ πνπ κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ άλσ 

ζπκβνιαίσλ απνκέλεη ζεκαληηθφ θαηαζθεπαζηηθφ έξγν πξνο εθηέιεζε, ηα ζρεηηθά έζνδα 

αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Έζνδα από Δλνίθηα: Σα έζνδα απφ ελνίθηα αλαγλσξίδνληαη κε ηελ επζεία κέζνδν ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ 

 

Έζνδα από κεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα 

είζπξαμήο ηνπο κε ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. 

 

Έζνδα από ηόθνπο: Σα έζνδα ηφθσλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ ινγηζηηθή αξρή ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ. 

 

Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.  

 

Γηαλνκή κεξηζκάησλ: Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο 

ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη 

απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ: Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο ηεο ΚΔΚΡΟΦ Α.Δ. 

είλαη ην Δπξψ. Οη ζπλαιιαγέο ζε άιια λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Καηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαη παζεηηθνχ πνπ είλαη εθθξαζκέλα ζε άιια λνκίζκαηα πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα αληαλαθινχλ 

ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε ηέινπο ρξήζεσο λνκηζκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζε μέλα λνκίζκαηα απεηθνλίδνληαη ζηελ επηζπλαπηφκελε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. Σα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο απεηθνλίδνληαη επίζεο 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

Κέξδε Αλά Μεηνρή: Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ΚΑΜ)  ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα 

θαζαξά θέξδε κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ είλαη ζε θπθινθνξία θαηά 

ηε δηάξθεηα θάζε έηνπο, εμαηξψληαο ηνλ κέζν φξν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ 

ηελ Δηαηξεία σο ίδηεο κεηνρέο. 

Σα απνκεηνχκελα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο πνπ 

απνδίδεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο (αθνχ αθαηξεζεί ν ηφθνο επί ησλ κεηαηξέςηκσλ 

κεηνρψλ, κεηά θφξσλ) κε ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο (πξνζαξκνζκέλν γηα ηελ επίδξαζε ησλ απνκεηνχκελσλ κεηαηξέςηκσλ 

κεηνρψλ). 
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Πιεξνθνξίεο Καηά Σνκέα Γξαζηεξηόηεηαο: Ζ Δηαηξεία θαηαζθεπάδεη θαη πσιεί αθίλεηα 

εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί ηελ θαηαζθεπή θαη πψιεζε αθηλήησλ σο 

κνλαδηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο σο κία γεσγξαθηθή πεξηνρή.  

 

4. εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

4.1.  Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 

Ο ινγαξηαζκφο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ζηηο ζπλεκκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 

Γήπεδα 

Οηθόπεδα Κηήξηα Λνηπά 

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε ύλνιν 

 

 

    Κφζηνο Κηήζεο (ή ηεθκαηξφκελν θφζηνο 

θηήζεο) ηελ      1 Ηαλνπαξίνπ 2009 645 571 180 152 1.548 

κείνλ: πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -6 -489 -179 0 -674 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 639 82 1 152 874 

      Πξνζζήθεο 

  

1 

 

1 

Μεηαθνξέο 

    

0 

Πσιήζεηο - Μεηψζεηο 

    

0 

Απνζβέζεηο Υξήζεο 

 

-8 -1 

 

-9 

Απνζβέζεηο Πσιεζέλησλ - Γηαγξαθέλησλ         0 

Κφζηνο Κηήζεο (ή ηεθκαηξφκελν θφζηνο 

θηήζεο) ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 645 571 181 152 1.549 

κείνλ: πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -6 -497 -180 0 -684 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 639 74 1 152 865 

      Πξνζζήθεο 

 

30 

  

30 

Μεηαθνξέο 

    

0 

Πσιήζεηο - Γηαγξαθέο 

    

0 

Απνζβέζεηο Υξήζεο 

 

-9 

  

-9 

Απνζβέζεηο Πσιεζέλησλ - Γηαγξαθέλησλ         0 

Κφζηνο Κηήζεο (ή ηεθκαηξφκελν θφζηνο 

θηήζεο) ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 645 601 181 152 1.579 

κείνλ: πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -6 -506 -180 0 -692 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 639 95 1 152 887 
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4.2. Αθίλεηε Πεξηνπζία   

Ζ Δηαηξεία θαηέρεη ηα παξαθάησ αθίλεηα 

   
ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ  

Μ2 
 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

  Α. ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ  
  

 
 

 ΟΙΚΟΠΔΓΑ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΤΥΙΚΟΤ 
    

1 ΠΔΡΔΧ 11 & ΑΝΧΝΤΜΟ 
 1.223,00  Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διι. Γεκφζην  

2 ΠΔΡΔΧ 13 & ΑΝΧΝΤΜΟ 
 1.004,00  Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διι. Γεκφζην  

3 ΠΔΡΔΧ 15 & ΑΝΧΝΤΜΟ 
 1.004,00  Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διι. Γεκφζην  

4 ΠΔΡΔΧ 17 & ΑΝΧΝΤΜΟ 
 1.125,00  Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διι. Γεκφζην  

5 ΠΔΡΔΧ 19 & ΑΝΧΝΤΜΟ 
 1.435,00  Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διι. Γεκφζην  

6 ΝΔΦΔΛΖ 6 -ΖΡΑ - ΠΔΡΔΧ 
 7.093,54  Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διι. Γεκφζην  

7 ΜΔΛΔΣΟΠΟΤΛΟΤ 7 & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 
 1.180,00  Τπφ απαιινηξίσζε  

8 ΑMΑΓΡΤΑΓΧΝ & ΒΔΡΔΝΗΚΖ 
 1.100,00  Τπφ απαιινηξίσζε  

 
ΟΙΚΟΠΔΓΟ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ 

 
   

 
ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΔΧ 2 & ΚΟΓΡΟΤ - 

ΥΑΛΑΝΓΡΗ  
1.035,00  Τπφ απαιινηξίσζε  

 
ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΛΑΣΟΜΔΙΟΤ 

 
   

 
ΦΤΥΗΚΟ: Βξαρψδεο πεξηνρή αξπκνηφκεηνο  εθηφο  

 
   

 Πξάζηλεο γξακκήο 
 31.000,00  Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διι. Γεκφζην  

 ΦΤΥΗΚΟ: Βξαρψδεο πεξηνρή αξπκνηφκεηνο  εθηφο      

 Πξάζηλεο γξακκήο  18.800,00  Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διι. Γεκφζην  

 
ΦΤΥΗΚΟ: Έθηαζε εθηφο ζρεδίνπ - Πξψελ 

Λαηνκείν  
193.867,00  

Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διι. Γεκφζην 

(Σκήκα 185 ζηξ. Αλαδαζσηέν) 

 
Β. ΠΑΓΙΑ   

   

 ΓΡΑΦΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ     

 

ΓΑΦΝΖ-ΓΑΒΑΚΖ-ΣΔΦΑΝΑΚΟΤ- ΟΗΚΟΠΔΓΟ 5.056,00  Τπφ απαιινηξίσζε/ Γηεθδηθνχκελν 

απφ ηνλ Γήκν Φπρηθνχ  
 

 
ΑΝΧΝΤΜΖ  ΚΣΊΡΗΟ 770  Τπφ απαιινηξίσζε  

 ΠΑΛΑΙΑ  ΑΓΟΡΑ (ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ)     

 
ΚΟΝΣΟΛΔΟΝΣΟ -ΠΑΥΑΛΗΑ- ΟΗΚΟΠΔΓΟ 7.230,00  Δπηθαξπία  

 
ΥΡΤΑΝΘΔΜΧΝ-ΑΜΑΡΡΤΛΗΓΟ ΚΣΊΡΗΟ  568,47  Δπηθαξπία  

 Γ. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ      

 ΟΙΚΟΠΔΓΟ Π. ΦΤΥΙΚΟΤ      

 
Π.ΝΗΡΒΑΝΑ 1 & ΥΑΛΔΠΑ  2.091,39  

 
 

Π.ΝΗΡΒΑΝΑ 1α & ΥΑΛΔΠΑ (εθηφο ζρεδίνπ)  375,36  

  ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΑ      

 

ΠΔΡΔΧ 1-3 - ΑΝΧΝΤΜΟ – ΓΟΛΑΗΚ (50%) ΚΣΗΡΗΟ  357 

 
 Γηεθδηθνχκελν απφ ην Διι. Γεκφζην  
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Γηα ηηο λνκηθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηα αλσηέξσ αθίλεηα ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: 

 

1) Δπί ηεο δηεθδηθήζεσο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ έρεη εθδνζεί πξσηφδηθε απφθαζε ε νπνία 

δηθαίσζε ηελ Δηαηξεία. Ύζηεξα απφ έθεζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ εθδφζεθε πξνδηθαζηηθή 

απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, ε νπνία δελ εμαθάληζε ηελ πξσηφδηθε απφθαζε θαη ε νπνία  

ηάζζεη ζπκπιεξσκαηηθέο απνδείμεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ησλ δηεμαγσγψλ. 
 

2) Σκήκα 4.2 ζηξεκκάησλ απφ ηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηεο Δηαηξείαο ηειεί ππφ 

απαιινηξίσζε. 
 

3) Δθθξεκεί αίηεζε αθπξψζεσο ηνπ Γήκνπ Φπρηθνχ ελψπηνλ ηνπ ηΔ θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ 

Ννκάξρε κε ηελ νπνία απέθηεζε φξνπο δφκεζεο νηθφπεδν ηεο Δηαηξείαο εθηάζεσο 2.091,39 

η.κ. 
   

4) Δθθξεκεί ε έθδνζε απφθαζεο επί αηηήζεσο αθπξψζεσο ηνπ Γήκνπ Φπρηθνχ ελψπηνλ ηνπ 

ηΔ  θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ Ννκάξρε κε ηελ νπνία απέθηεζαλ φξνπο δφκεζεο νηθφπεδα ηεο 

Δηαηξείαο εθηάζεσο 6,8 ζηξεκκάησλ. Σα αζθαιηζηηθά κέηξα, πνπ είρε δεηήζεη λα ιεθζνχλ ν 

Γήκνο Φπρηθνχ  απφ ην ηκήκα αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ  γηα ηελ σο άλσ ππφζεζε, απεξξίθζεζαλ . 
 

5) Δθθξεκεί ε εθδίθαζε δηεθδηθεηηθήο αγσγήο ηνπ Γήκνπ Φπρηθνχ γηα ην νηθφπεδν ησλ 

γξαθείσλ ηεο Δηαηξείαο.  
 

6) χκθσλα κε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ ε Δηαηξεία έρεη ηελ Δπηθαξπία ηνπ νηθνπέδνπ 

θαη ηνπ θηηξίνπ ηεο Παιαηάο Αγνξάο Φπρηθνχ. Ζ ππφζεζε ζπδεηήζεθε ζηνλ Άξεην Πάγν, κεηά 

ηελ θαηάζεζε αηηήζεσλ αλαηξέζεσο απφ ηνπο δηαδίθνπο θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε απφθαζεο. 
 

Δμ φζσλ γλσξίδνπκε, πιελ ησλ αλσηέξσ εθθξεκψλ θαηά ηελ 31.12.2010 ππνζέζεσλ, δελ 

ππάξρνπλ άιιεο εθθξεκείο ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ ππνζέζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηα αλσηέξσ 

αθίλεηα, θαηά ηεο Δηαηξείαο, “ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑΗ - ΣΟΤΡΗΣΗΚΑΗ - ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑΗ ΚΑΗ 

ΛΑΣΟΜΗΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ  Ο ΚΔΚΡΟΦ Α.Δ.” 

 

Ζ Δηαηξεία ζεσξεί ηα νηθφπεδα ηεο § 4.2.Α σο επελδπηηθά αθίλεηα βάζεη ηεο § 8 β ηνπ ΓΛΠ 

40  επεηδή ιφγσ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ δεζκεχζεσλ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

κειινληηθή ρξήζε ηνπο δειαδή εάλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε γε είηε σο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελν 

αθίλεην είηε γηα βξαρππξφζεζκε πψιεζε θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Tα απνηηκά 

φκσο ζηηο ηηκέο θηήζεσο, επεηδή δελ είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο 

εμαηηίαο ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ δεζκεχζεσλ, (βι. πεξίιεςε Λνγηζηηθψλ Αξρψλ). 

4.3. πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο 

 

πγγελήο: Δίλαη ε επηρείξεζε ζηελ νπνία ν επελδπηήο πνπ ζπκκεηέρεη, έρεη ζεκαληηθή 

επηξξνή ρσξίο λα αζθείηαη έιεγρνο θαη δελ είλαη ζπγαηξηθή. 

Σελ 31/12/2009 ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 46,20% ζην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο 

Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΡΖ Α.Δ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

ΑΚΗΝΖΣΧΝ», θαη ηνλ δηαθξηηφ ηίηιν «ΔΡΖ ΑΚΗΝΖΣΧΝ Α.Δ.». πγθεθξηκέλα, θαηέρεη  

8.778 κεηνρέο επί ζπλφινπ 19.000  νλνκαζηηθήο αμίαο 20 επξψ ε θάζε κία. 
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ηε ρξήζε 2010 κε απνθάζεηο  ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο 31-5-2010 θαη ηεο 

έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο 11-2-2010 ηεο «ΔΡΖ ΑΚΗΝΖΣΧΝ Α.Δ.».  απμήζεθε ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην θαηά € 80 ρηι. Ζ Δηαηξεία θαηέβαιε ην πνζφ ησλ 36.960 επξψ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο ζηηο αλσηέξσ απμήζεηο θαη αλέιαβε 1.848 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ίδηαο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ρσξίο λα κεηαβιεζεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 

ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξίαο. Έηζη ηελ 31/12/2010 ε εηαηξεία θαηέρεη 10.626 κεηνρέο επί 

ζπλφινπ 23.000  νλνκαζηηθήο αμίαο 20 επξψ ε θάζε κία. 

 

Ζ ΔΡΖ έρεη έδξα ηνλ Γήκν Φπρηθνχ θαη θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

ηεο Ννκαξρίαο Αλαηνιηθήο Αζήλαο κε αξηζκφ 58077/01ΑΣ/Β/05/31. θνπφο ηεο Δηαηξείαο 

είλαη ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε δηαρείξηζε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε αθηλήησλ θαζψο θαη 

θάζε ζπλαθήο κε ηα παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα. Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ην έηνο 2005 θαη έρεη 

δηάξθεηα 50 έηε. 

 

ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε ζπκκεηνρή καο ζηε ζπγγελή εηαηξεία ΔΡΖ 

Α.Δ., έρεη ελζσκαησζεί κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Αλ γηα ηελ ελζσκάησζε είρε 

εθαξκνζζεί ε κέζνδνο ηνπ θφζηνπο θηήζεο, ηφηε ηα θνλδχιηα ησλ ινγαξηαζκψλ «πκκεηνρέο 

ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη «χλνιν θαζαξήο ζέζεο»  ζα ήηαλ πξνζαπμεκέλα θαηά επξψ 

92 ρηι. πεξίπνπ, θαη ηα «Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ»  θαηά επξψ 17 ρηι. 
 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 28 φπσο αλαζεσξήζεθε θαη εθαξκφδεηαη απφ 1/1/2005 φηαλ ε 

επελδχνπζα δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ΓΛΠ 28 

επεηδή δελ έρεη ζπκκεηνρή ζε ζπγαηξηθή, παξέιθεη ε ζχληαμε αηνκηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, εθφζνλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη ζπγγελείο 

απεηθνλίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, παξέρεηαη ζην πξνζάξηεκα ε πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ην πψο ζα είραλ δηακνξθσζεί ηα θνλδχιηα ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ εάλ είρε ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηνπ θφζηνπο θηήζεο ή ηεο εχινγεο αμίαο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ΓΛΠ 28. 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη ε εμήο: 
 

 
31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Τπόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ 101 
 

114 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 37 
  Πσιήζεηο πεξηφδνπ 

   Γηαγξαθή goodwill 

   Μεξίδην εηαηξίαο ζηα θέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ 

θφξνπο -17 
 

-13 

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ 121 

 

101 

 

πλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο έρνπλ σο εμήο: 

 

ΔΡΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ Α.Δ 

Υώξα 

εγθαηάζηαζεο 

 
Δλεξγεηηθό Τπνρξεώζεηο 

Κύθινο 

εξγαζηώλ Κέξδε/δεκηέο 

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 

ηνηρεία πεξηόδνπ πνπ έιεμε 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010: Διιάδα 
 

293,00 31,00 0,00 -37,00 46,20% 

ηνηρεία πεξηόδνπ πνπ έιεμε 

ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ 2009: Διιάδα 
 

236,00 18,00 0,00 -28,00 46,20% 
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4.4. Λνηπέο ζπκκεηνρέο 
 

Σν επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην ηνπ εηαηξείαο απνηειείηαη απφ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία αλαιπηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Ζ Δηαηξεία ζπκκεηέρεη θαηά 10% ζην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηξηψλ Δηαηξεηψλ νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο αλάπηπμεο αθηλήησλ θαη ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηξία αθίλεηα, 

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 150 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαπξίνπ.  
 

πγθεθξηκέλα ε Δηαηξεία θαηέρεη: 
 

Σν 10% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

“EUROTERRA Α.Δ. ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΚΗΝΖΣΧΝ” ήηνη : 43.723 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 29,35 επξψ ε θάζε κία, ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεσο 

3.572 ρηιηάδσλ επξψ. Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ην έηνο 1997 θαη έρεη δηάξθεηα 20 έηε. 
 

Σν 10% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

“REBIKAT Α.Δ. ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ” ήηνη: 122.720 θνηλέο νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 2,93 επξψ ε θάζε κία, ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεσο 360 ρηιηάδσλ 

επξψ. Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ην έηνο 1999 θαη έρεη δηάξθεηα 50 έηε.  
 

Σν 10% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “ΑBIES 

Α.Δ. ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΊΑ ΑΚΗΝΖΣΧΝ” ήηνη: 89.515 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο 

νλνκαζηηθήο αμίαο 2,93 επξψ ε θάζε κηα, ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεσο 263 ρηιηάδσλ επξψ. Ζ 

Δηαηξεία ηδξχζεθε ην έηνο 2000 θαη έρεη δηάξθεηα 50 έηε.  
 

Οη παξαπάλσ ζπκκεηνρέο απνηηκήζεθαλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο 

ζηα ΓΠΥΠ. Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 έγηλε επαλεθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο ζχκθσλα 

κε ηελ Έθζεζε Δθηίκεζεο (Μάξηηνο 2010) ηεο εηαηξείαο  ΟΛ ζπκβνπιεπηηθή α.ε.. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη νη εχινγεο αμίεο ησλ ζπκκεηνρψλ δελ έρνπλ 

κεηαβιεζεί επεηδή νχηε έρνπλ κεηαβιεζεί νη ζεκαληηθά νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο 

ζπλερίδνπλ λα είλαη δπζκελείο απφ ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο, νχηε επίζεο έρεη κεηαβιεζεί 

ζεκαληηθά ε νηθνλνκηθή ζέζε ησλ εηαηξηψλ απηψλ.  

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηελ 31
ε 

Γεθεκβξίνπ
 
2009 νη παξαπάλσ ζπκκεηνρέο αλαιχνληαη 

σο εμήο: 

 

Δπσλπκία εηαηξίαο 31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

EUROTERRA  A.E. 11.441 

 

11.441 

REBIKAT A.E. 2.108 

 

2.091 

ABIES A.E. 589 

 

554 

Β.Δ.ΠΔ.  ΛΑΤΡΗΟΤ A.E. 0 

 

0 

ΤΝΟΛΟ 14.138 

 

14.086 
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Ζ θίλεζε ηνπ  ραξηνθπιαθίνπ ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2010 έρεη σο εμήο: 

 
Τπφινηπν έλαξμεο 1εο Ηαλνπαξίνπ  2010 

 

14.086 

Πξνζζήθεο 

  

52 

Γηαζέζεηο 

  

0 

Μεηαβνιέο ζηελ Δχινγε αμία 

  

0 

Τπόινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ 2010 

  
14.138 

 

Οη πξνζζήθεο αθνξνχλ: 

α) πκκεηνρή ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο REBIKAT Α.Δ.  

Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο REBIKAT Α.Δ. απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. Σνλ Απξίιην 2010 ε Δηαηξεία θαηέβαιε ην πνζφ ησλ 17.506,75 Δπξψ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο ζηελ παξαπάλσ αχμεζε θαη αλέιαβε 5.975 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο 

νλνκαζηηθήο αμίαο 2,93€. 

β) πκκεηνρή ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΑBIES Α.Δ. 

Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΑBIES Α.Δ. απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. Σνλ Απξίιην 2010 ε Δηαηξεία θαηέβαιε ην πνζφ ησλ 34.998,85 Δπξψ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο ζηελ παξαπάλσ αχμεζε θαη αλέιαβε 11.945 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο 

νλνκαζηηθήο αμίαο 2,93€.  

4.5. Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 
 

ηνλ ινγαξηαζκφ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πεξηιακβάλνληαη δηάθνξεο απαηηήζεηο απφ δνζκέλεο εγγπήζεηο ζε νξγαληζκνχο θνηλήο 

σθέιεηαο. 

 

4.6. Απνζέκαηα (Αθίλεηα πξνο πώιεζε) 

 

Ζ θίλεζε ησλ απνζεκάησλ θαηά ηελ ρξήζε 2010 θαη 2009 αλαιχεηαη σο εμήο: 

 
Απνζέκαηα 

   

 
31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Τπόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ 6.004 
 

5.908 
Πξνζζήθεο (θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο) 

πεξηφδνπ 251 
 

200 

Πξφβιεςε Απνκείσζεο πεξηφδνπ 

  
-104 

Πσιήζεηο πεξηφδνπ -720 

 

                   -      

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ 5.535 

 

6.004 

 

ηα απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ αθίλεηα. 

α) Οηθφπεδν επί ηεο νδνχ Π. Νηξβάλα 1 & Υαιεπά  ζην Γήκν Φπρηθνχ, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 

2.466,72 η.κ., ηκήκα ηνπ νπνίνπ εθηάζεσο 375,36 η.κ. βξίζθεηαη εθηφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ζρεδίνπ πφιεσο. 

Ζ αληηθεηκεληθή ηνπ αμία ηελ 31-12-2010 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ  6.042 ρηι. 

Ζ Δηαηξεία ζεσξεί φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ, πνζνχ € 4.581 ρηι., δελ ππεξβαίλεη ηελ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη θακία πξφβιεςε απνκείσζεο. 
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β) Μεδνλέηα Γ΄ επί ηεο νδνχ Πεξζέσο 1-3 ζην Γήκν Φπρηθνχ εκβαδνχ 357 η.κ. αλήθεη θαηά 

50% ζηελ Δηαηξεία . 

Ζ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ αθηλήηνπ απηνχ ηελ 31-12-2010 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ  

1.648 ρηι. 

Ζ Δηαηξεία ζεσξεί φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ, πνζνχ € 954 ρηι., δελ ππεξβαίλεη ηελ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη θακία πξφβιεςε απνκείσζεο. 

4.7. Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 
 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο  αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ  31 ρηι. επξψ θαη αλακέλεηαη ε 

εμφθιεζε ηνπο εληφο ηνπ 2011. 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 

31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 3 

 

3 

Πξνθαηαβνιέο θφξνπ εηζνδήκαηνο 2 

 

68 

Πξνθαηαβνιέο ινηπψλ θφξσλ 560 

 

374 

Λνηπέο απαηηήζεηο  26 

 

20 

Λνηπέο επηζθαιείο απαηηήζεηο  18 

 

18 

ύλνιν 609 

 

483 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ -18 

 

-18 

 
591 

 

465 

 

ην ινγαξηαζκφ «Λνηπέο απαηηήζεηο-Πξνθαηαβνιέο ινηπψλ θφξσλ» θαη ζην ινγαξηαζκφ 

«Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο-Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ» ζεκ.4.11, απεηθνλίδνληαη 

απαηηήζεηο θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνζνχ € 466 ρηι. πνπ πξνθχπηνπλ (απνξξένπλ): 

 απφ πξνζθπγέο, πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο  ΓΟΤ ΦΑΔΔ Αζελψλ κε ηηο 

νπνίεο δεηεί λα επηζηξαθνχλ λνκηκνηφθσο νη αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληεο θφξνη θαη ηέιε, 

ήηνη: α) Φφξνη Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο πνζνχ € 223 ρηι.  πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα 

νηθφπεδα πνπ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ιφγσ ζπγγλσζηήο λνκηθήο πιάλεο 

ζηελ νπνία ηεινχζε ε εηαηξία πεξί ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο θαη β) Δληαίν Σέινο Αθηλήησλ 

πνζνχ € 162 ρηι., ιφγσ ζπγγλσζηήο λνκηθήο πιάλεο ζηελ νπνία ηεινχζε ε εηαηξία πεξί ηεο 

αθπξφηεηαο ηεο ΤΑ ΠΟΛ. 1034/2007.  

 απφ  αλαθιεηηθή δήισζε  Δληαίνπ Σέινπο Αθηλήησλ  πνπ ππνβιήζεθε ζηε ΓΟΤ ΦΑΔΔ 

Αζελψλ πνζνχ € 81 ρηι. 

 

4.8. Σακεηαθά δηαζέζηκα 
 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 

31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Σακείν 2 

 

1 

Καηαζέζεηο Όςεσο 6 

 

7 

Καηαζέζεηο Πξνζεζκίαο 0 

 

 - 

ύλνιν 8 

 

8 
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4.9. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

Σα  ππφινηπα  ησλ πξνκεζεπηψλ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ  € 69 ρηι. 

Ο ινγαξηαζκφο δνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκέο ππνρξεψζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 
31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 0 

 

3 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε 9 

 

21 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 4 

 

7 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 29 

 

29 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 29 

 

7 

Γεδνπιεπκέλνη ηφθνη 13 

 

8 

Γνπιεπκέλα  έμνδα πξνζσπηθνχ 0 

 

0 

Γνπιεπκέλα  έμνδα ινηπά 1 

  Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ  466 

 

278 

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 0 

 

0 

ύλνιν 551 

 

353 

 

4.10. Βξαρππξόζεζκα δάλεηα 
 

Ο ινγαξηαζκφο βξαρππξφζεζκα δάλεηα αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 31-Γεθ-10  31-Γεθ-09 

Σξαπεδηθά Γάλεηα  3.850  3.285 

 

Σν κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην ησλ βξαρππξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ αλέξρεηαη ζε 5,486% 

έλαληη 4,024% ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 

 

4.11. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 
 

Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  αλαιπηηθά είλαη: 

 

 
   31-Γεθ-10 

 

   31-Γεθ-09 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ 

απφ ηελ ππεξεζία 45 

 

43 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 3.990 

 

4.074 

Πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο 128 

 

128 

ύλνιν 4.163 

 

4.245 

 

ηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλνληαη ην πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί αθνξνχλ ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

2004 έσο 2010 θαη αλέξρεηαη ζε € 128 ρηι. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη ππνρξεψζεηο γηα 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε θαη γηα απνδεκίσζε  πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 

ηελ ππεξεζία. 
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Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε  αλαιχεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν 4.12 Φφξνη 

εηζνδήκαηνο. 

Οη πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ζηνλ ηζνινγηζκφ 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

     31-Γεθ-10 

 

     31-Γεθ-09 

Τπφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ 43 

 

36 

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο  3 

 

5 

Κφζηνο ηφθσλ 2 

 

2 

πκπιεξσκαηηθή πξφβιεςε 7 

  Καηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο -10 

 

- 

Τπόινηπν ιήμεο πεξηόδνπ 45 

 

43 

 

4.12.  Φόξνη εηζνδήκαηνο 

 

Ζ πξφβιεςε γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, αλαιχεηαη σο 

αθνινχζσο: 
 

    31-Γεθ-10 

 

     31-Γεθ-09 

Σξέρσλ θφξνο                     -      

  Πξνβιέςεηο γηα πξφζζεην θφξν                    -      

  Αλαβαιιφκελνο θφξνο (πίζησζε)/ρξέσζε             (84)  (26) 

ύλνιν έμνδν/(έζνδν) θόξνπ ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ 

                   

(84) 

 

                     

(26) 

 

Ζ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ππνβάιιεηαη ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκίεο 

πνπ δειψλνληαη παξακέλνπλ πξνζσξηλά έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηα βηβιία  

θαη ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη εθδνζεί ε ηειηθή έθζεζε ειέγρνπ. 

Αθνινπζεί αλάιπζε θαη ζπκθσλία ηνπ νλνκαζηηθνχ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή 
 

 
31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο εηζνδήκαηνο 24% 

 

25% 

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεσο πξν θφξσλ (1.038) 
 

          (1.175) 

Μέζνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο - 

 

- 
 

 31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ (1.038) 

 

(1.175) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγηζκέλνο κε ηνλ ηζρχνληα 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή  (24% & 25%)                       -    

 

                        

-    

Πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο                        -    

 

 -  

Φφξνο πνπ αλαινγεί ζε αθνξνιφγεηα εηζνδήκαηα θαη 

ηα έμνδα πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη  γηα θνξνινγηθή 

έθπησζε 
                    

(84) 

 

                      

(26) 

Μείσζε θφξνπ απφ ζπκςεθηζκφ δεκηψλ 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ   -    

 

-    

Δπίδξαζε κεηαβνιήο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή     -    

 

-    

Φόξνο εηζνδήκαηνο (84) 

 

  (26) 
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Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη επί φισλ ησλ πξνζσξηλψλ θνξνινγηθψλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηε ρξήζε 

πνπ ε απαίηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ή ε ππνρξέσζε ζα ηαθηνπνηεζεί, θαη βαζίδνληαη ζηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ ζεζκνζεηεζεί 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη-απαίηεζε θαη ππνρξέσζε ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31-12-2010 

θαη ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31-12-209, αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 
  Ιζνινγηζκόο Απνηειέζκαηα 

Υξήζεσο 

(Υξέσζε)/Πίζησζε 

Ίδηα θεθάιαηα 

(Υξέσζε)/Πίζησζε 

  31-Γεθ-10 31-Γεθ-09 01.01 – 31.12.2010 01.01 – 31.12.2010 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

απαίηεζε 

        

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ  9 9 0   

Λνηπά - - -   

ύλνιν 9 9 0 0 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

ππνρξέσζε         

Απνηίκεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ -1.016 -1.103 87   

Απνηίκεζε ζπκκεηνρψλ -2.983 -2.980 -3   

Λνηπά     0   

ύλνιν -3.999 -4.083 84 0 

Αλαβαιιόκελνη θόξνη έζνδν/(έμνδν) 

  

84 0 

Καζαξνί αλαβαιιόκελνη θόξνη 

εηζνδήκαηνο απαίηεζε/(ππνρξέσζε) -3.990 -4.074     

 

 
  Ιζνινγηζκόο Απνηειέζκαηα 

Υξήζεσο 

(Υξέσζε)/Πίζησζε 

Ιδηα θεθάιαηα 

(Υξέσζε)/Πίζησζε 

  31-Γεθ-09 31-Γεθ-08 01.01 – 31.12.2009 01.01 – 31.12.2009 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο απαίηεζε         

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ  9 7 2   

Λνηπά - - -   

ύλνιν 9 7 2 0 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

ππνρξέσζε         

Απνηίκεζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ -1.103 -1.123 20   

Απνηίκεζε ζπκκεηνρψλ -2.980 -1.549 3 -1.434 

Λνηπά     0   

ύλνιν -4.083 -2.672 23 -1.434 

Αλαβαιιόκελνη θόξνη έζνδν/(έμνδν)   26 -1.434 

Καζαξνί αλαβαιιόκελνη θόξνη εηζνδήκαηνο 

απαίηεζε/(ππνρξέσζε) -4.074 -2.666     

 

Ζ Δηαηξεία έρεη ην λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθίζεη θφξν εηζνδήκαηνο απαίηεζε θαη 

ππνρξέσζε αθνχ  αλαθέξνληαη ζηηο ίδηεο θνξνινγηθέο αξρέο. 
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Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά χςνπο 384 ρηι. επξψ, ηα νπνία ζε πεξίπησζε 

δηαζέζεσο ή θεθαιαηνπνηήζεσο ζα θνξνινγεζνχλ κε ηνλ ηξέρνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

ην νξαηφ κέιινλ ε Δηαηξεία δελ πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ή λα θεθαιαηνπνηήζεη ηα ελ ιφγσ 

απνζεκαηηθά. 

 

 

4.13. Ίδηα θεθάιαηα 

4.13.1. Μεηνρηθό θεθάιαην 

 

Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην. 

Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 1.155 ρηι. επξψ θαη είλαη δηεξεκέλν ζε 

3.300.689 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο  Δπξψ 0,35 ε θάζε κία. 
 

  

Αξηζκόο 

κεηνρώλ 

 Ολνκαζηηθή 

αμία 

 Κνηλέο κεηνρέο            

ζε ρηι. € 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2009  3.300.689  0,35  1.155,24 

31ε Γεθεκβξίνπ 2009  3.300.689  0,35  1.155,24 

31ε Γεθεκβξίνπ 2010  3.300.689  0,35  1.155,24 

 

 

χκθσλα κε ην Μεηξψν Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2010, νη κέηνρνη κε πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο κεγαιχηεξν ηνπ 3% επί ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ήηαλ νη 

αθφινπζνη: 
 
 

Ολνκαηεπώλπκν Μεηόρνπ Αξηζκόο 

Μεηνρώλ 

Πνζνζηό 

πκκεηνρήο 

(%) 

ΓΔΚ ΣΔΡΝΑ Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ  791.299 23,97% 

ΦΤΥΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 712.280 21,58% 

INTRAPAR A.E 708.149 21,45% 

ΛΟΗΠΟΗ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΜΗΚΡΌΣΔΡΟ ΣΟΤ 3% 1.088.961 33,00% 

ΤΝΟΛΟ 3.300.689 100,00% 
 

 

εκεηψλεηαη φηη ηα κέιε  ηνπ Γ.. θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε  ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 

31/12/2010 δελ θαηείραλ κεηνρέο.  
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4.13.2. Απνζεκαηηθά θαη αδηαλέκεηα θέξδε - ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο 

 

Σα ινηπά απνζεκαηηθά θαη νη ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο  ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

Ποζά ζε  τιλιάδες Εσρώ 

 Αποθεμαηικά 

Αποθεμαηικό 
σπέρ ηο άρηιο 

Σακηικό 
αποθεμαηικό 

Αθορολόγηηα Λοιπά 
αποθεμαηικά 

ύνολο 

Τπόλοιπα καηά ηην 1η Ιανοσαρίοσ 2009  2.852 386 384 173 3.795 

Μεταβολή  για την περίοδο 01/01- 31/12/2009 
      Αλαπξνζαξκνγή εύινγεο αμίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ πξνο 
πώιεζε 

    
3.345 0 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) κεηά από θόξνπο  

 
                    -                       -                          -      3.345 0 

Τπόλοιπο  καηά ηην 31η  Γεκεμβρίοσ 2009 

 
2.852 386 384 3.518 3.795 

       Τπόλοιπα καηά ηην 1η Ιανοσαρίοσ 2010 

 
2.852 386 384 3518 7.140 

Μεταβολή  για την περίοδο 01/01- 31/12/2010 

      Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) κεηά από θόξνπο 

 
                    -                       -                          -                      -      0  

Τπόλοιπο  καηά ηην 31η  Γεκεμβρίοσ 2010 

 
2.852 0 384 3.518 7.140 

 

 

Ποζά ζε  τιλιάδες Εσρώ 

 

Αποηελέζμαηα 
εις νέον 

 
Τπόλοιπα καηά ηην 1η Ιανοσαρίοσ 2009 

 
6.551 

Μεταβολή για την περίοδο 01/01 - 31/12/2009 
  

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) κεηά από θόξνπο  
  

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ  
 

-1.149 

Τπόλοιπο  καηά ηην 31η  Γεκεμβρίοσ 2009 
 

5.402 

   Τπόλοιπα καηά ηην 1η Ιανοσαρίοσ 2010 
 

5.402 

Μεταβολή για την περίοδο 01/01 - 31/12/2010 
  

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα /(έμνδα) κεηά από θόξνπο  
 

                      -    

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ  
 

-955 

Τπόλοιπο  καηά ηην 31η  Γεκεμβρίοσ 2010 
 

4.447 
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4.14. Κόζηνο πσιεζέλησλ θαη έμνδα δηνίθεζεο & δηάζεζεο 
 

Σν θφζηνο πσιεζέλησλ θαη εμφδσλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο ηεο πεξηφδνπ 01/01-31/12/2010 

θαζψο θαη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 2009 αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

01/01-31/12/2010 

Κόζηνο 

πσιήζεσλ 

αθηλήησλ 

Έμνδα 

δηνίθεζεο 

θαη 

δηάζεζεο  

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 1 231 

Τπεξγνιάβνη 52   

Ακνηβέο ηξίησλ 31 177 

Γαπάλεο γηα παξνρέο θνηλήο σθειείαο (Ζιεθηξηθφ, ηειεπηθνηλσλίεο θιπ) 2 7 

Απνζβέζεηο - 9 

Φφξνη 45 65 

Λνηπά έμνδα 2 27 

Αλαιψζεηο πιηθψλ 65   

Μεηαθνξά απφ ηα απνζέκαηα 720   

Μεηαθνξά ζηα απνζέκαηα -198   

ύλνιν 720 516 

 

01/01-31/12/2009 

Κόζηνο 

πσιήζεσλ 

αθηλήησλ 

Έμνδα 

δηνίθεζεο 

θαη 

δηάζεζεο  

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ - 268 

Τπεξγνιάβνη 101 2 

Ακνηβέο ηξίησλ 55 227 

Γαπάλεο γηα παξνρέο θνηλήο σθειείαο (Ζιεθηξηθφ, ηειεπηθνηλσλίεο θιπ) - 6 

Απνζβέζεηο - 9 

Φφξνη - 26 

Λνηπά έμνδα 1 31 

Αλαιψζεηο πιηθψλ 43   

Μεηαθνξά απφ ηα απνζέκαηα -  

Μεηαθνξά ζηα απνζέκαηα -200   

ύλνιν 0 569 

 

4.15. Ακνηβέο πξνζσπηθνύ  

 

Οη ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη ν κέζνο φξνο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, ηεο πεξηφδνπ 01/01-

31/12/2010 θαη γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 2009, αλαιχεηαη σο εμήο: 
 

 
31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Μηζζνί θαη Παξεπφκελεο παξνρέο ππαιιήισλ 191  230 

Μηζζνί θαη Παξεπφκελεο παξνρέο εκεξνκηζζίσλ 0  0 

Δηζθνξέο Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ 31  33 

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 3  5 

Απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ κε θαιππηφκελεο απφ πξφβιεςε 7  - 

ύλνιν Δμόδσλ 232  268 
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Ο κέζνο φξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2010 αλεξρφηαλ ζε 5 άηνκα θαη ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2009 ήηαλ 6 άηνκα. 

 

4.16. Λνηπά έζνδα έμνδα 
 

Σα ινηπά έζνδα θαη έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 31-Γεθ-09  31-Γεθ-08 

Δληαίν ηέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο   0   

Δηδηθφ Σέινο  Αθηλήησλ -376  -390 

Εεκηά απφ δηαγξαθή επελδπηηθψλ αθηλήησλ 0  -15 

Εεκηά απφ δηαγξαθή επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 0  -61 

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο  απαηηήζεσλ -18  0 

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο  ζπκκεηνρψλ -11  0 

Απνκείσζε αμίαο απνζεκάησλ (Αθηλήησλ πξνο πψιεζε) -105  0 

Λνηπά έμνδα  -10  0 

ύλνιν Δμόδσλ -520  -466 

Λνηπά έζνδα 0  0 

ύλνιν Δζόδσλ 0  0 

ύλνιν  -520  -466 

 

 

4.17. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηεο ε Δηαηξεία έρεη ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο απφ δηθαζηηθέο αγσγέο πειαηψλ ηεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ  € 12 ρηι.  Γηα ηηο αγσγέο 

απηέο δελ έρεη ζρεκαηηζζεί θακία πξφβιεςε γηαηί ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε 

νξηζηηθή δηεπζέηεζή ηνπο θαη νη πηζαλέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ 

ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 

 

Ζ εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2003. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά 

ρξήζεηο είλαη επηά. Γηα ηελ ελδερφκελε ππνρξέσζε απφ θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςεη απφ 

ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε ζπλνιηθνχ πνζνχ 128 ρηι. επξψ 
 
 

4.18. πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε 
 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηηο ζπγγελείο εηαηξίεο θαη ηα ινηπά ζπλδεκέλα κέξε θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 έρνπλ σο εμήο: 
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1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 

  

ΔΡΗ 

ΑΚΙΝΗΣΧΝ 

Α.Δ. 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΑ 

ΣΔΛΔΥΗ        

& ΜΔΛΗ Γ.. ΤΝΟΛΟ 

ΔΡΗ 

ΑΚΙΝΗΣΧΝ 

Α.Δ. 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΑ 

ΣΔΛΔΥΗ        

& ΜΔΛΗ Γ.. ΤΝΟΛΟ 

α Δηζξνέο 18 0 18 21 0 21 

β Δθξνέο 0 0 0 0 0 0 

γ Απαηηήζεηο 9 0 9 1 0 1 

δ Τπνρξεψζεηο 29 0 29 6 0 6 

ε πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ 
ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 

0 96 96 0 102 102 

ζη Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 
κέιε ηεο δηνίθεζεο 

0 0 0 0 0 0 

δ Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά 
ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο  

0 0 0 0 0 0 

 

 

4.19. Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα 

 

Σέινο απφ ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη ηνλ Μάξηην  2011 έιαβε ρψξα  ε Έθηαθηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ απνθάζηζε ηελ Έθδνζε  θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνζνχ 

κέρξη ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (4.800.000,00 €) εκπξαγκάησο 

εμαζθαιηζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3156/2003 θαη εμνπζηνδφηεζε ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο λα απνθαζίζεη γηα ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ 

Γελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξεία θαη απαηηείηαη απφ ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο λα αλαθεξζνχλ. 

 

 

Π. Φπρηθό  28 Μαξηίνπ 2011 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Ζ Οηθνλνκηθή Γηεπζχληξηα 

 

 

 

 

 

Γεκήηξηνο Υξ. Κιώλεο Πέηξνο  Κ. νπξέηεο Κπξηαθή Γ. Αλαζηνπνύινπ 

Α.Γ.Σ.  Ρ 539675 Α.Γ.Σ.  ΑΒ  348882 Α.Γ.Σ. ΑΖ 135720 
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4.20.   
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4.21. Πίλαθαο αληηζηνηρίαο παξαπνκπώλ κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3401/2005  

Γειηία Σύπνπ – Δηαηξηθέο Αλαθνηλώζεηο  

 

Σα παξαθάησ Γειηία Σχπνπ θαη νη Δηαηξηθέο Αλαθνηλψζεηο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Δηαηξείαο καο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ζηηο ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο: www.kekrops.gr  θαη www.ase.gr   

 

ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

Πξναλαγγειία Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο  

 

09/02/2010 

 

Απνθάζεηο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο  

 
03/03/2010 

Δθινγή Νένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

 
03/03/2010 

ηνηρεία Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Βάζεη ΓΛΠ 

 

29/03/2010 

 

ηνηρεία Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Βάζεη ΓΛΠ 

 

29/03/2010 

 

Γηεπθξηληζηηθή Αλαθνίλσζε  

 

30/03/2010 

 

Πξναλαγγειία Γεληθήο πλέιεπζεο  

 

20/05/2010 

 

ηνηρεία Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ βάζεη ΓΛΠ  

 

27/05/2010 

 

Έθηαθηε εηζθνξά ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3845/2010  

  

01/06/2010 

 

Γειηίν Σχπνπ  

 

15/06/2010 

 

Απνθάζεηο Γεληθήο πλέιεπζεο  

 

15/06/2010 

 

ηνηρεία Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ βάζεη ΓΛΠ  

 

26/08/2010 

 

ηνηρεία Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ βάζεη ΓΛΠ  

 

25/11/2010 

 

 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή 

Λνγηζηή θαη νη Δθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2010 έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο www.kekrops.gr    

 

http://www.kekrops.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.kekrops.gr/

