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REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών 
Ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση  

για την  περίοδο   από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου   2008 
  

 

       (3) / (24) 

Ισολογισµός  

 Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Σηµ. 30-Σεπ-08 31-∆εκ-07 30-Σεπ-08 31-∆εκ-07
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 296.537 272.229 114.816 106.768
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 25.962 38.190 17.173 26.851
Επενδύσεις σε ακίνητα 5 109.078.056 101.641.460 14.912.584 13.359.758
Επενδύσεις σε θυγατρικές 6 - - 39.514.676 39.406.512
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 6 - - 10.770 10.770
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 2.830.380 2.483.408 1.910.953 1.810.531
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 952.414 119.414 952.000 119.000

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8 1.673.100 1.842.390 1.673.100 1.842.390
114.856.449 106.397.091 59.106.073 56.682.581

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 7 6.155.613 6.214.480 6.149.959 6.203.172
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 7.297.515 3.684.877 7.866.311 3.638.521
Χρεόγραφα 25 25 25 25
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11.183.509 44.164.490 5.590.851 16.262.635

24.636.662 54.063.871 19.607.145 26.104.352
Σύνολο ενεργητικού 139.493.111 160.460.962 78.713.218 82.786.934
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 51.889.447 51.889.447 51.889.447 51.889.447
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 95.973 95.973 95.973 95.973
Λοιπά αποθεµατικά 9.027.460 8.991.084 1.128.687 1.128.687
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 45.165.715 50.653.298 2.610.321 6.148.030

106.178.596 111.629.802 55.724.428 59.262.137

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 106.178.596 111.629.802 55.724.428 59.262.137
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια µακροπρόθεσµα 10 6.036.954 20.493.045 - -
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού 61.583 44.401 61.583 44.401
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 9 42.976 42.976 42.976 42.976

Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 11 - 18.326.836 - 18.326.836
6.141.512 38.907.258 104.559 18.414.213

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9 10.094.012 9.709.036 9.823.004 5.108.778
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος) - 11.031 - -
∆άνεια βραχυπρόθεσµα 10 16.867.764 52.030 13.000.000 -
Μερίσµατα πληρωτέα 11.226 1.805 11.226 1.805

Λοιπές προβλέψεις βραχυπρόθεσµες 11 200.000 150.000 50.000 -
27.173.003 9.923.903 22.884.231 5.110.583

Σύνολο υποχρεώσεων 33.314.515 48.831.160 22.988.789 23.524.796
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 139.493.111 160.460.962 78.713.218 82.786.934

Η ΕΤΑΙΡΙΑO OMIΛΟΣ

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως  24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 



 

REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών 
Ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση  

για την  περίοδο   από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου   2008 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

 Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Σηµ.
01/01-30/09/2008 01/01-30/09/2007 01/07-30/09/2008 01/07-30/09/2007

Πωλήσεις 4  3.109.332 26.773.586 2.873.822 155.238

Κόστος πωληθέντων 4  (2.737.795) (13.834.896) (2.538.538) (102.646)

Μεικτό κέρδος 371.537 12.938.690 335.284 52.592

Έξοδα διοίκησης (2.864.813) (2.454.012) (982.912) (487.507)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) (894.235) (748.642) (831.312) (42.782)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (3.387.511) 9.736.035 (1.478.940) (477.697)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 83.882 (68.942) (63.910) (4.296)

Κέρδη προ φόρων (3.303.629) 9.667.093 (1.542.849) (481.992)

Φόρος εισοδήµατος 192.663 (3.067.021) 108.614 (42.519)
Καθαρά κέρδη περιόδου (3.110.966) 6.600.072 (1.434.236) (524.511)

Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή -βασικά  (σε €) (0,0785) 0,1666 (0,0362) (0,0132)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

01/01-30/09/2008 01/01-30/09/2007 01/07-30/09/2008 01/07-30/09/2007

Πωλήσεις 3.490.799 24.020.524 3.011.252 195.697

Κόστος πωληθέντων (3.169.728) (11.801.553) (2.707.570) (79.601)

Μεικτό κέρδος 321.071 12.218.971 303.682 116.096

Έξοδα διοίκησης (1.922.429) (1.463.031) (713.043) (237.047)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 214.883 (737.235) 55.265 (12.391)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (1.386.476) 10.018.706 (354.097) (133.342)

Έσοδα από µερίσµατα 75.271 60.536 - -

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 99.689 (97.610) (109.671) 200.077

Κέρδη προ φόρων (1.211.516) 9.981.632 (463.767) 66.735

Φόρος εισοδήµατος 50.423 (2.861.833) 3.053 (41.555)
Καθαρά κέρδη περιόδου (1.161.093) 7.119.799 (460.714) 25.180

Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή -βασικά  (σε €) (0,0293) 0,1797 (0,0116) 0,0006

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



 

REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών 
Ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση  

για την  περίοδο   από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου   2008 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007 51.889.448 95.973 6.391.107 49.451.216 107.827.743

Καθαρό κέρδος περιόδου - - - 6.600.072 6.600.072

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - - - (396.103) (396.103)

Μεταφορά από/σε  Αποθεµατικά - - 2.416.591 (2.416.591) -

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 116.523 - 116.523

30 Σεπτεµβρίου  2007 51.889.448 95.973 8.924.221 53.238.595 114.148.236

Καθαρό κέρδος χρήσης - - - (2.238.421) (2.238.421)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - - - - -

Μεταφορά από/σε  Αποθεµατικά - - 346.875 (346.875) -

Συναλλαγµατικές διαφορές - - (280.012) - (280.013)

31 ∆εκεµβρίου 2007 51.889.448 95.973 8.991.084 50.653.298 111.629.802

Καθαρό κέρδος /(ζηµία) περιόδου - - - (3.110.966) (3.110.966)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - - - (2.376.616) (2.376.616)

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 36.377 - 36.377

30 Σεπτεµβρίου 2008 51.889.448 95.973 9.027.461 45.165.716 106.178.596

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007 51.889.448 95.973 814.742 579.175 53.379.338

Καθαρό κέρδος περιόδου - - - 7.119.799 7.119.799

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - - - (396.103) (396.103)

30 Σεπτεµβρίου  2007 51.889.448 95.973 814.742 7.302.872 60.103.034

Καθαρό κέρδος χρήσης - - - (840.897) (840.897)

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεµατικό - - 313.945 (313.945) -

31 ∆εκεµβρίου 2007 51.889.448 95.973 1.128.687 6.148.030 59.262.137

Καθαρό κέρδος /(ζηµία) περιόδου - - - (1.161.093) (1.161.093)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - - - (2.376.616) (2.376.616)

30 Σεπτεµβρίου  2008 51.889.448 95.973 1.128.687 2.610.321 55.724.428

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

 



 

REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών 
Ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση  

για την  περίοδο   από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου   2008 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

 Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Σηµ. 30-Σεπ-08 30-Σεπ-07 30-Σεπ-08 30-Σεπ-07

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (3.303.629) 9.667.093 (1.211.516) 9.981.632

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 184.517 416.301 47.444 285.294

Προβλέψεις 17.182 7.561 17.182 7.561

Συναλλαγµατικές διαφορές 675.739 113.981 - -

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (945.316) 1.705.817 (401.233) 2.272.768

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 864.032 954.298 139.395 355.479
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 7 58.867 800.263 53.213 (1.474.399)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 8 (2.799.394) 12.721.037 (3.358.622) 10.221.086

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 9 434.976 (10.745.060) 264.226 (10.675.208)

Μείον :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (828.657) (616.528) (139.395) (355.479)

Καταβεβληµένοι φόροι (796.233) (3.067.313) (749.877) (2.984.881)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (6.437.917) 11.957.451 (5.339.183) 7.633.853

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση/ πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών 
επενδύσεων 6&11 (18.435.000) - (18.435.000) (16.001)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (8.320.993) (17.737.764) (1.598.640) (427.602)

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άϋλων παγίων - 19.543.945 - 19.543.494

Τόκοι εισπραχθέντες 1.053.480 885.356 325.963 257.869
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίµων προς 
πώληση (833.000) (35.000) (833.000) (35.000)

Μερίσµατα εισπραχθέντα 9 - - 4.575.271 60.536
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές  δραστηριότητες (β) (26.535.513) 2.656.537 (15.965.407) 19.383.296

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

∆άνεια αναληφθέντα 10 25.997.764 25.363.084 13.000.000 3.000.000

Αποπληρωµή δανεισµού 10 (23.638.121) (13.750.000) - (13.750.000)

Μερίσµατα πληρωθέντα 13 (2.367.195) (394.162) (2.367.195) (394.162)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες (γ) (7.552) 11.218.923 10.632.805 (11.144.162)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) (32.980.982) 25.832.910 (10.671.784) 15.872.988

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 44.164.490 23.354.786 16.262.635 2.435.689

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  περιόδου 11.183.509 49.187.696 5.590.851 18.308.677

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 



 

REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών 
Ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση  

για την  περίοδο   από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου   2008 
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Σηµειώσεις επί της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης  

1 Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρία και ο  Όµιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο «∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας». Η κύρια δραστηριότητα της είναι 
η ανάπτυξη, πώληση ή εκµίσθωση ακινήτων µέσω λειτουργικής µίσθωσης. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στη 
Ρουµανία. 

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα κεντρικά γραφεία της 
είναι στην Ερµού 25 Ν. Κηφισιά  Αττικής. 

Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και κατατάσσεται στον κλάδο Οικονοµικής 
∆ραστηριότητας «∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας» (Real estate holding & Development). 

Η «REDS A.E.» ενοποιείται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις οικονοµικές καταστάσεις της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», η 
οποία κατέχει  την ηµεροµηνία έγκρισης της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης, το 52,06% του µετοχικού της κεφαλαίου 
και εδρεύει στην Ελλάδα. 

Η  παρούσα ενδιάµεση  συνοπτική  οικονοµική πληροφόρηση εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 26η Νοεµβρίου    
2008. 

 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης της ενδιάµεσης  οικονοµικής πληροφόρησης    

Η  παρούσα ενδιάµεση  συνοπτική  οικονοµική πληροφόρηση  καλύπτει  την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου  
2008 και έχει  συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο («∆ΛΠ») 34 « Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». 
Η ενδιάµεση  οικονοµική πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύµφωνα µε εκείνα τα ∆ΠΧΠ που είτε είχαν εκδοθεί και ίσχυαν την 
περίοδο σύνταξης αυτής της  οικονοµικής πληροφόρησης  (Νοέµβριος 2008), είτε είχαν εκδοθεί και είχαν πρόωρα υιοθετηθεί.  

Οι λογιστικές αρχές, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων, 
είναι συµβατές µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007.  

Για την καλύτερη κατανόηση και πληρέστερη πληροφόρηση οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές 
καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται παράλληλα µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε  στις 31 
∆εκεµβρίου 2007 που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.reds.gr). 

Η οικονοµική πληροφόρηση  έχει  συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ή διαθέσιµα προς πώληση σύµφωνα µε 
το ∆ΛΠ 39. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από αλλαγές στην εύλογη αξία των επενδύσεων 
διαθέσιµων προς πώληση αναγνωρίζονται στα αποθεµατικά εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια µέχρι τα στοιχεία αυτά να 
πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειώµενα, τα κέρδη ή οι 
ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται 
µέσω αποτελεσµάτων. 

Αναφορικά µε δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µη τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της χρήσης, έχουν 
διενεργηθεί προβλέψεις εξόδων ή πραγµατοποιηθέντα έξοδα καταχωρήθηκαν σε µεταβατικούς λογαριασµούς µόνο στις 
περιπτώσεις που ο χειρισµός αυτός θα ήταν ο ενδεδειγµένος κατά το τέλος της χρήσης.  
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2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά 
µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆ΠΧΠ 7 (Τροποποίηση) 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων (εφαρµόζεται 
µεταγενέστερα από την 1η Ιουλίου 2008) 

Η τροποποίηση επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να επαναταξινοµήσει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (µε 
εξαίρεση όσα κατηγοριοποιήθηκαν από την επιχείρηση στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους 
αναγνώριση) σε διαφορετική κατηγορία από την «εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων» σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η 
τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να µεταφέρει από την κατηγορία «∆ιαθέσιµα προς πώληση» στην 
κατηγορία «∆άνεια και Απαιτήσεις» ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο που θα µπορούσε να πληρεί τον ορισµό «∆άνεια και 
Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε καταταχθεί ως διαθέσιµο προς πώληση), εφόσον η οικονοµική οντότητα έχει την πρόθεση και την 
δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό στοιχείο στο εγγύς µέλλον. Η παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει 
καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  

 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 

∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2:  Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου 2007) 

Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό σε περιπτώσεις που οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της 
µητρικής εταιρείας. Επίσης διευκρινίζει εάν ορισµένες συναλλαγές πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε 
συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου. 

 

∆ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2008) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον 
Όµιλο. 

 

∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο 
και η αλληλεπίδρασή τους (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008)  

Η διερµηνεία αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και σε άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών προς τους εργαζόµενους.  Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το 
πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου 
απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων 
µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση.   
Εφόσον ο Όµιλος δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.     
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Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι: η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε 
µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα 
στοιχεία εσόδων και εξόδων τα οποία αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά εισοδήµατα» (“other 
comprehensive income”) και επαναδιατυπώσεις (“restatements”) στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων 
λογιστικών πολιτικών να παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει τις 
παραπάνω τροποποιήσεις και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το έτος 
2009. 

∆ΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος ∆ανεισµού» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2009) 

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά 
στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία 
ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. 
Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο) (εφαρµόζονται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)   

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable») και υποχρεώσεις 
που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η 
τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που 
κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του 
καταστάσεις. 

 

∆ΛΠ 39 (Τροποποιηµένο) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» – Αντισταθµισµένα στοιχεία που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι 
αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στον Όµιλο καθώς δεν ακολουθεί  λογιστική 
αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

 

∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες 
Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2009) 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ να 
χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές 
πρακτικές για την επιµέτρηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόµενες 
οικονοµικές οντότητες και σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισµό της µεθόδου κόστους 
από το ∆ΛΠ 27 και το αντικαθιστά µε την απαίτηση τα µερίσµατα να παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις ατοµικές οικονοµικές 
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καταστάσεις του επενδυτή. Καθώς η µητρική εταιρεία και όλες οι θυγατρικές της έχουν ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΠ, η 
τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

∆ΠΧΠ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και 
Ακυρώσεις (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε την εισαγωγή του όρου 
«προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  
Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει 
να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές του 
καταστάσεις. 

 

∆ΠΧΠ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες 
Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα 
επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία 
πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την 
εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του 
ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που 
οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο 
πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της 
απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων εφαρµόζονται µεταγενέστερα από την ηµεροµηνία 
εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει 
αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. 

 

∆ΠΧΠ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009) 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια 
ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που 
εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating 
Decision Maker) και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όµιλος 
θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 
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∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 

 

∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών (εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιουλίου 2008) 

Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως 
‘’ πόντους’’ ή ‘’ ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον 
Όµιλο. 

 

∆ΕΕΧΠ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. 
Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα 
οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο  ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της 
ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε 
περίπτωση.  Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

∆ΕΕΧΠ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό (εφαρµόζεται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Οκτωβρίου 2008) 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από  
καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα 
ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το 
αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, καθώς ο Όµιλος δεν εφαρµόζει λογιστική 
αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό.  

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΠ ως επακόλουθο των 
αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2008. Οι παρακάτω 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009. 

 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν 
καταταχθεί ως προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση 
και Επιµέτρηση» αποτελούν παραδείγµατα κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 
αντίστοιχα. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναµένει ότι δεν θα 
επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 
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∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7  «Κατάσταση 
ταµειακών ροών») 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονοµικές οντότητες µε συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες περιλαµβάνονται η 
εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών 
στα έσοδα και να µεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού 
θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταµειακές ροές που προκύπτουν 
από την αγορά, εκµίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταµειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίπτωση στις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς σε καµία από τις 
εταιρείες του Οµίλου δεν περιλαµβάνεται στις συνήθεις δραστηριότητες η εκµίσθωση και µεταγενέστερη πώληση στοιχείων 
του ενεργητικού. 

 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόµενους» 

Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 

• Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση στην οποία οι δεσµεύσεις για παροχές 
επηρεάζονται από µελλοντικές αυξήσεις των µισθών είναι µια περικοπή, ενώ µια τροποποίηση που µεταβάλλει τις 
παροχές που αποδίδονται  στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε µείωση της 
παρούσας αξίας υποχρεώσεων  καθορισµένων παροχών.  

• Ο ορισµός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα έξοδα 
διαχείρισης του προγράµµατος εκπίπτουν στον υπολογισµό της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος 
µόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών. 

• Ο διαχωρισµός µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους θα βασισθεί στο εάν οι 
παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή µετά τους 12 µήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

• Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί οι ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ∆ΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για να είναι συνεπές. 

Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να 
έχουν επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις  

 

∆ΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης» 

Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς να επιµετρείται ως 
η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» και των 
εσόδων που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική  αντιµετώπιση του ∆ΛΠ 20. Η τροποποίηση δεν θα έχει 
αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς δεν έχουν ληφθεί  δάνεια από το Κράτος. 

 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» 

Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία αντιµετωπίζεται λογιστικά 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39  «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση», έχει ταξινοµηθεί ως στοιχείο κατεχόµενο  
προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5 «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση και διακοπτόµενες 
δραστηριότητες» θα συνεχίσει να εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 39. Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου διότι είναι πολιτική του Οµίλου οι επενδύσεις σε θυγατρικές να καταχωρούνται σε κόστος στις 
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.. 
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∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 
Γνωστοποιήσεις») 

Σύµφωνα µε αυτήν την τροποποίηση, µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιµετωπίζεται  ως µοναδικό στοιχείο για 
σκοπούς ελέγχου αποµείωσης και η όποια ζηµιά αποµείωσης δεν κατανέµεται σε συγκεκριµένα στοιχεία του ενεργητικού που 
περιλαµβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των ζηµιών αποµείωσης καταχωρούνται ως προσαρµογή στο λογιστικό 
υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιµο ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Ο Όµιλος θα 
εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7  «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 
Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: 
Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 28. Η 
τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου διότι είναι πολιτική του Οµίλου οι 
επενδύσεις σε συγγενείς να ενοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

∆ΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες»  

Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει  το γεγονός ότι κάποια  περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις επιµετρούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις 
δραστηριότητες του Οµίλου καθώς καµία από τις θυγατρικές και συγγενείς του επιχειρήσεις δραστηριοποιείται σε 
υπερπληθωριστικές οικονοµίες. 

 

∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 
Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 
39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» 
θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες». 
Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς δεν έχει συµµετοχές σε κοινοπραξίες που 
να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

 

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία µειωµένη κατά το κόστος της πώλησης υπολογίζεται 
βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών, πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις ισοδύναµες προς εκείνες για τον υπολογισµό 
της αξίας λόγω χρήσης. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτήν την τροποποίηση και θα παρέχει την απαραίτητη γνωστοποίηση όπου 
εφαρµόζεται για τους ελέγχους αποµείωσης από την 1η Ιανουαρίου 2009. 
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∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωµή µόνο εάν έχει πραγµατοποιηθεί πριν τη 
απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η τροποποίηση αυτή πρακτικά σηµαίνει ότι όταν ο 
Όµιλος αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωµή πρέπει να εξοδοποιηθεί. Ο Όµιλος θα 
εφαρµόσει την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 

∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ» ενδείξεις για τη 
χρήση µιας µεθόδου που καταλήγει σε ένα χαµηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν της σταθερής µεθόδου απόσβεσης. 
Η τροποποίηση δεν θα έχει επί του παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς όλα τα άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία αποσβένονται µε την χρήση της σταθερής µεθόδου. 

 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» 

Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 

• Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω των αποτελεσµάτων όταν 
ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις ως µέσο αντιστάθµισης ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης 
καθαρής επένδυσης. 

• Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης  στην εύλογη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιµα για εµπορική εκµετάλλευση έχει 
τροποποιηθεί. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί µέρος ενός 
χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή διαχείριση µε τεκµηριωµένη ένδειξη πραγµατικού 
πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών, συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο 
κατά την αρχική αναγνώριση. 

• Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει ότι ένα µέσο αντιστάθµισης 
πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονοµική οντότητα  και αναφέρει έναν τοµέα ως 
παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι για να εφαρµοστεί η λογιστική αντιστάθµισης σε επίπεδο 
τοµέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης πρέπει να πληρούνται συγχρόνως από τον τοµέα που το εφαρµόζει. 
Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το ∆ΛΠ 39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΠ 8 «Τοµείς  
δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τοµείς να βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker). 

• Όταν επιµετρείται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της  λογιστικής αντιστάθµισης 
εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιµοποιείται ένα αναθεωρηµένο πραγµατικό επιτόκιο 
(υπολογισµένο την ηµέρα της διακοπής της λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας). 

Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1η Ιανουαρίου 2009. ∆εν αναµένεται να έχει επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις του. 

 

∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατες 
Ακινητοποιήσεις») 

Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 40. Εποµένως,  όπου εφαρµόζεται η µέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά 
επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Όµως, σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν 
µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία, το ακίνητο επιµετράται στο κόστος µέχρι την νωρίτερη µεταξύ της ηµεροµηνίας 
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ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ηµεροµηνίας στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να επιµετρηθεί µε 
αξιοπιστία.  

 

∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» 

Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της αγοράς όπου οι υπολογισµοί εύλογης αξίας βασίζονται 
σε προεξοφληµένες ταµειακές ροές και την κατάργηση της απαγόρευσης να λαµβάνονται υπόψη οι βιολογικοί 
µετασχηµατισµοί κατά τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες του 
Οµίλου καθώς δεν έχει αναλάβει καµία γεωργική δραστηριότητα. 

 

∆ΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης») (ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας θυγατρικής ταξινοµούνται ως 
κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου της και θα 
πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισµός  για µια διακοπείσα 
δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται µελλοντικά από 
την ηµεροµηνία µετάβασης σε ∆ΠΧΠ. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή µελλοντικά σε όλες τις µερικές 
διαθέσεις θυγατρικών από την 1η Ιανουαρίου 2010.  

 

 

3 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικές µε µελλοντικά γεγονότα 

Η  ενδιάµεση  οικονοµική πληροφόρηση  καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που την συνοδεύουν ενδέχεται να 
εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και εκτιµήσεις που αναφέρονται σε µελλοντικά γεγονότα σε σχέση µε τις εργασίες, την 
ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις του Οµίλου.  Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και εκτιµήσεις  βασίζονται στην 
καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας και  του Οµίλου σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα 
πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν. Οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιµήσεις είναι 
ίδιες µε εκείνες οι οποίες είχαν υοθετηθεί και στις δηµοσιευµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 
την 31η ∆εκεµβρίου 2007.   

 

4 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Κατά την 30η Σεπτεµβρίου  2008, ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε  3 επιχειρηµατικούς τοµείς: 

• Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας  

• Εκµετάλλευση ακινήτων  

• ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και παροχή υπηρεσιών τεχνικών συµβουλών  
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Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για την ενιάµηνη περίοδο έως την 30η  Σεπτεµβρίου 2008 έχουν ως εξής : 

Ενοποιηµένα στοιχεία πληροφόρησης κατά 
τοµέα περιόδου 01/01-30/09/2008

Πωλήσεις 
ακινήτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας Συνολικά

Πωλήσεις (µικτές & καθαρές) 2.788.679 - 320.653 3.109.332

Μεικτά κέρδη (ζηµίες) ανά τοµέα 290.149 - 81.388 371.537

Έξοδα ∆ιοίκησης (2.864.813)

Άλλα έσοδα/ (έξοδα) Εκµετάλλευσης - καθαρά (894.235)

Λειτουργικά κέρδη (3.387.511)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά 83.882

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (3.303.629)

Φόρος εισοδήµατος 192.663
Καθαρό κέρδος /(ζηµία) (3.110.966)

 

 

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για την   ενιάµηνη  περίοδο έως την 30η  Σεπτεµβρίου   2007 είχαν ως εξής : 

 

Ενοποιηµένα στοιχεία πληροφόρησης κατά 
τοµέα περιόδου 01/01-30/09/2007

Πωλήσεις 
ακινήτων & 
µισθωτικών 

δικαιωµάτων

Εκµετάλλευση 
ακινήτων

Παροχή 
υπηρεσίας Συνολικά

Πωλήσεις (µικτές & καθαρές) 23.961.967 2.354.887 456.732 26.773.586

Μεικτά κέρδη (ζηµίες) ανά τοµέα 12.054.246 753.115 131.329 12.938.690

Έξοδα ∆ιοίκησης (2.454.012)

Άλλα έσοδα/ (έξοδα) Εκµετάλλευσης - καθαρά (748.642)

Λειτουργικά κέρδη 9.736.035

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (68.942)

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων 9.667.093

Φόρος εισοδήµατος (3.067.021)
Καθαρό κέρδος /(ζηµία) 6.600.072

 

 

Κατά την περίοδο 01/01-30/09/2008 οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας και κατ΄ επέκταση του Οµίλου, εµφανίζουν 
µειωµένα έσοδα από αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2007 και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι την αντίστοιχη 
περίοδο του 2007, η Εταιρία  είχε πραγµατοποιήσει την  πώληση των Εµπορικών της Κέντρων Veso Mare & Escape Center.   
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5 Επενδύσεις σε  ακίνητα 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Κόστος 30-Σεπ-08 31-∆εκ-07 30-Σεπ-08 31-∆εκ-07

Αρχή περιόδου 102.309.140 109.270.978 13.426.127 36.681.396

Συνναλαγµατικές διαφορές (681.986) (325.873) - -

Εξαγορά/ απορρόφηση θυγατρικής 1.950.821 4.546.117 - -

Προσθήκες 6.303.396 12.532.250 1.564.451 459.064

Πωλήσεις/ διαγραφές - (23.714.332) - (23.714.332)

Τέλος περιόδου 109.881.370 102.309.140 14.990.578 13.426.127

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Αρχή περιόδου (667.681) (1.819.104) (66.369) (1.412.585)

Συνναλαγµατικές διαφορές (2.156) - - -

Αποσβέσεις περιόδου (133.477) (446.736) (11.625) (251.943)

Πωλήσεις/ διαγραφές - 1.598.159 - 1.598.159

Τέλος περιόδου (803.314) (667.681) (77.994) (66.369)

Αναπόσβεστη αξία 109.078.056 101.641.460 14.912.584 13.359.758

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

• Επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

• Τον Φεβρουάριο του 2008, η “Profit Construct Srl”  εξαγόρασε το 100% της “Dambovita Real Estate Srl”. Με απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 8 Αυγούστου 2008, πραγµατοποιήθηκε η συγχώνευση µε  απορρόφηση  της “Dambovita 
Real Estate Srl” (απορροφώµενη)  από την “Profit Construct Srl” (απορροφώσα), η οποία είχε εγκριθεί και δηµοσιεύθηκε  
µε την υπ΄αριθµ. 3664/03-07-2008 Απόφαση των αρµοδίων αρχών της Ρουµανίας.   Η συνδεδεµένη “Profit Construct Srl” 
κατέχει  συνολική έκταση 8.016 τµ, στην περιοχή Splaiul Unirii, στο κέντρο του Βουκουρεστίου, επί του οποίου 
πρόκειται να αναγερθεί κτιριακό συγκρότηµα µικτής χρήσης. 

• Τον Απρίλιο του 2008 η συνδεδεµένη εταιρία CLH ESTATE SRL, ολοκλήρωσε την διαδικασία  έκδοσης οικοδοµικής 
άδειας  και ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης,  για   Οικιστικό συγκρότηµα 73 κατοικιών ,στην περιοχή  Baneasa Lake  
στο Βουκουρέστι Ρουµανίας 

• Τον Μάιο του 2008 εκδόθηκε η οικοδοµική άδεια για ανέγερση κτιρίων γραφείων, συνολικής δοµήσιµης επιφάνειας   
19.000 τµ περίπου (ανωδοµή), στο  ακίνητο της Eταιρίας στην Ακαδηµία Πλάτωνος.  Στο εν λόγω ακίνητο έχουν ήδη 
ξεκινήσει οι εργασίες  αντιστήριξης και  γενικής εκσκαφής οι οποίες προσωρινά διεκόπησαν λόγω  αρχαιολογικών  
ανασκαφών. 

• Για την  θυγατρική  εταιρία «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», αναµένεται και βρίσκεται  σε τελικό στάδιο 
η  έκδοση οικοδοµικών αδειών σε τµήµα του ακινήτου της, ενώ  παράλληλα βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσής 
τους οι απαιτούµενες  ανασκαφικές εργασίες.  
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6 Συµµετοχές Οµίλου 

Όλες οι συµµετοχές της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις. 

Οι εταιρείες του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης είναι οι εξής: 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ Έδρα % συµµετοχής 

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100% 

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100% 
PMS PARKING SYSTEMS Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100% 
ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100% 
KARTEREDA HOLDINGS LTD ΚΥΠΡΟΣ 100% 
CLH ESTATE SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ Έµµεσα 100% 
CORREA  HOLDINGS LTD ΚΥΠΡΟΣ 100% 
PROFIT CONSTRUCT SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ Έµµεσα 100% 

 

Την 31η Ιουλίου 2008 η Εταιρία εξάσκησε το δικαίωµα εξαγοράς και προχώρησε στην αγορά  των δικαιωµάτων  µειοψηφίας 
(33%) της θυγατρικής «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ», έναντι ποσού  € 18.435.000. 

Η εταιρία είχε αναγνωρίσει σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη υποχρέωσης εξαγοράς από τον ΟΤΕ, του 33% των µετοχών  
στη θυγατρική «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ» έναντι ελαχίστου τιµήµατος, όπως αυτό καθοριζόταν  στην από 28/02/2002 
σχετική Σύµβαση. Το ποσόν της πρόβλεψης ανέρχονταν σε  € 18.326.836,05 και είχε προσαυξήσει το κόστος επένδυσης της 
«REDS A.E.»  στην εν λόγω θυγατρική, µε αποτέλεσµα αυτή να ενοποιείται µε ποσοστό 100%.  

 

Στα πλαίσια της  δραστηριοποίησης του Οµίλου  στην αγορά ακινήτων της Ρουµανίας, τον Φεβρουάριο του 2008  µέσω της 
συνδεδεµένης εταιρίας “Profit Construct Srl” εξαγοράστηκε το 100% της “Dambovita Real Estate Srl µε έδρα την Ρουµανία.  
Η  εταιρία  “Dambovita Real Estate Srl” ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις οικονοµικές καταστάσεις  της 31.03.2008. 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 8 Αυγούστου 2008, πραγµατοποιήθηκε η συγχώνευση µε της απορρόφηση 
“Dambovita Real Estate Srl” (απορροφώµενη)  από την “Profit Construct Srl” (απορροφώσα), η οποία είχε εγκριθεί και 
δηµοσιεύθηκε  µε την υπ΄αριθµ. 3664/03-07-2008 Απόφαση των αρµοδίων αρχών της Ρουµανίας. 

 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  περιλαµβάνεται  µε την µέθοδο της Αναλογικής Ενοποίησης η εταιρία 3G Α.Ε. 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤ/ΚΩΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , µε ποσοστό συµµετοχής 50% και έδρα την  Ελλάδα.  

 

 Αποθέµατα 

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

 

30-Σεπ-08 31-∆εκ-07 30-Σεπ-08 31-∆εκ-07

Τελικά προϊοντα 5.654 11.308  - -

Ηµιτελή προϊόντα 6.149.959 6.203.172  6.149.959 6.203.172
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 6.155.613  6.214.480  6.149.959  6.203.172  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Τα αποθέµατα αφορούν   τις  κατοικίες  υπό κατασκευή  στο συγκρότηµα «Ampelia» στην Κάντζα Παλλήνης.   
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7 Απαιτήσεις 

 Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

30-Σεπ-08 31-∆εκ-07 30-Σεπ-08 31-∆εκ-07

Πελάτες 3.618.349 2.313.408 3.575.795 2.134.299

3.618.349  2.313.408  3.575.795  2.134.299  

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 925.230 294.339 960.183 260.307

Λοιπές Απαιτήσεις 4.017.697 2.457.631 2.415.370 1.442.888

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 409.339 461.889 2.588.062 1.643.417

Σύνολο 8.970.615 5.527.267 9.539.411 5.480.911

Λοιπές µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις 1.673.100 1.842.390 1.673.100 1.842.390

Σύνολο µη Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 1.673.100 1.842.390 1.673.100 1.842.390

Σύνολο Κυκλοφορούντος  Ενεργητικού 7.297.515 3.684.877 7.866.311 3.638.521

8.970.615 5.527.267 9.539.411 5.480.911

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

8 Προµηθευτές 

 Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

30-Σεπ-08 31-∆εκ-07 30-Σεπ-08 31-∆εκ-07

Προµηθευτές 493.349 311.970 280.236 295.227

∆εδουλευµένοι τόκοι 87.109 141.842 - -

∆εδουλευµένα έξοδα - 74.843 - 74.843

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 165.495 303.356 122.263 284.257

Λοιπές υποχρεώσεις 8.916.419 8.839.862 8.994.174 4.419.385

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 474.615 80.140 469.308 78.043

Σύνολο 10.136.987 9.752.012 9.865.980 5.151.754

Μακροπρόθεσµες 42.976 42.976 42.976 42.976

Βραχυπρόθεσµες 10.094.012 9.709.036 9.823.004 5.108.778

Σύνολο 10.136.987 9.752.012 9.865.980 5.151.754

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας συµπεριλαµβάνεται ποσό €  4,5 εκ. ως «Έσοδα επόµενων χρήσεων», το 
εν λόγω ποσό αφορά  προµερίσµατα εισπραχθέντα  από την θυγατρική «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ», η οποία µε την από 
10/9/2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της αποφάσισε την διανοµή έκτακτου µερίσµατος.  Η παραπάνω 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τελεί υπό την έγκριση της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
εταιρίας.  
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9 ∆άνεια  

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 30-Σεπ-08 31-∆εκ-07 30-Σεπ-08 31-∆εκ-07

Αρχή περιόδου 20.493.045 - - -

Τραπεζικός δανεισµός 6.030.000 20.493.045 - -

Αποπληρωµή δανεισµού (20.486.091) - - -
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 6.036.953 20.493.045 - -

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός

Αρχή περιόδου 52.030 10.750.000 - 10.750.000

Τραπεζικός δανεισµός 19.967.764 3.052.030 13.000.000 3.000.000

Αποπληρωµή δανεισµού (3.152.029) (13.750.000) - (13.750.000)
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 16.867.764 52.030 13.000.000 -

Σύνολο δανείων περιόδου 22.904.718 20.545.075 13.000.000 -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Από το σύνολο του  δανεισµού που ανέρχεται την 30/9/2008 σε ποσό € 22,90 εκ. περίπου,  ποσό € 6 εκ. αφορά 
µακροπρόθεσµα δάνεια και ποσό € 16,8 εκ. βραχυπρόθεσµο δανεισµό. Ποσό  € 13 εκ. αφορά βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις της µητρικής και ποσό € 9,90  αφορά την συνδεδεµένη  επιχείρηση  “CLH ESTATE SRL”  µε  έδρα την 
Ρουµανία.  Για τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις, ο τραπεζικός  δανεισµός είναι κυµαινόµενου επιτοκίου   (βάσει 
Euribor) και το µέσο σταθµισµένο επιτόκιο της εννιάµηνης  περιόδου  ανήλθε  σε 5,71%. Το νόµισµα του δανεισµού είναι 
ευρώ. 

 

10 Προβλέψεις  

Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Πρόβλεψη για εξαγορά 
µειοψηφίας σε θυγατρική

Λοιπές 
προβλέψεις 

Πρόβλεψη για εξαγορά 
µειοψηφίας σε θυγατρική

Λοιπές 
προβλέψεις 

31 ∆εκεµβρίου 2006 18.326.836 - 18.326.836 -

Προσθήκες προβλέψεων - 150.000 - -
31 ∆εκεµβρίου 2007 18.326.836 150.000 18.326.836 -

Προσθήκες προβλέψεων - 50.000 - 50.000

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου (18.326.836) - (18.326.836) -
30 Σεπτεµβρίου 2008 - 200.000 - 50.000

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Με την πραγµατοποίηση της εξαγοράς της µειοψηφίας της θυγατρικής «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ»,  αντιλογίστηκε η σχετική 
πρόβλεψη ποσού  € 18.326.836,05  υποχρέωση εξαγοράς του πακέτου µειοψηφίας (33%) των µετοχών της   από τον ΟΤΕ, 
όπως αυτό καθοριζόταν στην από 28/2/2002 σχετική Σύµβαση.  
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Το σύνολο του κονδυλίου «Λοιπές προβλέψεις» αφορά, τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών 
οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 14. Στην παρούσα ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, έχει σχηµατιστεί 
πρόβλεψη ποσού € 50 χιλ. και αφορά τις  ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  της µητρικής. 

11 Ανειληµµένες υποχρεώσεις 

 Όλα τα ποσά είναι σε  Ευρώ. 

Τα παρακάτω ποσά αφορούν δέσµευση για λειτουργική µίσθωση της µητρικής Εταιρείας. Οι υπόλοιπες  εταιρίες του Οµίλου 
δεν έχουν ανειληµµένες υποχρεώσεις. 

30-Σεπ-08 31-∆εκ-07

Έως 1 έτος 162.936 162.936

Από 1-5 έτη 911.931 885.456

Περισσότερα από 5 έτη 472.201 620.878

1.547.068 1.669.270

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

12 Μερίσµατα ανά µετοχή 

Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 30.05.2008 εγκρίθηκε ως µέρισµα για τη 
χρήση 2007 το συνολικό ποσό των € 2.376.615,90 (2006: € 396.102,65) ήτοι € 0,06 (2006: € 0,01) ανά µετοχή. Οι παρούσες 
οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν το  µέρισµα του 2007. 

 

13 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς του. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις.  

∆εν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιριών του Οµίλου, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή          
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών του 
Οµίλου, εκτός από την εκκρεµή δικαστική διαφορά της θυγατρικής «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.», µε το ∆ήµο Παλλήνης στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας και το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, για το ύψος του καταβλητέου ποσού ειδικής εισφοράς 
του Ν. 2947/2001, η οποία κατά το ∆ήµο ανέρχεται στο ποσό των € 750.000 περίπου.  Για την ενδεχόµενη αυτή υποχρέωση 
δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη,  επειδή η ∆ιοίκηση της Εταιρίας  θεωρεί ότι θα είναι θετική γι΄αυτή   η τελική 
έκβαση της υπόθεσης.   

Οι φορολογικές δηλώσεις, τόσο της µητρικής όσο και των θυγατρικών της για τις χρήσεις όπως αναλυτικά αυτές αναφέρονται, 
δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν, πέραν του ποσού για το οποίο έχει ήδη 
διενεργήσει πρόβλεψη η Εταιρία και ο Όµιλος.   

 

Εταιρία     

REDS A.E. 2 έτη (2006-2007) 

PMS PARKING SYSTEMS A.E. 5 έτη (2003-2007) 

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 6 έτη (2002-2007) 

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 9 έτη (1999-2007) 
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ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 6 έτη (2002-2007) 

3G A.E. 5 έτη (2003-2007) 

CORREA HOLDINGS LTD 1 έτος (2007) 

PROFIT CONSTRUCT SRL  1 έτος (2007) 

KARTEREDA HOLDINGS LTD 1 έτος (2007) 

CLH ESTATE SRL 1 έτος (2007) 

 

 

14 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής µε τον 
σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που 
κατέχονται από θυγατρικές (ίδιες µετοχές).  Σε περίπτωση που ο αριθµός των µετοχών έχει αυξηθεί µε έκδοση δωρεάν 
µετοχών, ο νέος αριθµός µετοχών εφαρµόζεται και στα συγκριτικά στοιχεία. 

Η Εταιρεία δεν κατέχει τίτλους µετατρέψιµους σε κοινές µετοχές που είναι µειωτικοί των κερδών. Για το λόγο αυτό τα 
αναπροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή είναι ίσα µε τα βασικά κέρδη ανά µετοχή. 

 

30-Σεπ-08 30-Σεπ-07 30-Σεπ-08 30-Σεπ-07

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους  (ποσά σε €) (3.110.966) 6.600.072 (1.161.093) 7.119.799

Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών 39.610.265 39.610.265 39.610.265 39.610.265

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε €) (0,0785) 0,1666 (0,0293) 0,1797

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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15 Συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

Πωλήσεις  / Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

01/01-
30/9/2008

01/01-
30/9/2007

01/01-
30/9/2008

01/01-
30/9/2007

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς την µητρική - - - -

Πωλήσεις  αγαθών & υπηρεσιών προς  τις θυγατρικές - - 620.300 463.859

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 304.838 99.962 176.204 99.962

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από  την  µητρική 209.111 161.189 190.912 150.758

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από τις θυγατρικές - - - 451

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 846.450 533.076 845.957 533.076

Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις  Συνδεδεµένων Μερών 

30-Σεπ-08 30-Σεπ-07 30-Σεπ-08 30-Σεπ-07

Απαιτήσεις από την µητρική - - - -

Απαιτήσεις από θυγατρικές - - 1.993.875 1.128.101

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 667.181 358.941 594.187 358.941

Υποχρεώσεις προς την µητρική 39.206 103.498 31.040 85.537

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές - - - -

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 438.267 40.933 438.267 40.933

Συναλλαγές διευθυντικών  στελεχών & µελών  διοίκησης
01/01-

30/9/2008
01/01-

30/9/2007
01/01-

30/9/2008
01/01-

30/9/2007

Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 502.186 438.942 464.563 436.289

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 42.553 37.289 - -

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - 4.627 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

16 Λοιπές σηµειώσεις 

• Το απασχολούµενο προσωπικό την 30.09.2008  ήταν στον Όµιλο 77 άτοµα (31 διοικητικό –υπαλληλικό προσωπικό και  
46 ηµεροµίσθιοι) και στην Εταιρία 52 άτοµα  (23 διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό και 29 ηµεροµίσθιοι), την 
30.09.2007 αντίστοιχα  το απασχολούµενο προσωπικό  ήταν στον Όµιλο 27 άτοµα και στην Εταιρία 27 άτοµα.   

• Την 20/6/2006 υπογράφηκε προσύµφωνο πώλησης τµήµατος του ακινήτου της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», στην περιοχή Γυαλού Σπάτων έναντι τιµήµατος € 13,4 εκ. µε την εταιρία MACARTHURGLEN 
HELLAS Ε.Π.Ε. Την 3.7.2008 το ανωτέρω προσύµφωνο τροποποιήθηκε µε τους ίδιους βασικούς όρους, αλλά µε αύξηση 
του τιµήµατος σε € 13,8 εκ. Το οριστικό συµβόλαιο πώλησης  τελεί υπό την προϋπόθεση της έκδοσης οικοδοµικής 
αδείας. Η εταιρία δεν θα  αναγνωρίσει έσοδο µέχρι την οριστικοποίηση της συναλλαγής. 

• Την 12.06.2007 η Εταιρία υπέγραψε µε εταιρίες που διαχειρίζεται ο επενδυτικός οίκος ΗΕΝDERSON  α) συµφωνητικά 
πώλησης των Εµπορικών της Κέντρων  Veso Mare  και Escape Center   έναντι συνολικού τιµήµατος  40,5 εκ. ευρώ & β)  
προσύµφωνο πώλησης του 100% των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», 
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έναντι εκτιµώµενου τιµήµατος € 70 εκ. Η συµφωνία αναµένεται να ολοκληρωθεί µε την αποπεράτωση της κατασκευής 
και την έναρξη λειτουργίας  του «Επιχειρηµατικού Πάρκου» που θα αναπτύξει η εταιρία σε τµήµα του ακινήτου της στην 
περιοχή Γυαλού Σπάτων, κατά συνέπεια η Εταιρία δεν θα  αναγνωρίσει έσοδο µέχρι την οριστικοποίηση της συναλλαγής.  

• Τον Ιούνιο του 2007 η Εταιρία υπέγραψε προσύµφωνο για την αγορά οικοπέδου επιφανείας  6.500τµ σε κεντρικό σηµείο 
του ∆ήµου Ελευσίνας.  Η εταιρία πρόκειται να προβεί στην αξιοποίηση του εν λόγω οικοπέδου µε την κατασκευή κτιρίου 
εµπορικών χρήσεων, συνολικής επιφάνειας ενοικίασης 9.400 τµ, που θα εξυπηρετείται από υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων. 

• Τον Ιούλιο  του 2008 η Εταιρία εξαγόρασε το πακέτο µειοψηφίας  (33%) της θυγατρικής «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ» από 
τον ΟΤΕ, έναντι συνολικού τιµήµατος € 18,4 εκ. Η υποχρέωση εξαγοράς των δικαιωµάτων µειοψηφίας από τον ΟΤΕ,  
καθοριζόταν από  Σχετική Σύµβαση της 28/2/2002. Για την κάλυψη του παραπάνω ποσού η εταιρία προχώρησε σε  
σύναψη ∆ανειακής Σύµβασης ύψους € 13 εκ. 

• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  εταιρίας «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ», η οποία πραγµατοποιήθηκε την 
10η Σεπτεµβρίου 2008, αποφάσισε τη διανοµή έκτακτου µερίσµατος ποσού € 4.5 εκ.  Η εν λόγω διανοµή τελεί υπό την 
έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

 

17 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού  

• Ανακοινώθηκε την 20η Νοεµβρίου 2008, η λήξη του προσυµφώνου µε την  «LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE 
ESPAGNE (LSGIE)»,  η οποία είχε υπογραφεί την 28.07.2005.  Το πρόγραµµα υλοποίησης εµπορικού κέντρου µεγάλης 
κλίµακας στο  ακίνητο της «Κάντζας»,  συνολικού ύψους επένδυσης € 300 εκ,, εξακολουθεί  να βρίσκεται στο κέντρο  
του επιχειρηµατικού σχεδιασµού της Εταιρίας, που όµως προτίµησε να διατηρήσει ευελιξία ενόψει της εξαιρετικά 
χρονοβόρου διαδικασίας  για την εξασφάλιση των σχετικών αδειών. 

• Τον Οκτώβριο του 2008 η Εταιρία ανακοίνωσε τη συµµετοχή της µε ποσοστό 19,5% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ», η οποία έχει αναλάβει µέσω της από 1/10/08 Σύµβασης Παραχώρησης 
µε την ΟΛΠ ΑΕ, την ανάπτυξη λειτουργία  του νέου Εκθεσιακού Κέντρου, µετά συµπληρωµατικών εµπορικών χρήσεων, 
που θα κατασκευαστεί στην περιοχή Παλατάκι της λιµενικής ζώνης Πειραιά. Τον Νοέµβριο του 2008 η Εταιρία κάλυψε 
µε µετρητά τη συµµετοχή της στο αρχικό µετοχικό κεφάλαιο  της συσταθείσης εταιρίας , µε ποσό  € 39 χιλ.  

 

Κηφισιά,  26η  Νοεµβρίου  2008 
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