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Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο (Ξνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)
Ν ΝΚΗΙΝΠ
31/12/2010
30/09/2011
ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
Κε Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άύια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - ππεξαμία
Δπελδύζεηο Σε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο
Δπελδύζεηο ζε Σπγγελείο Δπηρεηξήζεηο
Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία
Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο

H ΔΡΑΗΟΔΗΑ
30/09/2011
31/12/2010

9.1
9.2
9.3
9.6
9.7

10.959.781
23.879
15.253.342
0
809.312

11.574.079
23.879
15.252.138
0
809.312

9.782.350
0
1.163.820
11.409.924
288.000

10.422.582
0
1.073.506
11.344.929
288.000

9.8

313.551

313.491

180.750

180.750

91.555
27.451.421

90.691
28.063.590

41.734
22.866.579

43.380
23.353.147

7.980.825
34.068.992

7.047.011
34.779.129

6.596.248
28.217.318

6.025.662
28.828.064

5.782.805
10.214.773

6.125.142
7.626.685

3.762.498
4.625.234

3.942.511
4.062.871

0

645.575

0

0

3.115.231
61.162.627

4.149.898
60.373.441

619.356
43.820.653

1.049.974
43.909.082

88.614.048

88.437.031

66.687.231

67.262.229

8.711.996
11.122.800
(1.326.589)
2.661.740
1.432.722
1.572.471

8.711.996
11.122.800
(1.326.589)
2.661.740
1.443.870
2.465.234

8.711.996
11.122.800
(1.322.914)
2.661.740
1.386.343
(1.080.786)

8.711.996
11.122.800
(1.322.914)
2.661.740
1.386.343
(170.213)

24.175.140

25.079.052

21.479.180

22.389.752

5.467.446
29.642.586

5.377.842
30.456.894

21.479.180

22.389.752

1.000.057
1.500.000
1.286.833

1.825.615
1.500.000
1.359.380

1.000.057
1.500.000
806.806

1.825.615
1.500.000
950.259

317.441

313.860

102.161

109.129

9.15

316.943
4.421.273

226.693
5.225.547

170.000
3.579.024

120.000
4.505.004

9.16
9.17
9.14

11.167.431
1.869.681
23.428.441

14.306.704
2.647.641
13.645.748

6.244.105
399.006
19.000.109

9.314.392
989.658
9.426.751

9.14

12.931.517

18.280.754

12.931.517

18.280.754

9.14

256.158
4.896.959
54.550.188

256.158
3.617.585
52.754.590

256.158
2.798.132
41.629.028

256.158
2.099.759
40.367.473

Πύλνιν πνρξεώζεσλ

58.971.461

57.980.137

45.208.052

44.872.477

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

88.614.048

88.437.031

66.687.231

67.262.229

Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο
Λνηπέο Απαηηήζεηο
Λνηπά Κπθινθνξηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

9.11
9.12

9.9

Πύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ
Θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά
Μεηνρηθό θεθάιαην
Υπεξ Τν Άξηην
Ιδηεο κεηνρέο
Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο
Λνηπά απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα Δηο Νένλ
Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ
κεηξηθήο
Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο
Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ
Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο
Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ
από ηελ ππεξεζία (πξόβιεςε απνδεκείσζεο)
Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Υπνρξεώζεηο
Πύλνιν Καθξνπξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ
Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Τξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Υπνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκν κέξνο νκνινγηαθώλ θαη εληόθσλ
δαλείσλ
Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο
Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο Υπνρξεώζεηο
Πύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ

9.13
9.13
9.13
9.13
9.13

9.14
9.14
9.10
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Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

Ν ΝΚΗΙΝΠ
01/01 01/01 01/07 01/07 30/09/2011 30/09/2010
30/09/2011 30/09/2010
Ξσιήζεηο
Κόζηνο Πσιεζέλησλ
Κηθηό Θέξδνο

H ΔΡΑΗΟΔΗΑ
01/01 01/01 01/07 01/07 30/09/2011 30/09/2010
30/09/2011 30/09/2010

43.872.196
(31.765.459)
12.106.737

47.300.512
(35.631.696)
11.668.816

12.892.102
(9.303.458)
3.588.643

15.249.389
(11.297.091)
3.952.298

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο
Άιια έμνδα εθκεηαιιεύζεσο

436.264
(3.463.956)
(5.541.016)
(551.155)
(1.042.421)

125.595
(3.607.950)
(5.102.700)
(490.492)
(593.574)

110.011
(1.147.048)
(1.778.604)
(185.622)
(117.865)

37.447
(1.598.723)
(1.620.926)
(189.119)
109.665

116.215
(549.066)
(2.661.008)
(740.571)

(498.449)

(40.971)

(15.288)

Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ

1.944.454

1.999.695

469.516

690.642

799.918

1.254.978

380.116

350.994

Φξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα
Φξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
Γηαθνξέο απνηίκεζεο ζπκκεηνρώλ & ρξενγξάθσλ

18.678
(2.142.226)
(529.917)

20.261
(1.406.058)
2.108

5.275
(510.539)
(437.692)

998
(452.510)
(4.480)

8.342
(1.812.286)
0

12.377
(1.218.432)
0

2
(402.952)
0

669
(395.039)
0

(709.011)

616.005

(473.440)

234.650

(1.004.026)

48.924

(22.834)

(43.377)

(151.607)

(308.872)

29.117

(46.814)

93.453

(98.315)

1.916

(9.040)

(860.617)

307.133

(444.323)

187.837

(910.573)

(49.391)

(20.918)

(52.416)

(13.695)
0

9.767
0

0
0

(17.164)
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(13.695)

9.767

0

(17.164)

0

0

0

0

(874.312)

316.900

(444.323)

170.673

(910.573)

(49.391)

(20.918)

(52.416)

(890.217)
29.600

50.894
256.239

(303.182)
(141.142)

8.299
179.538

(910.573)
0

(49.391)
0

(20.918)
0

(52.416)
0

(903.912)
29.600

58.816
258.084

(303.182)
(141.142)

(8.865)
179.538

(910.573)
0

(49.391)
0

(20.918)
0

(52.416)
0

(0,0334)
(0,0219)

0,0019
0,0063

(0,0114)
(0,0078)

0,0003
0,0012

(0,0342)
(0,0224)

(0,0019)
0,0037

(0,0008)
(0,0005)

(0,0020)
(0,0003)

3.432.870

3.532.937

982.687

1.226.104

1.344.938

1.719.165

570.771

513.055

1.944.454

1.999.695

469.516

690.642

799.918

1.254.978

380.116

350.994

(709.011)
(860.617)

616.005
307.133

(473.440)
(444.323)

234.650
187.837

(1.004.026)
(910.573)

(22.834)
(20.918)

(43.377)
(52.416)

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Φόξνη εηζνδήκαηνο

9.18

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο:
Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο
Φόξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
κεηά από θόξνπο (Β)
Ππγ θεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα
κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)

25.317.349 28.543.010
(20.683.000) (23.174.329)
4.634.348
5.368.681
143.016
(1.004.318)
(2.753.951)

6.913.735
(5.575.714)
1.338.021

9.218.188
(7.640.422)
1.577.766

32.588
(162.411)
(787.112)

50.948
(568.431)
(694.001)

Θέξδε / (δεκηέο) πεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε :

- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
Ππγ θεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ απνδηδόκελα ζε :

- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά ζε (€)
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - ακβιπκέλα ζε (€)

9.19
9.19

Πύλνςε απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ
Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Φξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ
Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Φξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
Απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκηέο) Πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από Φόξνπο

48.924
(49.391)
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Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)
Κεηνρηθό
θεθάιαην
πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010

8.711.996

Απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο
Απνζεκαηηθό
πέξ Ρν
Θνηλέο Ηδηεο
Ραθηηθό
επαλεθηίκεζεο
Ινηπά
Απνηειέζκαη
Άξηην
κεηνρέο
απνζεκαηηθό ζηελ εύινγ ε απνζεκαηηθά
α εηο λένλ
αμία
11.122.800 -1.326.589
475.815
2.661.740
984.611
1.930.739

Γηθαηώκαηα
Κεηνςεθίαο

Πύλνιν
24.561.113

Πύλνιν

4.535.067

29.096.181

Μεηαβνιέο ηδίσλ θεθαιαίσλ 01/01 - 30/09/2010
Μείσζε απνζεκαηηθνύ από εμόθιεζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ
δαλείνπ
Ταθηηθό απνζεκαηηθό
Μεξίζκαηα

-43.443

-43.443

-43.443

-16.581
-53.315

0
-53.315

0
-53.315

15.929

42.886

58.816

258.084

316.900

16.581

Σπγθελξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ, κεηά από θόξνπο

πόινηπα θαηά ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ 2010

8.711.996

11.122.800

-1.326.589

492.396

2.661.740

957.098

1.903.730

24.523.171

4.793.152

29.316.321

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011

8.711.996

11.122.800

-1.326.589

492.396

2.661.740

951.474

2.465.235

25.079.053

5.377.842

30.456.894

0

60.000

60.000

0
0

5

0
5

Μεηαβνιέο ηδίσλ θεθαιαίσλ 01/01 - 30/09/2011
Αλαινγία κεηνςεθίαο ζηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ
Ταθηηθό απνζεκαηηθό
Μεηαβνιή ζηελ θαζαξή ζέζε από λέα ελνπνηνύκελε εηαηξία

2.546

-2.546

Σπγθελξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ, κεηά από θόξνπο

πόινηπα θαηά ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ 2011

8.711.996

11.122.800

-1.326.589

494.943

2.661.740

-13.695

-890.217

-903.912

29.600

-874.312

937.779

1.572.472

24.175.140

5.467.446

29.642.587
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Καηάζηαζε κεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Μεηξηθήο Δηαηξίαο
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

Απνδηδόκελα ζη νπο κεη όρνπο η εο κεη ξηθήο
Κεη νρηθό
θεθάιαην
πόινηπα θαη ά η ελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010

8.711.996

πέξ Ρν Άξη ην
11.122.800

Θνηλέο Ηδηεο
κεη νρέο
(1.322.914)

Ραθη ηθό
απνζεκαη ηθό
446.164

Απνζεκαη ηθό
εύινγεο αμίαο
2.661.740

Ινηπά
απνζεκαη ηθά
976.787

Απνη ειέζκαη α εηο
λένλ
851.228

Πύλνιν

23.447.801

Μεηαβνιέο ηδίσλ θεθαιαίσλ 01/01 - 30/09/2010
Μείσζε απνζεκαηηθνύ από εμόθιεζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνύ
δαλείνπ
Ταθηηθό απνζεκαηηθό
Μεξίζκαηα

(43.443)

(43.443)
6.835

Σπγθελξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ, κεηά από θόξνπο

(6.835)
(53.315)

0
(53.315)

(49.391)

(49.391)

πόινηπα θαη ά η ελ 30ε Πεπη εκβξίνπ 2010

8.711.996

11.122.800

(1.322.914)

452.999

2.661.740

933.344

741.687

23.301.652

πόινηπα θαη ά η ελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011

8.711.996

11.122.800

(1.322.914)

452.999

2.661.740

933.344

(170.213)

22.389.752

(910.573)

(910.573)

(1.080.786)

21.479.180

Μεηαβνιέο ηδίσλ θεθαιαίσλ 01/01 - 30/09/2011
Σπγθελξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ, κεηά από θόξνπο
πόινηπα θαη ά η ελ 30ε Πεπη εκβξίνπ 2011

8.711.996

11.122.800

(1.322.914)

452.999

2.661.740

933.344
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Καηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)
Ν ΝΚΗΙΝΠ
01/01 30/09/2011
Ιεηη νπξγηθέο δξαζη εξηόη εη εο
Κέξδε/(δεκίεο) πξό θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα(έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

01/01 30/09/2010

01/01 30/09/2011

01/01 30/09/2010

-709.011

616.005

-1.004.026

48.924

1.488.417
-1.843.872
96.285
688.110
2.256.057

1.533.242
-1.340.328
9.195
-115.848
1.520.165

545.020
-108.410
96.285
266.114
1.928.716

464.187
-399.742
2.626
-106.099
1.333.793

-1.003.815
-188.321
-2.423.298

-986.662
-4.162.631
1.693.392

-640.586
203.073
-3.013.577

-1.401.491
-1.891.551
2.120.290

-2.256.057
-28.565
0
-3.924.070

-1.520.165
-48.482
0
-2.802.117

-1.928.716
0
0
-3.656.106

-1.333.793
0
0
-1.162.856

-55
115.659
-1.042.726
130.793
0
17.864
0
0
-778.467

0
26.544
-1.218.033
206.961
0
20.019
0
0
-964.510

-64.995
0
-244.737
128.321
0
8.342
0
0
-173.069

0
0
-198.679
106.882
0
12.377
0
0
-79.419

Σξεκαη νδνη ηθέο δξαζη εξηόη εη εο
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο/εμνθιήζεηο από εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

60.000
3.607.875
-6

0
-2.713.546
-52.202

0
3.398.563
-6

0
-3.335.178
-47.806

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαη νδνη ηθέο δξαζη εξηόη εη εο (γ)

3.667.869

-2.765.748

3.398.557

-3.382.984

-1.034.667

-6.532.375

-430.619

-4.625.259

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ

4.149.898

11.805.692

1.049.974

8.237.389

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

3.115.231

5.273.316

619.356

3.612.129

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε/ (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε)/ αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
Μείνλ:
Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα
Καηαβιεκέλνη θόξνη
Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηη νπξγηθέο δξαζη εξηόη εη εο (α)
Δπελδπη ηθέο δξαζη εξηόη εη εο
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ
Δηζπξάμεηο από πώιεζε ζπγαηξηθώλ, Σπγγελώλ, Κνηλνπξαμηώλ θ.ι.π.
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξίαο
Τόθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπη ηθέο δξαζη εξηόη εη εο (β)

Θαζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζη α η ακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)
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Δπηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
Ζ εηαηξία ΝΣΗΟΝΗΚ Α.Δ.Β.Δ είλαη αλψλπκε εηαηξία εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ κεηξψνπ 34192/06/Β/95/2, ηδξχζεθε ην 1995 θαη ε δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηεο έρεη νξηζζεί κέρξη ην 2045 κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο. Ζ εηαηξία ΝΣΗΟΝΗΚ Α.Δ.Β.Δ.
πξνέθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ΔΤΡΩΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ
Α.Δ. θαη UNIKID HELLAS A.E. θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 19.01.2004.
Ζ εηαηξία ΝΣΗΟΝΗΚ Α.Δ.Β.Δ. έρεη ηελ έδξα ηεο ζε ηδηφθηεηνπο ρψξνπο, ζηελ νδφ Αξηζηνηέινπο 95
Αραξλαί θαη ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζηoλ Απιψλα Αηηηθήο. Δρεη αλαπηχμεη ζεκαληηθή ηερλνγλσζία
θαη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ, ψζηε λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ησλ
πνιχπιεπξσλ ηνκέσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
Οη παξνχζεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30ε
επηεκβξίνπ 2011, ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Δηαηξίαο, ηελ 28 Ννεκβξίνπ 2011.

2. Φύζε Γξαζηεξηνηήησλ
Ζ ΝΣΗΟΝΗΚ Α.Δ.Β.Δ. είλαη εκπνξηθή εηαηξία εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ.
Γξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζε 6 κεγάιεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά
παξαθάησ:
1. Telecom & Intelligent Solutions
2. Παξαδνζηαθφ Παηρλίδη
3. Δίδε Υαξηνπσιείνπ
4. Καηαλαισηηθά Πξντφληα
5. Δίδε βξεθαλάπηπμεο
6. Δίδε Έλδπζεο
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Ζ Γηνίθεζε ηεο ΝΣΗΟΝΗΚ Α.Δ.Β.Δ. επεμεξγάζζεθε θαη πηνζέηεζε ηε λέα ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο
έρνληαο ππφςε ηεο ηηο πξνθιήζεηο ηεο λέαο επνρήο φρη κφλν ζε επίπεδν εηαηξίαο, αιιά θαη ζε
επίπεδν νκίινπ.
Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο είλαη ε αμηνπνίεζε ζε κέγηζην βαζκφ ηνπ κεγέζνπο, ηεο
ππνδνκήο, ηνπ θχξνπο, ηεο εκπεηξίαο, ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο ζηειέρσζεο πνπ δηαζέηεη ε εηαηξία.
Οη ζηφρνη θαη πξννπηηθέο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλνςίδνληαη ζηε δηεχξπλζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο
αγνξάο, ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ζηειερηαθνχ
δπλακηθνχ θαη ηελ αχμεζε ησλ αληηπξνζσπεηψλ (πξντφλησλ).

3. ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία.
3.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Οη παξνχζεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ κε
εκεξνκελία 30ε επηεκβξίνπ 2011 θαιχπηνπλ ηνπο ελλέα κήλεο, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο ηελ
30ε επηεκβξίνπ ηεο ρξήζεο 2011 θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν
34 „‟Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο‟‟ θαη πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010, πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ
ηεο εηαηξίαο http://www.dionicgroup.com.
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ
ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο
Δηαηξίαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, φπσο δεκνζηεχηεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο
Δηαηξίαο γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο.
Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο,
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ εθηίκεζε ζε εχινγε αμία ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ θαη κε εμαίξεζε
θάπνηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπκκεηνρηθνί ηίηινη) ηα νπνία απνηηκήζεθαλ ζηελ
εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηελ θαζαξή ζέζε (Γηαζέζηκα γηα πψιεζε) θαη
είλαη εθπεθξαζκέλεο ζε Δπξψ.
Οξηζκέλα ζπγθξηηηθά θνλδχιηα αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο
ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Σπρφλ δηαθνξέο ζε πνζά ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη αληίζηνηρα
πνζά ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
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3.1.1 Υξήζε εθηηκήζεσλ
Ζ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) απαηηεί ηελ ρξήζε αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ζηε
δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά
ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα πνζά
εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηηο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη
ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη
ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο (ζεκείσζε 4).

3.1.2 Νέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ
Πξνηύπσλ
πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη
ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή
κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ
λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ
παξαηίζεηαη παξαθάησ:
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε
Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ»
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 ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.
Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε»
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
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ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε
δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο»
Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλα πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.
ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ,
Διάρηζην Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο»
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 κία
ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ
βειηηώζεσλ γηα ην 2010 ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ)
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα
ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ
δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην 2010. Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ
έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ.
Γ.Π.Υ.Α 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ
ηηκήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ
πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (2008), β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο
θαη γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη
πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα
αληηθαηαζηάζεθαλ.
Γ.Π.Υ.Α 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.
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ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ
ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο.
ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.
ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη
ζε ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ
αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ
ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.
ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ΄΄εχινγε αμία‟‟, ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο
επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ.
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 ε
Ιαλνπαξίνπ 2012
Γ.Π.Υ.Α. 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα:Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, κε ηζρύ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο
πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.07.2011.
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ‟ νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ‟ νινθιήξνπ αιιά γηα ηα
νπνία ν Όκηινο έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π 12 «Φόξνη εηζνδήκαηνο», κε ηζρύ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο
πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2012.
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Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ
επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο
ζε αθίλεηα». Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γ.Λ.Π 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ», κε ηζρύ γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.07.2012.
Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ
είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη αθφκε
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γ.Λ.Π 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο», κε ηζρύ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2013.
Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο
ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
(θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ) θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε
εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ
θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνππεξεζίαο/πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ
ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ
βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γ.Π.Υ.Α. 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα», κε ηζρύ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2013.
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΠΛ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Γ.Λ.Π 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν
ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο
απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ο „Οκηινο βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ
κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
„Δλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013.
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Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο», κε ηζρύ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2013.
Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο
γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά
παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη
ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο
θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο,
αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη
απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφηππν
δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκόδνληαη ζηηο
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2013)
Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο :ΓΠΥΑ 10,
ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12 ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα
εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013.
Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά
πξφηππα. Σα πξφηππα δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο Όκηινο
βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ πξνηχπσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη πξνηχπσλ είλαη νη εμήο:
ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπ ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε,
πνπ παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 12. To λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο
θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα
ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε
νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα
ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν)
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σν λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε
ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights) θαζψο επίζεο θαη
αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπφκελνπ.
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ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ πκθσλίεο»
Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο
ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ
πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο
αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ
ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ
κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ
θνηλνχ έιεγρνο .
ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο»
Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο
αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο
νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο,
ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities).
Mία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ
γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην
ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28.
ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχηεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα
αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν
ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά
κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη
αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ
28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ
αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο»
Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμία» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28
«Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο
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απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηθή ησλ επελδχζεσλ ζε
ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11.

3.2 Δλνπνίεζε
Θπγαηξηθέο: Δίλαη φιεο νη εηαηξίεο πνπ δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη, άµεζα ή έµµεζα, απφ άιιε
εηαηξία (κεηξηθή), είηε µέζσ ηεο θαηνρήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ζηελ νπνία
έγηλε ε επέλδπζε, είηε µέζσ ηεο εμάξηεζή ηεο απφ ηελ ηερλνγλσζία πνπ ηεο παξέρεη ν Όµηινο.
Γειαδή, ζπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Ζ
ΝΣΗΟΝΗΚ Α.Δ.Β.Δ. απνθηά θαη αζθεί έιεγρν κέζσ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ χπαξμε ηπρφλ
δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία είλαη αζθήζηκα θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε κεηξηθή αζθεί ηνλ έιεγρν επί
ησλ ζπγαηξηθψλ. Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) κε ηελ κέζνδν ηεο
εμαγνξάο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο έπ‟ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο δελ πθίζηαηαη.
Ζ εμαγνξά ζπγαηξηθήο απφ ηνλ Όκηιν ινγηζηηθνπνηείηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο αγνξάο. Σν θφζηνο
θηήζεο κηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ
κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ ζπλαιιαγή. Σα εμαηνκηθεπκέλα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία
επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε επηκεηξψληαη θαηά ηελ εμαγνξά ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ
πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Σν θφζηνο αγνξάο πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ
απνθηήζεθαλ, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ
ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα
απνηειέζκαηα.
Δηδηθά γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλελψζεηο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία
κεηάβαζεο ηνπ Οκίινπ ζηα ΓΠΥΑ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2004) ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμαίξεζε ηνπ ΓΠΥΑ 1
θαη δελ εθαξκφζηεθε αλαδξνκηθά ε κέζνδνο ηεο εμαγνξάο. ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο ε
Δηαηξία δελ επαλαυπνιφγηζε ην θφζηνο θηήζεο ησλ ζπγαηξηθψλ πνπ είραλ απνθηεζεί πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ, νχηε

ηελ εχινγε αμία ησλ απνθηεζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπ

ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Καηά ζπλέπεηα ε ππεξαμία
πνπ αλαγλσξίζηεθε θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο, ζηεξίρζεθε ζηελ εμαίξεζε ηνπ ΓΠΥΑ 1,
ππνινγίζηεθε κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη απεηθνλίζηεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ
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απεηθνληδφηαλ ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ πξηλ
ηελ κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ.
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ
εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη. Οη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο, επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο
εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. Οη
ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν.

πγγελείο: Δίλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο πάλσ ζηηο νπνίεο ν Όκηινο κπνξεί λα αζθήζεη ζεκαληηθή
επηξξνή αιιά δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ είηε ζπγαηξηθέο είηε ζπκκεηνρή
ζε θνηλνπξαμία. Οη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ φκηιν ζπληζηνχλ φηη ην θαηερφκελν
άκεζν ή έκκεζν πνζνζηφ (κέζσ ζπγαηξηθψλ), κεηαμχ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κίαο
εηαηξίαο, ππνδειψλεη ζεκαληηθή επηξξνή πάλσ ζηελ εηαηξία απηή. Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θαη θαηφπηλ ζεσξνχληαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε
κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. ην ηέινο θάζε ρξήζεο, ην θφζηνο απμάλεηαη κε ηελ αλαινγία ηεο
επελδχηξηαο επηρείξεζεο ζηηο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο θαη
κεηψλεηαη κε ηα ιακβαλφκελα απφ ηε ζπγγελή κεξίζκαηα.
Όζνλ αθνξά ηελ ππεξαμία απφθηεζεο, απηή κεηψλεη ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο κε επηβάξπλζε ησλ
απνηειεζκάησλ ρξήζεο, φηαλ κεηψλεηαη ε αμία ηεο.
Σν κεξίδην ηνπ Οκίινπ ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ εμαγνξά
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ
εμαγνξά, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά. Οη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή
αμία ησλ επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζηηο δεκίεο ζε
κία ζπγγελή επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ν Όκηινο δελ αλαγλσξίδεη
πεξαηηέξσ δεκίεο, εθηφο θαη αλ έρεη θαιχςεη ππνρξεψζεηο ή έρεη ελεξγήζεη πιεξσκέο εθ κέξνπο ηεο
ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ελ γέλε εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα.
Με πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηηο ζπλδεδεκέλεο
επηρεηξήζεηο.

Με πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη

ελδείμεηο απνκείσζεο ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ
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ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν.

3.3 Γνκή ηνπ Οκίινπ
Ζ δνκή ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 30/09/2011 έρεη σο εμήο:

Δηαηξίεο

Υώξα

Μέζνδνο Δλνπνίεζεο

ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ
ΔΛΛΑΓΑ
ΜΖΣΡΗΚΖ
ATCOM AE
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ REAL CONSULTING
ΔΛΛΑΓΑ
ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LIMITED
ΑΓΓΛΗΑ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑΝΟΜΩΝ ΑΔ
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
MEDIA VIS AE
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
ΚΡΟΤΣΕ ΑΔ
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
DIONIC PARTICIPATION LTD
ΚΤΠΡΟ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
DIONIC TRADING LTD
ΚΤΠΡΟ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
DIONIC BULGARIA LLC
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
SHENZHEN TOP LEAD LIMITED
ΚΗΝΑ (HONG KONG)
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
MARM LIGHTING LTD
ΚΤΠΡΟ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΗΟΛΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΔ
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
ΝΣΗΑΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΑΚΚΔ
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Α.Δ.
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
ΓΗ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΑΔ
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
ΔΝΑΛΔΝ ΑΔ
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ - ΑΤΛΩΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Δ.Δ.
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
INTERNATIONAL GAMING AND ENTERNTAIΝMENT ΑΔ
ΔΛΛΑΓΑ
ΟΛΗΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ
ANDROS VILLAGE Μ.ΦΗΛΖ ΔΔ
ΔΛΛΑΓΑ
ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ
IRA MEDIA AE ΓΗΑΦ.ΔΚΓ.ΔΜΠ.&ΤΠ.ΑΝΑΠΣ.ΗΝΣΔRNET
ΔΛΛΑΓΑ
ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ
ΛΗΝΣΔΡΗΠ ΑΣΔΠΤ
ΔΛΛΑΓΑ
ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

% πκκεηνρήο
Ακεζε
Δκκεζε
71,91%
32,36%
71,91%
33%
97%
50%
100%
100%
95%
70%
80%
58,60%
60%
21,85%
21,83%
75%
99,9%
50%
29,40%
30%
18%

3.4 Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο
Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ
λνκίζκαηνο ηνπ πξσηεχνλ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν Όκηινο (ιεηηνπξγηθφ
λφκηζκα). Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην
ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο θαη φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ
ηεο.
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ
ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ.
Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε
ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ
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ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία
ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά
ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη
ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο.
Οη εθηφο Διιάδνο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζε μέλα λνκίζκαηα (νη νπνίεο απνηεινχλ θαηά θαλφλα
αλαπφζπαζην κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κεηξηθήο), κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο κε
ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ, ελψ ηα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην εμσηεξηθφ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ηεο
ππεξαμίαο θαη ησλ αλαπξνζαξκνγψλ ηεο εχινγεο αμίαο, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ελνπνίεζε,
κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ µε ηηο ζπλαιιαγµαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εµεξνµελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ.

3.5 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Σα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεσο
ηνπο, πιελ ησλ αθηλήησλ ησλ νπνίσλ ε αμία πξνζδηνξίζζεθε βάζεη εχινγσλ αμηψλ, κείνλ θαη‟
αξρήλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεχηεξνλ, ηπρφλ απαμηψζεηο ησλ παγίσλ. Σν θφζηνο
θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ
παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα
κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ
θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ
θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ
απνζβέλνληαη) ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο
εμήο:
Κηίξηα
Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο

30-65 έηε
6 έηε

Απηνθίλεηα

5-10 έηε

Λνηπφο εμνπιηζκφο

5-20 έηε
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Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε
ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα
απνηειέζκαηα.
Καηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη
θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Οη επηζθεπέο
θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ.
Οη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ
ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), θφζηνο
αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη άιια γεληθά θφζηε.

3.6 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απνθηψληαη κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε νθέινπο απφ ηελ είζπξαμε
ελνηθίσλ θαη απφ ηελ αχμεζε ηεο εκπνξηθήο αμίαο απηψλ. Σα ππφινηπα ηδηφθηεηα αθίλεηα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη γηα δηνηθεηηθνχο
ζθνπνχο. Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα παξαθνινπζνχληαη σο καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο θαη
αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηνλ ηζνινγηζκφ ζην θφζηνο απφθηεζήο ηνπο, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη
θαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηά ηελ απφθηεζε
απνηηκψληαη ζηε δίθαηε αμία ηνπο, ε νπνία ηζνχηαη κε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπο θαη πξνζδηνξίδεηαη
απφ αλεμάξηεηνπο αλαγλσξηζκέλνπο εθηηκεηέο αθηλήησλ. Μεηαβνιέο ζηε δίθαηε αμία ησλ
επελδχζεσλ ζε αθίλεηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο.

3.7 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ππεξαμία απφ απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ηα
δηθαηψκαηα ρξήζεο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα έμνδα
αλάπηπμεο άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
Τπεξαμία: Δίλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
ηνπ παζεηηθνχ ζπγαηξηθήο / ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Ζ εηαηξία
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αγνξάο αλαγλσξίδεη ηελ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απφθηεζε, σο
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έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαη ηελ εκθαλίδεη ζην θφζηνο. Σν θφζηνο απηφ είλαη ίζν κε ην πνζφ
θαηά ην νπνίν ην θφζηνο ελνπνίεζεο ππεξβαίλεη ην κεξίδην ηεο επηρείξεζεο, ζηα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ, ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο απνθηεζείζαο εηαηξίαο .
Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ε ππεξαμία απνηηκάηαη ζην θφζηνο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο
ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ηεο. Ζ ππεξαμία δελ απνζβέλεηαη, αιιά εμεηάδεηαη εηήζηα γηα ηπρφλ κείσζε
ηεο αμίαο ηεο, εάλ ππάξρνπλ γεγνλφηα πνπ παξέρνπλ ελδείμεηο γηα δεκηά ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ηεο απφθηεζεο είλαη κηθξφηεξν απφ ην κεξίδην ηεο εηαηξίαο ζηα ίδηα
θεθάιαηα ηεο απνθηεζείζαο επηρείξεζεο, ηφηε ε πξψηε ππνινγίδεη μαλά ην θφζηνο ηεο απφθηεζεο,
απνηηκά ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο
απνθηεζείζαο επηρείξεζεο θαη αλαγλσξίδεη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο σο θέξδνο,
νπνηαδήπνηε δηαθνξά παξακείλεη κεηά ηνλ επαλππνινγηζκφ.
Γηθαίσκα Υξήζεο Δλζώκαησλ ηνηρείσλ: Γηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ελζψκαησλ ζηνηρείσλ πνπ
παξαρσξνχληαη ζηα πιαίζηα ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο έξγσλ (αληηζηαζκηζηηθά νθέιε) απνηηκψληαη
ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο ή ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο ηνπο, κείνλ
ηηο απνζβέζεηο.
Γηθαίσκα Δθκεηάιιεπζεο Άπισλ ηνηρείσλ: Γηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο άπισλ ζηνηρείσλ
παξαγσγήο ειεθηξηθήο

ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (θσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα) πνπ

απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπο.
Λνγηζκηθό: Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπο κείνλ ηηο δηελεξγεζείζεο
απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκεηψζεηο ηνπο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 4 έσο 10 ρξφληα.
Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο: Σα έμνδα έξεπλαο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηεο ρξήζεο φηαλ
απηά πξνθχπηνπλ. Σα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ (θαη ζρεηίδνληαη
κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη δφθηκεο λέσλ ε βειηησκέλσλ πξντφλησλ) αλαγλσξίδνληαη σο αζψκαηεο
αθηλεηνπνηήζεηο εάλ είλαη πηζαλφλ λα πξνζθέξνπλ ζηελ εηαηξία κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Σα
ππφινηπα έμνδα αλάπηπμεο θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο εμφδσλ κφιηο απηά πξνθχπηνπλ.
Έμνδα αλάπηπμεο ηα νπνία ζε πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο είραλ θαηαρσξεζεί ζαλ έμνδα,
δελ θαηαρσξνχληαη ζαλ αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζε κεηαγελέζηεξε νηθνλνκηθή ρξήζε. Σα έμνδα
αλάπηπμεο ηα νπνία έρνπλ θεθαιαηνπνηεζεί απνζβέλνληαη απφ ηελ εθθίλεζε ηεο εκπνξηθήο
παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, βάζε ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ
αλακελφκελσλ σθειεηψλ ηνπ πξντφληνο. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο απφζβεζεο πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ
ηελ εηαηξία θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 9 ρξφληα.
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3.8 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ
Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη
ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή
αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε
έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα
αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη
ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δεκία ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (ή ηεο Μνλάδαο
Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο.
Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα
πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη
πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ
ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ
ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ.

3.9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν
ελεξγεηηθνχ ζε κία επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε
κηα άιιε επηρείξεζε.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Οκίινπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ
νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ.
i) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο
απνηειεζκάησλ ρξήζεο
Πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
-

Υξεκαηννηθνλνκηθά

ζηνηρεία

ελεξγεηηθνχ

πνπ

θαηέρνληαη

γηα

εκπνξηθνχο

ζθνπνχο

(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά
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κέζα αληηζηάζκηζεο, απηά πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ
επαλαγνξά θαη ηέινο απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ αλαγλσξηζκέλα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα).
- Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ
εχινγε αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο.
ηνλ Ηζνινγηζκφ ηνπ Οκίινπ νη ζπλαιιαγέο θαη ε απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο ησλ παξαγψγσλ
απεηθνλίδνληαη ζε μερσξηζηά θνλδχιηα ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ησλ Τπνρξεψζεσλ κε ηίηιν «Παξάγσγα
Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία». Οη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ θαηαρσξνχληαη
ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
ii) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Πεξηιακβάλνπλ

κε

παξάγσγα

ρξεκαηννηθνλνκηθά

ζηνηρεία

ελεξγεηηθνχ

κε

ζηαζεξέο

ή

πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. ηελ θαηεγνξία
απηή (Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη:
α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
β) απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά
απφ ην θξάηνο,
γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε
κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
Σα Γάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε
ιήμεηο

κεγαιχηεξεο

ησλ

12

κελψλ

απφ

ηελ

εκεξνκελία

ηζνινγηζκνχ.

Σα

ηειεπηαία

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ.
iii) Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηελ ιήμε
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα
δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο.
Ο Όκηινο δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίεο.
iv) Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
Πεξηιακβάλεη

κε

παξάγσγα

ρξεκαηννηθνλνκηθά

πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία

ηα

νπνία

είηε

πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο
αλσηέξσ.
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ηε ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη
ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία απηά πσιεζνχλ ή ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα.
Καηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα
απνηειέζκαηα. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη
κέζσ απνηειεζκάησλ.
Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο
πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ν Όκηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ην ζηνηρείν. Οη
επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε
ζπλαιιαγή δαπαλψλ, κε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο, γηα
ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα. Οη
επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή
κεηαβηβάδεηαη θαη ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ
ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Σα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ
εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηελ πεξίνδν
πνπ πξνθχπηνπλ.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε
ελεξγνχο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα
ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε
πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε
ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ
ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ νπνίσλ ε
εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο.
ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα
νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί
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απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα
πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε
ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά
πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.

3.10 Απνζέκαηα
Σελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζην ρακειφηεξν ηνπ θφζηνπο ή ηελ
θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκεκέλε ηηκή πψιεζεο
ζηελ ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο κείνλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθά έμνδα
πψιεζεο. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ δελ πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.
Γίλεηαη εηδηθή πξφβιεςε ζε εηήζηα βάζε γηα ηα απνζέκαηα πνπ ζεσξνχληαη πεπαιαησκέλα θαη
πηζαλφλ λα κελ κπνξνχλ λα πσιεζνχλ.

3.11 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
επηηνθίνπ, κείνλ ηελ πξφβιεςε γηα κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπφζβεζηε
αμία ή ην θφζηνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα αμία, ηφηε ην ζηνηρείν
απηφ απνηηκάηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ, δειαδή ζηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ
ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ αξρηθφ επηηφθην. Ζ
ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο, δειαδή
φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ν Όκηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ
νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.

3.12 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ
Σα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν
θαζψο επίζεο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο ηα πξντφληα ηεο
αγνξάο ρξήκαηνο θαη νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Σα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο
απνηειεζκάησλ.

26

Ενδιάμεζες Συνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις 01.01.2011 – 30.09.2011

3.13 Με θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκεκέλα σο θξαηνύκελα πξνο
πώιεζε
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δηαηεξνχληαη πξνο πψιεζε ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ινηπά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο) θαη ηα ελζψκαηα πάγηα πνπ ν Όκηινο ζθνπεχεη λα
πνπιήζεη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζήο ηνπο σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε”.
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε” απνηηκψληαη ζηε
ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο ακέζσο πξηλ ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο σο
θξαηνχκελα πξνο πψιεζε, θαη ηελ εχινγή ηνπο αμία κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο. Σα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε” δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε. Σν
θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε θαη επαλεθηίκεζε ησλ “θξαηνπκέλσλ πξνο
πψιεζε” πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα “άιια έζνδα” θαη “άιια έμνδα”,
αληίζηνηρα, ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ρξήζεο.

3.14 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο
Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη
ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή
ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο
αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ
αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε
θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη
απαηηήζεηο πξνο ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ
θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπο ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ
αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Οη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο
θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη,
βαζηδφκελα ζην θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά
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ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ
ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ρξήζεο.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ
ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε
ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε
ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα
δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο
(θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο
εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξήζε.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί
ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ
πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ Όκηιν θαη είλαη πηζαλφ
φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ.
Οη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο

αλαγλσξίδνληαη ζαλ έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ
ρξήζεο. Μφλν απηέο νη κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ
ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, φπσο ε
επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ
ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο.
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3.15 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο: Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (παξνρέο
ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη
δεδνπιεπκέλεο. Σπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην
πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ , ην ππεξβάιινλ πνζφ αλαγλσξίδεηαη
σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε
κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή.
Μαθξνπξόζεζκεο παξνρέο: Ζ εηαηξία δελ έρεη επίζεκα ή αλεπίζεκα ελεξγνπνηήζεη θαλέλα εηδηθφ
πξφγξακκα παξνρψλ πξνο ηνπ εξγαδνκέλνπο ηεο. Σν κφλν πξφγξακκα πνπ ηζρχεη θαη έρεη
ελεξγνπνηεζεί ζην παξειζφλ είλαη ε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ( κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
Ν.2112/20) γηα παξνρή ελφο εθάπαμ πνζνχ. Γηα ην παξαπάλσ πνζφ ε εηαηξία θάλεη πξφβιεςε
φηαλ απηή ζεσξεί απαξαίηεην βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο.

3.16 Πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο
σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη
ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Οη
πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη
πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε
δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη
ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη
πηζαλή.

3.17 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ
Έζνδα: Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία εηνίκσλ πξντφλησλ, πσιήζεσλ αγαζψλ θαη
παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.

Σα

δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ Όκηιν απαιείθνληαη πιήξσο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο
εμήο:
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- Πσιήζεηο αγαζώλ θαη εηνίκσλ πξντόλησλ: Οη πσιήζεηο αγαζψλ θαη εηνίκσλ
πξντφλησλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά
γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
- Παξνρή ππεξεζηώλ: Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ
παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε
ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
- Έζνδα από ηόθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη
κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε
ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία
ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ
πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο
απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο.
- Μεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα
είζπξαμήο ηνπο.
Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσµέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά
ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Σα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.

3.18 Γηθαηώκαηα Πξναίξεζεο Αγνξάο κεηνρώλ.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 58

ηνπ ΓΠΥΑ 2 αλαθέξεηαη ην εμήο “Γηα ππνρξεψζεηο πνπ

πξνθχπηνπλ απφ πιεξσκέο βαζηδφκελεο ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο, νη νπνίεο πθίζηαληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, νη εηαηξείεο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ην
ΓΠΥΑ 2 αλαδξνκηθά. Γηα ηηο ππνρξεψζεηο απηέο, είλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζνχλ νη αλακνξθσκέλεο
ζπγθξίζηκεο πιεξνθνξίεο, εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο θαηά ηελ νπνία κηα εηαηξία δελ είλαη
ππνρξεσκέλε λα παξαζέζεη αλακνξθσκέλεο πιεξνθνξίεο φηαλ νη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο έρνπλ
πξνθχςεη πξηλ ηηο 7 Ννεκβξίνπ 2002‟‟.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ινηπφλ ε Δηαηξία δελ ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 2.
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3.19 Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ
ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.

3.20 Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Πνιηηηθή ηνπ νκίινπ είλαη ε δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο βάζεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη
εκπηζηνζχλε εθ κέξνπο ησλ επελδπηψλ θαη ησλ πηζησηψλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε κειινληηθή ηεο
αλάπηπμε. Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηα ίδηα θεθάιαηα ηα νπνία θαη εθιακβάλεη ζην ζχλνιν ηνπο, κε
εμαίξεζε ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, ψζηε ε ζρέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηα μέλα θεθάιαηα, λα
δηακνξθψλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν.
Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, Κ.Ν 2190/1920, επηβάιινληαη
πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο:
Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή ηνπο
ζηνπο εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη
δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην
πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο
απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Νφκν.
ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ γεληθή ζπλέιεπζε,
κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξίαο
ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ.
Οηαλ ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ θαη ε γεληθή ζπλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε εηαηξία κπνξεί λα ιπζεί κε
δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.
Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ
απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο
κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειέζκαηα εηο λένλ. Ο
ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
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Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ ησλ
θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο
απφ ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη
ππνρξεσηηθή. Απηφ δελ έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε
απηή, ην δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί ησλ θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ
θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο ηεηξαεηίαο κε
ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Σέινο, κε
πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο.
Ζ εηαηξία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε
ζρέζε κε ίδηα θεθάιαηα.

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο.
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά
δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα
ηζρχνληα.
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο πξνβαίλεη ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε
ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ νη νπνίεο, εμ νξηζκνχ, ζπάληα ζα ηαπηηζηνχλ απφιπηα κε ηα αληίζηνηρα
πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. Οη βαζηθέο εθηηκήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε
δεδνκέλα, ε εμέιημε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 30.09.2011, αθνξνχλ θπξίσο πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελνπο θφξνπο,
πξνβιέςεηο απνκείσζεο απνζεκάησλ θαη απαηηήζεσλ θαζψο θαη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ
σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ. Καηά ηελ άπνςε ηεο δηνίθεζεο ν θίλδπλνο, νη
ζπγθεθξηκέλεο εθηηκήζεηο λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 3 κήλεο, είλαη ζεκαληηθά
πεξηνξηζκέλνο.

5. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ.
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Δηαηξία θαη ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνη ζε ζεηξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, φπσο ν θίλδπλνο
επηηνθίνπ, απνζεκάησλ θαη ν πηζησηηθφο θαη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο.
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(α) Κίλδπλνο επηηνθίνπ. Κίλδπλνο ηακηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ
κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ.
Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακηαθέο ξνέο ηεο εηαηξίαο είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο
ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα
καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Γάλεηα κε κεηαβιεηφ επηηφθην εθζέηνπλ ηελ εηαηξία ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ
ξνψλ. Γάλεηα κε ζηαζεξφ επηηφθην εθζέηνπλ ηελ εηαηξία ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο.
Σελ 30ε επηεκβξίνπ 2011, νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαθέξνληαη
ζηελ ζεκείσζε 9.14 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
(β) Πηζησηηθφο θίλδπλνο
Ζ εηαηξία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη πσιήζεηο γίλνληαη θπξίσο ζε
πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ είηε ηνηο κεηξεηνίο είηε κε ηελ ιήςε κεηαρξνλνινγεκέλσλ
επηηαγψλ. Δπηπιένλ ε Δηαηξία πξνο εμαζθάιηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο εκπνξηθέο
ηεο πηζηψζεηο, έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε θαζνιηθήο αζθάιηζεο πηζηψζεσλ, γηα ηελ θάιπςε απσιεηψλ
ιφγσ αθεξεγγπφηεηαο ησλ πειαηψλ ηεο θαη ησλ ηπρψλ εγγπεηψλ ηεο, κέρξη 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ
νθεηιψλ ηεο, απφ πηζηψζεηο πνπ ρνξεγεί ζηνπο πειάηεο ηεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ πψιεζε
θαη παξάδνζε εκπνξεπκάησλ. Ζ ζπλνιηθή θάιπςε αλά πειάηε νξίδεηαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή
εηαηξία. Απφ απηή εμαηξνχληαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη ην Γεκφζην. Ζ έθζεζε ζην πηζησηηθφ
θίλδπλν αλαιχεηαη ζηελ ζεκείσζε 9.12 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
(γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ επάξθεηα ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ
θαη ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ ζπλέρηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο
ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θξίλεηαη σο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζην κέιινλ.
Ζ Δηαηξεία ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε κεηαηξέςηκνπ ζε κεηνρέο νκνινγηαθνχ
δαλείνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 12.000.000,00 κε νκνινγηνχρν ηελ ηξάπεδα ALPHA BANK. Ζ ελ ιφγσ
ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο (covenants) πνπ αλαθέξνληαη
ζηε δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη δεηθηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
δαλείνπ.
Καηά ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ, φπσο θαη θαηά ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο, ν
Όκηινο δελ πιεξνχζε νξηζκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηελ
πξναλαθεξφκελε ηξαπεδηθή ζχκβαζε. Καηά ζπλέπεηα, εθαξκφδνληαο ην Γ.Λ.Π 1 "Παξνπζίαζε
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ", ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία πξνρψξεζαλ ζηελ αλαθαηάηαμε δαλείσλ,
πνζνχ € 11.603.223,36 (2010: € 11.603.267,36), απφ ηε γξακκή ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο
Θέζεο "Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο" ζηε γξακκή "Βξαρππξφζεζκν κέξνο
νκνινγηαθψλ θαη εληφθσλ δαλείσλ" θαη ζηε γξακκή "Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο
Τπνρξεψζεηο", δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ 30/9/2011 δελ πιεξνχληαλ νξηζκέλνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί
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δείθηεο (covenants) πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρεηηθέο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο θαη παξάιιεια
πξνβιέπεηαη δηθαίσκα θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ησλ δαλεηζηψλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ ζα
θαζηζηνχζε ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο απηέο άκεζα απαηηεηέο.
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζπδεηήζεσλ κε ην αλσηέξσ πηζησηηθφ ίδξπκα γηα
ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ησλ ελ ιφγσ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ (παξαζέηνληαη
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηε εκείσζε 6 ησλ ζπλεκκέλσλ επεμεγεκαηηθψλ ζεκεηψζεσλ).
δ) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο
ηζνηηκίεο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Οκίινπ δηεμάγνληαη θπξίσο ζε Δπξψ. Μέξνο
ησλ αγνξψλ εκπνξεπκάησλ ηνπ Οκίινπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε Γνιάξην Ακεξηθήο, ε άκεζε
πιεξσκή ησλ νπνίσλ κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Δπίζεο δελ ππάξρνπλ
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε έηεξν πιελ ηνπ Δπξψ λφκηζκα. Ωο εθ ηνχηνπ ε έθζεζε ζε
ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη σο ρακειή. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζεί
δηαξθψο ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε
ιήςεο ζρεηηθψλ κέηξσλ.
(ε) Κίλδπλνο απνζεκάησλ
Ο Όκηινο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (αζθάιηζε, θχιαμε) γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ
θίλδπλν θαη ηηο ελδερφκελεο δεκηέο ιφγσ απψιεηαο απνζεκάησλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θινπέο
θ.ι.π. Παξάιιεια ε Γηνίθεζε επαλεμεηάδεη ζπλερψο ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ
απνζεκάησλ θαη ζρεκαηίδεη θαηάιιειεο πξνβιέςεηο ψζηε ε αμία ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή. Σελ 30ε επηεκβξίνπ 2011 ην ζχλνιν ησλ απνζεκάησλ ήηαλ
8.430.825 € θαη 7.046.248 €, ελψ ε πξφβιεςε απαμίσζεο ήηαλ 450.000 € θαη 450.000 €, γηα ηνλ
Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία αληίζηνηρα.

6. Γπλαηόηεηα νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Οκίινπ
Ζ Δηαηξεία ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε κεηαηξέςηκνπ ζε κεηνρέο νκνινγηαθνχ
δαλείνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 12.000.000,00 κε νκνινγηνχρν ηελ ηξάπεδα ALPHA BANK. Ζ ελ ιφγσ
ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο (covenants) πνπ αλαθέξνληαη
ζηε δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη δεηθηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
δαλείνπ.
Καηά ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ, φπσο θαη θαηά ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο, ν
Όκηινο δελ πιεξνχζε νξηζκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηελ
πξναλαθεξφκελε ηξαπεδηθή ζχκβαζε. Καηά ζπλέπεηα, εθαξκφδνληαο ην Γ.Λ.Π 1 "Παξνπζίαζε
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Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ", ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία πξνρψξεζαλ ζηελ αλαθαηάηαμε δαλείσλ,
πνζνχ € 11.603.223,36 (2010: € 11.603.267,36), απφ ηε γξακκή ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο
Θέζεο "Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο" ζηε γξακκή "Βξαρππξφζεζκν κέξνο
νκνινγηαθψλ θαη εληφθσλ δαλείσλ" θαη ζηε γξακκή "Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο
Τπνρξεψζεηο", δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ 30/9/2011 δελ πιεξνχληαλ νξηζκέλνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί
δείθηεο (covenants) πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρεηηθέο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο θαη παξάιιεια
πξνβιέπεηαη δηθαίσκα θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ησλ δαλεηζηψλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ ζα
θαζηζηνχζε ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο απηέο άκεζα απαηηεηέο.
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζπδεηήζεσλ κε ην αλσηέξσ πηζησηηθφ ίδξπκα γηα
ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ησλ ελ ιφγσ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, εθηηκάηαη φηη δελ ζα
αζθεζεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ησλ δαλεηζηψλ θαη ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία λα δχλαηαη
λα ζπλερίζνπλ απξφζθνπηα ηελ νκαιή άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ελψ
ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ελδηάκεζε
πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30/9/2011 θαηαξηίζζεθαλ βάζεη ηεο παξαδνρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ πξνζαξκνγέο θαη αλαθαηαηάμεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο ελδέρεηαη λα πξνέθππηαλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο
δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ξεπζηνπνηήζνπλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία θαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Παξά ηαχηα, ην ελδερφκελν κε επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο
ησλ φξσλ ησλ αλσηέξσ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά
κε ηε δπλαηφηεηα νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ
Οκίινπ.

7. πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη εμαγνξά δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο
ηηο 21/06/2011 ε ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ ίδξπζε ηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία INTERNATIONAL
GAMING ENTERNTAINMENT ΑΔ. Σν αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο λέαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο
νξίζηεθε ζε Δπξψ 60.000 θαη θαηαβιήζεθε ηελ 20/07/2011. ηηο 25/07/2011 ε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κεηφρσλ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά Δπξψ 60.000 κε
ηελ έθδνζε 60.000 θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1 € εθάζηεο θαη ππέξ ην άξηηνλ
αμίαο εθάζηεο 6,34 € , ήηνη ελ ζπλφισ αμίαο 7,34 € αλά κεηνρή, κε παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ζπκκεηνρήο ζηελ αχμεζε απηή ηεο κνλαδηθήο κεηφρνπ ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ ππέξ ηεο αλψλπκεο
εηαηξείαο "ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ Α.Δ." Οη δηαδηθαζίεο ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ νινθιεξψζεθαλ ζηηο 3/11/2011 θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ ζην κεηνρηθφ

35

Ενδιάμεζες Συνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις 01.01.2011 – 30.09.2011

θεθάιαην

ηεο

ζπγαηξηθήο

εηαηξείαο

NTERNATIONAL

GAMING

ENTERNTAINMENT

ΑΔ

δηακνξθψζεθε ζην 50%.

8. Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα
- Πξσηεύσλ ηύπνο πιεξνθόξεζεο – επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο
Σα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30
επηεκβξίνπ 2011 αλαιχνληαη σο εμήο:
01/01 - 30/09/2011
Θαηαλαισηηθά
αγαζά

Τεθηαθέο
εθαξκνγέο

Αλάπηπμε
αθηλήησλ

Δλέξγεηα

Ξαξνρή
Νηθνλνκηθώλ
Ππκβνπιώλ

Δκπνξία
γαιαθηνθνκηθώλ
πξντόλησλ θαη
ζπλαθώλ εηδώλ

Πύλνιν

Ξσιήζεηο
Σε ηξίηνπο
Δλδνεηαηξηθέο
Πσιήζεηο
Θαζαξέο πσιήζεηο

26.913.285

6.398.980

0

0

6.094.674

7.749.415

(3.066.201)

(197.957)

0

0

(20.000)

0

47.156.354
(3.284.158)

23.847.084

6.201.024

0

0

6.074.674

7.749.415

43.872.196

(1.033.670)

869.715

(75.602)

(539.465)

45.134

24.877

(709.011)

1.344.029

1.646.602

(75.180)

(9.535)

394.748

132.206

3.432.870

Απνηειέζκαηα
Κέξδε πξν θόξσλ
EBITDA

Σα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε πεξίνδν απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 30
επηεκβξίνπ 2010 αλαιχνληαη σο εμήο:
01/01 - 30/09/2010
Θαηαλαισηηθά
αγαζά

Τεθηαθέο
εθαξκνγέο

Αλάπηπμε
αθηλήησλ

Δλέξγεηα

Ξαξνρή
Νηθνλνκηθώλ
Ππκβνπιώλ

Δκπνξία
γαιαθηνθνκηθώλ
πξντόλησλ θαη
ζπλαθώλ εηδώλ

Πύλνιν

Ξσιήζεηο
Σε ηξίηνπο
Δλδνεηαηξηθέο
Πσιήζεηο
Θαζαξέο πσιήζεηο

29.207.307

10.000

0

6.253.992

8.079.922

(291.585)

4.077.236
(36.361)

0

0

0

0

47.628.458
(327.946)

28.915.722

4.040.876

10.000

0

6.253.992

8.079.922

47.300.512

(212.047)

381.935

4.891

(15.242)

426.025

30.444

616.005

1.471.408

1.099.709

4.954

(17.241)

888.227

85.881

3.532.937

Απνηειέζκαηα
Κέξδε πξν θόξσλ
EBITDA

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ ηνπ Οκίινπ
θαηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011 θαη 31ε Γεθεκβξίνπ 2010:
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Θαηαλαισηηθά
αγαζά

Τεθηαθέο
εθαξκνγέο

Δλέξγεηα

Αλάπηπμε
αθηλήησλ

Ξαξνρή
Νηθνλνκηθώλ
Ππκβνπιώλ

Δκπνξία
γαιαθηνθνκηθώλ
πξντόλησλ θαη
ζπλαθώλ εηδώλ

Απαινηθέο

Πύλνιν

Δλεξγεηηθό
30 Σεπηεκβξίνπ 2011
31 Γεθεκβξίνπ 2010

70.654.023
72.311.046

13.839.441
10.960.446

5.137.302
5.087.899

838.839
1.382.890

4.859.754
5.473.341

5.442.590
5.026.375

(12.157.902)
(11.804.966)

88.614.048
88.437.031

9. Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο
9.1 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Σα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα απνηηκήζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΠ (01/01/2004)
ζηε «δίθαηε» αμία ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 1. Ωο «δίθαηε» αμία ζεσξήζεθε ε
εχινγε αμίαο απηψλ, θαηά ηελ 1/1/2004, ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε ζχκθσλα κε κειέηε αλεμάξηεηνπ
νίθνπ εθηηκεηψλ. Δπηπιένλ δηελεξγήζεθε επαλεθηίκεζε ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο εληφο ηεο ρξήζεο
2006. Ζ εηαηξία αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα επαλεθηηκά ηελ παξαπάλσ θαηεγνξία παγίσλ
ηεο. Γηα ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνζδηνξίζηεθε ε σθέιηκε δσή ηνπο θαη ε ππνιεηκκαηηθή
αμία ηνπο θαη ζχκθσλα κε απηά ζα δηελεξγνχληαη νη ινγηζηηθέο απνζβέζεηο.
Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ έλαληη δαλεηζκνχ ζηελ κεηξηθή εηαηξία.
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Ν ΝΚΗΙΝΠ

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία
Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο

Νηθόπεδα
2.507.000
-

Θη ίξηα
6.098.458
(649.049)

Κερ/θόο
εμνπιηζκόο
371.628
(33.210)

Ινγηζη ηθή αμία η ελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010

2.507.000

5.449.408

338.418

509.454

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία
Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο

2.507.000
-

6.140.985
(868.972)

41.258
(34.825)

Ινγηζη ηθή αμία η ελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 2.507.000

5.272.013

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία
Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο

2.507.000
2.507.000

Ινγηζη ηθή αμία η ελ 30 Πεπη εκβξίνπ
2011

Κεη αθνξηθά
Έπηπια θαη Ινηπόο
κέζα
εμνπιηζκόο
743.384
4.689.544
(233.929)
(2.082.210)

-

Πύλνιν
14.410.013
(2.998.399)

2.607.333

0

11.411.614

620.991
(192.930)

5.847.621
(2.487.051)

-

15.157.854
(3.583.777)

6.433

428.062

3.360.570

0

11.574.078

6.213.152
(1.017.975)

41.258
(36.176)

701.250
(370.797)

5.894.995
(2.972.925)

-

15.357.655
(4.397.874)

5.195.178

5.082

330.452

2.922.071

0

10.959.781

Κερ/θόο
εμνπιηζκόο

Κεη αθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη Ινηπόο
εμνπιηζκόο

Νηθόπεδα

Θη ίξηα

Ινγηζη ηθή αμία η ελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010

2.507.000

5.449.408

338.418

509.454

Πξνζζήθεο λέσλ ζπκκεηνρώλ ζε ζπγαηξηθέο
Πξνζζήθεο

-

54.009

-

Πσιήζεηο - Μεηώζεηο
Απνζβέζεηο
Μεηαθνξέο

Ινγηζη ηθή αμία η ελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 2.507.000

Πξνζζήθεο λέσλ ζπκκεηνρώλ ζε ζπγαηξηθέο
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο - Μεηώζεηο
Απνζβέζεηο
Μεηαθνξέο / Γηαγαξθέο
Ινγηζη ηθή αμία η ελ 30 Πεπη εκβξίνπ
2011

2.507.000

Αθηλ/ζεηο
ππό
εθη έιεζε

Αθηλ/ζεηο
ππό
εθη έιεζε

Πύλνιν

2.607.333

0

11.411.614

-

-

2.785

1.189.242

0
1.246.036

(10.685)

(330.370)

(17.363)

(20.873)

(220.717)

(1.615)

(66.814)

(415.132)

-

-

-

-

-

5.272.013

6.433

428.062

3.360.570

0

11.574.078

-

-

93.827

(6.159)

(124.634)

(130.793)

(149.799)

(1.352)

(48.803)

(393.794)

-

-

(42.647)

(13.900)

-

0
166.790

-

-

5.195.178

5.082

330.453

2.922.070

0

10.959.782

72.963

(379.291)
(704.278)
0

(593.748)
(56.547)

38

Ενδιάμεζες Συνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις 01.01.2011 – 30.09.2011

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία
Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
Ινγηζη ηθή αμία η ελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010
Μηθηή Λνγηζηηθή αμία
Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
Ινγηζη ηθή αμία η ελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Μηθηή Λνγηζηηθή αμία
Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
Ινγηζη ηθή αμία η ελ 30ε Πεπη εκβξίνπ 2011

Κερ/θόο
Θη ίξηα εμνπιηζκόο
5.703.018
(591.066)
2.507.000 5.111.952
0

Νηθόπεδα
2.507.000

5.706.178
(786.776)
2.507.000 4.919.402

Κεη αθνξηθά Έπηπια θαη Ινηπόο Αθηλεη νπνηήζεηο
κέζα
εμνπιηζκόο
ππό εθη έιεζε
303.913
2.737.735
(35.141)
(842.877)
268.772
1.894.858
0

Πύλνιν
11.251.666
(1.469.084)
9.782.582

2.507.000

0

199.528
32.172
231.700

3.793.182
(1.028.702)
2.764.481

12.205.888
- (1.783.306)
0 10.422.582

2.507.000

0

279.920
(112.707)
167.213

3.755.089
(1.438.592)
2.316.497

0

5.725.537
(933.897)
2.507.000 4.791.640

Νηθόπεδα

Κερ/θόο
εμνπιηζκόο

Θη ίξηα

Κεη αθνξηθά
κέζα &

Έπηπια θαη Ινηπόο Αθηλεη νπνηήζεηο
εμνπιηζκόο
ππό εθη έιεζε

12.267.546
(2.485.196)
9.782.350

Πύλνιν

Ινγηζη ηθή αμία η ελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010

2.507.000 5.111.952

0

268.772

1.894.858

0

Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο - Μεηώζεηο
Απνζβέζεηο
Ινγηζη ηθή αμία η ελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

3.160
- (195.708)
2.507.000 4.919.402

0

984
(14.145)
(23.912)
231.700

1.057.276
(187.652)
2.764.481

1.061.420
(14.145)
(407.272)
0 10.422.582

19.359
(147.121)

0

17.478
(122.162)
(263.245)
(80.056)
2.316.497

-

2.507.000 4.791.639

0
(6.159)
(17.069)
(41.258)
167.213

Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο - Μεηώζεηο
Απνζβέζεηο
Μεηαθνξέο/Γηαγξαθέο
Ινγηζη ηθή αμία η ελ 30ε Πεπη εκβξίνπ 2011

-

0

9.782.582

36.837
(128.321)
(427.435)
(121.314)
9.782.350

9.2 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Ο ινγαξηαζκφο Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θηήζεσο ελφο νηθνπέδνπ
1.021η.κ., ζηε Σξίπνιε ην νπνίν θαηέρεη ε ελνπνηνχκελε εηαηξία ΓΗ-ΠΡΩ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ
Α.Δ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/09/2011
31/12/2010
Τπόινηπν αλνίγκαηνο
Αγνξέο
Πσιήζεηο
Κέξδνο απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ γηα επέλδπζε
Τπόινηπν θιεηζίκαηνο

23.879
23.879

23.879
23.879
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9.3 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ν ΝΚΗΙΝΠ
SOFTWARE
Μηθηή Λνγηζηηθή αμία
Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Μηθηή Λνγηζηηθή αμία
Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010
Μηθηή Λνγηζηηθή αμία
Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 30 Πεπηεκβξίνπ 2011

5.285.801
(2.976.710)
2.309.090
5.835.943
(3.644.560)
2.191.383
6.112.388
(3.720.818)
2.391.570

SOFTWARE

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ
256.871
(173.911)
82.960
5.295.071
(210.928)
5.084.143
5.502.971
(234.168)
5.268.803

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ

ΑΛΑΞΡΜΖ
4.189.229
(1.078.968)
3.110.261
5.320.418
(1.593.622)
3.726.796
5.320.418
(1.977.265)
3.343.153

ΑΛΑΞΡΜΖ

GOODWILL
5.914.508
5.914.508
5.914.508
(1.664.692)
4.249.816
5.914.508
(1.664.692)
4.249.816

GOODWILL

Πύλνιν
15.646.409
(4.229.590)
11.416.819
22.365.940
(7.113.802)
15.252.138
22.850.285
(7.596.944)
15.253.342

Πύλνιν

Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010

2.309.090

82.960

3.110.261

5.914.508

11.416.819

Πξνζζήθεο από απόθηεζε ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο - Μεηώζεηο
Απνζβέζεηο
Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010

550.142
(667.850)
2.191.383

5.038.200
(37.017)
5.084.143

1.131.189
(514.654)
3.726.796

(1.664.692)
4.249.816

5.038.200
1.681.331
(1.664.692)
(1.219.521)
15.252.138

Πξνζζήθεο λέσλ ζπκκεηνρώλ ζε ζπγαηξηθέο
Πξνζζήθεο από απόθηεζε ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο - Μεηώζεηο
Απνζβέζεηο
Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 30 Πεπηεκβξίνπ 2011

464
668.036
(468.313)
2.391.570

207.900
(23.240)
5.268.803

19.473
(403.116)
3.343.153

4.249.816

19.937
0
875.936
0
(894.669)
15.253.342
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Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
SOFTWARE ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ
Μηθηή Λνγηζηηθή αμία
Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010

1.053.877
(362.216)
691.661

256.871
(173.911)
82.960

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία
Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

1.265.522
(487.349)
778.173

256.871
(210.928)
45.943

Μηθηή Λνγηζηηθή αμία
Σπζζσξεπκέλε απόζβεζε θαη απνκείσζε αμίαο
Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ 2011

1.265.522
(581.695)
683.827

464.771
(234.168)
230.603

SOFTWARE ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ
Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο - Μεηώζεηο
Απνζβέζεηο
Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο - Μεηώζεηο
Απνζβέζεηο
Ινγ ηζηηθή αμία ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ 2011

ΑΛΑΞΡΜΖ

GOODWILL
-

249.390

-

-

0

249.390

-

249.390

-

-

0

249.390

-

249.390

-

-

0

249.390

ΑΛΑΞΡΜΖ

GOODWILL

Πύλνιν
1.560.138
(536.127)
1.024.011
1.771.783
(698.278)
1.073.506
1.979.683
(815.863)
1.163.820

Πύλνιν

691.661

82.960

0

249.390

1.024.011

211.645

0

-

-

-

-

-

-

(125.133)
778.173

(37.017)
45.943

-

-

0

249.390

211.645
(162.150)
1.073.506

0

207.900

-

-

-

-

-

-

(94.345)
683.827

(23.240)
230.603

-

-

0

249.390

207.900
(117.585)
1.163.820

Ζ ππεξαμία (Goodwill) ζηνλ Οκηιν θαη ηελ Δηαηξία πξνθχπηεη σο εμήο:
ΑΝΑΛΤΗ GODDWILL ΣΗΝ 30.09.2011
ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΙΣΙΑ

ΔΤΡΩΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΑΔ - UNKID AE
ATCOM ΑΔ
ΚΡΟΤΣΕ ΑΔ
MEDIA VIS AE
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΔ
ΤΝΟΛΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ ΑΠΟ ΜΖΣΡΗΚΖ
ΔΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΖΣΡΗΚΖ
ΔΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΖΣΡΗΚΖ
ΔΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΖΣΡΗΚΖ
ΔΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΜΖΣΡΗΚΖ

ΑΞΙΑ GOΟDWILL
ΟΜΙΛΟ
249.390
281.634
270.000
1.405.800
2.042.992
4.249.816

ΔΣΑΙΡΔΙΑ
249.390

249.390

9.4 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
Ζ Μεηξηθή εηαηξία ΝΣΗΟΝΗΚ Α.Δ.Β.Δ ειέγρζεθε απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο έσο θαη ηελ ρξήζε 2008,
ε εηαηξία ATCOM A.E ειέγρζεθε απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο έσο ηελ ρξήζε 2009, ε εηαηξία
ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑΝΟΜΩΝ Α.Δ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηελ ρξήζε 2009, ε εηαηξία
MEDIA VIS AE έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηελ ρξήζε 2007, ε εηαηξία ΚΡΟΤΣΕ Α.Δ. έρεη
ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηελ ρξήζε 2009, ε εηαηξία ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Α.Δ. έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά
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έσο θαη ηελ ρξήζε 2009, ε εηαηξία ΓΗ-ΠΡΩ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ Α.Δ. δελ έρεη ειεγρζεί γηα ηηο
ρξήζεηο 2007,2008,2009 θαη 2010, νη εηαηξείεο DIONIC PARTICIPATION LTD θαη DIONIC
TRADING LTD δελ έρνπλ ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ηελ ίδξπζε ηνπο (ρξήζε 2006), νη εηαηξείεο
DIONIC BULGARIA LLC, SHENZHEN TOP LEAD LIMITED θαη MARM LIGHTING LTD δελ έρνπλ
ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ηελ ίδξπζε ηνπο (ρξήζε 2007), ε εηαηξία ATCOM INTERNET &
MULTIMEDIA LIMITED δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ηελ ίδξπζε ηεο (ρξήζε 2008), ε εηαηξία
ANDROS VILLAGE Μ.ΦΗΛΖ ΔΔ δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ηελ ίδξπζε ηεο (ρξήζε 2006),
ε εηαηξία LEADERSHIP ΑΣΔΠΤ δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ηελ ίδξπζε ηεο (ρξήζε 2005), ε
εηαηξία IRA MEDIA Α.Δ. δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ηελ ίδξπζε ηεο (ρξήζε 2008), ε εηαηξία
PLAN Α.Δ. δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2005,2006,2007,2008,2009 θαη 2010, ε
εηαηξεία ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ – ΑΤΛΩΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΔ δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηελ
ρξήζε 2010, ε εηαηξία ΝΣΗΑΝΑ ΑΚΚΔ δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηελ ρξήζε 2010 θαη νη
εηαηξείεο ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Δ., Κ/Ξ REAL CONSULTING θαη ΔΝΑΛΔΝ Α.Δ. δελ έρνπλ ειεγρζεί
θνξνινγηθά γηα ηηο ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεηο ηνπο (2007 – 2008) θαη γηα ηηο ρξήζεηο 2009,2010.

9.5 Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ
Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ (30.09.2011) θαη
ζην ηέινο ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο (30.09.2010), ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ
Δηαηξία ήηαλ:

30/09/2011

30/09/2010

ΟΜΗΛΟ

522

492

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

326

260
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9.6 Δπελδύζεηο ζε Θπγαηξηθέο
30/09/2011

31/12/2010

11.344.929

10.124.929

64.995

1.220.000

Πσιήζεηο / Μεηψζεηο

0

0

Τπόινηπν ιήμεσο

11.409.924

11.344.929

Αξρή πεξηόδνπ
Πξνζζήθεο

Οη πξνζζήθεο ζηελ πεξίνδν 01.01 – 30.09.2011 αθνξνχλ:
α) ηηο 21/06/2011 ε ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ ίδξπζε ηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία INTERNATIONAL
GAMING ENTERNTAINMENT ΑΔ. Σν αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο λέαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο
νξίζηεθε ζε Δπξψ 60.000 θαη θαηαβιήζεθε ηελ 20/07/2011. ηηο 25/07/2011 ε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κεηφρσλ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά Δπξψ 60.000 κε
ηελ έθδνζε 60.000 θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1 € εθάζηεο θαη ππέξ ην άξηηνλ
αμίαο εθάζηεο 6,34 € , ήηνη ελ ζπλφισ αμίαο 7,34 € αλά κεηνρή, κε παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ζπκκεηνρήο ζηελ αχμεζε απηή ηεο κνλαδηθήο κεηφρνπ ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ ππέξ ηεο αλψλπκεο
εηαηξείαο "ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ Α.Δ." Οη δηαδηθαζίεο ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ νινθιεξψζεθαλ ζηηο 3/11/2011 θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ ζην κεηνρηθφ
θεθάιαην

ηεο

ζπγαηξηθήο

εηαηξείαο

NTERNATIONAL

GAMING

ENTERNTAINMENT

ΑΔ

δηακνξθψζεθε ζην 50%.
β) Σελ θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ – ΑΤΛΩΝΑ
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Δ.Δ. ζηελ νπνία ε κεηξηθή εηαηξία ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99,9%.
Οη πξνζζήθεο ζηελ ρξήζε 01.01 – 31.12.2010 αθνξνχλ:
α) ηελ ζπκκεηνρή ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο MEDIA VIS Α.Δ. ζηηο
29/10/2010 θαηά 900.000 € κε ηελ νπνία απμήζεθε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξίαο απφ 70%
ζε 97% ιφγσ παξαίηεζεο άζθεζεο δηθαησκάησλ ησλ εθηφο Οκίινπ κεηφρσλ θαη
β) ηελ ζηαδηαθή απφθηεζε ηνπ 75% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο ΔΝΑΛΔΝ ΑΔ.
πγθεθξηκέλα ζηηο 29/11/2010 ε εηαηξεία εμαγφξαζε πνζνζηφ 25% απφ ηελ Θπγαηξηθή εηαηξεία
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΔ. κε θφζηνο εμαγνξάο 100.000 € θαη θαηείρε πιένλ ην 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ηεο εηαηξίαο ΔΝΑΛΔΝ ΑΔ κε ζπλνιηθφ θφζηνο θηήζεο 115.000 € θαη ζηηο 30/12/2010 εμαγφξαζε
επηπιένλ πνζνζηφ 25% κε θφζηνο εμαγνξάο 205.000 €, δηακνξθψλνληαο ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην
75% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο ΔΝΑΛΔΝ ΑΔ.
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γ) ηηο 10/11/2010 ζπζηάζεθε ε εηαηξία ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ – ΑΤΛΩΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Δ.Δ. ζηελ
νπνία ε κεηξηθή εηαηξία ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99,9% ην θεθάιαην ηεο νπνίαο ζα
θαηαβιεζεί ζηελ ρξήζε 2011.
δ) ηηο 25/11/2010 ε ζπγαηξηθή εηαηξία ΝΣΗΑΝΑ ΑΚΚΔ κεηαβίβαζε πνζνζηφ 49,95% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο ΓΗ-ΠΡΩ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΑΔ ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξία ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Α.Δ. κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηελ εηαηξία ΓΗ-ΠΡΩ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΑΚΗΝΖΣΩΝ Α.Δ. λα αλέξρεηαη πιένλ ζε 21,83% απφ 40,89% πνπ ήηαλ πξηλ ηελ κεηαβίβαζε απηήλ.
ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΣΗΝ 30.09.2011

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΟΜΙΛΟΤ ΚΑΣΟΠΙΝ
ΑΠΑΛΟΙΦ ΩΝ

ATCOM AE
ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑΝΟΜΩΝ ΑΔ
MEDIA VIS AE
ΚΡΟΤΣΕ ΑΔ
ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΗΟΛΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΔ
ΝΣΗΑΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΑΚΚΔ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Α.Δ.
DIONIC PARTICIPATION LTD
ΔΝΑΛΔΝ ΑΔ
ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ - ΑΤΛΩΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Δ.Δ.
INTERNATIONAL GAMING AND ENTERNTAIΝMENT ΑΔ
DIONIC TRADING LTD
DIONIC BULGARIA LLC
SHENZHEN TOP LEAD LIMITED
MARM LIGHTING LTD
ΓΗ.ΠΡΩ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΑΔ
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LIMITED

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ΤΝΟΛΟ

0

%
ΤΜ/ΥΗ
71,91%
33%
97%
50%
58,60%
60%
21,85%
100%
75%
99,9%
50%
100%
95%
70%
80%
21,83%
71,91%

ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
3.065.285
791.500
2.391.809
300.000
35.160
816.000
2.269.552
1.355.624
320.000
4.995
60.000
0
0
0
0
0
0

%
ΤΜ/ΥΗ
71,91%
33%
97%
50%
58,60%
60%
21,85%
100%
75%
99,9%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

11.409.924
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9.7 Δπελδύζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο
Ν ΝΚΗΙΝΠ
Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
30/09/2011
31/12/2010
30/09/2011 31/12/2010
809.312
857.000
288.000
303.000
100.000
-24.000
-30.000
-115.000
-

πόινηπν αλνίγκαηνο
Απνθηήζεηο Σπγγελώλ
Πσιήζεηο Σπγγελώλ
Μεηαθνξά ζε ζπγαηξηθέο

Μείνλ : απνκεηώζεηο
Κέξδε / (δεκηέο) κε ηε κέζνδν
ηεο θαζαξήο ζέζεο

-

πόινηπν θιεηζίκαηνο

809.312

6.312
809.312

-

-

288.000

288.000

Οη επελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο ζηελ Δηαηξία πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ
εηαηξεία IRA MEDIA AE. ηνλ Όκηιν πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ ε ζπκκεηνρή ηεο ζπγαηξηθήο
εηαηξίαο ΝΣΗΑΝΑ ΑΚΚΔ ζηελ εηαηξία ANDROS VILLAGE Μ.ΦΗΛΖ ΔΔ θαη ζηελ εηαηξία ΛΗΝΣΔΡΗΠ
ΑΣΔΠΤ.

9.8 Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία

Τπόινηπν αλνίγκαηνο
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο / Μεηψζεηο
Αχμεζε/(κείσζε) ζηα Η.Κ. απφ πξνζ/γεο
ζηελ εχινγε αμία
Τπόινηπν θιεηζίκαηνο

Ο ΟΜΙΛΟ
30/09/2011
31/12/2010
313.491
313.491
60
313.551

313.491

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
30/09/2011
31/12/2010
180.750
180.750
180.750

180.750

Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηα θαησηέξσ:

Με εηζεγκέλεο κεηνρέο εζσηεξηθνχ

30/09/2011

31/12/2010

30/09/2011

31/12/2010

313.551
313.551

313.491
313.491

180.750
180.750

180.750
180.750

ηελ Μεηξηθή εηαηξία ΝΣΗΟΝΗΚ Α.Δ.Β.Δ. πεξηιακβάλνληαη νη ζπκκεηνρέο ζηηο εηαηξείεο ΑΦΟΗ
ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΗ Α.Δ., ΡΑΓΗΟ ΚΟΡΑΗΓΖ Α.Δ. θαη ELEPHANT A.E..
Δπίζεο, ζηα « Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία» ζηνλ Οκηιν, πεξηιακβάλνληαη
νη ζπκκεηνρέο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Α.Δ. ζηηο εηαηξείεο ΠΑΡΚΟ ΗΗΟΓΟ Α.Δ.,
ΔΛΛΖΝΗΚΖ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΤΜΒΟΤΛΩΝ

MANAGMENT,

ΓΤΚΣΗΟ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ, E-VALLEY ΓΔΝΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ Α.Δ. θαη ΟΣΡΑΚΗΝΑ Α.Δ.Σ.Δ.
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θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΔΝΣΡΩΝ ΓΗΑΝΟΜΩΝ Α.Δ. ζηελ εηαηξία
CENTER OF ACTION & DEV. Α.Δ.

9.9 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Ο ΟΜΙΛΟ
30/09/2011
31/12/2010
645.575
640.832
(645.575)
4.743
0
645.575

Τπόινηπν αλνίγκαηνο
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο
Κέξδε/(δεκηέο) απφ απνηίκεζε εχινγεο αμίαο
Τπόινηπν θιεηζίκαηνο

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
30/09/2011
31/12/2010
0
0
0
0

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξία ΝΣΗΑΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΑΚΚΔ πψιεζε ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ πνπ
θαηείρε, ηεο εηαηξείαο ARGO REAL ESTATE. Απφ ηελ πψιεζε απηή πξνέθπςε δεκία 529 ρηι. €.

9.10 Αλαβαιιόκελνο θόξνο
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο
πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο έρνπλ σο εμήο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
30/09/2011
Απαίηεζε
Κε Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία
Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο - Άπια ζηνηρεία
Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο Φόξσλ
Λνηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία
Απνζεκαηηθά
Απνθνξνιόγεζε απνζεκαηηθώλ
Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο
Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο
Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο Υπνρξεώζεηο
Ππκςεθηζκόο
Πύλνιν

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31/12/2010

πνρξέσζε

30/09/2011

Απαίηεζε πνρξέσζε

Απαίηεζε

31/12/2010

πνρξέσζε

Απαίηεζε πνρξέσζε

27.615

1.636.225

47.684

1.665.800

22.586

991.117

40.344

1.061.275

90.000
219.087
0

13.161

46.000
169.064
8.514

-

90.000
52.511
-

-

46.000
-

-

-

2.940

-

8.527

-

-

-

5.107

54.774

6.130

70.718

6.130

20.432

-

30.996

-

-

19.854
-

-

20.904
-

-

1.218
-

-

1.218
-

391.476

1.678.310

341.981

1.701.361

185.529

992.335

117.340

1.067.599

1.286.833

1.359.380

806.806

950.259

Ο ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνλ νπνίν ππφθεηηαη ν Όκηινο είλαη γηα ην έηνο 2011 ίζνο κε
20%.

46

Ενδιάμεζες Συνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις 01.01.2011 – 30.09.2011

Ο ζπκςεθηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιακβάλεη ρψξα
φηαλ ππάξρεη, απφ πιεπξάο Δηαηξίαο, εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα γηα θάηη ηέηνην θαη φηαλ νη
αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.

9.11 Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ν ΝΚΗΙΝΠ
Δκπνξεύκαηα
Μείνλ πξόβιεςε απνκείσζεο απνζεκάησλ
Πύλνιν

30/09/2011
8.430.825
(450.000)

31/12/2010
7.427.011
(380.000)

7.980.825

7.047.011

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
30/09/2011 31/12/2010
7.046.248
6.405.662
(450.000)
(380.000)
6.596.248

6.025.662

Ζ δηαθνξά απνηίκεζεο ζηε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο, ζρεκαηίδεηαη γηα απαμησκέλα θαη ειαηησκαηηθά πξνο
θαηαζηξνθή εκπνξεχκαηα. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ εκπνξεπκάησλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ
νκίινπ εμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη ε αξλεηηθή δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα.
9.12 Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, αλαιχνληαη σο εμήο:

Ν ΝΚΗΙΝΠ
30/09/2011
Πειάηεο
Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα
Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε
Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο
Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε
Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
Θαζαξέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2010

30/09/2011

31/12/2010

26.046.279
1.151.396
144.094
8.370.403
936.866
(2.580.047)

23.107.593
875.624
141.794
12.143.148
891.016
(2.380.047)

19.852.820
787.416
144.094
8.673.832
759.157
(2.000.000)

16.299.802
841.103
141.794
12.614.058
731.307
(1.800.000)

34.068.992

34.779.129

28.217.318

28.828.064

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο» έρεη σο εμήο:
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πόινηπν έλαξμεο ρξήζεο
Πξνβιέςεηο λέσλ επηζθαιεηώλ
πόινηπν ηέινπο ρξήζεο

Ν ΝΚΗΙΝΠ
30/09/2011
31/12/2010
2.380.047
1.235.438
200.000
1.144.609
2.580.047
2.380.047

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
30/09/2011 31/12/2010
1.800.000
964.955
200.000
835.045
2.000.000
1.800.000

Οη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ απαηηήζεσλ
πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο, έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ εκεξνκεληψλ
ιήμεο θαη πνπ ζε θάζε πεξίπησζε δελ αλακέλεηαη εχινγα ε είζπξαμε ηνπο. Οη απαηηήζεηο πνπ
βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε κηθξφηεξε ηνπ έηνπο, έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ εκεξνκεληψλ ιήμεο θαη
γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ δελ είλαη ζεκαληηθέο.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ ζπκπίπηνπλ πεξίπνπ κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο. Οκνίσο ε κέγηζηε
έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε εγγπήζεηο θαη πηζησηηθέο εληζρχζεηο,
ηαπηίδεηαη κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ.
Οη αζθαιηζκέλεο απαηηήζεηο ηεο 30.09.2011, γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξμεη πιήξεο είζπξαμε απφ ηελ
αζθαιηζηηθή εηαηξία ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, αληηζηνηρνχλ ζην 80% ησλ
αζθαιηζκέλσλ απηψλ απαηηήζεσλ.
Ο ινγαξηαζκφο απαηηήζεηο ζε Όκηιν θαη εηαηξία, δηαθαλνλίδεηαη ζε 0 έσο 180 εκέξεο.

9.13 Ίδηα θεθάιαηα

i)

Μεηνρηθό θεθάιαην θαη θεθάιαην ππέξ ην άξηην
Μεηνρέο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη πιήξσο θαηαβιεζεί
Κνηλέο κεηνρέο
Αξηζκόο
€
κεηνρώλ

Τπέξ ην
άξηην

ύλνιν

Ιδηεο κεηνρέο
Κνηλέο κεηνρέο
Αξηζκόο
€
κεηνρώλ

1ε Ηαλνπαξίνπ 2010

29.039.986

8.711.996

11.122.800

19.834.796

2.391.337

1.326.589

31ε Γεθεκβξίνπ 2010

29.039.986

8.711.996

11.122.800

19.834.796

2.391.337

1.326.589

30ε επηεκβξίνπ 2011

29.039.986

8.711.996

11.122.800

19.834.796

2.391.337

1.326.589

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζε 29.039.986 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε δηθαίσκα
ςήθνπ, δηαπξαγκαηεχζηκεο ζην Υ.Α., νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 Δπξψ ε θάζε κία.
Σν χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζε 8.711.996 Δπξψ. Σν απνζεκαηηθφ απφ
ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην αλέξρεηαη ζε 11.122.800 Δπξψ.
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Ζ κεηνρή ηεο ΝΣΗΟΝΗΚ Α.Δ.Β.Δ. είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
Σν ππέξ ην άξηην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Οκίινπ πξνέθπςε απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ έλαληη
κεηξεηψλ ζε αμία κεγαιχηεξε ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο.
Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ
χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 26.06.2008 θαη ηεο
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο ηελ 22.09.2008, θαηά ηελ ρξήζε 01.01.2009
– 31.12.2009 ε Δηαηξία πξνέβε ζηελ αγνξά 1.469.431 ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ ζπλνιηθήο αμίαο €
816.545. ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2010 θαη ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 01.01.11 – 30.09.11 ε Δηαηξία
δελ πξνέβε ζε αγνξά ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηδίσλ κεηνρψλ πνπ είραλ ζηελ
θαηνρή ηνπο ε Δηαηξία θαη ν Όκηινο ζηηο 30.09.2011 αλέξρεηαη ζε 2.382.587 ζπλνιηθήο αμίαο €
1.322.914 θαη 2.391.337 ζπλνιηθήο αμίαο € 1.326.589 αληίζηνηρα, πνζά πνπ κείσζαλ αληίζηνηρα ηα
Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Οη αλσηέξσ ίδηεο κεηνρέο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ
8,2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ησλ θνηλψλ
κεηνρψλ ηεο ΝΣΗΟΝΗΚ Α.Δ.Β.Δ. ηελ 30.09.2011 ήηαλ € 1,06.
ii) Απνζεκαηηθά Δύινγεο Αμίαο
Ζ αλάιπζε ησλ απνζεκαηηθψλ εχινγεο αμίαο φζνλ αθνξά ηνλ Όκηιν έρεη σο αθνινχζσο:

Ν ΝΚΗΙΝΠ
Δπαλεθηίκεζε
Ξαγίσλ
πόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Υπεξαμία από επαλεθηίκεζε
πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

2.661.740
0
2.661.740

Υπεξαμία από επαλεθηίκεζε
πόινηπν ζηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2011

0
2.661.740

iii) Λνηπά Απνζεκαηηθά
Σα ινηπά απνζεκαηηθά ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο:
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Ν ΝΚΗΙΝΠ
Ραθηηθό
απνζεκαηηθν
πόινηπα θαηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ

Ινηπά
απνζεκαηηθά

Πύλνιν

475.815

984.611

1.460.427

Μεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο
πόινηπν ζηηο 31ε
Γεθεκβξίνπ 2010
Μεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο πεξηόδνπ

16.581

(33.137)

(16.556)

492.396

951.474

1.443.870

2.546

(13.695)

(11.149)

πόινηπν ζηηο 30ε
Πεπηεκβξίνπ 2011

494.943

937.779

1.432.722

9.14 Γαλεηζκόο
Σα δάλεηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Ν ΝΚΗΙΝΠ
30/09/2011 31/12/2010
Οκνινγηαθά δάλεηα κεηαηξέςηκα ζε κεηνρέο

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
30/09/2011 31/12/2010

0

0

0

0

1.000.057

825.615

1.000.057

825.615

0

1.000.000

0

1.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

23.428.441

13.645.748

19.000.109

9.426.751

Βξαρππξόζεζκν κέξνο νκνινγηαθώλ θαη εληόθσλ
δαλείσλ

12.931.517

18.280.754

12.931.517

18.280.754

256.158

256.158

256.158

256.158

39.116.174

35.508.275

34.687.842

31.289.279

Κνηλά νκνινγηαθά δάλεηα
Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα
Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο

Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο
Πύλνιν δαλείσλ

Η Δηαηξεία ηνλ Ινύλην ηνπ 2008 πξνρώξεζε ζηελ έθδνζε κεηαηξέςηκνπ ζε κεηνρέο νκνινγηαθνύ
δαλείνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ € 12.000.000,00 κε νκνινγηνύρν ηελ ηξάπεδα ALPHA BANK. Η ελ ιόγσ
ζύκβαζε πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο όξνπο (covenants) πνπ αλαθέξνληαη
ζηε δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κεγεζώλ θαη δεηθηώλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ
δαλείνπ.
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Καηά ηε ιήμε ηεο θιεηόκελεο πεξηόδνπ, όπσο θαη θαηά ηε ιήμε ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο, ν
Όκηινο δελ πιεξνύζε νξηζκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο δείθηεο πνπ πξνβιέπνληαλ από ηελ
πξναλαθεξόκελε ηξαπεδηθή ζύκβαζε. Καηά ζπλέπεηα, εθαξκόδνληαο ην Γ.Λ.Π 1 "Παξνπζίαζε
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ", ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία πξνρώξεζαλ ζηελ αλαθαηάηαμε δαλείσλ,
πνζνύ € 11.603.223,36 (2010: € 11.603.267,36), από ηε γξακκή ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο
Θέζεο "Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο" ζηε γξακκή "Βξαρππξόζεζκν κέξνο νκνινγηαθώλ
θαη εληόθσλ δαλείσλ" θαη ζηε γξακκή "Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο", δεδνκέλνπ
όηη θαηά ηελ 30/9/2011 δελ πιεξνύληαλ νξηζκέλνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο (covenants) πνπ
ξπζκίδνπλ ηηο ζρεηηθέο ηξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο θαη παξάιιεια πξνβιέπεηαη δηθαίσκα θαηαγγειίαο εθ
κέξνπο ησλ δαλεηζηώλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ ζα θαζηζηνύζε ηηο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
απηέο άκεζα απαηηεηέο.
Σν κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο εηαηξίαο ηελ 30.09.2011 ήηαλ 5,7%
Ανάλυζη Ομολογιακών δανείων
Οκνινγηαθό Μεηαηξέςηκν ζε κεηνρέο πνζνύ 12.000.000 επξώ
Ζ Μεηξηθή εηαηξία ΝΣΗΟΝΗΚ Α.Δ.Β.Δ εμέδσζε Οκνινγηαθφ κεηαηξέςηκν δάλεην ζε κεηνρέο πνζνχ
12.000.000 επξψ κε ηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο φξνπο:
Σχπνο Οκνινγηψλ: Αλψλπκεο, έγραξηεο, κεηαηξέςηκεο ζε ηίηινπο.
Αξηζκφο Οκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ζε θνηλέο κεηνρέο: 1.200.
Ολνκαζηηθή Αμία Οκνινγηψλ: επξψ 10.000.
Σηκή Δθδφζεσο: ηελ Ολνκαζηηθή Αμία εθάζηεο Οκνινγίαο.
Γηάξθεηα: 4 έηε.
Δπηηφθην: Δπηηφθην EURIBOR έμη (6) κελψλ πιένλ πεξηζσξίνπ 1,50%.
Σηκή Απνπιεξσκήο: Ζ Ολνκαζηηθή Αμία εθάζηεο Οκνινγίαο πξνζαπμεκέλε θαηά 4,45%.
Σηκή κεηαηξνπήο: επξψ 1,00.
Λφγνο κεηαηξνπήο: Κάζε κία (1) Οκνινγία είλαη κεηαηξέςηκε ζε δέθα ρηιηάδεο (10.000) θνηλέο
νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ, κεηνρέο ηνπ Δθδφηε.
Γηαρεηξηζηήο Πιεξσκψλ: Alpha Bank A.E.
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9.15 Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Πεξηιακβάλνληαη νη πξνβιέςεηο ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο
όπσο απηέο αλαιύνληαη ζηελ ζεκείσζε 9.4. Παξόηη ε έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ δελ είλαη
δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί αμηόπηζηα, νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ρξεζηκνπνηώληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
από θνξνινγηθνύο ειέγρνπο παξειζόλησλ ειεγκέλσλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ, έρνπλ ζρεκαηίζεη
πξόβιεςε γηα ηηο ελδερόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηνλ θνξνινγηθό
έιεγρν αλέιεγθησλ ρξήζεσλ. Η ζπλνιηθή πξόβιεςε θαηά ηελ 30.09.2011 αλέξρεηαη ζε πνζό επξώ
305.052 ζπλνιηθά γηα ηνλ Όκηιν θαη ζε επξώ 170.000 γηα ηελ κεηξηθή Δηαηξία.

9.16 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Η αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ησλ ινηπώλ ζπλαθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Οκίινπ
θαη ηεο Δηαηξίαο έρεη σο εμήο:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/09/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2010

30/09/2011 31/12/2010

Πξνκεζεπηέο

3.014.288

6.297.185

1.097.859

4.338.730

Δπηηαγέο Πιεξσηέεο
Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ

899.881
7.250.622

4.493.647
3.515.871

345.373
4.800.873

3.773.710
1.201.952

11.167.431

14.306.704

6.244.105

9.314.392

Πύλνιν

Οη εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο δηαθαλνλίδνληαη ζε Όκηιν θαη Δηαηξία εληόο δηαζηήκαηνο 90 εκεξώλ.

9.17 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Οη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα:
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Ν ΝΚΗΙΝΠ
30/09/2011
31/12/2010
Έμνδν θόξνπ πνπ αλαινγεί ζηελ πεξίνδν
Υπνρξεώζεηο από Φόξνπο
Πύλνιν

151.607
1.718.075
1.869.681

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
30/09/2011
31/12/2010

648.973
1.998.669
2.647.641

(93.453)
492.460
399.006

179.514
810.144
989.658

9.18 Φόξνο εηζνδήκαηνο
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο κε βάζεη ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαηά ηελ 30ε
επηεκβξίνπ 2011 (20%) θαη 30ε επηεκβξίνπ 2010 (24%) αληίζηνηρα αλαιχεηαη σο εμήο:

ΟΜΙΛΟΣ
01/01 30/09/2011
Φόρος περηόδοσ
Προβιέυεης & δηαθορές θοροιογηθού ειέγτοσ
προεγοσκέλφλ τρήζεφλ
Αλαβαιιόκελος θόρος
Εθηαθηε εηζθορά θοηλφληθής εσζύλες λ.3845/2010
Σύνολο

01/01 30/09/2010

01/07 30/09/2011

01/07 30/09/2010

(69.259)

(105.486)

27.711

(18.972)

(100.000)

(95.000)

(5.000)

0

17.653
0
(151.607)

(12.868)
(82.635)
(308.872)

6.406
0
29.117

(14.958)
0
(46.814)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01 01/01 30/09/2011 30/09/2010
Φόρος περηόδοσ
Προβιέυεης & δηαθορές θοροιογηθού ειέγτοσ
προεγοσκέλφλ τρήζεφλ
Αλαβαιιόκελος θόρος
Εθηαθηε εηζθορά θοηλφληθής εσζύλες λ.3845/2010
Σύνολο

01/07 01/07 30/09/2011 30/09/2010

52.511

(24)

4.136

11.063

(50.000)

(50.000)

0

0

90.942
0
93.453

(19.969)
(15.439)
(98.315)

(2.221)
0
1.916

(7.219)
0
(9.040)

9.19 Κέξδε αλά κεηνρή
Σα θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ θνηλψλ
κεηνρψλ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηδίσλ κεηνρψλ.
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ΟΜΙΛΟΣ
01/01 - 30/09/2010 01/07 - 30/09/2011

01/01 - 30/09/2011

01/07 - 30/09/2010

Κέρδε ποσ αλαιογούλ ζηοσς κεηότοσς ηες κεηρηθής
Σηαζκηζκέλος κέζος όρος ηοσ αρηζκού κεηοτώλ
Βαζηθά θέρδε αλά κεηοτή (€ αλά κεηοτή)

(890.217)
26.648.649
(0,0334)

50.894
26.648.649
0,0019

(303.182)
26.648.649
(0,0114)

8.299
26.648.649
0,0003

Κέρδε ποσ αλαιογούλ ζηοσς κεηότοσς ηες κεηρηθής
Σηαζκηζκέλος κέζος όρος ηοσ αρηζκού κεηοτώλ
Ακβισκέλα θέρδε αλά κεηοτή (€ αλά κεηοτή)

(845.257)
38.648.649
(0,0219)

242.333
38.648.649
0,0063

(303.182)
38.648.649
(0,0078)

47.193
38.648.649
0,0012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01 - 30/09/2010 01/07 - 30/09/2011

01/01 - 30/09/2011
Κέρδε / ( δεκηές) ποσ αλαιογούλ ζηοσς κεηότοσς ηες κεηρηθής

01/07 - 30/09/2010

(910.573)

(49.391)

(20.918)

(52.416)

Σηαζκηζκέλος κέζος όρος ηοσ αρηζκού κεηοτώλ
Βαζηθά θέρδε / (δεκηές) αλά κεηοτή (€ αλά κεηοτή)

26.657.399
(0,0342)

26.657.399
(0,0019)

26.657.399
(0,0008)

26.657.399
(0,0020)

Κέρδε / (δεκηές) ποσ αλαιογούλ ζηοσς κεηότοσς ηες κεηρηθής
Σηαζκηζκέλος κέζος όρος ηοσ αρηζκού κεηοτώλ
Ακβισκέλα θέρδε / (δεκηές) αλά κεηοτή (€ αλά κεηοτή)

(865.613)
38.657.399
(0,0224)

142.047
38.657.399
0,0037

(20.918)
38.657.399
(0,0005)

(13.522)
38.657.399
(0,0003)

9.20 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Οη παξαθάησ ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα απνηεινχλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ
Όκηιν κεξψλ. Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη νιηθά ζηηο ελνπνηεκέλεο
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη.
Οη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ελνπνηνχληαη,

έρνπλ

απαιεηθζεί απφ ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ.

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ - ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 30/09/2011
ΞΝΣΟΔΥΠΖ

ΛΡΗΝΛΗΘ

Α
Ξ
Α
Η
Ρ
Ζ
Π
Ζ

ΛΡΗΝΛΗΘ
ATCOM
ATCOM LTD
ΛΡΗΝΛΗΘ BULGARIA LLC
ΞΟΝΡΞΝ ΘΔΛΡΟΝ
DIONIC PARTICIPATION LTD
DIONIC TRADING LTD
SHENZHEN TOP LEAD LTD
IRA MEDIA A.E.
MEDIA VIS A.E
ΔΛΑΙΔΛ
NTIANA AKKE
ΠΘΟΝΡΕ Α.Δ

737
1.580
233.550
7.466
4.225
97.929
586
134.085
530.269
19.300
61.800

ΠΛΝΙΑ

1.091.527

ATCOM

ATCOM
INTERNET LTD

869.007

DIONIC TRADING
LTD

MEDIA VIS A.E

1.305.637

445.765

ΠΘΟΝΡΕ Α.Δ

ΛΡΗΝΛΗΘ ΑΗΝΙΗΘΖ
ΑΔ

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ
ΑΔ

ΛΡΗΝΛΗΘ
ΒULGARIA LLC

SHENZHEN TOP
LEAD LTD

ΔΛΑΙΔΛ

41.944

75.486

144.176

15.823

10.425

NTIANA
AKKE

12.315
370

290.025

4.067
200.969

Θ/Μ REAL
CONSULTING

ΞΟΝΡΞΝ
ΘΔΛΡΟΝ

7.643

11.933

59.282

IRA MEDIA
A.E.

51.639

1.333

2.912.655
32.131
291.975
233.550
7.466
4.225
97.929
586
161.139
731.237
19.300
61.800
103.278

2.560

1.333

4.657.272

51.639
1.305.637

445.765

35.672

41.944

75.486

144.176

15.823

10.425

ΠΛΝΙΑ

2.560

22.987

51.639
1.364.068

ATCOM LTD ΑΙΥΛΑΠ ΔΔ

498
11.436

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΔΠΝΓΑ - ΔΜΝΓΑ - ΑΓΝΟΔΠ 01/01 - 30/09/2011
ΑΓΝΟΑΠΡΖΠ

Ξ
Υ
Ι
Ζ
Ρ
Ζ
Π

ΛΡΗΝΛΗΘ
ΛΡΗΝΛΗΘ
ATCOM
ATCOM LTD
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΔ
MEDIA VIS A.E
SHENZHEN TOP LEAD LTD
ΠΘΟΝΡΕ Α.Δ
ΠΛΝΙΑ

ATCOM
351.366

18.141
1.580
20.000
843.076
1.238
25.700
909.734

ATCOM
INTERNET LTD

DIONIC TRADING
LTD

MEDIA VIS A.E

ΠΘΟΝΡΕ Α.Δ

ΛΡΗΝΛΗΘ ΑΗΝΙΗΘΖ
ΑΔ

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ
ΑΔ

ΔΛΑΙΔΛ

NTIANA
AKKE

1.023.354

10.743
35.342
370

1.350

683.000

ΛΡΗΝΛΗΘ
ΒULGARIA LLC

SHENZHEN TOP
LEAD LTD

900

3.150

Θ/Μ REAL
CONSULTING AE

ΞΟΝΡΞΝ
ΘΔΛΡΟΝ
3.000

1.023.354

46.456

1.350

683.000

900

3.150

3.000

ATCOM LTD ΑΙΥΛΑΠ ΔΔ

IRA MEDIA
A.E.

1.983

23.026

1.983

4.008
27.034

189.400
26.989
567.755

87.777
87.777

ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΑΚΝΗΒΔΠ ΓΗΔΘΛΡΗΘΥΛ ΠΡΔΙΔΣΥΛ ΘΑΗ ΚΔΙΥΛ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
ΝΚΗΙΝΠ
Σπλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο
73.762
Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
163.746
Υπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
12.520

ΠΛΝΙΑ
2.101.873
53.483
1.950
20.000
1.032.476
1.238
144.474
3.355.493

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
73.762
91.746
10.722
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9.21 Μεξίζκαηα
Γελ θαηεβιήζεζαλ κεξίζκαηα ζηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.
Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ ρξήζε 2010 ιφγσ δεκηψλ.

9.22 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο
Ζ Δηαηξία θαηά ηελ 30/09/2011 είρε ρνξεγήζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ππέξ ηξίησλ ζπλνιηθνχ πνζνχ
1.657.458 θαη ν Οκηινο 1.729.479 αληίζηνηρα. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ επηβαξχλζεηο απφ ηηο
αλσηέξσ δνζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο.

9.23 Τθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε
Δπί ησλ παγίσλ θαη αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.

9.24 Γεζκεύζεηο
Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο
Γεδνκέλνπ φηη ηα βαζηθά επελδπηηθά ζρέδηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ έρνπλ νινθιεξσζεί, δελ
ππάξρνπλ θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί θαη δελ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.

9.25 Λνηπέο πιεξνθνξίεο
Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 01.01.2011 –
30.09.2011 κε εκεξνινγηαθή ζεηξά, ζ‟ επίπεδν Οκίινπ θαη Δηαηξείαο είλαη ηα αθφινπζα:
ηηο 9/2/2011 ε DIONIC, ελεκέξσζε ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη νινθιεξψζεθαλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
ίδξπζε ηεο SKROUTZ LIMITED, κε έδξα ηε Μ. Βξεηαλία θαη αξηζκφ κεηξψνπ Αγγιίαο 7504527,
κέζσ ηεο θαηά 50% ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο SKROUTZ Α.Δ.
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ηηο 13/4/2011 ε NTIONIK AEBE ελεκέξσζε ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη ζε πινπνίεζε ηεο
ζηξαηεγηθήο επηινγήο γηα ηελ κεγαιχηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο
νη ππφ ζχζηαζε Δηαηξίεο "ΟΦΗΑΓΔ ΖΛΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Δ.Δ." θαη "ΡΑΥΔ ΖΛΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ
Δ.Δ." ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 37% ππέβαιαλ αηηήζεηο θαη πιήξε Φάθειν ζηελ Ρ.Α.Δ γηα
ηε ρνξήγεζε άδεηαο Παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φσηνβνιηατθνχο ηαζκνχο ηζρχνο
3.000 kWp εθάζηε.
Αλαιπηηθφηεξα, ε εηαηξία "ΟΦΗΑΓΔ ΖΛΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Δ.Δ." ππέβαιε αίηεζε (ΑΠ: I-135981/114-11) θαη Φάθειν ζηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο Παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απφ Φσηνβνιηατθφ ηαζκφ ηζρχνο 3.000 kWp, ζηε ζέζε "Κελαιίθη", ζηελ Γεκνηηθή
Κνηλφηεηα νθηάδνο, ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ, ηνπ Ννκνχ Φζηψηηδαο, ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο
Διιάδαο.
Δλψ ε Δηαηξία "ΡΑΥΔ ΖΛΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Δ.Δ." ππέβαιε Αίηεζε θαη πιήξε Φάθειν ζηελ
Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΑΠ: I-135981/11-4-11) γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο Παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απφ Φσηνβνιηατθφ ηαζκφ ηζρχνο 3.000 kWp, ζηε ζέζε "Κνθθαισκέλνο", ζηελ Γεκνηηθή
Κνηλφηεηα Αριαδίνπ, ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο, ηνπ Ννκνχ Φζηψηηδαο, ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο
Διιάδαο.
ηηο 19/4/2011 ε ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ ελεκέξσζε
ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη έιαβε Δγθξηζε
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαζψο θαη νξηζηηθψλ φξσλ ζχλδεζεο, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία
Αηνιηθνχ ηαζκνχ Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηζρχνο 42 Mw ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο
ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΗΟΛΗΚΖ ΑΔ ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο κε πνζνζηφ 58,6%.
Σαπηφρξνλα ε ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΗΟΛΗΚΖ ΑΔ θαηέζεζε αίηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο πψιεζεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηνλ ΓΔΜΖΔ.Ο Αηνιηθφο ζηαζκφο βξίζθεηαη ζηηο ζέζεηο ΠΡΟΦΖΣΖ
ΖΛΗΑ - ΠΟΛΗΣΖ - ΜΔΓΑΛΟΚΟΡΦΖ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ ζην Ννκφ Κνξηλζίαο.
ηηο 21/6/2011 ε NTIONIK AEBE ελεκέξσζε ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη ζην πιαίζην ηεο επέθηαζεο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην ρψξν ηεο ςπραγσγίαο - δηαζθέδαζεο πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ηεο
θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο INTERNATIONAL GAMING AND ENTERΝTAINMENT κε
δηαθξηηηθφ ηίηιν IGE Α.Δ Σν θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 60.000
επξψ. Ζ αλσηέξσ εηαηξεία ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην entertainment θαη ζην online gaming
εθκεηαιιεπφκελε ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζηελ Διιάδα ,
εζηηάδνληαο θαη ζηηο αγνξέο εθηφο Διιάδνο (Βαιθάληα ,Σνπξθία θαη Μ. Αλαηνιή).
ηηο 29/6/2011 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππ αξηζκ. 5/204/2000 φπσο ηζρχεη θαη 3/347/2005
Απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ε ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ αλαθνίλσζε πξνο ην
επελδπηηθφ θνηλφ ηα εμήο:
ε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζεο απφ 21/6/2011 ε NTIONIK AEBE ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο
επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην ρψξν ηεο ςπραγσγίαο - δηαζθέδαζεο θαζψο θαη ζηνλ
ρψξν ησλ online & offline ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ ζπκθψλεζε θαη αξρήλ κε ηελ εηαηξεία
EΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ ΑΔ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε πνζνζηφ 50% ζην κεηνρηθφ
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θεθάιαην ηεο εηαηξείαο INTERNATIONAL GAMING AND ENTERΝTAINMENT κε δηαθξηηηθφ ηίηιν
IGE Α.Δ ζηελ νπνία ε ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ θαηέρεη ην 100% , κέζσ ΑΜΚ (κε παξαίηεζε ηεο ΝΣΗΟΝΗΚ
ΑΔΒΔ).
.
Ζ αλσηέξσ εηαηξεία ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην entertainment θαζψο θαη ζην ρψξν ησλ
ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ, εθκεηαιιεπφκελε ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε
αγνξά ζηελ Διιάδα , εζηηάδνληαο θαη ζηηο αγνξέο εθηφο Διιάδνο (Βαιθάληα ,Σνπξθία θαη Μ.
Αλαηνιή).
ηηο 30/6/2011 ε "ΝΣΗΟΝΗΚ Α.Δ.B.E." αλαθνίλσζε φηη ζπλήιζε ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο ζηηο
Αραξλέο Αηηηθήο (επί ηεο νδνχ Αξηζηνηέινπο αξ. 95), ε εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ ηεο ζηελ νπνία παξαζηάζεθαλ ζπλνιηθά 27 κέηνρνη ηεο εηαηξίαο (12 δη' απηνπξφζσπεο
παξαζηάζεσο θαη 15 δη' αληηπξνζψπνπ), εθπξνζσπνχληεο ζπλνιηθά 10.661.501 κεηνρέο επί
ζπλφινπ 29.039.986, δειαδή πνζνζηφ 36,71318 % επί ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο.
Γηαπηζησζείζεο ηεο χπαξμεο λνκίκνπ απαξηίαο ζπδεηήζεθαλ θαη ειήθζεζαλ απνθάζεηο επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ ζεκάησλ Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη εηδηθφηεξα:
1. Δπί ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε πακςεθεί
ηελ Δηήζηα νηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ κε ηα ησλ Δηεζίσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ ηνηνχησλ ηεο 16Ζο εηαηξηθήο ρξήζεο ( 1.1.201031.12.2010) θαζψο θαη ηηο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνχ
Διεγθηή.
2. Δπί ηνπ δεχηεξνπ ζέκαηνο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε πακςεθεί
ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή απφ θάζε επζχλε
επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε.
3. Δπί ηνπ ηξίηνπ ζέκαηνο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εμέιεμε πακςεθεί
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ηνπ Π.Γ. 226/1992 θαη ηνπ Ν. 3693/2008, ηελ
ειεγθηηθή εηαηξεία "DELTA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΗΣΩΝ", κε Α.Μ.
ΟΔΛ 153, Μέινο ηεο BDO International, γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηεο ρξήζεσο 2011 (01.0131.12.2011.
4. Δπί ηνπ ηεηάξηνπ ζέκαηνο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε επηθχξσζε
πακςεθεί ηηο ρνξεγεζείζεο ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γ. γηα ηελ ρξήζε 2010 ζπλνιηθνχ πνζνχ
224.000 επξψ θαη πξνέγθξηλε πακςεθεί ηελ θαηαβνιή ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ γηα ηε ρξήζε
2011, ζπλνιηθνχ χςνπο 200.000 Δπξψ.
5. Δπί ηνπ πέκπηνπ ζέκαηνο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κεηά απφ ζπδήηεζε
απνθάζηζε θαη ελέθξηλε ηελ απφ 31.01.2011 εθινγή ηνπ θ. Γεσξγίνπ Καιακέληνπ σο κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέληνο
ηηο 28/9/2011 Ζ ΝΣΗΟΝΗΚ AΔBE. ελεκέξσζε ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο
απφ 27/09/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ελέθξηλε ηελ απφθηεζε απφ ηo
Mέινο ηνπ ΥΑ MERIT ΥΑΔΠΔΤ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εηδηθνχ δηαπξαγκαηεπηή επί ησλ κεηνρψλ ηεο
Δηαηξείαο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαη φξηζε
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εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εηδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ηελ 28/9/2011 . Ζ Δηαηξεία έρεη ήδε ζπλάςεη
ζχκβαζε εηδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ MERIT ΥΑΔΠΔΤ, κε ηνπο εμήο βαζηθνχο φξνπο:
1. Ζ MERIT ΥΑΔΠΔΤ ζα δηαβηβάδεη ζην χζηεκα πλαιιαγψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ εληνιέο
εηδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο (δειαδή ηαπηφρξνλεο εληνιέο αγνξάο θαη πψιεζεο) γηα ίδην ινγαξηαζκφ
επί ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο «ΝΣΗΟΝΗΚ Α.Δ.Β.Δ.». Γηα ηελ ππεξεζία απηή ε MERIT ΥΑΔΠΔΤ ζα
ιακβάλεη απφ ηελ εθδφηξηα ακνηβή.
2. Ζ ζχκβαζε Δηδηθήο Γηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ αλσηέξσ εηαηξεία έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο.

9.26 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ιζνινγηζκνύ
ηηο 10/10/2011 ε ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ ελεκέξσζε ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη πξνέβε ζε πψιεζε 250.000
ηδίσλ κεηνρψλ ζε θπζηθφ πξφζσπν έλαληη ηηκήκαηνο 250.000 επξψ κε εμσρξεκαηηζηεξηαθή πξάμε
κέζσ ηεο ΔΥΑΔ. Μεηά ηελ αλσηέξσ πψιεζε ε εηαηξεία θαηέρεη 1.782.587 ίδηεο κεηνρέο ήηνη
πνζνζηφ 6,138% επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
ηηο 11/10/2011 ε ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ ελεκέξσζε ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη πξνέβε ζε πψιεζε 400.000
ηδίσλ κεηνρψλ ζε θπζηθφ πξφζσπν έλαληη ηηκήκαηνο 400.000 επξψ κε εμσρξεκαηηζηεξηαθή πξάμε
κέζσ ηεο ΔΥΑΔ. Μεηά ηελ αλσηέξσ πψιεζε ε εηαηξεία θαηέρεη 1.382.587 ίδηεο κεηνρέο ήηνη
πνζνζηφ 4,76% επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
ηηο 14/10/2011 ε NTIONIK AEBE ελεκέξσζε ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη ζε πινπνίεζε ηεο
ζηξαηεγηθήο επηινγήο γηα ηελ κεγαιχηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζηνλ ρψξν ηνπ Internet business
ζηηο 13.10.2011 πξνρψξεζε ζηελ αγνξά 50.000 κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο ATCOM
AE κε ηίκεκα επξψ 116.500 ην νπνίν θαηεβιήζε απφ ηα θεθάιαηα θίλεζεο ηεο εηαηξείαο. Ζ
ζπκκεηνρή ηεο ζηελ αλσηέξσ εηαηξεία αλέξρεηαη πιένλ απφ 71,91% ζε 76,07% επί ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
ηηο 20/10/2011 ε ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ ελεκέξσζε ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
εμσζηξέθεηαο θαη ηεο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πξνρψξεζε ζε ίδξπζε γξαθείνπ ζηελ
Αιβαλία.
Ζ εηαηξεία ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ, κε ηελ επθαηξία απηή ζα ζπκκεηάζρεη θαη ζηελ 2ε Γηεζλή Έθζεζε
«ALMEX», Σίξαλα 27- 29.10.2011 πνπ γίλεηαη ππν ηελ αηγίδα ηεο Αιβαληθήο Κπβέξλεζεο.
ηηο 13/10/2011 ε ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ ελεκέξσζε ην επελδπηηθφ θνηλφ ηα εμήο:
ε ζπλέρεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ απν 21/6/2011 θαη 29/6/2011 ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο
εηαηξείαο ζηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο καο INTERNATIONAL
GAMING AND ENTERΝTAINMENT κε δηαθξηηηθφ ηίηιν IGE Α.Δ αλαθνηλψλεηαη φηη θαη ζε εθηέιεζε
ζρεηηθνχ πξνζπκθψλνπ ε εηαηξεία EΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ ΑΔ αλέιαβε ην πνζφ ηεο
απμήζεσο ζην ζχλνιν ηνπ θαη θαηέβαιε ην πνζφ ησλ 440.400 επξψ κε απνηέιεζκα ε κεηνρηθή
ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο λα είλαη σο εμήο :
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ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ 50% θαη EΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ ΑΔ 50%
To κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο κεηά ηελ αχμεζε αλέξρεηαη ζε 120.000 επξψ
δηαηξνχκελν ζε 120.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1 (ελφο) επξψ εθάζηε.
Γεδνκέλνπ φηη ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ δπλαηφηεηα δηάζεζεο
ησλ κεηνρψλ ζε ηηκή δηάζεζεο κε ππέξ ην άξηηνλ αμία πνζνχ 6,34 αλά κεηνρή, ε ζπλνιηθή δηαθνξά
ηεο ππέξ ην άξηηνλ αμίαο πνζνχ 380.400 θαηαηέζεθε ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ ηεο
εηαηξείαο.
Ζ αλσηέξσ εηαηξεία ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην ρψξν ηεο ςπραγσγίαο - δηαζθέδαζεο θαζψο θαη
ζηνλ ρψξν ησλ online & offline ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ εθκεηαιιεπφκελε ηηο επθαηξίεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζηελ Διιάδα, εζηηάδνληαο θαη ζηηο αγνξέο εθηφο Διιάδνο
(Βαιθάληα ,Σνπξθία θαη Μ. Αλαηνιή).
ηηο 3/11/2011 ε ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ ελεκέξσζε ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη πξνέβε ζε πψιεζε 120.000
ηδίσλ κεηνρψλ ζε θπζηθφ πξφζσπν έλαληη ηηκήκαηνο 156.000 επξψ κε εμσρξεκαηηζηεξηαθή πξάμε
κέζσ ηεο ΔΥΑΔ.
Μεηά ηελ αλσηέξσ πψιεζε ε εηαηξεία θαηέρεη 1.226.587 ίδηεο κεηνρέο ήηνη πνζνζηφ 4,34% επη
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
ηηο 16/11/2011 ε ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ ελεκέξσζε ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη πξνέβε ζε πψιεζε 300.000
ηδίσλ κεηνρψλ ζε θπζηθφ πξφζσπν έλαληη ηηκήκαηνο 420.000 επξψ κέζσ ηεο ΔΥΑΔ.
Μεηά ηελ αλσηέξσ πψιεζε ε εηαηξεία θαηέρεη 962.587 ίδηεο κεηνρέο ήηνη πνζνζηφ 3,314% επί ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
ηηο 17/11/2011 ε ΝΣΗΟΝΗΚ ΑΔΒΔ αλαθνίλσζε ηελ αθφινπζε Πξφζθιεζε γηα Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε
ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ "ΝΣΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΤΜΗ EMΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΟΤ ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΩΝ"
Δ ΔΚΣΑΚΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 34192/06/Β/95/2 Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
Γηαδηθηπαθόο ηόπνο: www.dionicgroup.com
χκθσλα κε ην Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία «ΝΣΙΟΝΙΚ Α.Δ.Β.Δ. πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθώλ Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Γεληθνύ
Υνλδξεκπνξίνπ & Γηαλνκώλ» ε νπνία ειήθζε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 17εο Ννεκβξίνπ 2011,
θαινχληαη ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο νη θ.θ. Μέηνρνη ζε Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε ηελ 12ε Γεθεκβξίνπ 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 17.00 κ.κ. ζηα γξαθεία ηεο έδξαο
ηεο εηαηξίαο ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο, επί ηεο νδνχ Αξηζηνηέινπο αξ. 95, θαη ζε πεξίπησζε κε
επίηεπμεο ηεο απαηηνχκελεο εθ ηνπ λφκνπ απαξηίαο ζε Α Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 28ε
Γεθεκβξίνπ 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 17.00 κ.κ. θαη ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο
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απαηηνχκελεο εθ ηνπ λφκνπ απαξηίαο ζε Β Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 10ε Ηαλνπαξίνπ
2012, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 17.00 κ.κ. ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο, επί
ηεο νδνχ Αξηζηνηέινπο αξ. 95 πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ
εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΔΩ
1.
Σξνπνπνίεζε φξσλ ηνπ απφ 25/6/2008 Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ (κε
δηαπξαγκαηεχζηκνπ) πνπ εθδφζεθε δπλάκεη ηεο απφ 17/6/2008 απφθαζεο ηεο Β Δπαλαιεπηηθήο
Έθηαθηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο.
2.
Δπέθηαζε εηαηξηθνχ ζθνπνχ θαη αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ ππ΄αξ. 3 άξζξνπ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ.
3.

Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο.

4.
Έθδνζε Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ κε νκνινγίεο κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
15.000.000 επξψ κε παξαίηεζε παιαηψλ κεηφρσλ απφ ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ λέσλ
κεηφρσλ θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ φξσλ
εθδφζεψο ηνπ.
5.

Γηάθνξεο αλαθνηλψζεηο θαη Δγθξίζεηο

χκθσλα κε ην Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3884/2010 θαη ηζρχεη, ε Δηαηξεία
ελεκεξψλεη ηνπο κεηφρνπο ηεο γηα ηα αθφινπζα:
Α. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε
ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα
αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο άπισλ ηίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΔΥΑΔ ζην νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο
αμίεο (κεηνρέο) ηεο Δηαηξείαο. Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή ελαιιαθηηθά κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε
ηεο Δηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ σο άλσ θνξέα.
Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 7.12.2011 (εκεξνκελία
θαηαγξαθήο) δει. ηεο πέκπηεο (5εο) εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Έθηαθηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ζηηο 12.12.2011 θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε
ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν ζηηο 9.12.2011 δει.
ηελ ηξίηε (3ε) εκέξα πξηλ απφ ηε πλεδξίαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Γηα ηελ Α΄ Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ε ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη
θαηά ηελ έλαξμε ηεο 24.12.2011, δει. ηελ ηέηαξηε (4ε) εκέξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ζπλεδξίαζεο ηεο Α΄ Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο Α΄
Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο), ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή
πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ
25.12.2011, δει. ηελ ηξίηε (3ε) εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο σο άλσ Γεληθήο πλέιεπζεο.
Γηα ηελ Β΄ Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ε ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη
θαηά ηελ έλαξμε ηεο 6.1.2012, δει. ηελ ηέηαξηε (4ε) εκέξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο
ηεο Β΄ Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο Β΄ Δπαλαιεπηηθήο
Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο), ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε
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ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ 5.1.2012, δει.
ηελ ηξίηε (3ε) εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο σο άλσ Γεληθήο πλέιεπζεο.
Έλαληη ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηελ Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε κφλνλ φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηελ σο άλσ αλαγξαθφκελε
εκεξνκελία θαηαγξαθήο.
ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 28α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, ν
ελ ιφγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηα απηήο.
Ζ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ 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 εκεξνκελία
θαηαγξαθήο θαη ζηελ εκεξνκελία ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Β. Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο Μεηόρσλ
χκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 2, 2α, 4 θαη 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 νη κέηνρνη έρνπλ ηα αθφινπζα
δηθαηψκαηα:
(α) Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε
ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην κέρξη ηελ 26.11.2011, δει. δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ Έθηαθηε
Γεληθή πλέιεπζε. Ζ αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε
ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ε
αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε πξνεγνχκελε εκεξήζηα
δηάηαμε, ζηηο 28.11.2011, δει. δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Έθηαθηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο
(www.dionicgroup.com), καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ
ηνπο κεηφρνπο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 5.12.2011, δει. έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ
πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέρξη ηελ 4.12.2011, δει. επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
(γ) Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία κέρξη ηηο 6.12.2011,
δει. 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, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ
ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σν Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηφρσλ κε ην ίδην πεξηερφκελν. Τπνρξέσζε
παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ
ηζηνζειίδα
ηεο
Δηαηξείαο,
ηδίσο
κε
ηελ κνξθή
εξσηήζεσλ θαη
απαληήζεσλ.
(δ) Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
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κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία κέρξη ηηο 6.12.2011, δει. πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη
λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ
πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
Αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο γηα ηπρφλ άζθεζε δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ ηζρχνπλ θαη ζε
πεξίπησζε Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.
ε φιεο ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηε
κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ
δηθαηψκαηνο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ηνλ θνξέα φπνπ
ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή
ζχλδεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ θνξέα.
Γ. Γηαδηθαζία γηα ηελ άζθεζε δηθαηώκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζώπνπ.
Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ
αληηπξνζψπσλ. Κάζε κέηνρνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3)
αληηπξνζψπνπο γηα κία θαη κφλε Γεληθή πλέιεπζε ή γηα φζεο πλειεχζεηο ιάβνπλ ρψξα εληφο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Ωζηφζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε
πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ εκπνδίδεη ηνλ ελ ιφγσ
κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε
ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε κε ηελ Γεληθή πλέιεπζε.
Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε
κέηνρν. Ο Αληηπξφζσπνο ςεθίδεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Μεηφρνπ, εθφζνλ πθίζηαληαη θαη
ππνρξενχηαη λα αξρεηνζεηεί ηηο νδεγίεο ςήθνπ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ρξφλν απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
Πξαθηηθνχ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηελ αξκφδηα Αξρή ή εάλ ε Απφθαζε ππνβάιιεηαη ζε
δεκνζηφηεηα απφ ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ
Αληηπξνζψπνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη ιάβεη δελ επεξεάδεη ην θχξνο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο αθφκε θαη αλ ε ςήθνο ηνπ Αληηπξνζψπνπ ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηε ιήςε ηνπο.
Ο αληηπξφζσπνο κεηφρνπ 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 αληηπξφζσπνο άιια
ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ κεηφρνπ.
Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα πξνθχπηεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηδίσο
φηαλ ν αληηπξφζσπνο: (α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθφ
πξφζσπν ή νληφηεηα ε νπνία ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ, (β) είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή
άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο
Δηαηξείαο, (γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν
ηεο Δηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί
ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, (δ) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά
πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (γ).
Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ
Δηαηξεία κε ηνλ ίδην ηχπν, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο.
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Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.dionicgroup.com) ην έληππν πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ δηνξηζκφ αληηπξνζψπνπ. Σν έληππν απηφ θαηαηίζεηαη ζπκπιεξσκέλν θαη
ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ κέηνρν ζηελ εηαηξία (πνπ αθξηβψο) ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ο δηθαηνχρνο θαιείηαη λα κεξηκλά γηα ηελ
επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνχο απνζηνιήο ηνπ εληχπνπ δηνξηζκνχ αληηπξνζψπνπ θαη ηεο παξαιαβήο
ηνπ απφ ηελ Δηαηξεία.
Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο παξφηη πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ Μεηφρσλ ζηε
Γεληθή πλέιεπζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο θαη ηε δπλαηφηεηα ςήθνπ εμ απνζηάζεσο δελ έρνπλ εθδνζεί
νη ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ειάρηζησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Σαπηφηεηαο ηνπ Μεηφρνπ θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο
ειεθηξνληθήο ή άιιεο ζχλδεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ παξέρεηαη πξνο ην παξφλ ε δπλαηφηεηα
εθαξκνγήο απηήο ηεο δηάηαμεο.
Γ. ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Οη πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζα δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www.dionicgroup.com) .Σν πιήξεο θείκελν ησλ ηπρφλ εγγξάθσλ θαη
ζρεδίσλ απνθάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 27 παξ. 3 πεξηπηψζεηο γ θαη δ ηνπ K.N.
2190/1920 ζα δηαηίζεηαη θαη ζε έγραξηε κνξθή ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ
ηεο Δηαηξείαο ζηε δηεχζπλζε Αξηζηνηέινπο 95 Αραξλαί.
ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Γελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηα νπνία λα έρνπλ ζεκαληηθή
επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Αραξλαί, 28 Ννεκβξίνπ 2011
Ο Πξφεδξνο

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Ησάλλεο Νηθφιανο Μεζεκέξεο
Α.Γ.Σ. Η 673188

Θσκάο Ρνχκπαο
Α.Γ.Σ. ΑΒ 595985

Ο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο
Αξγχξηνο Κπιηάδεο
Α.Γ.Σ. Υ 132542
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