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1. ΔΘΝΩΥΕΙΥ ΞΕΝΩΟ ΦΡΧ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ 

 

Δθλϊςεισ των Ξελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου 

(ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Ο. 3556/2007) 

 

Δθλϊνεται με τθν παροφςα ότι, εξϋ όςων γνωρίηουμε οι ετιςιεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ «ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε.» για τθν χριςθ 2011 (από 1θ Ιανουαρίου 2011 ζωσ τθν 31θ 
Δεκεμβρίου 2011), οι οποίεσ καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ 
Αναφοράσ, απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, τθν κακαρι κζςθ και τα 
αποτελζςματα χριςεωσ τθσ Εταιρείασ Γρ. Υαράντθσ ΑΒΕΕ κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν 
ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο.  

Δθλϊνεται επίςθσ ότι, εξϋ όςων γνωρίηουμε θ ετιςια ζκκεςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου απεικονίηει κατά τρόπο 
αλθκι τθν εξζλιξθ, τισ επιδόςεισ και τθ κζςθ τθσ ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε., κακϊσ και των επιχειριςεων που 
περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιγραφισ των 
κυριότερων κινδφνων και αβεβαιοτιτων που αντιμετωπίηουν. 

 

 

 

Ξαροφςι, 19 Ξαρτίου 2012 

Ρι βεβαιοφντεσ 
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O ΑΟΦΙΣΤΡΕΔΤΡΥ ΦΡΧ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ 
ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ & ΔΙΕΧΘΧΟΩΟ 

ΥΧΞΒΡΧΝΡΥ 

 

Ρ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΥ ΔΙΕΧΘΧΟΦΘΥ 

& ΞΕΝΡΥ Δ.Υ. 

 

ΓΤΘΓΡΤΘΥ ΥΑΤΑΟΦΘΥ 

 

ΜΧΤΙΑΜΡΥ ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΥ ΤΡΗΑΜΕΑΥ 

Α.Δ.Φ. Χ 080619/03 Α.Δ.Φ.  ΑΙ 597050/2010 Α.Δ.Φ. Τ 534498/94 
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2. ΕΦΘΥΙΑ ΕΜΘΕΥΘ ΦΡΧ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ  

 

ΕΦΘΥΙΑ ΕΜΘΕΥΘ ΦΡΧ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ  

ΦΘΥ ΕΦΑΙΤΕΙΑΥ ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε. 

 

επί των Ετθςίων Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων τθσ χριςεωσ 2011 (1/1 – 31/12/2011) 

 

2.1 ΕΙΥΑΓΩΓΘ 

Θ παροφςα Ετιςια Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου θ οποία ακολουκεί (εφεξισ «Ζκκεςθ»), αφορά ςτθν 
χρονικι περίοδο 1.1.2011-31.12.2011. H Ζκκεςθ ςυντάχκθκε και είναι εναρμονιςμζνθ με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 
νόμου 3556/2007 (ΦΕΜ 91Α/30.4.2007) και τισ επ’ αυτοφ εκδοκείςεσ εκτελεςτικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ 
Μεφαλαιαγοράσ, κακϊσ και τθν Απόφαςθ 7/448/11.10.2007 του ΔΥ τθσ Επιτροπισ Μεφαλαιαγοράσ. 

Θ Ζκκεςθ περιλαμβάνεται αυτοφςια μαηί με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και τα λοιπά απαιτοφμενα 
από τον νόμο ςτοιχεία και δθλϊςεισ ςτθν ετιςια οικονομικι ζκκεςθ τθσ χριςθσ 2011. 

Υτθ παροφςα ζκκεςθ ςυνοψίηονται χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ για τθν χριςθ του 2011, ςθμαντικά 
γεγονότα που διαδραματίςκθκαν ςτθν εν λόγω περίοδο και θ επίδραςι τουσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, 
περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότθτεσ που οι εταιρίεσ του ομίλου ενδζχεται να αντιμετωπίςουν και 
τζλοσ παρατίκενται οι ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ που καταρτίςκθκαν μεταξφ του εκδότθ και των ςυνδεδεμζνων με 
αυτόν προςϊπων. 

 

2.2 ΕΣΙΔΡΥΕΙΥ ΜΑΙ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΘΕΥΘ 

Ρριακι αφξθςθ του ενοποιθμζνου κφκλου εργαςιϊν κατά 0,58% ο οποίοσ υποςτθρίχκθκε από τισ ξζνεσ αγορζσ του 
Ρμίλου. 

Φο μικτό κζρδοσ ανιλκε ςε € 105,55 εκ., μειωμζνο κατά 2,35% ςε ςχζςθ με πζρυςι, ενϊ το περικϊριο μικτοφ 
κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςε 47,70%. 

Φο ΕΒΙΦ του Ρμίλου μειϊκθκε ςε ςχζςθ με πζρυςι κατά 10,13%, ενϊ διατθρικθκε το περικϊριο κζρδουσ ςτα 
περυςινά επίπεδα  λόγω τθσ ςυγκράτθςθσ των λειτουργικϊν εξόδων.  

Φο ποςοςτό ςυμμετοχισ των πωλιςεων των κυγατρικϊν ςτισ ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ του Ρμίλου αυξικθκε και 
βρίςκεται πλζον ςτο 65,4%. 

Θ ςυμμετοχι των ιδιοπαραγόμενων ςτισ ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ του Ρμίλου αυξικθκε περαιτζρω. 

Ρ μιλοσ εμφανίηει υγιι κεφαλαιακι διάρκρωςθ, κετικζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ και 
εξιςορρόπθςθ του κεφαλαίου κίνθςθσ.  

Ρ μιλοσ παρουςιάηει χαμθλό κακαρό δανειςμό. 

Ρ ενοποιθμζνοσ κφκλοσ εργαςιϊν αυξικθκε ςε ςφγκριςθ με το δωδεκάμθνο του 2010 και ανιλκε ςε €221,29 εκ. 
από €220,01 εκ. το 12Ξ του 2010.  

Νόγω του δυςμενοφσ οικονομικοφ κλίματοσ ςτθν Ελλάδα και τθν πτϊςθ των μεγεκϊν ςτο τοπικό λιανικό εμπόριο, 
θ μθτρικι παρουςίαςε μείωςθ των πωλιςεων κατά 1,91%, ενϊ οι κυγατρικζσ ςυνζχιςαν τθν κετικι τουσ πορεία 
παρουςιάηοντασ αφξθςθ πωλιςεων κατά 1,95%. 

Υθμειϊνεται ότι ςτον κφκλο εργαςιϊν των κυγατρικϊν αρνθτικά επθρζαςαν οι αποτιμιςεισ των νομιςμάτων κατά 
το τελευταίο τρίμθνο, οι οποίεσ όμωσ φαίνεται να εξομαλφνονται εντόσ του πρϊτου τριμινου του 2012. 

 Φο μικτό κζρδοσ του Ρμίλου εμφανίηεται μειωμζνο κατά 2,35% ςτα €105,55 εκ. το 12Ξ του 2011, από €108,08εκ 
το 12Ξ του 2010. Φο περικϊριο μικτοφ κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςε 47,7% ζναντι 49,13%, αρνθτικά επθρεαςμζνο από 
τθν αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ. 
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 Υυνακόλουκα το EBITDA παρουςίαςε μείωςθ τθσ τάξθσ του 8,23% ςτα €19,63 εκ. το 12Ξ του 2011 από €21,38 εκ. 
το 12Ξ του 2010. 

Φα κζρδθ προ φόρων και τόκων ανιλκαν ςε €15,77 εκ. από €17,55 εκ. μειωμζνα κατά 10,13%, ενϊ το περικϊριο 
EBIT αντίςτοιχα διαμορφϊκθκε ςε 7,13% το 12Ξ του 2011 από 7,97% το 12Ξ 2010. 

Φα κζρδθ προ φόρων ανιλκαν ςε €12,65 εκ. από €16,76 εκ. μειωμζνα κατά 24,50%, λόγω των αυξθμζνων 
χρθματοοικονομικϊν εξόδων φψουσ €3,11 εκ. τα οποία αποδίδονται κυρίωσ ςε αυξθμζνουσ χρεωςτικοφσ τόκουσ. 

Φζλοσ τα κζρδθ ΜΞΦΞΔΞ ανιλκαν ςε €9,74 εκ. μειωμζνα κατά 26,35% ςε ςχζςθ με το δωδεκάμθνο του 2010, ενϊ 
το περικϊριο ΜΞΦΞΔΞ διαμορφϊκθκε ςε 4,40% από 6,01%. 

Σαρά το δυςμενζσ οικονομικό περιβάλλον ο μιλοσ ςυνζχιςε επιτυχϊσ να δθμιουργεί ιςχυρζσ λειτουργικζσ 
ταμειακζσ ροζσ, γεγονόσ που οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτισ πρωτοβουλίεσ τθσ διοίκθςθσ για ςυγκράτθςθ των 
λειτουργικϊν εξόδων κακϊσ και ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του κεφαλαίου κίνθςθσ. 

Φο κεφάλαιο κίνθςθσ του Ρμίλου διαμορφϊκθκε ςε €63,65 εκ. το δωδεκάμθνο του 2011 από €63,30 εκ. το 12Ξ 
2010 και €64,10 εκ. το 12Ξ του 2009, ενϊ το κεφάλαιο κίνθςθσ ωσ προσ τισ πωλιςεισ ανιλκε ςε 28,76% ςυγκριτικά με 
28,77% το δωδεκάμθνο του 2010. 

Σαράλλθλα, ο μιλοσ επωφελείται από τθν υγιι κεφαλαιακι διάρκρωςθ και τον χαμθλό δανειςμό. Ματά το 
δωδεκάμθνο του 2011, ο κακαρόσ δανειςμόσ του Ρμίλου διαμορφϊκθκε ςτα €3,19 εκ. 

Ματά τθν διάρκεια του δωδεκαμινου του 2011 οι ςυνολικζσ πωλιςεισ του Ρμίλου παρουςίαςαν οριακι αφξθςθ.  

Ρι πωλιςεισ των καλλυντικϊν ευρείασ διανομισ αυξικθκαν κατά 0,36% ςτα €98,85 εκ. από €98,49 εκ. το 12Ξ του 
2010. 

Υε αυτι τθ κατθγορία οι πωλιςεισ ιδιοπαραγόμενων παρουςίαςαν άνοδο τθσ τάξθσ του 6,56%, και παράλλθλα θ 
ςυνειςφορά τουσ ςτισ πωλιςεισ τθσ κατθγορίασ αυξικθκε από 67,19% ςε 71,34%. Θ αφξθςθ των πωλιςεων αυτισ τθσ 
κατθγορίασ οφείλεται ςε υπάρχοντα προϊόντα του Ρμίλου αλλά και ςε πρόςφατεσ νζεσ κυκλοφορίεσ προϊόντων 
(BIOTEN ςτθν Ελλάδα και KOLASTYNA ςτθν Σολωνία).   

Ρι πωλιςεισ των ειδϊν οικιακισ χριςεωσ αυξικθκαν κατά 1,82% φτάνοντασ τα €98,29 εκ. από €96,54 εκ. τθν 
αντίςτοιχθ περυςινι περίοδο. Ρι πωλιςεισ των ιδιοπαραγόμενων ςτθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ςθμείωςαν άνοδο 
κατά 1,73%, ενϊ θ ςυνειςφορά τουσ ςτισ πωλιςεισ τθσ κατθγορίασ ανιλκε ςε 99,67%.  

Ρι λοιπζσ πωλιςεισ παρουςίαςαν ςυνολικά μείωςθ κατά 3,29%, επθρεαηόμενεσ  αρνθτικά από τισ πωλιςεισ του 
κλάδου των προϊόντων Επιλεκτικισ Διανομισ. 

Ματά το δωδεκάμθνο του 2011 οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ των ιδιοπαραγόμενων, των καλλυντικϊν ευρείασ 
διανομισ και προϊόντων οικιακισ χριςθσ, ανιλκαν ςε €168,55εκ. από €162,55εκ. το 12Ξ του 2010 αυξθμζνεσ κατά 
3,69%. Επιπρόςκετα θ ςυνειςφορά τουσ ςτισ ςυνολικζσ πωλιςεισ ανιλκε ςε 76,17%, βελτιωμζνθ  ςε ςχζςθ με πζρυςι. 

Αντίςτοιχα, οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ  των διανεμόμενων ςθμάτων κατά το δωδεκάμθνο του 2011 ανιλκαν ςε 
€52,74 εκ. από €57,46εκ. το 12Ξ του 2010 μειωμζνεσ κατά 8,21%, με τθ ςυνειςφορά τουσ ςτισ ςυνολικζσ πωλιςεισ να 
βρίςκεται ςτο 23,83%. 

Φα λειτουργικά κζρδθ του Ρμίλου μειϊκθκαν κατά 10,13% το δωδεκάμθνο του 2011, αντιςτρζφοντασ τθν ανοδικι 
πορεία του πρϊτου εννιαμινου.   

Φα καλλυντικά ευρείασ διανομισ παρουςίαςαν αφξθςθ ΕΒΙΦ ςτο δωδεκάμθνο του 2011 κατά 33,07% ςυγκριτικά με 
το δωδεκάμθνο του 2010. Φο περικϊριο EBIT των καλλυντικϊν ευρείασ διανομισ διαμορφϊκθκε ςε 4,93% το 12Ξ του 
2011 από 3,72% το 12Ξ του 2010. Θ ςυνειςφορά τθσ κατθγορίασ ςτο ςυνολικό ΕΒΙΦ αυξικθκε ςε 30,93% από 20,89% 
το 12Ξ του 2010. Φα λειτουργικά κζρδθ των ιδιοπαραγόμενων τθσ κατθγορίασ αυτισ ςθμείωςαν αφξθςθ κατά 65,18% 
και ανιλκαν ςε €4,58 εκ. κατά το 12Ξ του 2011 από €2,77 εκ. το 12Ξ του 2010. 

Φο ΕΒΙΦ των προϊόντων οικιακισ χριςθσ, μειϊκθκε κατά 20,08% το δωδεκάμθνο του 2011 ςε ςχζςθ με πζρυςι. Φο 
περικϊριο ΕΒΙΦ των ειδϊν οικιακισ χριςθσ διαμορφϊκθκε ςε 5,87% το 12Ξ του 2011 από 7,48% το 12Ξ του 2010. Θ 
πτϊςθ οφείλεται ςτα ιδιοπαραγόμενα τθσ εν λόγω κατθγορίασ τα οποία παρουςίαςαν μείωςθ  EBIT τθσ τάξθσ του 
20,10% και ανιλκε ςτα €5,78 εκ. Θ μείωςθ του ΕΒΙΦ οφείλεται ςτθν αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ λόγω τθσ 
αφξθςθσ τθσ τιμισ των πρϊτων υλϊν, αλουμινίου και πλαςτικοφ.  

Φα ζςοδα από τθν ςυγγενι εταιρεία Estee Lauder JV ανιλκαν ςε €4,18 εκ. κατά το δωδεκάμθνο του 2011, 
μειωμζνα κατά 19,99% από το περυςινό δωδεκάμθνο, αλλά ιδιαιτζρωσ βελτιωμζνα ςε ςφγκριςθ με το Α’ εξάμθνο του 
2011 που είχαν ανζλκει ςε €0,45 εκ. 
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Φα ιδιοπαραγόμενα, καλλυντικά ευρείασ διανομισ και προϊόντα οικιακισ χριςθσ,  ςτο ςφνολο τουσ κατά το 
δωδεκάμθνο του 2011 ζφεραν ζςοδα φψουσ €10,40 εκ. ςε ςχζςθ με €10,04 εκ. το δωδεκάμθνο του 2010, αυξθμζνα 
κατά 3,49%. Θ ςυνειςφορά τουσ ςτο ΕΒΙΦ ανιλκε ςε 65,92%.  

Φο ΕBIT των διανεμομζνων ςθμάτων κατά το δωδεκάμθνο του 2011 διαμορφϊκθκε ςτα €1,19εκ. από €2,27εκ. τθν 
αντίςτοιχθ περυςινι περίοδο, μειωμζνο κατά 47,68%. Θ ςυνειςφορά τουσ ςτο ςυνολικό EBIT ανιλκε ςε 7,54% από 
12,95%, ενϊ θ ςυνειςφορά τθσ Estee Lauder JV ςτο ςυνολικό ΕΒΙΦ του Ρμίλου ανιλκε ςε 26,54%. 

Θ άνοδοσ ςτισ πωλιςεισ του Ρμίλου υποςτθρίχκθκε από τισ ξζνεσ αγορζσ του Ρμίλου. 

Σαρά τθν δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία και τθν πτϊςθ που παρατθρείται ςτο λιανεμπόριο ςτθν Ελλάδα , οι 
δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ ςτθν Ελλάδα μειϊκθκαν μόλισ κατά 1,91% ςτα €76,54εκ. από €78,03εκ. πζρυςι.  

ςον αφορά τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ ξζνεσ αγορζσ του Ρμίλου, παρουςιάςτθκε ςυνολικά αφξθςθ πωλιςεων τθσ 
τάξθσ του 1,95%, το οποίο οφείλεται κατά 3,47% περίπου, ςε μζςθ αφξθςθ πωλιςεων ςε τοπικό νόμιςμα και κατά 
1,52% περίπου, ςε μζςθ επίδραςθ από υποτίμθςθ των νομιςμάτων. Ρι επιδράςεισ από τισ υποτιμιςεισ των 
νομιςμάτων φαίνεται να ομαλοποιοφνται εντόσ του πρϊτου τριμινου του 2012. 

Ρι πωλιςεισ των κυγατρικϊν αυξικθκαν ςε €144,75εκ. το δωδεκάμθνο του 2011 από €141,98εκ. το δωδεκάμθνο 
του 2010. 

Ματά το δωδεκάμθνο του 2011, το ποςοςτό των πωλιςεων των κυγατρικϊν εταιρειϊν ωσ προσ τισ ςυνολικζσ 
πωλιςεισ του Ρμίλου βρίςκεται ςτο 65,41% οριακά αυξθμζνο ςε ςχζςθ με το 2010. 

Φα λειτουργικά κζρδθ του Ρμίλου μειϊκθκαν κατά 10,13%. Θ μείωςθ ςτο ΕΒΙΦ του Ρμίλου προιλκε κυρίωσ από 
τθν Ελλάδα και τθν Τουμανία. 

Ματά το δωδεκάμθνο του 2011 το ΕΒΙΦ τθσ Ελλάδασ μειϊκθκε κατά 14,43% ςτα €8,32εκ. από €9,73εκ.  

Εξαιρϊντασ τα ζςοδα από τθν ςυγγενι εταιρεία Estee Lauder JV, το ΕΒΙΦ τθσ Ελλάδασ κατά το 12Ξ του 2011 
ανιλκε ςε €4,14εκ. από €4,50εκ. μειωμζνο κατά 7,97%. 

Φο περικϊριο ΕΒΙΦ τθσ Ελλάδασ, εξαιρουμζνων των εςόδων από τθν Estee Lauder JV,  διαμορφϊκθκε ςε 5,41% από 
5,76% το 12Ξ του 2010. 

Ρι κυγατρικζσ των χωρϊν τθσ ανατολικισ Ευρϊπθσ ςθμείωςαν μείωςθ EBIT κατά 4,77% ςτα €7,44 εκ. από €7,82 
εκ. Φο περικϊριο ΕΒΙΦ των ξζνων αγορϊν κατά το δωδεκάμθνο του 2011 ανιλκε ςε 5,14% από 5,51% τθν αντίςτοιχθ 
περυςινι περίοδο. 

 

2.2.1 Βαςικοί Αρικμοδείκτεσ ενοποιθμζνων αποτελεςμάτων Ρμίλου 

Υτον παρακάτω πίνακα παρατίκενται μερικοί βαςικοί αρικμοδείκτεσ που αφοροφν τθν οικονομικι διάρκρωςθ και 
τθν αποδοτικότθτα του Ρμίλου για τθν χριςθ 2011 ςυγκριτικά με τθν χριςθ του 2010. 

 

  12M 2011 12M 2010 

Σερικϊριο Ξικτοφ Μζρδουσ 47,70% 49,13% 

Σερικϊριο EBIT 7,13% 7,97% 

Σερικϊριο ΜΞΦΞΦΔ 4,40% 6,01% 

Νειτουργικό Μεφάλαιο Μίνθςθσ 63,65 63,30 

Νειτουργικό Μεφάλαιο Μίνθςθσ ωσ προσ Σωλιςεισ 28,76% 28,77% 

Υυνολικόσ Φραπεηικόσ Δανειςμόσ 59,59 64,00 

Μακαρόσ Δανειςμόσ 3,19 -1,15 

Ξόχλευςθ (Δανειςμόσ/ Κδια Μεφάλαια) 47,09% 51,53% 

 

Φο περικϊριο μικτοφ κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςε 47,70% ζναντι 49,13%, αρνθτικά επθρεαςμζνο από τθν αφξθςθ 
των τιμϊν των πρϊτων υλϊν. Αντίςτοιχα μειωμζνο (αν και λιγότερο από μια ποςοςτιαία μονάδα) παρουςιάηεται το 
περικϊριο EBIT από το οποίο διαμορφϊκθκε ςε 7,13% από 7,97%. 
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Φα περικϊρια Μερδϊν προ Φόρων & Φόκων και Μερδϊν μετά Φόρων και Δικαιωμάτων Ξειοψθφίασ είναι μειωμζνα 
το 2011 ςε ςχζςθ με τθν χριςθ του 2010 ςαν ςυνζπεια τθσ μειωμζνθσ καταναλωτικισ δραςτθριότθτασ. Υτθν μείωςθ 
αυτι ςυνζβαλαν εκτόσ τθσ αφξθςθσ του κόςτουσ παραγωγισ ωσ αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ των τιμϊν των πρϊτων 
υλϊν, και οι αρνθτικζσ αποτιμιςεισ των νομιςμάτων των χωρϊν κατά το τελευταίο τρίμθνο, λόγω των οποίων ο 
κφκλοσ εργαςιϊν των κυγατρικϊν εμφανίηεται μειωμζνοσ κατά περίπου 1,5%. Ρι επιδράςεισ αυτζσ φαίνεται να 
εξομαλφνονται εντόσ του πρϊτου τριμινου του 2012.  

Φο λειτουργικό κεφάλαιο κίνθςθσ ανιλκε ςε €63,65 εκ. ζναντι €64,30 εκ. το 2010 ωσ αποτζλεςμα τθσ ζμφαςθσ που 
δόκθκε ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ κεφαλαίου κίνθςθσ. O κακαρόσ δανειςμόσ βρίςκεται ςε χαμθλά επίπεδα και 
ςυγκεκριμζνα ςτα € 3,19 εκ. 

Φζλοσ, το Διοικθτικό Υυμβοφλιο κα προτείνει ςτθν Φακτικι Γενικι Υυνζλευςθ τθν μθ διανομι μερίςματοσ για τθν 
χριςθ 2011. Θ πρόταςθ αυτι αντανακλά τθν προτεραιότθτα που κζτει ο μιλοσ ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ κατά το 
δυνατόν μζγιςτθσ ρευςτότθτασ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ του 2012 και προκειμζνου να 
γίνει χριςθ ςε πικανζσ μελλοντικζσ επενδφςεισ. 

 

2.3 ΥΘΞΑΟΦΙΜΑ ΕΣΙΧΕΙΤΘΞΑΦΙΜΑ ΓΕΓΡΟΡΦΑ ΜΑΦΑ ΦΘΟ ΔΙΑΤΜΕΙΑ ΦΡΧ 2011 

 
 Φθν 31/05/11 ο μιλοσ προζβθ ςε υπογραφι ςυμβολαίου για τθν εξαγορά τθσ επωνυμίασ προϊόντοσ DOMET. To 

DOMET δραςτθριοποιείται ςτθν κατθγορία εργαλείων - μζςων κακαριςμοφ για το νοικοκυριό και θ προιοντικι 
γκάμα του περιλαμβάνει ςκοφπεσ, ςφουγγαράκια, ςφουγγαρίςτρεσ, ςυρματάκια, κλπ. Φο DOMET είναι δεφτερο 
ςτθν κζςθ επϊνυμων προϊόντων και ζχει ιςτορία περίπου είκοςι ετϊν. Θ δραςτθριοποίθςθ τθσ εταιρείασ ςτθν 
κατθγορία εργαλείων - μζςων κακαριςμοφ, από τθν οποία μζχρι πρότινοσ απείχε, αποτελεί ευκαιρία για τον 
μιλο, δεδομζνου ότι αφενόσ θ εν λόγω κατθγορία ζχει μεγάλθ ςυμμετοχι ςτθν αγορά ςτισ χϊρεσ όπου 
δραςτθριοποιείται ο μιλοσ και αφετζρου οι διεκνείσ καταναλωτικζσ εταιρείεσ και τα προϊόντα ιδιωτικισ 
ετικζτασ απουςιάηουν από τθν ςυγκεκριμζνθ αγορά. Φα προϊόντα DOMET κατζγραψαν πωλιςεισ φψουσ περίπου 
3.2 εκ. EUR κατά τθν διάρκεια του 2010. Φο τίμθμα τθσ εν λόγω εξαγοράσ ανιλκε ςε 2 εκ. EUR. 
 

 Φθν 02/06/11  Ρ μιλοσ προζβθ ςτθν εξαγορά του 100% των εταιρικϊν μεριδίων τθσ Δ. ΜΡΧΜΡΧΗΕΝΘ ΕΣΕ. Ξζςω 
τθσ εξαγοράσ αυτισ ο όμιλοσ απζκτθςε τθν μακροχρόνια διανομι των προϊόντων PIC και SERENITY του Ιταλικοφ 
Ρμίλου ARTSANA κακϊσ και των Ιαπωνικϊν πιεςόμετρων ALPK2.  Φα μερίδια αγοράσ για το 2010 που κατείχε 
ςτθν Ελλάδα θ PIC ςτα είδθ φλεβοκζντθςθσ - ςφριγγεσ γενικισ χριςθσ εκτιμάται ςτο 60%, ςτα κερμόμετρα ςε 
40% ενϊ το μερίδιο των ALPK2  ςτα αναλογικά πιεςόμετρα ανερχόταν επίςθσ ςε 40%. Αντίςτοιχα θ SERENITY 
αποτελεί ςθμείο αναφοράσ ςτισ ποιοτικζσ πάνεσ ακράτειασ και τα υπό-ςζντονα, ςε μια αγορά με δυνατότθτεσ 
ανάπτυξθσ. Ρ τηίροσ των ανωτζρω ανιλκε το 2010 ςε 2,5 εκ ευρϊ. Βάςθ του business plan που ζχει αναπτυχκεί, ο 
όμιλοσ ςκοπεφει να επικεντρωκεί ςτο μζροσ του πελατολογίου που εκπροςωπεί τα 2,2 εκ ευρϊ, το οποίο 
αναμζνεται να ζχει αυξθτικζσ τάςεισ ςτα επόμενα χρόνια, ςυνειςφζροντασ ςτθν κερδοφορία του Ρμίλου με 20% 
περικϊριο ΕΒΙΦ, λόγω των υψθλϊν ςυνεργειϊν ςτο ςυγκεκριμζνο κανάλι διανομισ. Φο τίμθμα τθσ εν λόγω 
εξαγοράσ ορίςτθκε ςτα 0,52 εκ €. Ξζςω τθσ εν λόγω εξαγοράσ ο μιλοσ Υαράντθ εμπλουτίηει το προιοντικό 
χαρτοφυλάκιό του, αποκτά μερίδια ςε τομείσ τθσ αγοράσ που ωσ πρότινοσ δεν δραςτθριοποιοφνταν και αυξάνει 
τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ του κλάδου Χγείασ και Φροντίδασ. 
 

 Φθν 19/07/11 ο μιλοσ προζβθ ςε υπογραφι ςυμβολαίου για τθν εξαγορά τθσ επωνυμίασ προϊόντοσ TOPSTAR. 
Φo TOPSTAR δραςτθριοποιείται ςτθν κατθγορία εργαλείων - μζςων κακαριςμοφ για το νοικοκυριό και θ 
προιοντικι γκάμα του περιλαμβάνει ςκοφπεσ, ςφουγγαράκια, ςφουγγαρίςτρεσ, ςυρματάκια, γάντια, ςακοφλεσ 
ςκουπιδιϊν κλπ. Φα τελευταία δζκα χρόνια το TOPSTAR είναι Οο1 ςε πωλιςεισ ςτθν ςερβικι αγορά. 
Επιπρόςκετα, το TOPSTAR ζχει παρουςία και ςτθν Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, όπου ο μιλοσ Υαράντθ διατθρεί 
εξαγωγικι δραςτθριότθτα. Θ δραςτθριοποίθςθ τθσ εταιρείασ ςτθν κατθγορία εργαλείων - μζςων κακαριςμοφ, 
ςτθν οποία πρόςφατα διείςδυςε ο μιλοσ μζςω τθσ εξαγοράσ τθσ ουγγρικισ DOMET, αποτελεί ευκαιρία για τον 
μιλο, δεδομζνου ότι αφενόσ θ εν λόγω κατθγορία ζχει μεγάλθ ςυμμετοχι ςτθν αγορά ςτισ χϊρεσ όπου 
δραςτθριοποιείται ο μιλοσ και αφετζρου οι διεκνείσ καταναλωτικζσ εταιρείεσ και τα προϊόντα ιδιωτικισ 
ετικζτασ απουςιάηουν από τθν ςυγκεκριμζνθ αγορά. Φα προϊόντα TOPSTAR κατζγραψαν πωλιςεισ φψουσ 
περίπου 4 εκ. EUR κατά τθν διάρκεια του 2010. Ρ μιλοσ αναμζνει ςυνειςφορά ςτο ΕΒΙΦ τθσ τάξεωσ του 16% 
μετά τισ ςυνζργειεσ. 
 

 Φθν 02/11/2011 ςτα πλαίςια τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ του και ςτοχεφοντασ ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ του 
προϊοντικοφ του χαρτοφυλακίου ο μιλοσ ανζλαβε τθν αντιπροςϊπευςθ των εμπορικϊν ςθμάτων KOLYNOS, 
ACT, DENIM, TESORI D’ORIENTE, VIDAL και LEOCREMA. Σρόκειται για προϊόντα περιποίθςθσ προςϊπου και 
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ςϊματοσ που μζχρι ςτιγμισ διζνειμε θ εταιρεία Notos Com. Από 02/11/2011 για τθν αποκλειςτικι 
αντιπροςϊπευςι τουσ κα είναι υπεφκυνοσ ο μιλοσ Υαράντθ ο οποίοσ κα τα διανζμει ςτο υπάρχον δίκτυο 
διανομισ του ςτθν Ελλάδα και τθν Μφπρο, ενϊ για τθν ανάλθψθ τθσ αντιπροςωπείασ ο μιλοσ δεν χρειάςτθκε να 
καταβάλει κάποια δαπάνθ. Oι πωλιςεισ που πραγματοποιικθκαν από τα εν λόγω προϊόντα το 2010 ανζρχονται 
ςε 1,1 εκ. ευρϊ. 
 

 Υτα πλαίςια τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ του και ςτοχεφοντασ ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ του προϊοντικοφ του 
χαρτοφυλακίου ο μιλοσ Υαράντθ ανζλαβε από 21/12/2011 τθν αντιπροςϊπευςθ του εμπορικοφ ςιματοσ 
VAPONA. 
Φα προϊόντα VAPONA ανικουν ςτθν κατθγορία των εντομοαπωκθτικϊν προϊόντων και ςυγκεκριμζνα πρόκειται 
για προϊόντα για τον ςκόρο και για ζρποντα και ιπτάμενα ζντομα. 
Υτθν Ελλάδα τα προϊόντα VAPONA ζχουν τθν 1θ κζςθ ςτθν κατθγορία των ςκοροκτόνων κατζχοντασ μερίδιο 
αγοράσ 39%, ενϊ οι εκτιμϊμενεσ ετιςιεσ πωλιςεισ μποροφν να κυμανκοφν από 3 ζωσ 5 εκ. ευρϊ. 
Για τθν ανάλθψθ τθσ αντιπροςωπείασ ο μιλοσ δεν χρειάςτθκε να καταβάλει κάποια δαπάνθ. 
 

2.4 ΜΧΤΙΡΦΕΤΡΙ ΜΙΟΔΧΟΡΙ ΜΑΙ ΑΒΕΒΑΙΡΦΘΦΕΥ ΓΙΑ ΦΡ 2012. 

Ρ μιλοσ εκτίκεται ςε χρθματοοικονομικοφσ και άλλουσ κινδφνουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των απρόβλεπτων 
διακυμάνςεων επιτοκίων, πιςτωτικϊν κινδφνων και κινδφνων ρευςτότθτασ. Φο ςυνολικό πρόγραμμα διαχείριςθσ του 
κινδφνου του Ρμίλου ζχει ςτόχο να ελαχιςτοποιιςει τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχουν οι κίνδυνοι αυτοί 
ςτθν χρθματοοικονομικι του απόδοςθ. Φα χρθματοοικονομικά προϊόντα που χρθςιμοποιεί ο μιλοσ αποτελοφνται 
κυρίωσ από κατακζςεισ ςε τράπεηεσ, λογαριαςμοφσ ειςπρακτζουσ και πλθρωτζουσ, δάνεια και μερίςματα πλθρωτζα. 

2.4.1 Υυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 

Ρ μιλοσ δραςτθριοποιείται ςε ζνα περιβάλλον ςχετικά υψθλοφ ςυναλλαγματικοφ κινδφνου δεδομζνου ότι 
περίπου το 65% του ςυνόλου των πωλιςεων του Ρμίλου προζρχεται από τισ χϊρεσ τθσ Οοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, 
όπου τελευταίωσ παρουςιάηεται υψθλι διακφμανςθ των ιςοτιμιϊν. Θ Διοίκθςθ του Ρμίλου παρακολουκεί διαρκϊσ 
τισ ςυναλλαγματικζσ διακυμάνςεισ, αλλά προσ το παρόν ελλείψει μθ ικανοποιθτικϊν προϊόντων αντιςτάκμιςθσ 
κινδφνου δεν ζχει προβεί ςτθν λιψθ ςχετικϊν μζτρων. 

2.4.2 Μίνδυνοσ επιτοκίου 

Επιδίωξθ του Ρμίλου είναι θ επίτευξθ τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ μεταξφ του κόςτουσ δανειςμοφ και των τυχόν 
επιπτϊςεων ςτα κζρδθ και τισ ταμειακζσ ροζσ που δφνανται να επιφζρουν οι μεταβολζσ των επιτοκίων. Ρ μιλοσ 
παρακολουκεί και διαχειρίηεται το δανειςμό και γενικά τθν οικονομικι του ςτρατθγικι προβαίνοντασ ςτθ 
ςυνδυαςμζνθ χριςθ βραχυπρόκεςμου και μακροπρόκεςμου δανειςμοφ. Σολιτικι του Ρμίλου είναι να παρακολουκεί 
διαρκϊσ τισ τάςεισ των επιτοκίων κακϊσ και τισ χρθματοδοτικζσ του ανάγκεσ. Υε θμεριςια βάςθ, το κεφάλαιο κίνθςθσ 
καλφπτεται κατά κφριο λόγο από τισ λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ και από τισ υπάρχουςεσ τραπεηικζσ γραμμζσ 
πίςτωςθσ προσ εξαςφάλιςθ βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ. Φο επιτόκιο του βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ κακορίηεται 
ςαν διατραπεηικό προςφερόμενο επιτόκιο κατά τθν θμερομθνία του δανειςμοφ πλζον ενόσ προκακοριςμζνου 
περικωρίου. Θ αναλογία μεταξφ του δανειςμοφ με ςτακερό επιτόκιο και του δανειςμοφ με κυμαινόμενο επιτόκιο 
ελζγχεται και κακορίηεται από τθν κατευκυντιρια πολιτικι του Ρμίλου. Αναφορικά με τουσ κινδφνουσ ςε περίπτωςθ 
αφξθςθσ των επιτοκίων, ο μιλοσ δεν κα ζχει επίπτωςθ ωσ προσ τα αποτελζςματα τθσ επόμενθσ χριςθσ δεδομζνου 
ότι θ τρζχουςα ςτρατθγικι του Ρμίλου είναι θ διαρκισ μείωςθ των υπολοίπων των δανείων ςτισ Φράπεηεσ. 

2.4.3 Σιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Ρι απαιτιςεισ του Ρμίλου προζρχονται από χονδρικζσ πωλιςεισ. Θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των πελατϊν 
παρακολουκείται διαρκϊσ από τισ εταιρείεσ του Ρμίλου οι οποίεσ ελζγχουν το μζγεκοσ τθσ παροχισ των πιςτϊςεων 
κακϊσ και τα πιςτωτικά όρια των λογαριαςμϊν. ταν κρίνεται απαραίτθτο, ηθτείται επιπλζον εξαςφάλιςθ με 
εγγυιςεισ. που διαπιςτϊνεται πικανότθτα μθ είςπραξθσ των απαιτιςεων γίνονται προβλζψεισ για επιςφάλειεσ. 

2.4.4 Μίνδυνοσ Τευςτότθτασ  

Θ ςυνετι διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ επιτυγχάνεται με τθν φπαρξθ του κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ ρευςτϊν 
διακεςίμων και εγκεκριμζνων τραπεηικϊν πιςτϊςεων. Ρ μιλοσ ελζγχει διαρκϊσ το ποςό του βραχυπρόκεςμου και 
μακροπρόκεςμου δανειςμοφ κακϊσ και τθν αναλογία αυτοφ προσ τισ ςυνολικζσ υποχρεϊςεισ, τθ ςφνκεςθ των 
ςυνολικϊν υποχρεϊςεων, και διαχειρίηεται τουσ κινδφνουσ που μπορεί να δθμιουργθκοφν από ζλλειψθ επαρκοφσ 
ρευςτότθτασ φροντίηοντασ να υπάρχουν πάντα εξαςφαλιςμζνεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ προσ χριςθ. Ρι υπάρχουςεσ 
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διακζςιμεσ αχρθςιμοποίθτεσ εγκεκριμζνεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ προσ τον μιλο, είναι επαρκείσ ϊςτε να 
αντιμετωπιςτεί οποιαδιποτε πικανι ζλλειψθ ταμειακϊν διακεςίμων.  

Ρ μιλοσ φροντίηει να διαχειρίηεται το κεφάλαιο κίνθςθσ με τζτοιον τρόπο ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι πικανοί 
κίνδυνοι ρευςτότθτασ και ταμειακϊν ειςροϊν. 

2.4.5 Μίνδυνοσ διακφμανςθσ τιμϊν πρϊτων υλϊν  

Ρ μιλοσ εκτίκεται ςε κίνδυνο από διακφμανςθ ςτθν χρθματιςτθριακι τιμι των μετάλλων (αλουμίνιο), κακϊσ το 
αλουμίνιο αποτελεί μία από τισ βαςικζσ πρϊτεσ φλεσ ςτθν παραγωγικι του διαδικαςία. Ρ όμιλοσ προκειμζνου να 
αντιμετωπίςει τον κίνδυνο τθσ διακφμανςθσ τθσ τιμισ του αλουμινίου προβαίνει ςε κλείςιμο τθσ τιμισ του κατά 
βραχφχρονα διαςτιματα. 

 

2.5 ΣΤΡΒΝΕΣΡΞΕΟΘ ΣΡΤΕΙΑ ΜΑΙ ΕΠΕΝΙΠΘ 

Ρι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ του Ρμίλου παρουςίαςαν οριακι αφξθςθ κατά το δωδεκάμθνο του 2011 
υποςτθριηόμενεσ κυρίωσ από τισ ξζνεσ αγορζσ του Ρμίλου. Θ αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ, λόγω τθσ αφξθςθσ των 
τιμϊν των πρϊτων υλϊν, επζδραςε αρνθτικά ςτο μικτό κζρδοσ. Αντίςτοιχα ςθμαντικι ιταν θ αρνθτικι επίδραςθ από 
τισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ ςτον κφκλο εργαςιϊν των κυγατρικϊν, οι οποίεσ όμωσ φαίνεται να εξομαλφνονται 
εντόσ του πρϊτου τριμινου του 2012. Εντοφτοισ θ εν γζνει κετικι απόδοςθ των δραςτθριοτιτων του Ρμίλου είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν διατιρθςθ των περικωρίων EBIT κοντά ςτα περυςινά επίπεδα. 

πωσ αναμενόταν οι δυςχερείσ ςυνκικεσ ςτο οικονομικό περιβάλλον ςυνεχίςτθκαν κατά το δωδεκάμθνο του 
2011, ενϊ δεν προβλζπεται  να υπάρξει βελτίωςθ ςτο προςεχζσ μζλλον με βάςθ τισ ζωσ τϊρα εκτιμιςεισ. Ωσ εκ 
τοφτου θ διοίκθςθ ςυνεχίηει να δίνει ζμφαςθ ςτο να εναρμονίςει τθν κοςτολογικι δομι τθσ με τα αναμενόμενα 
ζςοδα, κακϊσ και να προςαρμόηει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τθσ  ςτα νζα καταναλωτικά δεδομζνα. 

Θ διοίκθςθ ςυνεχίηει τθν πολιτικι τθσ για ιςχυροποίθςθ τθσ κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ, χαμθλό δανειςμό, 
ςυγκράτθςθ των λειτουργικϊν εξόδων και εν γζνει τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του κεφαλαίου κίνθςθσ, με ςκοπό 
τθν περεταίρω ιςχυροποίθςθ τθσ οικονομικισ κζςεωσ του Ρμίλου. Σαράλλθλα, όπωσ πάντα, παραμζνει 
επικεντρωμζνθ ςτουσ ςτρατθγικοφσ άξονεσ που υποςτθρίηουν και εξαςφαλίηουν τθν κερδοφόρα πορεία του Ρμίλου 
Υαράντθ και ςυνίςτανται ςε: 

 Ρργανικι Ανάπτυξθ ςτισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ και ζμφαςθ ςτα ιδιοπαραγόμενα. 

 Ανάπτυξθ των υπαρχόντων μεριδίων αγοράσ των ιδιοπαραγόμενων. 

 Υυνεχισ παρακολοφκθςθ των εξελίξεων ςτθν οικονομία των χωρϊν δραςτθριοποίθςθσ του Ρμίλου και 
προςαρμογι του ςτισ εκάςτοτε νζεσ ςυνκικεσ. 

 Διερεφνθςθ πικανϊν ςτόχων για εξαγορά ςτισ αγορζσ του Ρμίλου, που να διακζτουν ικανά μερίδια αγοράσ, 
κερδοφορία και δομι δαπανϊν που επιτρζπει τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ άςκθςθ ςυνεργιϊν μετά τθν 
εξαγορά. 

 Θ διοίκθςθ του Ρμίλου κεωρεί κατάλλθλθ ςτιγμι τθν παροφςα ςυγκυρία προσ διερεφνθςθ νζων πικανϊν 
εξαγορϊν. 
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2.6 ΥΧΟΑΝΝΑΓΕΥ ΥΧΟΔΕΔΕΞΕΟΩΟ ΞΕΤΩΟ 

Ρι ςθμαντικότερεσ ςυναλλαγζσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και ςυνδεδεμζνων με αυτιν προςϊπων, (ςυνδεόμενα μζρθ) 
όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Διεκνζσ Νογιςτικό Σρότυπο 24 περιγράφονται παρακάτω. 

Θυγατρικζσ : Θ εταιρεία  

    Απαιτιςεισ από εμπορικι δραςτθριότθτα  31/12/2011   31/12/2010 

        

VENTURES A.E 339.072,20   693.023,46 

ZETA AE 0,00   423.187,82 

SARANTIS ROMANIA S.A   149.334,44   0,00 

SARANTIS CZECH REPUBLIC sro   1.381.766,10   1.550.257,20 

SARANTIS POLSKA S.A  769.174,51   2.635.684,83 

SARANTIS ANADOL SA 0,00   63.298,68 

SARANTIS  BELGRADE D.O.O  57.838,25   0,00 

SARANTIS HUNGARY Kft. 446.516,68   239.917,53 

        

Υυνολο 3.143.702,18   5.605.369,52 

    Απαιτιςεισ από  δάνεια  31/12/2011   31/12/2010 

        

ZETA AE  0,00   260.000,00 

    ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΑΣΑΙΦΘΥΕΩΟ  3.143.702,18   5.865.369,52 

    

    Χποχρεϊςεισ από εμπορικι 
δραςτθριότθτα  31/12/2011   31/12/2010 

        

VENTURES ΑΕ 4.132,69   3.669,60 

ZETA AE 300,00   300,00 

THRACE-SARANTIS S.A 321.838,73   439.003,51 

SARANTIS SKOPJE D.O.O 950.928,57   514.583,98 

SARANTIS POLSKA S.A  33.762,44   16.398,91 

SARANTIS  BELGRADE D.O.O  604.953,84   1.834,12 

SARANTIS ROMANIA S.A   17.224,14   235.760,67 

SARANTIS BULGARIA L.T.D  461.746,72   454.793,35 

SARANTIS CZECH REPUBLIC sro   34.019,79   0,00 

ELODE FRANCE S.R.L 900,00   0,00 

SARANTIS ANADOL S.A 117.542,46   99.469,79 

        

Υφνολο 2.547.349,38   1.765.813,93 
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Χποχρεϊςεισ από δάνεια  31/12/2011   31/12/2010 

        

ΗΕΦΑ FIN LTD   31.986.332,22   26.874.368,39 

SAREAST L.T.D 468.537,13   400.000,00 

WALDECK L.T.D 13.703,70   0,00 

GR SARANTIS CYPRUS L.T.D 21.998.801,96   24.030.000,00 

        

Υυνολο 54.467.375,01   51.304.368,39 

    ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΩΟ  57.014.724,39   53.070.182,32 

    

    ΕΥΡΔΑ       

    Ζςοδα Σωλιςεισ εμπορευμάτων  31/12/2011   31/12/2010 

        

VENTURES ΑΕ 1.106.629,70   1.199.839,35 

SARANTIS ROMANIA S.A   3.182.340,65   3.963.243,49 

SARANTIS BULGARIA L.T.D  1.790.980,63   1.813.725,59 

SARANTIS  BELGRADE D.O.O  2.081.864,97   2.367.388,36 

SARANTIS SKOPJE D.O.O 702.082,41   797.107,31 

SARANTIS ANADOL S.A 381.077,41   195.634,16 

SARANTIS POLSKA S.A  4.264.635,09   4.845.238,07 

SARANTIS CZECH REPUBLIC sro   1.083.618,71   1.118.329,60 

Μ.ΘΕΡΔΩΤΙΔΘΥ ΑΕ  0,00   37.125,63 

SARANTIS HUNGARY  704.905,16   558.221,70 

        

Υφνολο 15.298.134,73   16.895.853,26 

    Ζςοδα Νοιπά 31/12/2011   31/12/2010 

        

VENTURES ΑΕ 10.707,47   11.596,21 

SARANTIS ROMANIA S.A   30.025,00   29027 

SARANTIS  BELGRADE D.O.O  1.482,00   1925 

SARANTIS ANADOL S.A 6.582,00   3774,2 

SARANTIS SKOPJE D.O.O 11.573,00   13716 

SARANTIS HUNGARY  24.230,00   19438 

SARANTIS CZECH REPUBLIC sro   37.235,00   33493 

SARANTIS POLSKA S.A  54.262,85   28.936,00 
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ZETA AE 14.245,00   14.487,50 

SARANTIS BULGARIA L.T.D  7.181,77   19.499,77 

Μ.ΘΕΡΔΩΤΙΔΘΥ ΑΕ  0,00   39.810,00 

        

Υφνολο 197.524,09   215.702,68 

    ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΕΥΡΔΩΟ  15.495.658,82   17.111.555,94 

 

  

 

  

ΕΠΡΔΑ & ΑΓΡΤΕΥ       

    Αγορζσ Εμπορευμάτων  31/12/2011   31/12/2010 

        

SARANTIS BULGARIA L.T.D  55.392,20   0,00 

SARANTIS ROMANIA S.A   1.016.159,04   3.706,51 

VENTURES ΑΕ 16.293,58   34.876,26 

SARANTIS CZECH REPUBLIC sro   37.485,77   0,00 

SARANTIS  BELGRADE D.O.O  813,19   0,00 

SARANTIS POLSKA S.A  208.238,25   93.928,00 

SARANTIS ANADOL S.A 995.153,88   1.050.034,33 

THRACE-SARANTIS S.A 1.338.336,92   1.233.016,20 

        

Υφνολο 3.667.872,83   2.415.561,30 

    Ζξοδα - Φόκοι 31/12/2011   31/12/2010 

        

ΗΕΦΑ FIN LTD   1.439.503,07   1.292.071,44 

GR SARANTIS CYPRUS L.T.D 999.455,01   871.352,51 

WALDECK L.T.D 103,70   0,00 

SAREAST L.T.D 18.683,63   18.250,00 

        

Υυνολο 2.457.745,41   2.181.673,95 

    ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΕΠΡΔΩΟ  6.125.618,24   4.597.235,25 
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ΣΙΟΑΜΑΥ ΓΟΩΥΦΡΣΡΙΘΥΕΩΟ ΥΧΟΔΕΔΕΞΕΟΩΟ ΞΕΤΩΟ   

  ΡΞΙΝΡΥ Θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ 

α) Ζςοδα 0,00 15.495.658,82 

β) Ζξοδα 0,00 6.125.618,24 

γ) Απαιτιςεισ  0,00 3.143.702,18 

δ) Χποχρεϊςεισ  0,00 57.014.724,39 

ε) Υυναλλαγζσ και  αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν διοίκθςθσ   873.710,13 859.917,01 

ςτ) Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ διοίκθςθσ  0,00 0,00 

η) Χποχρεϊςεισ προσ τα διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ διοίκθςθσ  0,00 0,00 

 

2.7 ΑΟΑΝΧΦΙΜΕΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΕΥ ΜΑΦΑ ΦΡ ΑΤΘΤΡ 4, ΣΑΤ.7, Ο.3556/2007. 

2.7.1 Διάρκρωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ 

Φο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ανζρχεται ςε πενιντα εννζα εκατομμφρια εξιντα χιλιάδεσ τετρακόςια 
ςαράντα επτά ευρϊ και εξιντα λεπτά (59.060.447,60 Ευρϊ), διαιροφμενο ςε τριάντα οκτϊ εκατομμφρια τριακόςιεσ 
πενιντα χιλιάδεσ εννιακόςιεσ ςαράντα κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ με δικαίωμα ψιφου (38.350.940 μετοχζσ), 
ονομαςτικισ αξίασ ενόσ ευρϊ και πενιντα τεςςάρων λεπτϊν (1,54 Ευρϊ) θ κάκε μία. 

Ρι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ είναι ειςθγμζνεσ προσ διαπραγμάτευςθ ςτθν Αγορά Αξιϊν του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν 
(Ματθγορία «Ξεγάλθσ Μεφαλαιοποίθςθσ»). 

Φα δικαιϊματα των μετόχων τθσ Εταιρείασ που πθγάηουν από τθ μετοχι τθσ είναι ανάλογα με το ποςοςτό του 
κεφαλαίου, ςτο οποίο αντιςτοιχεί θ καταβλθμζνθ αξία τθσ μετοχισ. Μάκε μετοχι παρζχει όλα τα δικαιϊματα που 
προβλζπει ο νόμοσ και το καταςτατικό τθσ, και ειδικότερα: 

• το δικαίωμα επί του μερίςματοσ από τα ετιςια ι τα κατά τθν εκκακάριςθ κζρδθ τθσ Εταιρείασ. 

Σοςοςτό 35% των κακαρϊν κερδϊν μετ’ αφαίρεςθ μόνον του τακτικοφ αποκεματικοφ διανζμεται από τα κζρδθ 
κάκε χριςθσ ςτουσ μετόχουσ ωσ πρϊτο μζριςμα, ενϊ θ χοριγθςθ πρόςκετου μερίςματοσ αποφαςίηεται από τθ Γενικι 
Υυνζλευςθ. Ξζριςμα δικαιοφται κάκε μζτοχοσ, κατά τθν θμερομθνία προςδιοριςμοφ δικαιοφχων μερίςματοσ. Φο 
μζριςμα κάκε μετοχισ καταβάλλεται ςτο μζτοχο εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ Φακτικισ Γενικισ 
Υυνζλευςθσ που ενζκρινε τισ Ετιςιεσ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ. Ρ τρόποσ και ο τόποσ καταβολισ ανακοινϊνεται μζςω 
του Φφπου. Φο δικαίωμα είςπραξθσ του μερίςματοσ παραγράφεται και το αντίςτοιχο ποςό περιζρχεται ςτο Δθμόςιο 
μετά τθν παρζλευςθ 5 ετϊν από το τζλοσ του ζτουσ, κατά το οποίο ενζκρινε τθ διανομι του θ Γενικι Υυνζλευςθ. 

• το δικαίωμα ανάλθψθσ τθσ ειςφοράσ κατά τθν εκκακάριςθ ι, αντίςτοιχα, τθσ απόςβεςθσ κεφαλαίου που αντιςτοιχεί 
ςτθ μετοχι, εφόςον αυτό αποφαςιςκεί από τθ Γενικι Υυνζλευςθ, 

• το δικαίωμα προτίμθςθσ ςε κάκε αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ με μετρθτά και τθν ανάλθψθ νζων 
μετοχϊν, 

• το δικαίωμα λιψθσ αντιγράφου των οικονομικϊν καταςτάςεων και των εκκζςεων των ορκωτϊν ελεγκτϊν και του 
Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ Εταιρείασ. 

• το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι Υυνζλευςθ, το οποίο εξειδικεφεται ςτα εξισ επιμζρουσ δικαιϊματα:  
νομιμοποίθςθσ, παρουςίασ, ςυμμετοχισ ςτισ ςυηθτιςεισ, υποβολισ προτάςεων ςε κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, 
καταχϊρθςθσ των απόψεων ςτα πρακτικά και ψιφου. 

• Θ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ διατθρεί όλα τα δικαιϊματά τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκκακάριςθσ. 
Θ ευκφνθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ περιορίηεται ςτθν ονομαςτικι αξία των μετοχϊν που κατζχουν. 

2.7.2 Σεριοριςμοί ςτθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ 

Θ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ γίνεται όπωσ ορίηει ο Οόμοσ και δεν υφίςτανται εκ του καταςτατικοφ τθσ 
περιοριςμοί ςτθ μεταβίβαςι τουσ, δεδομζνου μάλιςτα ότι πρόκειται για άυλεσ μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο 
Ακθνϊν. 



 

 

15 ΕΦΘΥΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΥΘ ΧΤΘΥΕΩΥ 2011  (1/1/2011 – 31/12/2011) 

 

2.7.3 Υθμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ κατά τθν ζννοια του 3556/2007 

Φθν 31.12.2011 οι κατωτζρω μζτοχοι κατείχαν ποςοςτό μεγαλφτερο του 5% του ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου 
τθσ Εταιρείασ: 

 

Επωνυμία Θζςθ Σοςοςτό 

MARGINPLUS INVESTMENTS LIMITED 14.255.500  37,17% 

ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΑΒΕΕ 2.756.131  7,19% 

KAS DEPOSITORY TRUST COMPANY 2.024.338  5,28% 

ING INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM S.A. 1.926.195 5,02% 

 

- MARGINPLUS INVESTMENTS LIMITED: 37,17% 

  
Αρικμόσ  
μετοχϊν αρικμόσ δικαιωμάτων ψιφου 

%  
δικαιωμάτων ψιφου 

  Άμεςα Άμεςα Ζμμεςα Άμεςα Ζμμεςα 

ΓΤΘΓΡΤΘΥ ΥΑΤΑΟΦΘΥ 600.880 600.880  βλ.MARGINPLUS  1,57%  βλ.MARGINPLUS  

ΜΧΤΙΑΜΡΥ ΥΑΤΑΟΦΘΥ 493.490 480.000  βλ.MARGINPLUS  1,29%  βλ.MARGINPLUS  

ΑΙΜΑΦΕΤΙΟΘ ΥΑΤΑΟΦΘ 370.900 370.900  βλ.MARGINPLUS  0,97%  βλ.MARGINPLUS  

MARGINPLUS INVESTMENTS LTD. 14.255.500 14.255.500   37,17%   

HAWKEYE  HOLDING S.A.     14.255.500   37,17% 

ΥΧΟΡΝΡ 15.720.770 15.720.770  40,99% 

 

Ρι μζτοχοι τθσ εταιρείασ ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε., Γρθγόρθσ Υαράντθσ, Μυριάκοσ Υαράντθσ, Αικατερίνθ Υαράντθ, 
Hawkeye Holding  S.A. και Marginplus Investment ltd, βάςει ςυμφωνίασ που υφίςταται ιδθ από τθν 24/12/1997 
μεταξφ των τριϊν πρϊτων, θ οποία τουσ υποχρεϊνει μζςω ςυντονιςμζνθσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων ψιφου που 
κατζχουν να υιοκετοφν διαρκϊσ κοινι πολιτικι ωσ προσ τθ διοίκθςθ του εκδότθ, κατζχουν ςυνολικό ποςοςτό άμεςθσ 
και ζμμεςθσ ςυμμετοχισ επί των δικαιωμάτων ψιφου τθσ ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε. ίςο με 40,96% (ιτοι 15.707.280 
δικαιϊματα ψιφου). 

Υθμειϊνεται ότι θ εταιρία Hawkeye Holding  S.A. ανικει ςτουσ 3 πρϊτουσ γνωςτοποιοφντεσ και κατζχει το ςφνολο 
των μετοχϊν (100%) τθσ εταιρίασ MARGINPLUS INVESTMENTS LTD. 

 

- ΓΤ.ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε.: 7,19% 

Θ εταιρεία ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε. κατζχει ςυνολικά 2.756.131 ίδιεσ μετοχζσ που αντιςτοιχοφν ςτο 7,19% του 
μετοχικοφ κεφαλαίου. Υθμειϊνεται ότι οι ίδιεσ μετοχζσ δεν ζχουν δικαίωμα ψιφου.  

Φθν 23/03/10 θ εταιρεία ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε., ςτα πλαίςια του Ο. 3556 γνωςτοποίθςε ςτο επενδυτικό κοινό ότι 
τθν 19/03/2009 υπερζβθ το 5% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ. 

 

- KAS DEPOSITORY TRUST COMPANY: 5,28% 

Θ εταιρεία KAS DEPOSITORY TRUST COMPANY ενθμζρωςε τθν 20/05/09 ότι προζβθ τθν 13/05/09 ςε αγορά 
μετοχϊν τθσ εταιρείασ  ΓΤ.ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΑΒΕΕ, με αποτζλεςμα το ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ του επί του μετοχικοφ 
κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψιφου τθσ ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΑΒΕΕ να αυξθκεί από 4,961% (ιτοι 1.902.500 δικαιϊματα 
ψιφου) ςε 5,026% (1.927.500 δικαιϊματα ψιφου).  

Ζκτοτε δεν ζχει προχωριςει ςε ςθμαντικι μεταβολι ποςοςτοφ ςτο πλαίςιο του Ο.3556. 
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- ING INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM S.A.: 5,02% 

Θ εταιρεία ING Investment Management Belgium S.A. ενθμζρωςε τθν 14/06/11 ότι προζβθ ςε αγορά μετοχϊν τθσ 
εταιρείασ  ΓΤ.ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΑΒΕΕ, με αποτζλεςμα το ςυνολικό ποςοςτό ζμμεςθσ ςυμμετοχισ τθσ επί του μετοχικοφ 
κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψιφου τθσ ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΑΒΕΕ να αυξθκεί από 4,99% (ιτοι 1.915.127 δικαιϊματα 
ψιφου) ςε 5,00% (1.918.288 δικαιϊματα ψιφου). 

Υθμειϊνεται δε ότι τθν 15/03/12 ο εν λόγω μζτοχοσ ενθμζρωςε ότι μείωςε το ςυνολικό ποςοςτό ζμμεςθσ 
ςυμμετοχισ επί του μετοχικοφ κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψιφου τθσ ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΑΒΕΕ από 5,02% (ιτοι 1.926.195 
δικαιϊματα ψιφου) ςε 4,99% (1.913.857 δικαιϊματα ψιφου). 

 

2.7.4 Ξετοχζσ παρζχουςεσ ειδικά δικαιϊματα ελζγχου 

Δεν υφίςτανται μετοχζσ τθσ Εταιρείασ που παρζχουν ςτουσ κατόχουσ τουσ ειδικά δικαιϊματα ελζγχου. 

2.7.5 Σεριοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου 

Δεν προβλζπονται ςτο καταςτατικό τθσ Εταιρείασ περιοριςμοί του δικαιϊματοσ ψιφου που απορρζουν από τισ 
μετοχζσ τθσ. 

2.7.6 Υυμφωνίεσ μετόχων τθσ Εταιρείασ 

Δεν ζχει περιζλκει ςε γνϊςθ τθσ εταιρείασ φπαρξθ ςυμφωνιϊν μεταξφ των μετόχων τθσ, οι οποίεσ ςυνεπάγονται 
περιοριςμοφσ ςτθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ ι ςτθν άςκθςθ των δικαιωμάτων ψιφου που απορρζουν από τισ 
μετοχζσ τθσ, πζραν αυτϊν που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.7.3. 

2.7.7 Μανόνεσ διοριςμοφ και αντικατάςταςθσ μελϊν Δ.Υ. και τροποποίθςθσ καταςτατικοφ 

Ρι κανόνεσ που προβλζπει το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ για το διοριςμό και τθν αντικατάςταςθ των μελϊν του 
Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ και τθν τροποποίθςθ των διατάξεϊν του δεν διαφοροποιοφνται από τα προβλεπόμενα 
ςτον Μ.Ο. 2190/1920. 

2.7.8 Αρμοδιότθτα του Δ.Υ. για τθν ζκδοςθ νζων ι για τθν αγορά ιδίων μετοχϊν 

Υφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 παρ. 1 ςτοιχ. β) του Μ.Ο. 2190/1920, το Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ 
Εταιρείασ ζχει το δικαίωμα, κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ που υπόκειται ςτισ διατυπϊςεισ 
δθμοςιότθτασ του άρκρου 7β του Μ.Ο. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ με τθν ζκδοςθ νζων 
μετοχϊν, με απόφαςι του που λαμβάνεται με πλειοψθφία τουλάχιςτον των δφο τρίτων (2/3) του ςυνόλου των μελϊν 
του. Υτθν περίπτωςθ αυτι, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μζχρι το ποςό του κεφαλαίου που είναι 
καταβλθμζνο κατά τθν θμερομθνία που χορθγικθκε ςτο Διοικθτικό Υυμβοφλιο θ εν λόγω εξουςία από τθ Γενικι 
Υυνζλευςθ. Θ ωσ άνω εξουςία του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου μπορεί να ανανεϊνεται από τθ Γενικι Υυνζλευςθ για 
χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τθν πενταετία για κάκε ανανζωςθ. 

2.7.9 Υθμαντικζσ ςυμφωνίεσ που τίκενται ςε ιςχφ, τροποποιοφνται ι λιγουν ςε περίπτωςθ αλλαγισ ελζγχου 
κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ 

Δεν υφίςτανται ςυμφωνίεσ, οι οποίεσ τίκενται ςε ιςχφ, τροποποιοφνται ι λιγουν ςε περίπτωςθ αλλαγισ ςτον 
ζλεγχο τθσ Εταιρείασ κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ. 

2.7.10 Υυμφωνίεσ με μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ι το προςωπικό τθσ Εταιρείασ 

Δεν υπάρχουν ςυμφωνίεσ τθσ Εταιρείασ με μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ ι με το προςωπικό τθσ, οι οποίεσ 
να προβλζπουν τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ειδικά ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι απόλυςθσ χωρίσ βάςιμο λόγο ι 
τερματιςμοφ τθσ κθτείασ ι τθσ απαςχόλθςισ τουσ εξαιτίασ δθμόςιασ πρόταςθσ. 

2.8 ΙΔΙΕΥ ΞΕΦΡΧΕΥ 

Θ Φακτικι Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων τθσ εταιρείασ ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε. τθσ 30/06/2010 αποφάςιςε τθν 
απόκτθςθ από τθν εταιρεία ιδίων μετοχϊν μζςω του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του α.16 
του ΜΟ 2190/1920, ποςοςτοφ μζχρι 10% του εκάςτοτε ςυνόλου των μετοχϊν τθσ (δθλαδι ςιμερα 3.835.094 μετοχζσ), 
περιλαμβανομζνων και των ζωσ τθν 30/06/2010 αποκτθκζντων βάςει των αποφάςεων των Γ.Υ. τθσ 02/06/2008 και 
11/11/2008, 2.225.900 μετοχϊν (μζςθ τιμι απόκτθςθσ 4,58 ευρϊ).  
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Ματϊτατο όριο αγοράσ ορίςτθκε θ τιμι των ενόσ ευρϊ και πενιντα τεςςάρων λεπτϊν (1,54) ι θ εκάςτοτε 
ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ τθσ εταιρείασ και ανϊτατο όριο θ τιμι των δεκαεπτά (17) ευρϊ ανά μετοχι. Θ εταιρεία 
δφναται να προβεί ςε αγορζσ ιδίων μετοχϊν για χρονικό διάςτθμα μζχρι και 24 μινεσ από τθν απόφαςθ τθσ Γενικισ 
Υυνζλευςθσ, δθλαδι μζχρι και 30/06/2012, με ςκοπό τθν βελτίωςθ των κερδϊν και του μερίςματοσ ανά μετοχι, 
διανομι εμμζςωσ κερδϊν/ζμμεςθ επιςτροφι προσ τουσ μετόχουσ κακϊσ και χρθςιμοποίθςθ ςε πικανι ςυνεργαςία ι 
και πικανι μελλοντικι εξαγορά. Σαράλλθλα, εξουςιοδοτικθκε το Διοικθτικό Υυμβοφλιο όπωσ προβεί ςε κάκε 
αναγκαία ενζργεια για τθν υλοποίθςθ τθσ αποκτιςεωσ των μετοχϊν. 

Υε εφαρμογι του άρκρου 4 παρ. 4 του υπ’ αρικμ.2273/2003 Μανονιςμοφ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν 
Μοινοτιτων και ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Μ.Ο. 2190/1920 και βάςει των ςχετικϊν αποφάςεων τθσ Ζκτακτθσ 
Γενικισ Υυνζλευςθσ των μετόχων τθσ που πραγματοποιικθκε κατά τθν 02/06/2008, όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν από 
τθν Ζκτακτθ Γενικι Υυνζλευςθ τθσ 11/11/2008, και του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, θ εταιρεία απζκτθςε ςυνολικά 
2.225.900 ίδιεσ μετοχζσ με μζςθ τιμι 4,58 ευρϊ που αντιςτοιχοφν ςτο 5,80% του μετοχικοφ κεφαλαίου.  

Αντίςτοιχα με βάςθ τθν Φακτικι Γενικι Υυνζλευςθ τθσ 30/6/2010 θ εταιρεία απζκτθςε: 

α) εντόσ του 2010, 204.624 ίδιεσ μετοχζσ με μζςθ τιμι κτίςεωσ περί τα 3,22 ευρϊ που αντιςτοιχοφν ςτο 0,53% του 
μετοχικοφ κεφαλαίου.  

β) εντόσ του 2011, 325.607 ίδιεσ μετοχζσ με μζςθ τιμι κτίςεωσ περί τα 2,80 ευρϊ που αντιςτοιχοφν ςτο 0,85 του 
μετοχικοφ κεφαλαίου. 

Υυνολικά, από τθν αρχι των προγραμμάτων αγοράσ ιδίων μετοχϊν θ εταιρεία κατζχει 2.756.131 ίδιεσ μετοχζσ με 
μζςθ τιμι περί τα 4,27 ευρϊ που αντιςτοιχοφν ςτο 7,187% του μετοχικοφ κεφαλαίου. 
 

2.9 ΞΕΦΑΓΕΟΕΥΦΕΤΑ ΓΕΓΡΟΡΦΑ 

Υτα πλαίςια τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ του και ςτοχεφοντασ ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ του προϊοντικοφ του 
χαρτοφυλακίου του κλάδου τθσ επιλεκτικισ διανομισ, ο μιλοσ Υαράντθ αναλαμβάνει τθν αντιπροςϊπευςθ του 
οίκου La Prairie Switzerland ςτθν Ελλάδα, ενϊ οι λεπτομζρειεσ τθσ ςυνεργαςίασ αναμζνεται να κακοριςτοφν ςτο 
αμζςωσ προςεχζσ μζλλον. 

Ρ οίκοσ La Prairie ζχει ιςτορία 80 ετϊν, ενϊ τα προϊόντα του κατατάςςονται μεταξφ των κορυφαίων προϊόντων 
προςωπικισ περιποίθςθσ και φροντίδασ. Θ γκάμα του οίκου La Prairie περιλαμβάνει προϊόντα φροντίδασ προςϊπου, 
ματιϊν και ςϊματοσ κακϊσ επίςθσ make up και αρϊματα.  

Ρ μιλοσ Υαράντθ με τθν ςυμφωνία τθσ διανομισ των προϊόντων του οίκου La Prairie αναμζνει μια αφξθςθ του 
κφκλου εργαςιϊν του, τθσ τάξεωσ των οκτϊ ζωσ δζκα εκατομμυρίων ευρϊ ςε ετιςια βάςθ και ενίςχυςθ τθσ 
κερδοφορίασ του ςτο κανάλι τθσ επιλεκτικισ διανομισ.  

 

2.10 ΔΘΝΩΥΘ ΕΦΑΙΤΙΜΘΥ ΔΙΑΜΧΒΕΤΟΘΥΘΥ 

Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ εταιρείασ με βάςθ τισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από το άρκρο 2 παρ.2 του 
Ο.3873/10 δθλϊνει τα ακόλουκα: 

Θ Γρ. Υαράντθσ ΑΒΕΕ εφαρμόηει κανόνεσ και πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ οι οποίοι ςυνοψίηονται ςτον 
Μϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ που ζχει θ ίδια ςυντάξει, λαμβάνοντασ υπόψιν τα νομοκετιματα του κράτουσ και 
τισ ςχετικζσ οδθγίεσ των αρμοδίων φορζων που ζχουν εξαγγελκεί ζωσ και τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ δθλϊςεωσ. 

Ρ Μϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Γρ. Υαράντθσ ΑΒΕΕ βρίςκεται ςτθν διάκεςθ κάκε ενδιαφερόμενου ςτθν 
εταιρικι ιςτοςελίδα:  http://ir.sarantis.gr/el-gr/intro/our-responsibility 

Θ εταιρεία ζχει ςυςτιςει Εκτελεςτικι Επιτροπι (βλζπε Μϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ κεφ.4 παρ.4.1), ςτθν 
οποία προΐςταται ο Διευκφνων Υφμβουλοσ και ςυμμετζχουν οι ζξι διευκυντζσ του βαςικοφ ιςτοφ τθσ εταιρείασ και 
κατά περίπτωςθ οι αρμόδιοι διευκυντζσ των Business Units. Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι αποτελεί ςυλλογικό όργανο 
διοίκθςθσ τθσ εταιρείασ με αμιγϊσ εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ και εποπτικό ρόλο επί τρεχόντων ηθτθμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ.  

Θ εταιρεία ζχει ςυςτιςει Επιτροπι Ελζγχου (βλζπε Μϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ κεφ.3 παρ.3.1), ςτθν οποία 
προΐςταται ζνα ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Υ. αναφζρεται ςτο Δ.Υ. και απαρτίηεται από τρία μθ-
εκτελεςτικά μζλθ, δφο εκ των οποίων είναι ανεξάρτθτα. Θ Επιτροπι Ελζγχου αξιολογεί τθ γενικότερθ 
αποτελεςματικότθτα των εςωτερικϊν ελζγχων και του ςυςτιματοσ εκτίμθςθσ κινδφνων.   

http://ir.sarantis.gr/el-gr/intro/our-responsibility
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Θ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου ζχει τθν ευκφνθ τθσ διεξαγωγισ ελζγχων, τθν υποβολι προτάςεων, τθν 
επικοινωνία των αποτελεςμάτων και τον ζλεγχο τθσ λιψθσ διορκωτικϊν ενεργειϊν όπου απαιτείται. Αξιολογεί τουσ 
πικανοφσ κινδφνουσ που εντοπίηονται κατά τθν διενζργεια των ελζγχων και τουσ επικοινωνεί ςτθν Επιτροπι Ελζγχου 
και τον Διευκφνοντα Υφμβουλο, με ςτόχο τθν λιψθ κατάλλθλων μζτρων για τθν εξομάλυνςι τουσ. Ρ εςωτερικόσ 
ζλεγχοσ ωσ ςφνολο διαδικαςιϊν, μεκόδων και μθχανιςμϊν, πραγματϊνεται  από τα ςτελζχθ διοίκθςθσ και εν γζνει 
όλο το προςωπικό του οργανιςμοφ αναλόγωσ των αρμοδιοτιτων κακενόσ, εποπτεφεται από τθν Ελεγκτικι Επιτροπι, 
το Δ.Υ. και τον Διευκφνοντα Υφμβουλο και εξετάηεται για τθν αποτελεςματικότθτα και τθν πλθρότθτα – επάρκειά του, 
από το τμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου.  

Αναφορικά με τθν διαχείριςθ των κινδφνων κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι είναι επίςθσ αρμοδιότθτα τθσ 
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ο εντοπιςμόσ και θ αξιολόγθςθ των κινδφνων του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ που 
εντοπίηονται κατά τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ εταιρείασ. 

Ρι εξουςίεσ, οι υποχρεϊςεισ, τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου  τθσ Εκτελεςτικισ 
Επιτροπισ και τθσ Επιτροπισ Ελζγχου δθμοςιοποιοφνται με τον Μανονιςμό Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και 
περιγράφονται ςτον Εςωτερικό Μανονιςμό Νειτουργίασ τθσ Εταιρείασ.  

Θ εταιρεία υπάγεται ςτθν οδθγία 2004/25/ΕΜ ςχετικά με τισ δθμόςιεσ προςφορζσ εξαγοράσ.  

Υτισ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ που ςυντάςςει θ εταιρεία και δθμοςιοποιεί με τα μζςα που προβλζπει ο νόμοσ, ςτο 
κεφάλαιο 4.6.2 αναφζρεται αναλυτικά θ δομι του ομίλου.  

Θ εταιρεία δεν ζχει εκδϊςει τίτλουσ οι οποίοι να παρζχουν ειδικά δικαιϊματα ελζγχου ςτουσ κατόχουσ τουσ, επίςθσ 
δεν υφίςτανται περιοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου, οι προκεςμίεσ εξάςκθςθσ των δικαιωμάτων ψιφων είναι αυτζσ 
που ιςχφουν κατά τθν Γ.Υ. των μετόχων, δεν υφίςτανται δάνεια μετατρζψιμα ςε μετοχζσ και γενικά δεν υπάρχουν 
ςυςτιματα με τα οποία χρθματοπιςτωτικά δικαιϊματα που απορρζουν από τίτλουσ διαχωρίηονται από τθν κατοχι 
των τίτλων. Θ εταιρεία κατείχε κατά τθν 31/12/2011, 2.756.131 τεμάχια ιδίων μετοχϊν, που αντιςτοιχοφν περίπου ςτο 
7,19% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ οι οποίεσ ςτεροφνται του δικαιϊματοσ ψιφου. 

Εάν μζλοσ του Δ.Υ. αποβιϊςει, παραιτθκεί κτλ., δφναται οι εναπομείναντεσ να ορίςουν αντικαταςτάτθ, ο οποίοσ 
πρζπει να εγκρικεί από τθ επόμενθ Γ.Υ. 

Φα μζλθ του Δ.Υ. εκλζγονται – διορίηονται από τθν Γ.Υ. με απλι απαρτία (1/5) και πλειοψθφία ( ½ +1 των παρόντων). 

Φροποποίθςθ των διατάξεων του καταςτατικοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 παρ. 3 του ΜΟ 2190/20, γίνονται με 
αυξθμζνθ απαρτία (2/3) και πλειοψθφία (2/3 των παρόντων). Φροποποίθςθ λοιπϊν διατάξεων με απλι απαρτία (1/5) 
και πλειοψθφία ( ½ +1 των παρόντων). 

Φθν 31/12/2010 βριςκόταν ςε ιςχφ stock option plan για τουσ εργαηομζνουσ ςτθν εταιρεία, και επίςθσ βρίςκεται ςε 
ιςχφ απόφαςθ τθσ Γ.Υ. για απόκτθςθ ιδίων μετοχϊν (όπωσ ορίηεται από το άρκρο 16 ΜΟ.2190/20). 

Θ Γ.Υ. των μετόχων είναι το ανϊτατο όργανο τθσ Εταιρείασ. Δικαιοφται ν’ αποφαςίηει για κάκε υπόκεςθ, ενϊ θ 
απόφαςι τθσ δεςμεφει και τουσ απόντεσ ι διαφωνοφντεσ μετόχουσ. Θ Γενικι Υυνζλευςθ προεδρεφεται προςωρινά 
από τον Σρόεδρο του Δ.Υ., ο οποίοσ με ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία μεριμνά ϊςτε να εκλεχκεί ο τακτικόσ Σρόεδροσ και ο 
Γραμματζασ τθσ Γ.Υ. Χποχρζωςθ τθσ Γ.Υ. είναι να λαμβάνει αποφάςεισ για όλα τα ηθτιματα που υποβάλλονται ς’ 
αυτιν, ενϊ είναι θ μόνθ αρμόδια για να αποφαςίηει τα εξισ: α) για τισ τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ 
ςυμπεριλαμβανομζνου των μεταβολϊν κεφαλαίου, β) για τθν εκλογι των μελϊν του Δ.Υ, των ελεγκτϊν και τον 
κακοριςμό τθσ αμοιβισ τουσ. Βάςθ του άρκρου 10 του καταςτατικοφ εξαιρείται θ εκλογι των μελϊν του πρϊτου Δ.Υ., 
ενϊ βάςθ του άρκρου 12 του καταςτατικοφ εξαιρείται θ εκλογι ςυμβοφλων του Δ.Υ. προσ αναπλιρωςθ κενϊν κζςεων 
που προζκυψαν λόγω κανάτου, παραιτιςεωσ ι εκπτϊςεωσ, γ) για τθν ζγκριςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, δ) για 
τθν διάκεςθ των ετθςίων κερδϊν, ε) για τθν ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου (ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ΜΟ 2190/20, 
ςτ) για τισ περιπτϊςεισ ςυγχωνεφςεωσ, διαςπάςεωσ, μετατροπισ, αναβιϊςεωσ, παρατάςεωσ ι διαλφςεωσ τθσ 
εταιρεία και η) για τον διοριςμό εκκακαριςτϊν. 

Φο Δ.Υ. τθσ Γρ. Υαράντθσ ΑΒΕΕ  όπωσ ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα κατά τθν πρϊτθ μετά τθν εκλογι του ςυνεδρίαςθ τθν 
1θ Δεκεμβρίου 2011 απαρτίηεται από 10 (δζκα) μζλθ. Φα 5 (πζντε) από αυτά είναι μθ εκτελεςτικά, ενϊ 2 (δφο) εκ των 
μθ εκτελεςτικϊν είναι παράλλθλα και ανεξάρτθτα μζλθ. Φο Δ.Υ. εκπροςωπεί τθν εταιρεία ενϊπιον πάςθσ αρχισ και 
είναι αρμόδιο να αποφαςίηει για κάκε τι που αφορά τθν διοίκθςθ, τθν διαχείριςθ τθσ περιουςίασ και εν γζνει ότι 
αφορά τθν επιδίωξθ του ςκοποφ τθσ εταιρείασ.  

Φο Διοικθτικό τθσ Υυμβοφλιο, ςτθ ςυνεδρίαςι του τθσ 15θσ Φεβρουαρίου 2011, εξζλεξε νζο ανεξάρτθτο μθ 
εκτελεςτικό μζλοσ του, τον κ. Υουριαδάκθ Εμμανουιλ, ςε αντικατάςταςθ του παραιτθκζντοσ κ. Ξπόμπολα Φωτίου. 

Φο Διοικθτικό τθσ Υυμβοφλιο, ςτθ ςυνεδρίαςι του τθσ 12θσ Απριλίου 2011, εξζλεξε νζο ανεξάρτθτο μθ 
εκτελεςτικό μζλοσ του, τον κ. Ευςτακίου Δθμιτριο, ςε αντικατάςταςθ του παραιτθκζντοσ κ. Μοντίδθ Οικολάου. 



 

 

19 ΕΦΘΥΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΥΘ ΧΤΘΥΕΩΥ 2011  (1/1/2011 – 31/12/2011) 

Φο νζο Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ εταιρείασ ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε. όπωσ ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα κατά τθν πρϊτθ μετά 
τθν εκλογι του ςυνεδρίαςθ τθν 1θ Δεκεμβρίου 2011 ζχει ωσ εξισ: 

Γρθγόριοσ Υαράντθσ του Σανταηι, Σρόεδροσ του Δ.Υ, εκτελεςτικό μζλοσ. 

Μυριάκοσ Υαράντθσ του Σανταηι, Αντιπρόεδροσ και Διευκφνων Υφμβουλοσ, εκτελεςτικό μζλοσ. 

Σανταηισ Υαράντθσ του Γρθγορίου, μθ εκτελεςτικό μζλοσ. 

Αικατερίνθ Υαράντθ του Σανταηι, μθ εκτελεςτικό μζλοσ. 

Αντϊνιοσ Αγιοςτρατίτθσ του Ξιλτιάδθ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Υ. 

Μωνςταντίνοσ Τοηακζασ του Σζτρου, εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ.  

Μωνςταντίνοσ Υταματίου του Φωκίωνοσ, εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ. 

Οικόλαοσ Ευαγγζλου του Σαντελι, εκτελεςτικό Ξζλοσ Δ.Υ. 

Εμμανουιλ Υουριαδάκθσ του Ιωάννθ, Ανεξάρτθτο και μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Υ.  

Δθμιτριοσ Ευςτακίου του Μων/νου, Ανεξάρτθτο και μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Υ. 

Φα μζλθ του ΔΥ ενεργοφν με ακεραιότθτα και προσ το ςυμφζρον τθσ εταιρείασ και διαφυλάςςουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα των μθ δθμοςίωσ διακζςιμων πλθροφοριϊν εφαρμόηοντασ τον Εςωτερικό Μανονιςμό Νειτουργίασ 
τθσ εταιρείασ, ςτον οποίο αναφζρονται οι πολιτικζσ διαχείριςθσ ςυγκροφςεωσ ςυμφερόντων ανάμεςα ςτα μζλθ του 
ΔΥ και τθν εταιρεία, αλλά και οι πολιτικζσ προςταςίασ του απορριτου των πλθροφοριϊν. 

Φο Δ.Υ. ςυνεδριάηει τακτικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ εταιρείασ και των κεμάτων προσ διευκζτθςθ και τουλάχιςτον 
μια φορά τον μινα. Ρ Οομικόσ Υφμβουλοσ τθσ εταιρείασ ο οποίοσ είναι και εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Υ. τθρεί τα 
πρακτικά των ςυνεδριάςεων. Υθμειϊνεται ότι ςτθν χριςθ 2011 οι παρουςίεσ των εκτελεςτικϊν και μθ εκτελεςτικϊν 
μελϊν ανιλκαν ςε ποςοςτό άνω του 90% και των ανεξάρτθτων μθ εκτελεςτικϊν ςε ποςοςτό περί του 20% των 
ςυνεδριάςεων. 

Φα μζλθ του Δ.Υ. ζχουν το δικαίωμα να ηθτοφν από τθν Διοίκθςθ μζςω του Διευκφνοντοσ Υυμβοφλου κάκε 
πλθροφορία που κεωροφν απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. 

Φα εκτελεςτικά μζλθ κακϊσ και θ Επιτροπι Ελζγχου ενθμερϊνουν το Δ.Υ. αναφορικά με τισ επιχειρθματικζσ εξελίξεισ 
και τουσ ςθμαντικότερουσ κινδφνουσ ςτουσ οποίουσ είναι εκτεκειμζνθ θ εταιρεία, κακϊσ επίςθσ και τισ αλλαγζσ που 
ςυμβαίνουν ςτθν νομοκεςία. 

Φα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Υ. ζχουν επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ διαφορετικζσ του αντικειμζνου τθσ 
εταιρείασ. Από τα υπόλοιπα μζλθ μόνον ο Οομικόσ Υφμβουλοσ με τθν ιδιότθτά του ωσ δικθγόροσ εξαςκεί τθν 
δικθγορίαν. 

 

Ξαροφςι, 19 Ξαρτίου 2012 

Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΣΤΡΕΔΤΡΥ ΦΡΧ 
ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ 

 

O ΑΟΦΙΣΤΡΕΔΤΡΥ ΦΡΧ 
ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ & 

ΔΙΕΧΘΧΟΩΟ ΥΧΞΒΡΧΝΡΥ 

 

Ρ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΥ 
ΔΙΕΧΘΧΟΦΘΥ 

& ΞΕΝΡΥ Δ.Υ. 

 

ΓΤΘΓΡΤΘΥ ΥΑΤΑΟΦΘΥ 

 

ΜΧΤΙΑΜΡΥ ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΥ ΤΡΗΑΜΕΑΥ 

Α.Δ.Φ. Χ 080619/03 Α.Δ.Φ.  ΑΙ 597050/2010 Α.Δ.Φ. Τ 534498/94 
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3. ΕΜΘΕΥΘ ΕΝΕΓΧΡΧ ΑΟΕΠΑΤΦΘΦΡΧ ΡΤΜΩΦΡΧ ΕΝΕΓΜΦΘ ΝΡΓΙΥΦΘ 

 

Σροσ τουσ μετόχουσ τθσ ««ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε.»» 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ «ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε.» και 

των κυγατρικϊν τθσ, που αποτελοφνται από τθν εταιρικι και ενοποιθμζνθ κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31θσ 

Δεκεμβρίου 2011, τισ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων 

και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν 

αρχϊν και μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. 

 

Εσθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων 

οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν 

υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ 

απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων 

απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 

 

Εσθύνη τοσ Ελεγκτή 

Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν 

καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ.  Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Ελζγχου. Φα 

πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε 

τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ρ ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για 

τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ρι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ 

εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, που  

οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Ματά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ 

εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων 

οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ 

περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ 

εταιρείασ. Ρ ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων 

που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ 

ςυνολικισ παρουςίαςθσ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων. Σιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά 

τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 

 

Γνώμη 

Ματά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από 
κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ «ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε.» και των κυγατρικϊν αυτισ κατά τθν 31θ 
Δεκεμβρίου 2011 και τθ χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τουσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 
θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

Αναυορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

α) Υτθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου περιλαμβάνεται διλωςθ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, θ οποία 
παρζχει τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που ορίηονται ςτθν παράγραφο 3δ του άρκρου 43α του Μ.Ο 2190/1920. 
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β)  Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ 
Υυμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων 
από τα άρκρα 43α, 108 και 37 του Μ.Ο. 2190/1920. 

 

          Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

          Λεωυ. Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκεσή 

          ΑΜ ΣΟΕΛ:  148 

 Αθήνα, 27 Μαρτίοσ 2012 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Εσάγγελος Ν. Παγώνης 

Α.Μ./ΣΟΕΛ: 14211 
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4. ΕΦΘΥΙΕΥ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ 

 

 

ΕΦΘΥΙΕΥ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΕΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ  

ΦΘΥ 31θσ Δεκεμβρίου 2011 

  

Χπεφκυνοι για τθν κατάρτιςθ των Ετιςιων Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων τθσ χριςεωσ 2011 (01/01/2011 – 

31/12/2011) είναι οι υπογράφοντεσ ςτο τζλοσ των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων. 
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4.1 ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΘΕΥΘΥ  

   ΡΞΙΝΡΥ ΕΦΑΙΤΕΙΑ 

  Υθμείωςθ 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΡ          

Ξθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία  85.957.840,92 80.820.267,41 118.702.232,77 91.420.189,66 

Ενςϊματα πάγια 4.10.16 37.863.179,00 39.434.517,95 31.244.177,05 31.933.649,56 

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 4.10.16 16.823.734,87 11.569.804,57 5.290.798,49 5.574.819,28 

Χπεραξία επιχειριςεωσ 4.10.2 6.142.060,31 4.741.211,22 1.365.130,32 0,00 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 4.10.11 1.604.540,30 2.123.339,36 1.153.763,69 1.424.462,79 

Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ 
επιχειριςεισ 

4.10.20 16.874.029,42 17.434.539,04 73.376.713,61 47.794.426,64 

Χρθματοοικονομικά Υτοιχεία Διακζςιμα προσ 
Σϊλθςθ 

4.9.3 6.323.091,92 5.214.390,00 6.087.541,92 4.480.250,00 

Νοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ  327.205,10 302.465,28 184.107,69 212.581,39 

Μυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία  154.746.967,45 160.800.788,59 84.932.483,05 93.444.999,30 

Αποκζματα 4.10.3 37.425.650,69 33.680.638,84 18.775.803,44 16.046.650,71 

Εμπορικζσ απαιτιςεισ 4.10.4 71.684.057,45 71.872.216,33 33.023.694,82 36.339.277,07 

Νοιπζσ απαιτιςεισ  4.10.4 6.282.643,79 5.190.026,21 2.824.580,55 2.947.971,70 

Φαμειακά διακζςιμα  4.10.5 38.146.313,04 47.159.692,28 29.819.289,36 35.725.644,29 

Χρθματοοικονομικά Υτοιχεία ςε εφλογθ αξία 
μζςω αποτελεςμάτων 

4.10.6 169.400,00 1.931.254,64 169.400,00 1.931.254,64 

Ξεταβατικοί λογ. ενεργ.  1.038.902,48 966.960,29 319.714,88 454.200,89 

Υφνολο Ενεργθτικοφ  240.704.808,37 241.621.056,00 203.634.715,82 184.865.188,96 

ΙΔΙΑ ΜΕΦΑΝΑΙΑ  Ξετόχων τθσ Ξθτρικισ:          

Ξετοχικό κεφάλαιο 4.10.14 59.060.447,60 59.060.447,60 59.060.447,60 59.060.447,60 

Αποκεματικό υπζρ το άρτιο  39.252.195,98 39.252.195,98 39.252.195,98 39.252.195,98 

Αποκεματικά  -23.274.187,20 -18.438.935,83 -21.294.786,15 -16.946.095,75 

Μζρδθ (ηθμιζσ) εισ νζον  51.487.492,33 44.333.921,48 -16.173.956,20 -36.710.881,87 

Υφνολο Ιδίων Μεφαλαίων Ιδιοκτθτϊν 
Ξθτρικισ 

 126.525.948,71 124.207.629,23 60.843.901,23 44.655.665,96 

Ξθ ελζγχουςα ςυμμετοχι:  0,00 11.607,28 0,00 0,00 

Υφνολο Ιδίων Μεφαλαίων  126.525.948,71 124.219.236,51 60.843.901,23 44.655.665,96 

ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ          

Ξακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  21.120.839,72 43.918.791,69 19.181.643,83 41.607.431,00 

Δάνεια 4.10.9 17.000.000,00 39.500.000,00 17.000.000,00 39.500.000,00 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 4.10.11 135.830,40 35.712,06 0,00 0,00 

Σροβλζψεισ για παροχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ 
μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία 

4.10.18 1.317.181,00 1.529.447,50 1.295.498,00 1.514.367,00 

Σροβλζψεισ - Ξακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 4.10.8 2.667.828,32 2.853.632,13 886.145,83 593.064,00 

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  93.058.019,94 73.483.027,80 123.609.170,76 98.602.092,00 

Σρομθκευτζσ  4.10.7 41.940.668,05 38.831.379,18 21.467.173,22 21.461.485,67 

Νοιπζσ υποχρεϊςεισ 4.10.7 3.520.917,80 3.418.542,38 58.848.853,17 54.498.365,68 

Φόροσ ειςοδιματοσ - λοιποί φόροι πλθρωτζοι  1.552.853,96 2.144.220,46 320.418,18 570.773,46 

Δάνεια 4.10.9 42.586.696,05 24.504.310,04 42.500.000,00 21.500.000,00 

Ξεταβατικοί λογ. πακθτικοφ  3.456.884,09 4.584.575,74 472.726,19 571.467,19 

Υφνολο Ιδίων Μεφαλαίων και Χποχρεϊςεων  240.704.808,37 241.621.056,00 203.634.715,82 184.865.188,96 
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4.2 ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΥΧΟΡΝΙΜΩΟ ΕΥΡΔΩΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΡΞΙΝΡΥ ΕΦΑΙΤΕΙΑ 

 
 01/01 – 31/12/11 01/01 – 31/12/10 

01/01 – 
31/12/11 

01/01 – 
31/12/10 

  
Υθμεί
ωςθ 

Υυνεχιηόμενεσ 
Δραςτ/τεσ 

Διακοπεί
ςεσ 

Δραςτ/τε
σ  

Υφνολο 
Δραςτ/των 

Υυνεχιηόμενεσ 
Δραςτ/τεσ 

Διακοπείςεσ 
Δραςτ/τεσ  

Υφνολο 
Δραςτ/των 

 
 

Ζςοδα 4.10.1 221.293.392,75 - 221.293.392,75 220.007.409,82 3.333.013,40 223.340.423,22 89.282.711,01 92.817.635,19 

Μόςτοσ πωλιςεων 4.10.13 (115.744.235,92) - (115.744.235,92) 111.923.446,19 1.738.250,39 113.661.696,58 (52.961.641,69) 52.300.519,88 

Ξικτά κζρδθ εκμεταλλεφςεωσ  105.549.156,82 - 105.549.156,82 108.083.963,64 1.594.763,00 109.678.726,64 36.321.069,32 40.517.115,31 

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ  5.606.084,09 - 5.606.084,09 7.578.600,84 21.174,70 7.599.775,55 1.546.203,78 2.513.253,88 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 4.10.13 (12.825.849,59) - (12.825.849,59) 14.478.838,85 267.799,03 14.746.637,89 (5.964.054,71) 6.267.211,57 

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 4.10.13 (82.560.568,96) - (82.560.568,96) 83.638.384,28 1.411.093,15 85.049.477,43 (32.484.284,96) 35.060.918,52 

Μζρδθ (ηθμίεσ) εκμεταλλεφςεωσ  15.768.822,37 - 15.768.822,37 17.545.341,35 -62.954,48 17.482.386,87 (581.066,57) 1.702.239,10 

Απομείωςθ Θυγατρικισ 
εταιρίασ 

 - - - 0,00 0,00 0,00 - -510.000,00 

Αναςτροφι Ηθμίασ Απομείωςθσ 
Θυγατρικισ εταιρίασ 

4.10.20 - - - - - - 25.628.505,61 - 

Χρθματοοικονομικά ζςοδα-
ζξοδα 

 (3.115.694,12) - (3.115.694,12) -785.463,01 -1.341.133,42 -2.126.596,43 (4.401.536,10) -4.247.896,37 

Μζρδοσ (ηθμία) προ φόρων   12.653.128,25 - 12.653.128,25 16.759.878,34 -1.404.087,90 15.355.790,44 20.645.902,94 -3.055.657,27 

Φόροσ ειςοδιματοσ  4.10.10 (2.337.073,65) - (2.337.073,65) 3.384.915,74 0,00 3.384.915,74 - 0,00 

Αναβαλλόμενοι φόροι  4.10.11 (577.042,07) - (577.042,07) -288.260,08 0,00 -288.260,08 (270.699,10) -81.971,17 

Μζρδοσ (ηθμία) μετά τθν 
αφαίρεςθ φόρου  

 9.739.012,53 - 9.739.012,53 13.663.222,68 -1.404.087,90 12.259.134,77 20.375.203,84 -2.973.686,10 

Ζκτακτθ Ειςφορά  - - - 438.973,01 0,00 438.973,01 - 124.823,41 

Μζρδοσ (ηθμία) μετά τθν 
αφαίρεςθ φόρου (A) 

 9.739.012,53 - 9.739.012,53 13.224.249,67 -1.404.087,90 11.820.161,76 20.375.203,84 -3.098.509,51 

Ξετόχουσ τθσ μθτρικισ  9.735.874,39 - 9.735.874,39 13.219.708,20 -1.404.087,90 11.815.620,29 20.375.203,84 -3.098.509,51 

Ξθ ελζγχουςα ςυμμετοχι  3.138,14 - 3.138,14 4.541,47 0,00 4.541,47 - 0,00 

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά 
από φόρουσ (Β)  

 (6.664.689,78) - (6.664.689,78) -2.292.925,25 0,00 -2.292.925,25 (3.539.679,88) -1.538.972,47 

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα 
μετά από φόρουσ (Α)+(Β) 

 3.074.322,75 - 3.074.322,75 10.931.324,41 -1.404.087,90 9.527.236,51 16.835.523,96 -4.637.481,98 

Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ   3.071.184,60 - 3.071.184,60 10.926.782,94 -1.404.087,90 9.522.695,04 - - 

Ξθ ελζγχουςα ςυμμετοχι  3.138,14 - 3.138,14 4.541,47 0,00 4.541,47 - - 

Μζρδθ (ηθμίεσ) κατά μετοχι που 
αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ 
μθτρικισ για τθν περίοδο 

 0,2539 - 0,2539 0,3447 -0,0366 0,3081 0,5313 -0,0808 
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4.2.1 Ανάλυςθ λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων μετά από φόρουσ Ρμίλου – Ξθτρικισ  

 

  μιλοσ  Εταιρεία 

  01/01 – 31/12/11 01/01 – 31/12/10 01/01 – 31/12/11 01/01 – 31/12/10 

  
Υυνεχιηόμενεσ 

Δραςτ/τεσ 
Διακοπείςεσ 
Δραςτ/τεσ  

Υφνολο 
Δραςτ/των 

Υυνεχιηόμενεσ 
Δραςτ/τεσ 

Διακοπείςεσ 
Δραςτ/τεσ  

Υφνολο 
Δραςτ/των 

Υυνεχιηόμενεσ 
Δραςτ/τεσ 

Διακοπείςεσ 
Δραςτ/τεσ  

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ  
χρθματοοικονομικά ςτοιχεία  -4.026.240,86 0,00 -4.026.240,86 -2.034.761,13 0,00 -2.034.761,13 -3.539.679,88 -1.538.972,47 

Υυναλλαγματικζσ διαφορζσ  
από μετατροπι ςε euro -2.638.448,93 0,00 -2.638.448,93 -258.164,13 0,00 -258.164,13 0,00 0,00 

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά 
από φόρουσ  -6.664.689,79 0,00 -6.664.689,79 -2.292.925,25 0,00 -2.292.925,25 -3.539.679,88 -1.538.972,47 

 

 

 

4.3 ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΞΕΦΑΒΡΝΩΟ ΙΔΙΩΟ ΜΕΦΑΝΑΙΩΟ ΣΕΤΙΡΔΡΧ ΦΡΧ ΡΞΙΝΡΧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Αποδιδόμενα ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ 

Ξθ 
ελζγχουςα 
ςυμμετοχι 

Υφνολο 

Ποσά σε € 

Ξετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά από 
ζκδοςθ 

μετοχϊν υπζρ 
το άρτιο  

Αποκεματικό 
Αναπροςαρμογϊν 

και λοιπά 
αποκεματικά  

Χπόλοιπο 
κερδϊν 
ηθμιϊν  

Υφνολο 

Χπόλοιπα κατά τθν 1θ Ιανουαρίου 2010 59.060.447,60 39.252.195,98    -15.927.411,90 33.193.861,54 115.579.093,22 7.065,81 115.586.159,03 

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ               

Μακαρά κζρδθ χριςθσ       11.815.620,29 11.815.620,29 4.541,47 11.820.161,76 

Νοιπά ςυγκεντρωτικά ζςοδα               

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά 
ςτοιχεία      -2.034.761,13   -2.034.761,13   -2.034.761,13 

Υυναλλαγματικζσ διαφορζσ        -258.164,13 -258.164,13   -258.164,13 

Διαγραφι δικαιωμάτων μειοψθφίασ λόγω 
εξαγοράσ  ποςοςτοφ κυγατρικισ          0,00   0,00 

Υφνολο λοιπϊν ςυγκεντρωτικϊν εςόδων 0,00 0,00 -2.034.761,13 -258.164,13 -2.292.925,25 0,00 -2.292.925,25 

Υυνολικά ςυγκεντρωτικά ζςοδα μετά από 
φόρουσ 0,00 0,00 -2.034.761,13 11.557.456,17 9.522.695,04 4.541,47 9.527.236,51 

Νοιπζσ ςυναλλαγζσ καταχωρθμζνεσ ςτα Κδια 
κεφάλαια               

Αγορζσ ιδίων μετοχϊν     -662.546,68   -662.546,68   -662.546,68 

Διανεμθκζντα μερίςματα       -383.509,40 -383.509,40   -383.509,40 

Υχθματιςμόσ αποκεματικϊν     294.340,60 -294.340,60 0,00   0,00 

Stock options     -108.556,72 260.453,78 151.897,06   151.897,06 

Υφνολο λοιπϊν ςυναλλαγϊν 0,00 0,00 -476.762,80 -417.396,22 -894.159,02 0,00 -894.159,02 

Χπόλοιπα κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 59.060.447,60 39.252.195,98 -18.438.935,83 44.333.921,48 124.207.629,24 11.607,28 124.219.236,51 
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Χπόλοιπα κατά τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 59.060.447,60 39.252.195,98 -18.438.935,83 44.333.921,48 124.207.629,24 11.607,28 124.219.236,51 

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ               

Μακαρά κζρδθ χριςθσ       9.735.874,39 9.735.874,39 3.138,14 9.739.012,53 

Νοιπά ςυγκεντρωτικά ζςοδα               

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά 
ςτοιχεία      -4.026.240,86   -4.026.240,86   -4.026.240,86 

Υυναλλαγματικζσ διαφορζσ        -2.638.448,93 -2.638.448,93   -2.638.448,93 

Διαγραφι δικαιωμάτων μειοψθφίασ λόγω 
εξαγοράσ ποςοςτοφ κυγατρικισ          0,00   0,00 

Υφνολο λοιπϊν ςυγκεντρωτικϊν εςόδων 0,00 0,00 -4.026.240,86 -2.638.448,93 -6.664.689,78 0,00 -6.664.689,78 

Υυνολικά ςυγκεντρωτικά ζςοδα μετά από 
φόρουσ 0,00 0,00 -4.026.240,86 7.097.425,46 3.071.184,60 3.138,14 3.074.322,75 

Νοιπζσ ςυναλλαγζσ καταχωρθμζνεσ ςτα Κδια 
κεφάλαια               

Αγορζσ ιδίων μετοχϊν     -912.499,32   -912.499,32   -912.499,32 

Διανεμθκζντα μερίςματα       0,00 0,00   0,00 

Διαγραφι δικαιωμάτων μειοψθφίασ λόγω 
εξαγοράσ ποςοςτοφ κυγατρικισ       -85.254,58 -85.254,58 -14.745,42 -100.000,00 

Υχθματιςμόσ αποκεματικϊν     -149.400,04 149.400,04 0,00   0,00 

Ζξοδα αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου       -8.000,07 -8.000,07   -8.000,07 

Stock options     252.888,84 0,00 252.888,84   252.888,84 

Υφνολο λοιπϊν ςυναλλαγϊν 0,00 0,00 -809.010,52 56.145,39 -752.865,13 -14.745,42 -767.610,55 

 

Χπόλοιπα κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2011 59.060.447,60 39.252.195,98 -23.274.187,20 51.487.492,33 126.525.948,71 0,00 126.525.948,71 
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4.4 ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΞΕΦΑΒΡΝΩΟ ΙΔΙΩΟ ΜΕΦΑΝΑΙΩΟ ΣΕΤΙΡΔΡΧ ΦΘΥ ΕΦΑΙΤΙΑΥ 

 

 

  Αποδιδόμενα ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ 

Ξθ 
ελζγχουςα 
ςυμμετοχι 

Υφνολο 

Ποσά σε € 

Ξετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά από 
ζκδοςθ 

μετοχϊν υπζρ 
το άρτιο  

Αποκεματικό 
Αναπροςαρμογϊν και 

λοιπά αποκεματικά  

Χπόλοιπο 
κερδϊν ηθμιϊν  

Υφνολο 

Χπόλοιπα κατά τθν 1θ Ιανουαρίου 2010 59.060.447,60 39.252.195,98 -14.930.360,48 -33.194.976,14 50.187.306,96 0.00 50.187.306,96 

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ               

Μακαρά κζρδθ χριςθσ       -3.098.509,51 -3.098.509,51   -3.098.509,51 

Νοιπά ςυγκεντρωτικά ζςοδα               

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία      -1.538.972,47   -1.538.972,47   -1.538.972,47 

Υυναλλαγματικζσ διαφορζσ          0,00   0,00 

Διαγραφι δικαιωμάτων μειοψθφίασ λόγω εξαγοράσ του 
ποςοςτοφ          0,00   0,00 

Υφνολο λοιπϊν ςυγκεντρωτικϊν εςόδων 0,00 0,00 -1.538.972,47 0,00 -1.538.972,47 0,00 -1.538.972,47 

Υυνολικά ςυγκεντρωτικά ζςοδα μετά από φόρουσ 0,00 0,00 -1.538.972,47 -3.098.509,51 -4.637.481,98 0,00 -4.637.481,98 

Νοιπζσ ςυναλλαγζσ καταχωρθμζνεσ ςτα Κδια κεφάλαια               

Αγορζσ ιδίων μετοχϊν     -662.546,68   -662.546,68   -662.546,68 

Διανεμθκζντα μερίςματα       -383.509,40 -383.509,40   -383.509,40 

Υχθματιςμόσ αποκεματικϊν     294.340,60 -294.340,60 0,00   0,00 

Stock options     -108.556,72 260.453,78 151.897,06   151.897,06 

Υφνολο λοιπϊν ςυναλλαγϊν 0,00 0,00 -476.762,80 -417.396,22 -894.159,02 0,00 -894.159,02 

Χπόλοιπα κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 59.060.447,60 39.252.195,98 -16.946.095,75 -36.710.881,87 44.655.665,96 0,00 44.655.665,96 

                

Χπόλοιπα κατά τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 59.060.447,60 39.252.195,98 -16.946.095,75 -36.710.881,87 44.655.665,96 0,00 44.655.665,96 

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ               

Μακαρά κζρδθ χριςθσ       20.375.203,84 20.375.203,84   20.375.203,84 

Νοιπά ςυγκεντρωτικά ζςοδα               

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία      -3.539.679,88   -3.539.679,88   -3.539.679,88 

Υυναλλαγματικζσ διαφορζσ          0,00   0,00 

Διαγραφι δικαιωμάτων μειοψθφίασ λόγω εξαγοράσ του 
ποςοςτοφ          0,00   0,00 

Υφνολο λοιπϊν ςυγκεντρωτικϊν εςόδων 0,00 0,00 -3.539.679,88 0,00 -3.539.679,88 0,00 -3.539.679,88 

Υυνολικά ςυγκεντρωτικά ζςοδα μετά από φόρουσ 0,00 0,00 -3.539.679,88 20.375.203,84 16.835.523,96 0,00 16.835.523,96 

Νοιπζσ ςυναλλαγζσ καταχωρθμζνεσ ςτα Κδια κεφάλαια               

Αγορζσ ιδίων μετοχϊν     -912.499,32   -912.499,32   -912.499,32 

Διανεμθκζντα μερίςματα         0,00   0,00 

Επίδραςθ Απορρόφθςθσ κυγατρικισ       12.321,79 12.321,79   12.321,79 

Υχθματιςμόσ αποκεματικϊν     -149.400,04 149.400,04 0,00   0,00 

Stock options     252.888,84   252.888,84   252.888,84 

Υφνολο λοιπϊν ςυναλλαγϊν 0,00 0,00 -809.010,52 161.721,83 -647.288,69 0,00 -647.288,69 

Χπόλοιπα κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2011 59.060.447,60 39.252.195,98 -21.294.786,15 -16.173.956,20 60.843.901,23 0,00 60.843.901,23 
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4.5 ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΦΑΞΕΙΑΜΩΟ ΤΡΩΟ 

 

ΡΞΙΝΡΥ Θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ 

  01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 

Νειτουργικζσ Δραςτθριότθτεσ         

Μζρδθ (ηθμίεσ) προ φόρων (ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) 12.653.128,25 16.759.878,34 20.645.902,94 -3.055.657,27 

Μζρδθ (ηθμίεσ) προ φόρων (διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ) 0,00 -1.404.087,90 - - 

Σροςαρμογζσ για:          

Αποςβζςεισ  3.859.367,33 3.839.025,76 2.261.513,33 2.301.901,11 

Απομειϊςεισ/Αναςτροφζσ Απομειϊςεων ενςϊματων κ 
άυλων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων 0,00 1.191.032,40 -25.628.505,61 0,00 

Υυναλλαγματικζσ διαφορζσ 622.322,69 -212.797,08 -41.631,50 256.747,58 

Αποτελζςματα (ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ, ηθμίεσ) επενδυτικισ 
δραςτθριότθτασ -4.862.233,81 -6.699.732,69 -292.370,50 769.224,60 

Χρεωςτικοί τόκοι & ςυναφι ζξοδα 3.115.551,73 2.446.051,92 4.734.726,97 3.782.716,43 

Ξείωςθ / (αφξθςθ) αποκεμάτων -4.794.668,77 -1.321.605,35 -2.692.830,36 1.515.273,96 

Ξείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων -2.374.865,04 -1.899.727,97 3.768.842,01 2.587.761,47 

(Ξείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν δανειακϊν) 2.519.983,04 1.422.480,16 3.398.616,96 10.390.404,70 

Ξείον:          

Χρεωςτικοί τόκοι & ςυναφι ζξοδα καταβλθμζνα -3.160.030,63 -2.240.101,34 -4.768.342,18 -3.576.765,85 

Ματαβλθμζνοι φόροι  -2.120.329,34 -3.276.411,01 -122.775,41 -696.294,26 

Νειτουργικζσ ροζσ από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ 0,00 1.963.653,62 0,00 0,00 

Υφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από λειτουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ (α) 5.458.225,45 10.567.658,85 1.263.146,65 14.275.312,47 

          

Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ         

Απόκτθςθ/Σϊλθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν, κοινοπραξιϊν 
και λοιπϊν επενδφςεων -4.203.366,26 -2.420.402,42 -4.745.950,37 -2.305.093,43 

Αγορά ενςϊματων & άυλων παγίων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων  -8.165.892,80 -6.233.926,72 -946.187,64 -1.408.979,52 

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων & άυλων παγίων 
περιουςιακϊν ςτοιχείων 241.737,65 206.943,51 816,30 62.893,45 

Φόκοι ειςπραχκζντεσ 1.147.050,22 1.370.505,35 811.146,90 1.029.374,69 

Ξερίςματα ειςπραχκζντα 3.035.446,93 4.950.523,95 129.363,26 38.149,78 

Επενδυτικζσ ροζσ από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ 0,00 -405.427,16 0,00 0,00 

Υφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από επενδυτικζσ 
δραςτθριότθτεσ (β) -7.945.024,26 -2.531.783,49 -4.750.811,55 -2.583.655,03 

          

Χρθματοδοτικζσ Δραςτθριότθτεσ         

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 17.000.150,00 11.838.372,68 17.000.000,00 9.500.000,00 

Εξοφλιςεισ δανείων -22.591.909,23 -2.000.000,00 -18.502.462,37 -2.000.000,00 

Εξοφλιςεισ υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 
(χρεολφςια) -72.371,10 -12.543,42 0,00 0,00 

Ξερίςματα πλθρωκζντα -3.728,34 -354.740,04 -3.728,34 -354.740,04 

(Σλθρωμζσ)/Ειςπράξεισ από (αγορά)/πϊλθςθ ιδίων 
μετοχϊν -912.499,32 -662.546,68 -912.499,32 -662.546,68 

Χρθματοδοτικζσ ροζσ από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ 0,00 -609.777,09 0,00 0,00 

Υφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από χρθματοδοτικζσ 
δραςτθριότθτεσ (γ) -6.580.357,99 8.198.765,46 -2.418.690,03 6.482.713,28 

Μακαρι Αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα κ 
ιςοδφναμα περιόδου (α+β+γ)  -9.067.156,80 16.234.640,82 -5.906.354,93 18.174.370,72 

Φαμειακά διακζςιμα & ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου 47.159.692,28 30.818.427,08 35.725.644,29 17.551.273,57 

Επίδραςθ ςυναλ/κϊν διαφορ. λόγω  μετάφραςθσ ςε euro 53.777,56 106.624,38 0,00 0,00 

ΦΑΞΕΙΑΜΑ ΔΙΑΘΕΥΙΞΑ & ΙΥΡΔΧΟΑΞΑ ΝΘΠΘΥ ΣΕΤΙΡΔΡΧ 38.146.313,04 47.159.692,28 29.819.289,36 35.725.644,29 
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4.6 ΥΘΞΕΙΩΥΕΙΥ ΕΣΙ ΦΩΟ ΕΟΔΙΑΞΕΥΩΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 

4.6.1 Θ εταιρεία 

Θ Γρ. Υαράντθσ ΑΒΕΕ (εταιρεία) ζχει τθν νομικι μορφι ανϊνυμθσ εταιρείασ και είναι θ μθτρικι εταιρεία του ομίλου 

Γρ. Υαράντθσ ΑΒΕΕ (ο όμιλοσ).  

Θ ζδρα τθσ εταιρείασ βρίςκεται ςτθ οδό Αμαρουςίου – Χαλανδρίου 26, Ξαροφςι ςτθν Ελλάδα. Εκεί βρίςκονται και τα 

κεντρικά γραφεία τθσ εταιρείασ.  

Ρι μετοχζσ τθσ Γρ. Υαράντθσ ΑΒΕΕ είναι ειςθγμζνεσ ςτθν κφρια αγορά του Χρθματιςτιριου Ακθνϊν, ςτθν κατθγορία 

Ξεγάλθσ Μεφαλαιοποίθςθσ.  

4.6.2 Δομι του ομίλου 

Ρι εταιρείεσ του ομίλου οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, είναι οι εξισ:  

ΔΡΞΘ ΦΡΧ ΡΞΙΝΡΧ 

            

ΕΦΑΙΤΕΙΑ  ΕΔΤΑ 
ΣΡΥΡΥΦΡ ΑΞΕΥΘΥ  

ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ 
ΣΡΥΡΥΦΡ ΕΞΞΕΥΘΥ  

ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ 
ΥΧΟΡΝΡ 

ΑΟΕΝΕΓΜΦΕΥ 
ΦΡΤ.ΧΤΘΥΕΙΥ 

ΞΕΘΡΔΡΥ ΣΝΘΤΡΧΥ ΕΟΡΣΡΙΘΥΘΥ            

VENTURES AE  ΕΝΝΑΔΑ  100,00% 0,00% 100,00% 2010-2011 

SARANTIS ANADOL S.A. ΦΡΧΤΜΙΑ 99,98% 0,00% 99,98% 2005-2011 

SARANTIS BULGARIA L.T.D  ΒΡΧΝΓΑΤΙΑ  0,00% 100,00% 100,00% 2007-2011 

SARANTIS ROMANIA S.A.   ΤΡΧΞΑΟΙΑ  0,00% 100,00% 100,00% 2007-2011 

SARANTIS DISTRIBUTION S.C   ΤΡΧΞΑΟΙΑ  0,00% 100,00% 100,00% 2007-2011 

SARANTIS  BELGRADE D.O.O  ΥΕΤΒΙΑ  0,00% 100,00% 100,00% 2011 

SARANTIS  BANJA LUKA D.O.O  ΒΡΥΟΙΑ 0,00% 100,00% 100,00% - 

SARANTIS SKOPJE D.O.O ΥΜΡΣΙΑ  0,00% 100,00% 100,00% 2005-2011 

SARANTIS POLSKA S.A.  ΣΡΝΩΟΙΑ  0,00% 100,00% 100,00% 2008-2011 

SARANTIS CZECH REPUBLIC sro   ΦΥΕΧΙΑ  0,00% 100,00% 100,00% 2006-2011 

SARANTIS HUNGARY Kft. OYΓΓΑΤΙΑ  0,00% 100,00% 100,00% 2010-2011 

GR SARANTIS CYPRUS L.T.D KYΣΤΡΥ  100,00% 0,00% 100,00% 2009-2011 

ΗΕΦΑ  S.A  ΕΝΝΑΔΑ  0,00% 100,00% 100,00% 2010-2011 

ΗΕΦΑ FIN LTD   ΜΧΣΤΡΥ  0,00% 100,00% 100,00% 2009-2011 

ΗΕΦΑ COSMETICS L.T.D     ΜΧΣΤΡΥ  0,00% 100,00% 100,00% 2009-2011 

WALDECK L.T.D KYΣΤΡΥ  0,00% 100,00% 100,00% 2009-2011 

SAREAST L.T.D ΜΧΣΤΡΥ  0,00% 100,00% 100,00% 2009-2011 

ELODE FRANCE S.A.R.L ΓΑΝΝΙΑ 100,00% 0,00% 100,00% - 

SARANTIS RUSSIA Z.A.O ΤΩΥΙΑ  0,00% 100,00% 100,00% 2006-2011 

ΞΕΘΡΔΡΥ ΑΟΑΝΡΓΙΜΘΥ ΕΟΡΣΡΙΘΥΘΥ           

THRACE-SARANTIS S.A. EΝΝΑΔΑ  0,00% 50,00% 50,00% 2009-2011 

            

ΞΕΘΡΔΡΥ ΜΑΘΑΤΘΥ ΘΕΥΘΥ            

ΕLCA COSMETICS LTD  ΜΧΣΤΡΥ  0,00% 49,00% 49,00% 2007-2011 

ESTEE LAUDER HELLAS  S.A. EΝΝΑΔΑ  0,00% 49,00% 49,00% 2009-2011 

ΕSTEE LAUDER BULGARIA   ΒΡΧΝΓΑΤΙΑ  0,00% 49,00% 49,00% 2006-2011 

ΙΞ COSMETICS S.A.  ΤΡΧΞΑΟΙΑ  0,00% 49,00% 49,00% 2007-2011 
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Υθμείωςθ:  

Α) Ματά τον Ιοφνιο του 2011 πραγματοποιικθκε πϊλθςθ του 42,86% τθσ ςυμμετοχισ ςτθν εταιρεία «Sarantis Skopje 

D.O.O» από τθν εταιρεία «Gr Sarantis Cyprus L.T.D» ςτθν εταιρεία «Sarantis Belgrade D.O.O». Από τθν παραπάνω 

πϊλθςθ δεν αναγνωρίςτθκε κζρδοσ θ ηθμία ςτθν κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων του Ρμίλου και δεν επιλκε καμία 

μεταβολι ςτθ δομι του Ρμίλου. 

Β) Υτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνεται για πρϊτθ φορά με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ 

θ εταιρεία «Plusfidelity Ltd» μετά τθν εξαγορά από τθν κυγατρικι «Gr Sarantis Cyprus L.T.D»  του 100% των εταιρικϊν 

μεριδίων τθσ τον Ιοφλιο του 2011. Ματά τον Δεκζμβριο του 2011 θ κυγατρικι εταιρεία «Gr Sarantis Cyprus L.T.D»  με 

ζδρα τθν Μφπρο απορρόφθςε τθν εν λόγω εταιρεία. Υτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνονται τα 

αποτελζςματα τθσ αποκτθκείςασ εταιρείασ από τθν θμερομθνία εξαγοράσ 19.07.2011 ζωσ και 12.12.2011 ποςοφ € 

13.304,33. Αν θ ςυνζνωςθ τθσ επιχείρθςθσ πραγματοποιοφταν υποκετικά ςτθν ζναρξθ τθσ περιόδου 01.01.2011 – 

12.12.2011 τότε τα αποτελζςματα του Ρμίλου κα είχαν επθρεαςτεί με ποςό € 6.434,33 . 

Γ) Υτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνεται με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ θ εταιρεία «Δ. 

Μουκουηζλθ ΕΣΕ» μετά τθν εξαγορά από τθν μθτρικι εταιρεία του 100% των εταιρικϊν μεριδίων τθσ τον Ιοφνιο του 

2011. Ξε απόφαςθ των Γενικϊν Υυνελεφςεων των εταιρειϊν, αποφαςίςτθκε θ απορρόφθςθ τθσ «Δ. Μουκουηζλθ ΕΣΕ» 

από τθν μθτρικι εταιρεία με θμερομθνία ιςολογιςμοφ μεταςχθματιςμοφ ςτισ 30/09/11 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

άρκρων του Μ.Ο. 2190/20 και του Ο. 2166/93 . Φθν 29/12/2011 εγκρίκθκε από τθν αρμόδια διεφκυνςθ του 

υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Οαυτιλίασ θ απορρόφθςθ. Υτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ περιλαμβάνονται τα αποτελζςματα τθσ αποκτθκείςασ εταιρείασ από τθν θμερομθνία εξαγοράσ 

02.06.2011 ζωσ και 31.12.2011 ποςοφ € -197.270,54. Αν θ ςυνζνωςθ τθσ επιχείρθςθσ πραγματοποιοφταν υποκετικά 

ςτθν ζναρξθ τθσ περιόδου 01.01.2011 – 31.12.2011 τότε τα αποτελζςματα του Ρμίλου κα είχαν επθρεαςτεί με ποςό € 

-985.873,84   

Δ) Ματά τον Αφγουςτο του 2011 θ μθτρικι εταιρεία εξαγόραςε το 11,34% τθσ κυγατρικισ εταιρείασ «Ventures ΑΕ». 

Ξετά τθν ανωτζρα εξαγορά, το ποςοςτό ςυμμετοχισ ανζρχεται ςε 100%. Φο τίμθμα τθσ εξαγοράσ ανιλκε ςε 100.000 

ευρϊ. Θ παραπάνω ςυναλλαγι ορίςτθκε ωσ ςυναλλαγι Ιδίων Μεφαλαίων κακϊσ θ μθτρικι εταιρεία κατείχε τον 

ζλεγχο και πριν τθν εξαγορά.  

Ε) Υτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνεται για πρϊτθ φορά με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ 

θ  100% κυγατρικι εταιρεία «Elode France S.A.R.L» μετά τθν ςφςταςθ από τθν μθτρικι εταιρεία «Γρ. Υαράντθσ 

Α.Β.Ε.Ε»  τον Οοζμβριο του 2011. Υτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνονται τα αποτελζςματα τθσ 

αποκτθκείςασ εταιρείασ από τθν θμερομθνία ςφςταςθσ  01.11.2011 ζωσ και 31.12.2011 ποςοφ € -3.459,04. 

Z) Υτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνεται για πρϊτθ φορά με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ 

θ  100% κυγατρικι εταιρεία «Sarantis Banja Luka D.O.O» μετά τθν ςφςταςθ από τθν εταιρεία «Sarantis Belgrade 

D.O.O»  τον Οοζμβριο του 2011. Υτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνονται τα αποτελζςματα τθσ 

αποκτθκείςασ εταιρείασ από τθν θμερομθνία ςφςταςθσ 10.11.2011 ζωσ και 31.12.11  ποςοφ € -1.904,79. 

Θ) Υτθν τρζχουςα χριςθ ολοκλθρϊκθκε θ εκκακάριςθ τθσ κατά 100% κυγατρικισ εταιρείασ «Sarantis Ukraine S.A». Φα 

αποτελζςματα τθσ μθτρικισ εταιρείασ δεν επθρεάςτθκαν κακϊσ θ ςυμμετοχι ςτθν εν λόγω εταιρεία είχε απομειωκεί 

πλιρωσ ςε προθγοφμενεσ χριςεισ.   
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4.6.3 Αντικείμενο δραςτθριότθτασ 

Ρ όμιλοσ δραςτθριοποιείται ςτθν  παραγωγι και εμπορία καλλυντικϊν ειδϊν, ειδϊν οικιακισ χριςθσ, 

παραφαρμακευτικϊν ειδϊν .  

Ρι κφριεσ δραςτθριότθτεσ του ομίλου δεν ζχουν αλλάξει από τον προθγοφμενο χρόνο εκτόσ από τθν αποδζςμευςθ 

του ομίλου από τθν δραςτθριότθτα ςτον χϊρο των ειδϊν αυτοκινιτου θ οποία ενταςςόταν ςτισ «Νοιπζσ 

Δραςτθριότθτεσ».  

Φθν 23θ Δεκεμβρίου του 2010 ανακοινϊκθκε θ αποεπζνδυςθ από τον χϊρο των ειδϊν αυτοκινιτου με τθν πϊλθςθ 

του ςυνόλου τθσ ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Μ.ΘΕΡΔΩΤΙΔΘΥ Α.Ε. Ρι λόγοι οι οποίοι οδιγθςαν τθν 

Διοίκθςθ του Ρμίλου ςε αυτιν τθν απόφαςθ αφοροφν, τόςο ςτισ αρνθτικζσ εξελίξεισ ςτθν αγορά του αυτοκινιτου και 

ςτα κατϊτερα των αναμενομζνων αποτελζςματα τθσ εν λόγω εταιρίασ, όςο και ςτθν γενικότερθ ςτρατθγικι του 

Ρμίλου για αποδζςμευςθ από μθ βαςικζσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Φο ςυνολικό τίμθμα για τθν αποδζςμευςθ τθσ εταιρείασ από τθν εν λόγω επενδυτικι ςυμμετοχι ανζρχεται ςε €487 

χιλ.  

Υτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.B.E.Ε., θ Μ.ΘΕΡΔΩΤΙΔΘΥ Α.Ε. ςυμμετείχε με: 

α. Ξθτρικι εταιρεία: κόςτοσ επζνδυςθσ €1.714 χιλ. 

β. Ενοποιθμζνοσ ιςολογιςμόσ: Κδια κεφάλαια €1.660 χιλ., τραπεηικόσ δανειςμόσ €2.250 χιλ. και αρνθτικό 

αποτζλεςμα €177 χιλ. 

Ωσ αποτζλεςμα των ανωτζρω, θ Διοίκθςθ του Ρμίλου ζκρινε ότι οι προχποκζςεισ του ΔΣΧΑ 5 «Ξθ 

Μυκλοφοροφντα Σεριουςιακά Υτοιχεία που Ματζχονται προσ Σϊλθςθ και Διακοπείςεσ Δραςτθριότθτεσ» 

ικανοποιοφνται και παρουςιάηει διακριτά τα αποτελζςματα και τισ ταμειακζσ ροζσ ωσ διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ.  

Φα ςτοιχεία των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ προθγοφμενθσ αντίςτοιχθσ περιόδου αναταξινομικθκαν 

αντίςτοιχα προκειμζνου να καταςτοφν ομοειδι και ςυγκρίςιμα με τα αντίςτοιχα κονδφλια τθσ τρζχουςασ περιόδου.   

 

Θ κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων τθσ διακοπείςασ δραςτθριότθτασ τθσ περιόδου 01/01-30/09/10 παρουςιάηεται 

ωσ ακολοφκωσ:  

 

ΡΞΙΝΡΥ 

 
Διακοπείςεσ Δραςτθριότθτεσ 

  01/01 – 31/12/10 

Ζςοδα 3.333.013,40 

Μόςτοσ πωλιςεων 1.738.250,39 

Ξικτά κζρδθ εκμεταλλεφςεωσ 1.594.763,00 

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 21.174,70 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 267.799,03 

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 1.411.093,15 

Μζρδθ (ηθμίεσ) 
εκμεταλλεφςεωσ 

-62.954,48 
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Ρι κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ τθσ διακοπείςασ δραςτθριότθτασ παρουςιάηονται ωσ ακολοφκωσ:  

 
  μιλοσ  

  
Διακοπείςεσ 

Δραςτθριότθτσ 
   01/01-31/12/10 
 

Νειτουργικζσ Τοζσαπό 
Διακοπείςεσ Δραςτ/τεσ 

559.565,72 
 

Επενδυτικζσ Τοζσ από 
Διακοπείςεσ  Δραςτ/τ 

-405.427,16 
 

Χρθματοδοτικζσ Τοζσ από 
Διακοπείςεσ Δραςτ/τεσ 

-609.777,09 
 

 

 

   
   
   
   
   

4.7 ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ ΦΩΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ  

4.7.1 Υυμμόρφωςθ με τα ΔΣΧΑ 

Ρι ενοποιθμζνεσ και ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ «ΓΤ.ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε.» είναι ςφμφωνεσ με τα Διεκνι 

Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΣΧΑ) τα οποία ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Διεκνϊν Νογιςτικϊν 

Σροτφπων (IASB), κακϊσ και των ερμθνειϊν τουσ, οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Ερμθνείασ Σροτφπων 

(IFRIC) τθσ IASB και τα οποία ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ .   

4.7.2 Βάςθ κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων  

Ρι ενοποιθμζνεσ και ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ «ΓΤ.ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε.»  ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ  τθν 

αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ (going concern) και τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, όπωσ αυτι 

τροποποιείται με τθν αναπροςαρμογι οριςμζνων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ. 

Χρθματοοικονομικά ζςοδα-
ζξοδα 

-1.341.133,42 

Μζρδοσ (ηθμία) προ φόρων  -1.404.087,90 

Φόροσ ειςοδιματοσ  0,00 

Μζρδοσ (ηθμία) μετά τθν 
αφαίρεςθ φόρου  

-1.404.087,90 

Ζκτακτθ Ειςφορά 0,00 

Μζρδοσ (ηθμία) μετά τθν 
αφαίρεςθ φόρου (A) 

-1.404.087,90 

Ξετόχουσ τθσ μθτρικισ -1.404.087,90 

Ξθ ελζγχουςα ςυμμετοχι 0,00 

Νοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά 
από φόρουσ (Β)  

0,00 

Υυγκεντρωτικά ςυνολικά 
ζςοδα μετά από φόρουσ 
(Α)+(Β) 

-1.404.087,90 

Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ  -1.404.087,90 

Ξθ ελζγχουςα ςυμμετοχι - 

Μζρδθ κατά μετοχι που 
αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ 
μθτρικισ για τθν περίοδο 

-0,0366 
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4.7.3 Ζγκριςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων 

Ρι ετιςιεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ εταιρείασ ςτισ 

19/03/2012. 

4.7.4 Μαλυπτόμενθ περίοδοσ  

Ρι παροφςεσ ετιςιεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 

«ΓΤ.ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε.»   και των κυγατρικϊν τθσ, που μαηί αναφζρονται ωσ όμιλοσ και καλφπτουν τθν περίοδο από 

τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2011. 

4.7.5 Σαρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων  

Ρι παροφςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε €, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμιςμα του ομίλου, 

δθλαδι το νόμιςμα του πρωτεφοντοσ οικονομικοφ περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο λειτουργεί θ μθτρικι εταιρεία. 

4.7.6 Υθμαντικζσ κρίςεισ και εκτιμιςεισ τθσ διοίκθςθσ  

Θ κατάρτιςθ των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων ςφμφωνα με Διεκνι Νογιςτικά Σρότυπα απαιτεί τθν διενζργεια 

εκτιμιςεων, κρίςεων και παραδοχϊν, που ενδζχεται να επθρεάςουν τα λογιςτικά υπόλοιπα των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων και υποχρεϊςεων και τισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ για ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ 

κακϊσ και το φψοσ των εςόδων και εξόδων που αναγνωρίςτθκαν.  

Θ χριςθ επαρκοφσ πλθροφόρθςθσ και θ εφαρμογι υποκειμενικισ κρίςθσ αποτελοφν αναπόςπαςτα ςτοιχεία για 

τθν διενζργεια εκτιμιςεων ςε αποτιμιςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων, υποχρεϊςεισ για παροχζσ ςτο προςωπικό, 

απομείωςθ αξίασ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, αναγνϊριςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων και εκκρεμείσ 

δικαςτικζσ υποκζςεισ. Ρι εκτιμιςεισ κρίνονται ςθμαντικζσ αλλά μθ δεςμευτικζσ. Φα πραγματικά μελλοντικά 

αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από τισ ανωτζρω εκτιμιςεισ. 

4.7.7 Οζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ 

Υυγκεκριμζνα νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ χριςθσ ι μεταγενζςτερα. Θ εκτίμθςθ του Ρμίλου 

ςχετικά με τθν επίδραςθ από τθν εφαρμογι αυτϊν των νζων προτφπων, τροποποιιςεων και διερμθνειϊν 

παρατίκεται παρακάτω. 

ΔΝΣ 24 (Φροποποίθςθ) «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν» 

Θ παροφςα τροποποίθςθ επιχειρεί να μειϊςει τισ γνωςτοποιιςεισ των ςυναλλαγϊν ανάμεςα ςε ςυνδεδεμζνα μζρθ 

δθμοςίου (government-related entities) και να αποςαφθνίςει τθν ζννοια του ςυνδεδεμζνου μζρουσ. Υυγκεκριμζνα, 

καταργείται θ υποχρζωςθ των ςυνδεδεμζνων μερϊν δθμοςίου να γνωςτοποιιςουν τισ λεπτομζρειεσ όλων των 

ςυναλλαγϊν με το δθμόςιο και με άλλα ςυνδεδεμζνα μζρθ δθμοςίου, αποςαφθνίηει και απλοποιεί τον οριςμό του 

ςυνδεδεμζνου μζρουσ και επιβάλλει τθ γνωςτοποίθςθ όχι μόνο των ςχζςεων, των ςυναλλαγϊν και των υπολοίπων 

ανάμεςα ςτα ςυνδεδεμζνα μζρθ αλλά και των δεςμεφςεων τόςο ςτισ ατομικζσ όςο και ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ. Θ τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει εφαρμογι ςτον μιλο. 
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ΔΝΣ 32 (Φροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Σαρουςίαςθ» 

Θ παροφςα τροποποίθςθ παρζχει επεξθγιςεισ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οριςμζνα δικαιϊματα πρζπει να 

ταξινομθκοφν. Υυγκεκριμζνα, δικαιϊματα, δικαιϊματα προαίρεςθσ ι δικαιϊματα αγοράσ μετοχισ για τθν απόκτθςθ 

ςυγκεκριμζνου αρικμοφ ιδίων ςυμμετοχικϊν τίτλων τθσ οικονομικισ οντότθτασ για ζνα ςυγκεκριμζνο ποςό 

οποιουδιποτε νομίςματοσ αποτελοφν ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ εάν θ οικονομικι οντότθτα προςφζρει αυτά τα 

δικαιϊματα, δικαιϊματα προαίρεςθσ ι δικαιϊματα αγοράσ μετοχισ αναλογικά ςε όλουσ τουσ υφιςτάμενουσ 

μετόχουσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ των ιδίων, μθ παραγϊγων, ςυμμετοχικϊν τίτλων. Θ ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ δεν 

ζχει επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ρμίλου. 

ΕΔΔΣΧΑ 19 «Διαγραφι Χρθματοοικονομικϊν Χποχρεϊςεων με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ» 

Θ διερμθνεία 19 αναφζρεται ςτο λογιςτικό χειριςμό από τθν οικονομικι οντότθτα που εκδίδει ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ 

ςε ζναν πιςτωτι, προκειμζνου να διακανονιςτεί, ολόκλθρθ ι εν μζρει, μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ. Θ 

διερμθνεία αυτι δεν ζχει εφαρμογι ςτον μιλο. 

ΕΔΔΣΧΑ 14 (Φροποποίθςθ) «ρια Σεριουςιακϊν Υτοιχείων Μακοριςμζνων Σαροχϊν, Ελάχιςτο Απαιτοφμενο 

Υχθματιςμζνο κεφάλαιο και θ αλλθλεπίδραςι τουσ» 

Ρι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται ςε περιοριςμζνεσ περιπτϊςεισ: όταν θ οικονομικι οντότθτα υπόκειται ςε ελάχιςτο 

απαιτοφμενο ςχθματιςμζνο κεφάλαιο και προβαίνει ςε πρόωρθ καταβολι των ειςφορϊν για κάλυψθ αυτϊν των 

απαιτιςεων. Ρι τροποποιιςεισ αυτζσ επιτρζπουν ςε μία τζτοια οικονομικι οντότθτα να αντιμετωπίςει το όφελοσ από 

μια τζτοια πρόωρθ πλθρωμι ωσ περιουςιακό ςτοιχείο. Θ διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι ςτον μιλο. 

 

Φροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμιμα του προγράμματοσ ετιςιων βελτιϊςεων 

για το 2010 του ΥΔΝΣ (Υυμβοφλιο _Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων) 

Ρι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςτα ΔΣΧΑ ωσ επακόλουκο 

των αποτελεςμάτων του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του ΥΔΝΣ που δθμοςιεφτθκε τον Ξάιο 2010. Εφόςον δεν 

αναφζρεται διαφορετικά, οι τροποποιιςεισ αυτζσ δεν ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 

Ρμίλου. 

ΔΣΧΑ 3 «Υυνενϊςεισ Επιχειριςεων» 

Ρι τροποποιιςεισ παρζχουν επιπρόςκετεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με: (α) ςυμφωνίεσ ενδεχόμενου τιμιματοσ που 

προκφπτουν από ςυνενϊςεισ επιχειριςεων με θμερομθνίεσ απόκτθςθσ που προθγοφνται τθσ εφαρμογισ του ΔΣΧΑ 3 

(2008), (β) τθν επιμζτρθςθ τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ, και (γ) λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των ςυναλλαγϊν 

πλθρωμισ που βαςίηονται ςε αξίεσ μετοχϊν και που αποτελοφν μζροσ μιασ επιχειρθματικισ ςυνζνωςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβραβεφςεων που βαςίηονται ςε αξίεσ μετοχϊν και που δεν αντικαταςτάκθκαν ι 

εκοφςια αντικαταςτάκθκαν. 

ΔΣΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά Ξζςα: Γνωςτοποιιςεισ» 

Ρι τροποποιιςεισ περιλαμβάνουν πολλαπλζσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ γνωςτοποιιςεισ των χρθματοοικονομικϊν 

μζςων. 
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ΔΝΣ 1 «Σαρουςίαςθ των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι οικονομικζσ οντότθτεσ μποροφν να παρουςιάηουν τθν ανάλυςθ των ςυςτατικϊν 

ςτοιχείων των λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων είτε ςτθν κατάςταςθ μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων είτε ςτισ ςθμειϊςεισ. 

ΔΝΣ 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ιδιαίτερεσ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι τροποποιιςεισ των ΔΝΣ 21, ΔΝΣ 28 και ΔΝΣ 31 που απορρζουν από τθν 

ανακεϊρθςθ του ΔΝΣ 27 (2008) πρζπει να εφαρμόηονται μελλοντικά. 

ΔΝΣ 34 «Ενδιάμεςθ Χρθματοοικονομικι Αναφορά» 

Θ τροποποίθςθ δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ αρχζσ γνωςτοποίθςθσ που πρζπει να εφαρμόηονται ςε ςχζςθ με 

ςθμαντικά γεγονότα και ςυναλλαγζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταβολϊν αναφορικά με επιμετριςεισ ςτθν 

εφλογθ αξία, κακϊσ και ςτθν ανάγκθ επικαιροποίθςθσ των ςχετικϊν πλθροφοριϊν από τθν πιο πρόςφατθ ετιςια 

ζκκεςθ. 

ΕΔΔΣΧΑ 13 «Σρογράμματα Σιςτότθτασ Σελατϊν» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τθν ζννοια του όρου «εφλογθ αξία», ςτο πλαίςιο τθσ επιμζτρθςθσ τθσ επιβράβευςθσ των 

προγραμμάτων πιςτότθτασ πελατϊν. Σρότυπα και διερμθνείεσ υποχρεωτικζσ από περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά 

από 1 Ιανουαρίου 2012 

ΔΣΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ 

Ιανουαρίου 2013). Φο ΔΣΧΑ 9 αποτελεί τθν πρϊτθ φάςθ ςτο ζργο του ΥΔΝΣ (Υυμβοφλιο Διεκνϊν Νογιςτικϊν 

Σροτφπων) για τθν αντικατάςταςθ του ΔΝΣ 39 και αναφζρεται ςτθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων. Φο ΥΔΝΣ ςτισ επόμενεσ φάςεισ 

του ζργου κα επεκτείνει το ΔΣΧΑ 9 ζτςι ϊςτε να προςτεκοφν νζεσ απαιτιςεισ για τθν απομείωςθ τθσ αξίασ και τθ 

λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ. Ρ μιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΣΧΑ 9 ςτισ οικονομικζσ 

του καταςτάςεισ. Φο ΔΣΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοςτεί νωρίτερα από τον μιλο διότι δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ξόνο όταν υιοκετθκεί, ο μιλοσ κα αποφαςίςει εάν κα εφαρμόςει το ΔΣΧΑ 9 νωρίτερα από τθν 1 

Ιανουαρίου 2013. 

ΔΝΣ 12 (Φροποποίθςθ) «Φόροι ειςοδιματοσ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι 

μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2012). Θ τροποποίθςθ του ΔΝΣ 12 παρζχει μια πρακτικι μζκοδο για τθν επιμζτρθςθ των 

αναβαλλόμενων φορολογικϊν υποχρεϊςεων και αναβαλλόμενων φορολογικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων όταν 

επενδυτικά ακίνθτα επιμετρϊνται με τθ μζκοδο εφλογθσ αξίασ ςφμφωνα με το ΔΝΣ 40 «Επενδφςεισ ςε ακίνθτα». Θ 

τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΣΧΑ 7 (Φροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά Ξζςα: Γνωςτοποιιςεισ» - μεταβιβάςεισ χρθματοοικονομικϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων (εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 

2011). Θ παροφςα τροποποίθςθ παρζχει τισ γνωςτοποιιςεισ για μεταβιβαςμζνα χρθματοοικονομικά περιουςιακά 

ςτοιχεία που δεν ζχουν αποαναγνωριςτεί εξ’ολοκλιρου κακϊσ και για μεταβιβαςμζνα χρθματοοικονομικά 

περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν αποαναγνωριςτεί εξ’ολοκλιρου αλλά για τα οποία ο μιλοσ ζχει ςυνεχιηόμενθ 

ανάμειξθ. Σαρζχει επίςθσ κακοδιγθςθ για τθν εφαρμογι των απαιτοφμενων γνωςτοποιιςεων. Θ τροποποίθςθ αυτι 

δεν ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
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4.8     ΒΑΥΙΜΕΥ ΝΡΓΙΥΦΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ 

4.8.1 Ενοποίθςθ 

4.8.1.1 Θυγατρικζσ 

Ρι κυγατρικζσ του Ρμίλου  είναι νομικά πρόςωπα για τα οποία ο μιλοσ ζχει τθν δυνατότθτα να διαμορφϊνει τισ 

πολιτικζσ λειτουργικισ και οικονομικισ φφςεωσ ςυνικωσ ςε ςυνδυαςμό με ςυμμετοχι ςτο μετοχικό κεφάλαιο με 

δικαίωμα ψιφου πζραν του 50%. Θ φπαρξθ και θ επίδραςθ των δικαιωμάτων ψιφου που μποροφν να εξαςκθκοφν ι 

να μετατραποφν ςυνεκτιμοφνται για να τεκμθριωκεί ότι ο μιλοσ ελζγχει ζνα νομικό πρόςωπο. 

Ρι κυγατρικζσ ενοποιοφνται πλιρωσ από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ο ζλεγχοσ μεταβιβάηεται ςτον μιλο. 
Εξαιροφνται τθσ ενοποίθςθσ από τθν θμερομθνία που ο ζλεγχοσ παφει να υφίςταται. 

Θ λογιςτικι μζκοδοσ τθσ απόκτθςθσ χρθςιμοποιείται για τθν λογιςτικοποίθςθ τθσ απόκτθςθσ κυγατρικϊν από τον 

μιλο. Φο κόςτοσ εξαγοράσ υπολογίηεται ωσ θ εφλογθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων που εκχωροφνται, των 

υποχρεϊςεων που ζχουν αναλθφκεί ι υφίςτανται και των χρθματοοικονομικϊν προϊόντων που ζχουν εκδοκεί κατά 

τθν θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ. Φα ζξοδα που ςχετίηονται με τθν εξαγορά καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα. Φα 

περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν αποκτθκεί, οι υποχρεϊςεισ και οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ που ζχουν αναλθφκεί 

ςε ζνα επιχειρθςιακό ςυνδυαςμό αρχικά αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία τουσ κατά τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ. 

Ματά περίπτωςθ ο μιλοσ αναγνωρίηει τθν αξία του ποςοςτοφ δικαιωμάτων μειοψθφίασ είτε ςτθν εφλογθ αξία του ι 

ωσ ποςοςτό των μειοψθφοφντων μετόχων επί των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτικθκαν. Θ διαφορά 

μεταξφ του κόςτουσ απόκτθςθσ, του ποςοςτοφ δικαιωμάτων μειοψθφίασ πλζον τθσ εφλογθσ αξίασ κατά τθν 

θμερομθνία εξαγοράσ προθγοφμενου ποςοςτοφ ςυμμετοχισ και του μεριδίου του Ρμίλου ςτα κακαρά περιουςιακά 

ςτοιχεία που αποκτικθκαν καταγράφεται ςαν υπεραξία. Εάν αυτό είναι μικρότερο από τθν εφλογθ αξία των κακαρϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτικθκαν, θ διαφορά καταχωρείται απ ευκείασ ςτα αποτελζςματα. 

Υυναλλαγζσ μεταξφ εταιρειϊν του ομίλου και μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ που ςχετίηονται με ςυναλλαγζσ 

μεταξφ εταιρειϊν του Ρμίλου απαλείφονται. Ξθ πραγματοποιθκείςεσ ηθμίεσ επίςθσ απαλείφονται. Ρι λογιςτικζσ 

αρχζσ των κυγατρικϊν εταιρειϊν ζχουν τροποποιθκεί όπου ιταν αναγκαίο για να ςυμφωνοφν με τισ λογιςτικζσ αρχζσ 

του Ρμίλου. Υτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ μθτρικισ, οι επενδφςεισ ςτισ κυγατρικζσ εταιρείεσ αποτιμϊνται ςτο 

κόςτοσ κτιςθσ τουσ μείον κάκε ςωρευμζνθ ηθμιά από μείωςθ τθσ αξίασ τουσ. 

4.8.1.2 Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ 

Υυγγενείσ είναι οι επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ ο όμιλοσ ζχει τθ δυνατότθτα να αςκιςει ςθμαντικι επιρροι και δεν 

αποτελοφν οφτε κυγατρικζσ οφτε δικαιϊματα ςε κοινοπραξία. Υθμαντικι επιρροι είναι θ εξουςία να ςυμμετάςχει ςτισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τισ αποφάςεισ για τισ οικονομικζσ και επιχειρθματικζσ πολιτικζσ τθσ εκδότριασ, αλλά όχι ο 

ζλεγχοσ ςε αυτζσ τισ πολιτικζσ. Υθμαντικι επιρροι ςυνικωσ υπάρχει όταν ο όμιλοσ κατζχει ποςοςτό μεταξφ 20% με 

50% των δικαιωμάτων ψιφου μζςω κυριότθτασ μετοχϊν ι μζςω άλλου είδουσ ςυμφωνίασ. 

Ρι επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ αναγνωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ ενϊ για ςκοποφσ ενοποίθςθσ 

χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ τθσ κακαρισ κζςθσ. Θ υπεραξία περιλαμβάνεται ςτθ λογιςτικι αξία (κόςτοσ) τθσ 

επζνδυςθσ και ελζγχεται για απομείωςθ ςαν μζροσ τθσ επζνδυςθσ.  

ταν μια οικονομικι οντότθτα του ομίλου ςυναλλάςςεται με μια ςυγγενι επιχείρθςθ του ομίλου, τα τυχόν 

διεταιρικά κζρδθ και οι ηθμιζσ απαλείφονται κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ του ομίλου ςτθ ςχετικι ςυγγενι 

επιχείρθςθ. 

λεσ οι μετζπειτα μεταβολζσ ςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν κακαρι κζςθ τθσ ςυγγενοφσ επιχείρθςθσ 

αναγνωρίηονται ςτθ λογιςτικι αξία τθσ επζνδυςθσ του ομίλου.  

Ξεταβολζσ οι οποίεσ προκφπτουν από τα κζρδθ ι τισ ηθμιζσ των ςυγγενϊν επιχειριςεων καταχωροφνται ςτθν 

ενοποιθμζνθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων.  

Ξεταβολζσ οι οποίεσ ζχουν απευκείασ αναγνωριςτεί ςτα ίδια κεφάλαια των ςυγγενϊν επιχειριςεων 

αναγνωρίηονται ςτα ενοποιθμζνα ίδια κεφάλαια του ομίλου.  
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Ρποιεςδιποτε μεταβολζσ που αναγνωρίηονται απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια και δεν ςχετίηονται με αποτζλεςμα, 

όπωσ για παράδειγμα θ διανομι μεριςμάτων ι άλλεσ ςυναλλαγζσ με τουσ μετόχουσ τθσ ςυγγενοφσ επιχείρθςθσ, 

καταχωροφνται ζναντι τθσ λογιςτικισ αξίασ τθσ ςυμμετοχισ. Μαμιά επίδραςθ ςτο κακαρό αποτζλεςμα ι ςτα ίδια 

κεφάλαια δεν αναγνωρίηεται ςτο πλαίςιο αυτϊν των ςυναλλαγϊν.  

ταν το μερίδιο ηθμιϊν του ομίλου ςε μια ςυγγενι επιχείρθςθ ιςοφται ι υπερβαίνει τθ λογιςτικι αξία τθσ 

επζνδυςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και οποιοδιποτε άλλων μθ εξαςφαλιςμζνων απαιτιςεων, ο όμιλοσ δεν 

αναγνωρίηει περαιτζρω ηθμιζσ, εκτόσ κι αν ο όμιλοσ ζχει επιβαρυνκεί με δεςμεφςεισ ι ζχει προβεί ςε πλθρωμζσ για 

λογαριαςμό τθσ ςυγγενοφσ επιχείρθςθσ. 

Ρι λογιςτικζσ πολιτικζσ των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων μεταβάλλονται όπου κρίνεται απαραίτθτο προκειμζνου 

να είναι ςυνεπείσ με τισ πολιτικζσ που υιοκετοφνται από τον όμιλο. 

Υτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ μθτρικισ, οι επενδφςεισ ςτισ ςυγγενείσ  εταιρείεσ αποτιμϊνται, ςφμφωνα με το 

ΔΝΣ 28, ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ μείον κάκε ςωρευμζνθ ηθμιά από μείωςθ τθσ αξίασ τουσ. 

4.8.1.3 Μοινοπραξίεσ 

Ρικονομικζσ οντότθτεσ των οποίων οι οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ ελζγχονται από κοινοφ από τον όμιλο και από 

άλλουσ κοινοπρακτοφντεσ ανεξάρτθτουσ από τον όμιλο αντιμετωπίηονται λογιςτικά χρθςιμοποιϊντασ αναλογικι 

ενοποίθςθ. 

Υτθν περίπτωςθ που ο όμιλοσ πωλεί ςτοιχεία του ενεργθτικοφ ςτθν κοινοπραξία, αναγνωρίηει μόνο το κζρδοσ ι τθ 

ηθμιά από τθ ςυναλλαγι που αντιςτοιχεί ςτθ ςυμμετοχι των λοιπϊν μελϊν. 

Αντίκετα, εάν ο όμιλοσ αγοράηει ςτοιχεία του ενεργθτικοφ από τθν κοινοπραξία, δεν αναγνωρίηει το μερίδιο του 

ςτο κζρδοσ ι τθ ηθμιά ζωσ ότου πωλιςει ςε τρίτουσ το ςτοιχείο του ενεργθτικοφ. Υτθν περίπτωςθ που υπάρχουν 

ενδείξεισ ηθμιϊν λόγω μείωςθσ τθσ αξίασ των αποκτθκζντων από τθν κοινοπραξία ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, τότε 

οποιαδιποτε ηθμιά αναγνωρίηεται ςτο ςφνολο τθσ. 

Διεταιρικά υπόλοιπα  του ομίλου με τθν κοινοπραξία διαγράφονται, απαλείφοντασ κατά το μερίδιο τθσ 

επενδφτριασ επιχείρθςθσ τα υπόλοιπα τθσ κοινοπραξίασ. 

4.8.2 Ξετατροπι ξζνου νομίςματοσ 

Ρι ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νομίςματα μετατρζπονται ςτο λειτουργικό νόμιςμα με τθν χριςθ των ιςοτιμιϊν που 

ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία των ςυναλλαγϊν. 

Μζρδθ και ηθμιζσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ οι οποίεσ προκφπτουν από τθν εκκακάριςθ τζτοιων ςυναλλαγϊν 

κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου και από τθν μετατροπι των νομιςματικϊν ςτοιχείων που εκφράηονται ςε ξζνο 

νόμιςμα με τισ ιςχφουςεσ ιςοτιμίεσ κατά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ, καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα.  

Ρι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ από μθ νομιςματικά ςτοιχεία που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ, κεωροφνται 

ωσ τμιμα τθσ εφλογθσ αξίασ και ςυνεπϊσ καταχωροφνται όπου και οι διαφορζσ τθσ εφλογθσ αξίασ. 

Φα ςτοιχεία των οικονομικϊν καταςτάςεων των εταιρειϊν του ομίλου επιμετρϊνται βάςει του νομίςματοσ του 

οικονομικοφ περιβάλλοντοσ, τθσ εκάςτοτε χϊρασ όπου λειτουργεί θ κάκε εταιρεία του ομίλου.  

Ρι ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθν ενοποίθςθ, και οι οποίεσ αρχικά 

παρουςιάηονται ςε νόμιςμα διαφορετικό από το νόμιςμα παρουςίαςθσ του ομίλου, ζχουν μετατραπεί ςε €. Φα 

ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και οι υποχρεϊςεισ ζχουν μεταφραςτεί ςε € ςτθν ιςοτιμία κλειςίματοσ τθν θμερομθνία του 

ιςολογιςμοφ. Φα ζςοδα και τα ζξοδα ζχουν μετατραπεί ςτο νόμιςμα παρουςίαςθσ του ομίλου ςτισ μζςεσ ιςοτιμίεσ 

κάκε αναφερόμενθσ περιόδου. ποιεσ διαφορζσ προκφπτουν από αυτι τθν διαδικαςία ζχουν μεταφερκεί ςε 

αποκεματικό τθσ κακαρισ κζςθσ. 

4.8.3 Ρικονομικζσ πλθροφορίεσ κατά τομζα 

Φο Διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρείασ ςυνιςτά τον κφριο λιπτθ επιχειρθματικϊν αποφάςεων και ελζγχει τισ 

εςωτερικζσ αναφορζσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ προκειμζνου να αξιολογιςει τθν επίδοςθ τθσ εταιρείασ 

και  του Ρμίλου και να λάβει αποφάςεισ ςχετικά με τθν κατανομι πόρων.  
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Θ Διοίκθςθ ζχει κακορίςει τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ βαςιςμζνθ ςε αυτζσ τισ εςωτερικζσ αναφορζσ ςφμφωνα με 

το ΔΣΧΑ 8. Ωσ λειτουργικοί τομείσ ορίηονται οι τομείσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιείται ο μιλοσ και ςτουσ οποίουσ 

βαςίηεται το εςωτερικό ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ του Ρμίλου.  

Για τθν κατθγοριοποίθςθ ανά λειτουργικό τομζα ζχουν λθφκεί υπόψθ τα εξισ: 

- Θ φφςθ των προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

- Φα ποςοτικά όρια που ορίηει το ΔΣΧΑ 8.  

 Ρ μιλοσ προςφζρει πλθροφόρθςθ κατά γεωγραφικό τομζα ωσ ςυμπλθρωματικι πλθροφόρθςθ ςτουσ χριςτεσ 

των οικονομικϊν καταςτάςεων.  

4.8.4 Χπεραξία 

Θ υπεραξία θ οποία αποκτάται ςε μια ςυνζνωςθ επιχειριςεων αρχικά αναγνωρίηεται ςτο κόςτοσ τθσ, το οποίο 

είναι το υπερβάλλον του κόςτουσ τθσ ςυνζνωςθσ, πάνω από τθν αναλογία του ομίλου ςτθν εφλογθ αξία των κακαρϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτικθκαν.  

Ξετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, θ υπεραξία επιμετρείται ςτο κόςτοσ μείον οποιονδιποτε ςωρευμζνων ηθμιϊν 

απομείωςθσ. Ρ όμιλοσ εξετάηει τθν υπεραξία για απομείωςθ τθσ αξίασ τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ. Ηθμία 

απομείωςθσ που καταχωρείται για υπεραξία δεν αναςτρζφεται ςε επόμενεσ περιόδουσ.  

4.8.5 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 

Φα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία του ομίλου αναγνωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ. Ξετά τθν αρχικι 

αναγνϊριςθ, τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία επιμετροφνται ςτο κόςτοσ τουσ μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ τουσ 

και οποιαδιποτε ηθμία απομείωςθσ που τυχόν ζχει προκφψει. 

Θ ωφζλιμθ ηωι και θ μζκοδοσ απόςβεςθσ ανακεωροφνται τουλάχιςτον ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ. Εάν θ 

προςδοκϊμενθ ωφζλιμθ ηωι ι ο προςδοκϊμενοσ ρυκμόσ ανάλωςθσ των μελλοντικϊν οικονομικϊν ωφελειϊν που 

ενςωματϊνονται ςε κάποιο άυλο περιουςιακό ςτοιχείο ζχουν μεταβλθκεί, οι αλλαγζσ αντιμετωπίηονται λογιςτικά ωσ 

μεταβολζσ ςε λογιςτικζσ εκτιμιςεισ. 

Φα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία κυρίωσ περιλαμβάνουν το αποκτϊμενο λογιςμικό που χρθςιμοποιείται ςτθν 

παραγωγι ι ςτθ διοίκθςθ. 

4.8.6 Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

Φα οικόπεδα και κτίρια απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςε αναπροςαρμοςμζνεσ αξίεσ μείον τισ 

ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ. 

Θ εφλογθ αξία των οικοπζδων και των κτιρίων προςδιορίηεται ςε τακτά διαςτιματα από ανεξάρτθτο εκτιμθτι. 

Ρ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ και τα λοιπά ενςϊματα πάγια απεικονίηονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ μείον τισ 

ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τυχόν ηθμιζσ απομείωςθσ.  

Φο κόςτοσ κτιςεωσ των παγίων περιλαμβάνει όλεσ τισ άμεςα επιρριπτζεσ δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ των 

ςτοιχείων. Ξεταγενζςτερεσ δαπάνεσ καταχωροφνται ςε επαφξθςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ των ενςωμάτων παγίων ι ωσ 

ξεχωριςτό πάγιο, μόνον κατά τθν ζκταςθ που οι δαπάνεσ αυτζσ αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ που 

αναμζνεται να ειςρεφςουν από τθν χριςθ του παγίου ςτοιχείου και το κόςτοσ τουσ μπορεί να επιμετρθκεί αξιόπιςτα. 

Φο κόςτοσ επιςκευϊν και ςυντθριςεων καταχωρείται ςτα αποτελζςματα των χριςεων που πραγματοποιοφνται. 

Ρι ιδιοπαραγόμενεσ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ ςτοιχειοκετοφν προςκικθ ςτο κόςτοσ κτιςεωσ των ενςϊματων 

ακινθτοποιιςεων ςε αξίεσ που περιλαμβάνουν το άμεςο κόςτοσ μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ, που ςυμμετζχει ςτθν 

καταςκευι, κόςτοσ αναλωκζντων υλικϊν και άλλα γενικά κόςτθ. 

Ρι αποςβζςεισ των ενςωμάτων παγίων υπολογίηονται με τθν ςτακερι μζκοδο απόςβεςθσ μζςα ςτθν ωφζλιμθ ηωι 

τουσ που ζχει ωσ εξισ: 
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ΜΜττίίρριιαα  ααππόό  2255  ζζωωσσ  6600  ζζττθθ  

ΞΞθθχχααννοολλοογγιικκόόσσ  εεξξοοππλλιιςςμμόόσσ  ααππόό  88  ζζωωσσ  1100  ζζττθθ  

ΑΑυυττοοκκίίννθθτταα  ααππόό  55  ζζωωσσ  99  ζζττθθ  

ΝΝοοιιππόόσσ  εεξξοοππλλιιςςμμόόσσ  ααππόό  33  ζζωωσσ  55  ζζττθθ  

Ρι υπολειμματικζσ αξίεσ και οι ωφζλιμεσ ηωζσ των ενςωμάτων παγίων υπόκεινται ςε επανεξζταςθ ςε κάκε 

θμερομθνία ιςολογιςμοφ. Εάν οι υπολειμματικζσ αξίεσ, θ προςδοκϊμενθ ωφζλιμθ ηωι ι ο προςδοκϊμενοσ ρυκμόσ 

ανάλωςθσ των μελλοντικϊν οικονομικϊν ωφελειϊν που ενςωματϊνονται ςε κάποιο περιουςιακό ςτοιχείο ζχουν 

μεταβλθκεί, οι αλλαγζσ αντιμετωπίηονται λογιςτικά ωσ μεταβολζσ ςε λογιςτικζσ εκτιμιςεισ. 

Ματά τθν πϊλθςθ ενςωμάτων παγίων, οι διαφορζσ μεταξφ του τιμιματοσ που λαμβάνεται και τθσ λογιςτικισ τουσ 

αξίασ καταχωροφνται ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ ςτα αποτελζςματα. 

Θ λογιςτικι αξία των ενςωμάτων παγίων ελζγχεται για απομείωςθ όταν υπάρχουν ενδείξεισ, δθλαδι γεγονότα ι 

αλλαγζσ ςτισ περιςτάςεισ δείχνουν ότι θ λογιςτικι αξία πικανόν να µθν είναι ανακτιςιμθ. Αν υπάρχει τζτοια ζνδειξθ 

και θ λογιςτικι αξία ξεπερνά το προβλεπόμενο ανακτιςιμο ποςό, τα περιουςιακά ςτοιχεία ι μονάδεσ δθμιουργίασ 

ταμειακϊν ροϊν απομειϊνονται ςτο ανακτιςιμο ποςό. Φο ανακτιςιμο ποςό των ακινιτων, εγκαταςτάςεων και 

εξοπλιςμοφ είναι το μεγαλφτερο μεταξφ τθσ κακαρισ τιμισ πωλιςεωσ τουσ και τθσ αξίασ χριςθσ τουσ. Για τον 

υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςεωσ, οι αναμενόμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ προεξοφλοφνται ςτθν παροφςα αξία 

τουσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα προ-φόρου προεξοφλθτικό επιτόκιο που αντανακλά τισ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ 

για τθ διαχρονικι αξία του χριματοσ και των ςυναφϊν κινδφνων προσ το περιουςιακό ςτοιχείο. ταν οι λογιςτικζσ 

αξίεσ των ενςωμάτων ακινθτοποιιςεων υπερβαίνουν τθν ανακτιςιμθ αξία τουσ, θ διαφορά (απομείωςθ) 

καταχωρείται αρχικά ςε μείωςθ του ςχθματιςκζντοσ αποκεματικοφ εφλογθσ αξίασ (εάν υπάρχει για το αντίςτοιχο 

πάγιο) το οποίο απεικονίηεται ςε λογαριαςμοφσ των ιδίων κεφαλαίων. Μάκε ηθμιά απομείωςθσ που προκφπτει περά 

από το ςχθματιςκζν αποκεματικό για το ςυγκεκριμζνο πάγιο, αναγνωρίηεται άμεςα ωσ ζξοδο ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων χριςθσ. 

4.8.7 Απομείωση αξίαρ μη σπηματοοικονομικών πεπιοςσιακών στοισείων 

Φα περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν απροςδιόριςτθ ωφζλιμθ ηωι, δεν αποςβζνονται και υπόκεινται ςε ζλεγχο 

απομείωςθσ ετθςίωσ και επίςθσ όταν κάποια γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ καταδεικνφουν ότι θ λογιςτικι αξία 

μπορεί να μθν είναι ανακτιςιμθ. Φα περιουςιακά ςτοιχεία που αποςβζνονται υπόκεινται ςε ζλεγχο απομείωςθσ τθσ 

αξίασ τουσ όταν υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ λογιςτικι αξία τουσ δεν κα ανακτθκεί. Ηθμία απομείωςθσ αναγνωρίηεται για 

το ποςό για το οποίο θ λογιςτικι αξία του παγίου υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία του. Θ ανακτιςιμθ αξία είναι θ 

μεγαλφτερθ αξία μεταξφ εφλογθσ αξίασ μειωμζνθ με το απαιτοφμενο για τθν πϊλθςθ κόςτοσ και αξίασ χριςεωσ 

(παροφςα αξία χρθματοροϊν που αναμζνεται να δθμιουργθκοφν με βάςθ τθν εκτίμθςθ τθσ διοίκθςθσ για τισ 

μελλοντικισ οικονομικζσ και λειτουργικζσ ςυνκικεσ.) Για τθν εκτίμθςθ των ηθμιϊν απομείωςθσ τα περιουςιακά 

ςτοιχεία εντάςςονται ςτισ μικρότερεσ δυνατζσ μονάδεσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν. Ξθ χρθματοοικονομικά 

ςτοιχεία εκτόσ από υπεραξία που ζχουν υποςτεί απομείωςθ επανεκτιμοφνται για πικανι αντιςτροφι τθσ απομείωςθσ 

ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ. 

4.8.8 Αποκζματα 

Φο κόςτοσ των αποκεμάτων προςδιορίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο του μζςου ςτακμικοφ, και περιλαμβάνει 

όλεσ τισ δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν για να φκάςουν τα αποκζματα ςτθν παροφςα κζςθ και κατάςταςθ και οι 

οποίεσ είναι άμεςα αποδοτζεσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, κακϊσ και ζνα μζροσ γενικϊν εξόδων που ςχετίηεται με 

τθν παραγωγι. Ματά τθν θμερομθνία Ιςολογιςμοφ, τα αποκζματα απεικονίηονται ςτθν χαμθλότερθ τιμι μεταξφ 

κόςτουσ κτιςθσ και κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ.  

Θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία είναι θ εκτιμϊμενθ τιμι πϊλθςθσ κατά τθ ςυνικθ ροι των δραςτθριοτιτων τθσ 

επιχείρθςθσ, μείον το εκτιμϊμενο κόςτοσ που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιθκεί θ πϊλθςθ. 

4.8.9 Χρθματοοικονομικά μζςα 

Χρθματοοικονομικό μζςο είναι κάκε ςφμβαςθ που δθμιουργεί ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ ςε 

μία επιχείρθςθ και μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ ι ζνα ςυμμετοχικό τίτλο ςε μια άλλθ επιχείρθςθ. Φα 
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χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία Ρμίλου ταξινομοφνται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: Χρθματοοικονομικά 

ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, επενδφςεισ διακρατοφμενεσ ςτθ λιξθ, επενδφςεισ διακζςιμεσ προσ 

πϊλθςθ και δάνεια και απαιτιςεισ . Θ ταξινόμθςθ εξαρτάται από το ςκοπό για τον οποίο αποκτικθκαν τα 

χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία. Θ Διοίκθςθ προςδιορίηει τθν ταξινόμθςθ κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ και 

επανεξετάηει τθν ταξινόμθςθ ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ. 

4.8.9.1 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 

Χρθματοοικονομικό ςτοιχείο περιλαμβάνεται ςε αυτιν τθν κατθγορία εάν αποκτάται με ςκοπό να πωλθκεί ςε 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα ι αν ζχει χαρακτθριςτεί ζτςι από τθ διοίκθςθ. Σαράγωγα επίςθσ περιλαμβάνονται ςτθν 

κατθγορία προσ πϊλθςθ εκτόσ εάν προορίηονται για αντιςτάκμιςθ κινδφνων. Σεριουςιακά ςτοιχεία ςε αυτιν τθν 

κατθγορία περιλαμβάνονται ςτο κυκλοφοροφν ενεργθτικό είτε εξαιτίασ του ότι προορίηονται προσ πϊλθςθ είτε 

προορίηονται να ρευςτοποιθκοφν εντόσ δϊδεκα μθνϊν από τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. 

4.8.9.2 Δάνεια και απαιτιςεισ 

Σεριλαμβάνει μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία με πάγιεσ ι προςδιοριςμζνεσ πλθρωμζσ, τα 

οποία δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργζσ χρθματαγορζσ και δεν υπάρχει πρόκεςθ πϊλθςθσ αυτϊν. Σεριλαμβάνονται 

ςτο κυκλοφοροφν ενεργθτικό, εκτόσ από εκείνα με λιξεισ μεγαλφτερεσ των 12 μθνϊν από τθν θμερομθνία 

ιςολογιςμοφ. Φα τελευταία ςυμπεριλαμβάνονται ςτα μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία. Φα δάνεια και οι 

απαιτιςεισ ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ εμπορικζσ και άλλεσ απαιτιςεισ ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ.  

4.8.9.3 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία διακρατοφμενα ςτθ λιξθ 

Σεριλαμβάνει μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία με ςτακερζσ ι προςδιοριςμζνεσ πλθρωμζσ 

και κακοριςμζνθ θμερομθνία λιξθσ, τα οποία θ διοίκθςθ του Ρμίλου προτίκεται και δφναται να διακρατιςει ωσ τθ 

λιξθ τουσ. Υε περίπτωςθ πϊλθςθσ ζςτω και μζρουσ αυτϊν (εκτόσ κι αν πρόκειται για αςιμαντο ποςό) τότε όλθ θ 

κατθγορία αυτι κα καταργθκεί και κα πρζπει να αναταξινομθκεί ςτα διακζςιμα προσ πϊλθςθ. 

4.8.9.4 Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

Σεριλαμβάνει μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία είτε προςδιορίηονται ςε αυτιν 

τθν κατθγορία, είτε δεν μποροφν να ενταχκοφν ςε κάποια άλλθ από τισ ανωτζρω κατθγορίεσ. Σεριλαμβάνονται ςτα μθ 

κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία εφόςον θ Διοίκθςθ δεν ζχει τθν πρόκεςθ να τα ρευςτοποιιςει μζςα ςε 12 

μινεσ από τθν θμερομθνία Ιςολογιςμοφ. 

4.8.10 Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ 

Φα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που επιμετροφνται ςε εφλογθ αξία μζςω του λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων 

αναγνωρίηονται αρχικά ςε εφλογθ αξία και οι δαπάνεσ ςυναλλαγισ παρουςιάηονται ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων. 

Ρι αγορζσ και οι πωλιςεισ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων αναγνωρίηονται κατά τθν θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ που 

είναι και θ θμερομθνία που ο μιλοσ δεςμεφεται να αγοράςει ι να πωλιςει τθν επζνδυςθ. Φα χρθματοοικονομικά 

ςτοιχεία αρχικά αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία τουσ πλζον των άμεςα επιρριπτζων ςτθ ςυναλλαγι δαπανϊν για 

όλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων. Φα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωμα ςτισ ταμειακζσ ροζσ από τισ επενδφςεισ λιγει ι 

μεταβιβάηεται και ο μιλοσ ζχει μεταβιβάςει ουςιωδϊσ όλουσ τουσ κινδφνουσ και τισ ανταμοιβζσ που ςυνεπάγεται θ 

ιδιοκτθςία. Φα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμοφνται μεταγενζςτερα ςε 

κόςτοσ μείον κόςτοσ απομείωςθσ κακϊσ τα εργαλεία ιδίων κεφαλαίων δεν μποροφν να αποτιμθκοφν με ακρίβεια.  

Δάνεια και απαιτιςεισ, κακϊσ και τα διακρατοφμενα ωσ τθ λιξθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αναγνωρίηονται ςτθν 

παροφςα αξία με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Σραγματοποιθκζντα και εξ αποτιμιςεων κζρδθ ι ηθμίεσ που 

προκφπτουν από μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των ςτοιχείων τθσ κατθγορίασ «χρθματοοικονομικά ςτοιχεία μζςω 

αποτελεςμάτων» καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα ςτθν περίοδο που ανακφπτουν. Φα κζρδθ ι ηθμιζσ εξ 

αποτιμιςεωσ που προκφπτουν από τθν μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία μθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων που είναι 

διακζςιμα προσ πϊλθςθ περιλαμβάνονται απ ευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ. ταν επενδφςεισ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ 
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πωλθκοφν ι απομειωκοφν θ ςυςςωρευμζνθ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία τουσ μεταφζρεται ςτα αποτελζςματα ςαν 

κζρδθ ι ηθμιζσ από επενδφςεισ ςε χρεόγραφα. Ρι εφλογεσ αξίεσ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 

που είναι διαπραγματεφςιμα ςε ενεργζσ αγορζσ προςδιορίηονται από τισ τρζχουςεσ τιμζσ ηιτθςθσ. Γα τα μθ 

διαπραγματεφςιμα ςτοιχεία οι εφλογεσ αξίεσ προςδιορίηονται με τθ χριςθ τεχνικϊν αποτίμθςθσ όπωσ ανάλυςθ 

πρόςφατων ςυναλλαγϊν, ςυγκρίςιμων ςτοιχείων που διαπραγματεφονται και προεξόφλθςθ ταμειακϊν ροϊν που 

εξειδικεφονται να απεικονίηουν τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ του εκδότθ. 

4.8.11 Απομείωςθ αξίασ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 

Υε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ ο μιλοσ εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικζσ ενδείξεισ που να οδθγοφν ςτο 

ςυμπζραςμα ότι τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ζχουν υποςτεί απομείωςθ. Για μετοχζσ εταιρειϊν που 

ζχουν ταξινομθκεί ωσ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία διακζςιμα προσ πϊλθςθ, τζτοια ζνδειξθ ςυνιςτά θ ςθμαντικι ι 

παρατεταμζνθ μείωςθ τθσ εφλογθσ αξίασ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ κτιςεωσ. Αν ςτοιχειοκετείται απομείωςθ, θ 

ςωρευμζνθ ςτα ίδια κεφάλαια ηθμιά - που είναι θ διαφορά μεταξφ κόςτουσ κτιςεωσ και εφλογθσ αξίασ μείον 

προγενζςτερεσ ηθμιζσ απομείωςθσ που είχαν αναγνωριςτεί ςτα αποτελζςματα για το ςυγκεκριμζνο 

χρθματοοικονομικό ςτοιχείο - μεταφζρεται ςτα αποτελζςματα. Ρι ηθμιζσ απομείωςθσ των ςυμμετοχικϊν τίτλων που 

καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα δεν αναςτρζφονται μζςω των αποτελεςμάτων. Αν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ 

απομείωςθσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ που παρουςιάηονται ςτθν αναπόςβεςτθ 

αξία κτιςθσ τουσ, το ποςό τθσ ηθμίασ απομείωςθσ υπολογίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ του 

ςτοιχείου ενεργθτικοφ και τθσ παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν (εξαιρουμζνων των 

μελλοντικϊν ηθμιϊν από πιςτωτικοφσ κινδφνουσ που δεν ζχουν πραγματοποιθκεί) προεξοφλθμζνων με το αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ. Φο τρζχον ποςό του περιουςιακοφ ςτοιχείου, 

μειϊνεται μζςω τθσ χριςθσ ενόσ λογαριαςμοφ πρόβλεψθσ για απομείωςθ, και το ποςό τθσ ηθμίασ αναγνωρίηεται ςτο 

λογαριαςμό αποτελεςμάτων. 

4.8.12 Εμπορικζσ απαιτιςεισ 

Ρι απαιτιςεισ από πελάτεσ αρχικά καταχωροφνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ και μεταγενζςτερα επιμετρϊνται ςτο 

αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθν χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου, αφαιρουμζνων των προβλζψεων απομείωςθσ. Ρι 

προβλζψεισ απομείωςθσ αναγνωρίηονται όταν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ ότι ο μιλοσ δεν είναι ςε κζςθ να 

ειςπράξει όλα τα ποςά που οφείλονται με βάςθ τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. Ρι εμπορικζσ απαιτιςεισ περιλαμβάνουν 

ςυναλλαγματικζσ και γραμμάτια ειςπρακτζα από τουσ πελάτεσ. Υοβαρά οικονομικά προβλιματα του πελάτθ, θ 

πικανότθτα χρεοκοπίασ ι οικονομικι αναδιοργάνωςθ και θ αδυναμία τακτικϊν πλθρωμϊν κεωροφνται ενδείξεισ ότι θ 

απαίτθςθ ζχει απομειωκεί. Φο ποςό τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ είναι θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ των 

απαιτιςεων και τθσ παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, προεξοφλουμζνων με το 

πραγματικό επιτόκιο. Φο ποςό τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ καταχωρείται ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα. 

4.8.13 Φαμειακά ιςοδφναμα 

Φα διακζςιμα και ιςοδφναμα διακεςίμων περιλαμβάνουν τα μετρθτά ςτθν τράπεηα και ςτο ταμείο κακϊσ επίςθσ 

και τισ βραχυπρόκεςμεσ επενδφςεισ υψθλισ ρευςτότθτασ όπωσ repos και τραπεηικζσ κατακζςεισ με θμερομθνία 

λιξθσ μικρότερθ των τριϊν μθνϊν.  

4.8.14 Ξετοχικό κεφάλαιο  

 Φο μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κοινζσ μετοχζσ τθσ Εταιρείασ. Άμεςα ζξοδα τα οποία πραγματοποιικθκαν για 

τθν ζκδοςθ μετοχϊν εμφανίηονται μετά τθν αφαίρεςθ του ςχετικοφ φόρου ειςοδιματοσ, ςε μείωςθ του προϊόντοσ τθσ 

ζκδοςθσ.  

4.8.15 Δάνεια 

Φα δάνεια καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ, μειωμζνα με τα τυχόν άμεςα ζξοδα για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ. Ξεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ. Φυχόν διαφορά μεταξφ του 

ειςπραχκζντοσ ποςοφ (κακαρό από ςχετικά ζξοδα) και τθσ αξίασ εξόφλθςθσ αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα κατά 

τθν διάρκεια του δανειςμοφ βάςει τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου. Φα δάνεια χαρακτθρίηονται ωσ 
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βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ εκτόσ εάν ο μιλοσ ζχει το οριςτικό δικαίωμα να αναβάλλει τθν εξόφλθςθ για 

τουλάχιςτον 12 μινεσ μετά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. 

4.8.16 Ξιςκϊςεισ  

Ρι μιςκϊςεισ παγίων όπου ο μιλοσ διατθρεί ουςιωδϊσ όλουσ τουσ κινδφνουσ και οφζλθ τθσ ιδιοκτθςίασ 

ταξινομοφνται ωσ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ. Ρι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ κεφαλαιοποιοφνται με τθν ζναρξθ τθσ 

μίςκωςθσ ςτθ χαμθλότερθ μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του παγίου ςτοιχείου ι τθσ παροφςασ αξίασ των ελάχιςτων 

μιςκωμάτων. Μάκε μίςκωμα επιμερίηεται μεταξφ τθσ υποχρζωςθσ και των χρθματοοικονομικϊν εξόδων ζτςι ϊςτε να 

επιτυγχάνεται ζνα ςτακερό επιτόκιο ςτθν υπολειπόμενθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ. Ρι αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ 

από μιςκϊματα, κακαρζσ από χρθματοοικονομικά ζξοδα, απεικονίηονται ςτισ υποχρεϊςεισ. Φο μζροσ του κόςτουσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ μίςκωςθσ που αντιςτοιχεί ςε τόκουσ αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ κατά τθ διάρκεια 

τθσ μίςκωςθσ με τρόπο που να ςυνεπάγεται ςτακερό επιτόκιο ςτο υπόλοιπο τθσ υποχρζωςθσ ςτθν κάκε περίοδο. Φα 

πάγια που αποκτικθκαν με χρθματοδοτικι μίςκωςθ αποςβζνονται ςτθ μικρότερθ περίοδο μεταξφ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ 

των παγίων ςτοιχείων και τθσ διάρκειασ μίςκωςισ τουσ. Ξιςκϊςεισ όπου ουςιωδϊσ οι κίνδυνοι και οφζλθ τθσ 

ιδιοκτθςίασ διατθροφνται από τον εκμιςκωτι ταξινομοφνται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Ρι πλθρωμζσ που γίνονται 

για λειτουργικζσ μιςκϊςεισ (κακαρζσ από τυχόν κίνθτρα που προςφζρκθκαν από τον εκμιςκωτι) αναγνωρίηονται ςτα 

αποτελζςματα χριςθσ αναλογικά κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

4.8.17 Σαροχζσ ςτο προςωπικό  

4.8.17.1 Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ 

Ρι βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ προσ τουσ εργαηομζνουσ (εκτόσ από παροχζσ λιξθσ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ) ςε χριμα 

και ςε είδοσ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο όταν κακίςτανται δεδουλευμζνεσ. 

4.8.17.2 Χποχρεϊςεισ λόγω ςυντάξεων 

Ρι πλθρωμζσ κακορίηονται από τθν Ελλθνικι νομοκεςία και τουσ κανονιςμοφσ των ταμείων. Ρ μιλοσ ζχει τόςο 

προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν όςο και προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν.  

Σρόγραμμα κακοριςμζνων παροχϊν είναι ζνα ςυνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο κακορίηει ζνα ςυγκεκριμζνο 

ποςό παροχισ ςυντάξεωσ το οποίο κα ειςπράξει ο εργαηόμενοσ όταν ςυνταξιοδοτθκεί το οποίο ςυνικωσ εξαρτάται 

από ζνα ι περιςςότερουσ παράγοντεσ όπωσ θ θλικία τα χρόνια προχπθρεςίασ και το φψοσ των αποδοχϊν. 

 Σρόγραμμα κακοριςμζνων ειςφορϊν είναι ζνα ςυνταξιοδοτικό πρόγραμμα ςτα πλαίςια του οποίου ο μιλοσ 

πραγματοποιεί κακοριςμζνεσ πλθρωμζσ ςε ζνα ξεχωριςτό νομικό πρόςωπο. Ρ μιλοσ δεν ζχει καμία νομικι 

υποχρζωςθ να πλθρϊςει επί πλζον ειςφορζσ εάν το ταμείο δεν ζχει επαρκι περιουςιακά ςτοιχεία για να πλθρϊςει ςε 

όλουσ τουσ εργαηομζνουσ τισ παροχζσ που ςχετίηονται με τθν υπθρεςία τουσ ςτθν παροφςα και τισ προθγοφμενεσ 

χρονικζσ περιόδουσ.  

Θ υποχρζωςθ που καταχωρείται ςτον ιςολογιςμό για τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν είναι θ παροφςα 

αξία τθσ υποχρζωςθσ για τθν κακοριςμζνθ παροχι μαηί με τισ μεταβολζσ που προκφπτουν από τα μθ αναγνωριςμζνα 

αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμίεσ και το κόςτοσ τθσ προχπθρεςίασ. Θ υποχρζωςθ τθσ κακοριςμζνθσ παροχισ 

υπολογίηεται ετθςίωσ από ανεξάρτθτο αναλογιςτι με τθ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ προβλεπόμενθσ πιςτωτικισ μονάδοσ 

(projected unit credit method). Θ παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ κακοριςμζνων παροχϊν υπολογίηεται με 

προεξόφλθςθ των μελλοντικϊν χρθματικϊν εκροϊν με ςυντελεςτι προεξόφλθςθσ το επιτόκιο των μακροπροκζςμων 

ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που ζχουν διάρκεια περίπου ίςθ με το ςυνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Φα 

ςυςςωρευμζνα αναλογιςτικά κζρδθ και οι ηθμίεσ που προκφπτουν από τισ προςαρμογζσ με βάςθ τα ιςτορικά 

δεδομζνα και τισ υποκζςεισ τθσ αναλογιςτικισ μελζτθσ και υπερβαίνουν το 10% τθσ υποχρζωςθσ κακοριςμζνων 

ειςφορϊν καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα μζςα ςτον αναμενόμενο μζςο αςφαλιςτικό χρόνο εργαςίασ των 

ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα. Φο κόςτοσ προχπθρεςίασ καταχωρείται άμεςα ςτα αποτελζςματα με εξαίρεςθ τθν 

περίπτωςθ που οι μεταβολζσ του προγράμματοσ εξαρτϊνται από τον εναπομζνοντα χρόνο υπθρεςίασ των 

εργαηομζνων. Υτθν περίπτωςθ αυτι το κόςτοσ προχπθρεςίασ καταχωρείται ςτα αποτελζςματα με τθν ςτακερι 

μζκοδο μζςα ςτθν περίοδο ωρίμανςθσ. 



 

 

43 ΕΦΘΥΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΥΘ ΧΤΘΥΕΩΥ 2011  (1/1/2011 – 31/12/2011) 

Για τα προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν ο μιλοσ πλθρϊνει ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικά ταμεία του δθμοςίου 

ςε υποχρεωτικι βάςθ. Ρ μιλοσ δεν ζχει άλλθ υποχρζωςθ εφ όςον ζχει πλθρϊςει τισ ειςφορζσ του . Ρι ειςφορζσ 

αναγνωρίηονται ςαν δαπάνεσ προςωπικοφ όταν οφείλονται. Ειςφορζσ που προπλθρϊνονται αναγνωρίηονται ςαν 

ςτοιχείο του ενεργθτικοφ ςε περίπτωςθ που υπάρχει δυνατότθτα επιςτροφισ των χρθμάτων ι ςυμψθφιςμόσ με νζεσ 

οφειλζσ. 

4.8.17.3 Σαροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ ι με βάςθ τθν αξία των ςυμμετοχικϊν τίτλων 

Ρ μιλοσ ζχει ςε ιςχφ ζνα πρόγραμμα αποδοχϊν βαςιςμζνο ςε μετοχικοφσ τίτλουσ. Φο ςυνολικό ποςό τθσ δαπάνθσ 

κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου ωρίμανςθσ του δικαιϊματοσ κακορίηεται με βάςθ τθν εφλογθ αξία του προγράμματοσ 

κατά τθν περίοδο που προςφζρεται το δικαίωμα. Ρι προχποκζςεισ που δεν ςχετίηονται με τθν αγορά 

περιλαμβάνονται ςτισ υποκζςεισ για τον κακοριςμό του αρικμοφ των δικαιωμάτων που αναμζνεται να εξαςκθκοφν. 

Υε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ ο μιλοσ ανακεωρεί τισ εκτιμιςεισ για τον αρικμό των δικαιωμάτων που 

αναμζνεται να εξαςκθκοφν. Αναγνωρίηει τθν επίδραςθ τθσ ανακεϊρθςθσ των αρχικϊν εκτιμιςεων ςτα αποτελζςματα 

με ανάλογθ προςαρμογι των ιδίων κεφαλαίων. 

4.8.18 Αναγνϊριςθ εςόδων και εξόδων  

Φα ζςοδα περιλαμβάνουν τθν εφλογθ αξία των πωλιςεων αγακϊν και παροχισ υπθρεςιϊν, κακαρά από Φόρουσ 

Σροςτικζμενθσ Αξίασ, τελωνειακά τζλθ, εκπτϊςεισ και επιςτροφζσ. Φα ζςοδα αναγνωρίηονται όταν υπάρχει θ 

πικανότθτα τα οικονομικά οφζλθ να ειςρεφςουν ςτον μιλο. Φα ζςοδα μεταξφ εταιρειϊν του ομίλου που 

ενοποιοφνται με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ, απαλείφονται πλιρωσ. Φα ζξοδα αναγνωρίηονται ςτα 

αποτελζςματα ςε δεδουλευμζνθ βάςθ. Ρι πλθρωμζσ που πραγματοποιοφνται για λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 

μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ωσ ζξοδα, κατά τον χρόνο χριςεωσ του μιςκίου. Φα ζξοδα από τόκουσ 

αναγνωρίηονται ςε δεδουλευμζνθ βάςθ.   

Θ αναγνϊριςθ των εςόδων γίνεται ωσ εξισ: 

4.8.18.1 Σαροχι υπθρεςιϊν 

Φο ζςοδο από ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν με προκακοριςμζνθ τιμι αναγνωρίηεται με βάςθ το ςτάδιο 

ολοκλιρωςθσ τθσ ςυναλλαγισ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.  

ταν το αποτζλεςμα τθσ ςυναλλαγισ που αφορά παροχι υπθρεςιϊν δεν μπορεί να εκτιμθκεί βάςιμα, το ζςοδο 

αναγνωρίηεται μόνον κατά τθν ζκταςθ που οι αναγνωριςμζνεσ δαπάνεσ είναι ανακτιςιμεσ. 

4.8.18.2 Σωλιςεισ αγακϊν 

Ρι πωλιςεισ αγακϊν αναγνωρίηονται όταν ο μιλοσ παραδίδει τθν ιδιοκτθςία και τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται 

με τθν ιδιοκτθςία των αγακϊν ςτουσ πελάτεσ, τα αγακά γίνονται αποδεκτά από αυτοφσ και θ είςπραξθ τθσ απαίτθςθσ 

είναι εφλογα εξαςφαλιςμζνθ. 

4.8.18.3 Ζςοδα από τόκουσ 

Φα ζςοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται βάςει χρονικισ αναλογίασ και με τθν χριςθ πραγματικοφ επιτοκίου. 

4.8.18.4 Ζςοδα από Ξερίςματα 

Φα μερίςματα, λογίηονται ωσ ζςοδα, όταν κεμελιϊνεται το δικαίωμα είςπραξισ τουσ. 

4.8.19 Μρατικζσ επιχορθγιςεισ  

Ρ όμιλοσ αναγνωρίηει τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ οι οποίεσ ικανοποιοφν ακροιςτικά τα εξισ κριτιρια:  

 υπάρχει τεκμαιρόμενθ βεβαιότθτα ότι θ επιχείρθςθ ζχει ςυμμορφωκεί ι πρόκειται να ςυμμορφωκεί με τουσ 

όρουσ τθσ επιχοριγθςθσ και  

 πικανολογείται ότι το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ κα ειςπραχκεί. 
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Ρι κρατικζσ επιχορθγιςεισ ςχετικά με απόκτθςθ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ παρουςιάηονται 

ςαν αναβαλλόμενο ζςοδο ςτο πακθτικό και αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ 

ωφζλιμθσ ηωισ των παγίων που αφοροφν. 

4.8.20  Ενδεχόμενεσ Χποχρεϊςεισ και Σροβλζψεισ  

Σροβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν ο μιλοσ ζχει παροφςεσ νομικζσ ι τεκμθριωμζνεσ υποχρεϊςεισ ωσ αποτζλεςμα 

παρελκόντων γεγονότων, είναι πικανι θ εκκακάριςι τουσ μζςω εκροϊν πόρων και θ εκτίμθςθ του ακριβοφσ ποςοφ 

τθσ υποχρζωςθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί με αξιοπιςτία. Ρι προβλζψεισ επιςκοποφνται κατά τθν θμερομθνία 

ςφνταξθσ κάκε ιςολογιςμοφ και προςαρμόηονται προκειμζνου να αντανακλοφν τθν παροφςα αξία τθσ δαπάνθσ που 

αναμζνεται να απαιτθκεί για τθ διευκζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ. Ρι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται, εκτόσ αν θ πικανότθτα εκροϊν πόρων οι οποίοι ενςωματϊνουν 

οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ. Ρι ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά 

γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι οικονομικϊν οφελϊν είναι πικανι. 

4.8.21 Διανομι μεριςμάτων  

Θ διανομι μεριςμάτων ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ από τα κζρδθ τθσ χριςθσ, αναγνωρίηονται ωσ υποχρζωςθ ςτισ 

ατομικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθν θμερομθνία κατά τθν οποία θ διανομι εγκρίνεται από τθ 

Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων. 

4.8.22 Φρζχουςα και αναβαλλόμενθ φορολογία  

Ρ φόροσ ειςοδιματοσ τθσ περιόδου αποτελείται από τθν τρζχουςα και τθν αναβαλλόμενθ φορολογία. Ρ φόροσ 

αναγνωρίηεται ςτθν «Ματάςταςθ ςυνολικϊν ειςοδθμάτων» εκτόσ και αν ςχετίηεται με ποςά που ζχουν αναγνωριςτεί 

απευκείασ ςτα «Κδια Μεφάλαια». Υε αυτιν τθν περίπτωςθ ο φόροσ αναγνωρίηεται επίςθσ ςτα Κδια Μεφάλαια.  

Ρ φόροσ ειςοδιματοσ επί των κερδϊν, υπολογίηεται με βάςθ τθ φορολογικι νομοκεςία που ζχει κεςπιςτεί κατά 

τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ ςτισ χϊρεσ όπου διεξάγονται οι εργαςίεσ του Ρμίλου και αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο τθν 

περίοδο κατά τθν οποία προκφπτουν τα κζρδθ. Θ διοίκθςθ ανά διαςτιματα αξιολογεί τισ περιπτϊςεισ όπου θ κείμενθ 

φορολογικι νομοκεςία χριηει ερμθνείασ. που κρίνεται απαραίτθτο γίνονται προβλζψεισ επί των ποςϊν που 

αναμζνεται να πλθρωκοφν ςτισ φορολογικζσ αρχζσ.  

Ρ αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ προςδιορίηεται με τθν μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ που προκφπτει από τισ 

προςωρινζσ διαφορζσ μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και τθσ φορολογικισ βάςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των 

υποχρεϊςεων που εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ δεν λογίηεται εάν 

προκφπτει από τθν αρχικι αναγνϊριςθ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι πακθτικοφ ςε ςυναλλαγι, εκτόσ επιχειρθματικισ 

ςυνζνωςθσ, θ οποία όταν ζγινε δεν επθρζαςε οφτε το λογιςτικό οφτε το φορολογικό κζρδοσ ι ηθμία. Ρ 

αναβαλλόμενοσ φόροσ προςδιορίηεται με τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ και νόμουσ που ιςχφουν κατά τθν 

θμερομθνία του ιςολογιςμοφ και αναμζνεται να ιςχφςουν όταν οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ κα 

πραγματοποιθκοφν ι οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ κα αποπλθρωκοφν.  

Ρι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται ςτο βακμό για τον οποίο ενδζχεται να υπάρξει 

μελλοντικό φορολογθτζο κζρδοσ για τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ προςωρινισ διαφοράσ που δθμιουργεί τθν 

αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ. Ρι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται 

μόνο εάν επιτρζπεται νομικά ο ςυμψθφιςμόσ φορολογικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων και εφόςον οι 

αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ προκφπτουν από τθν ίδια φορολογοφςα αρχι επί τθσ 

οντότθτασ που φορολογείται ι και επί διαφορετικϊν οντοτιτων και υπάρχει θ πρόκεςθ θ τακτοποίθςθ να γίνει με 

ςυμψθφιςμό. 

4.8.23 Ξθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία κατεχόμενα προσ πϊλθςθ και διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ.  

Φα περιουςιακά ςτοιχεία που διατθροφνται προσ πϊλθςθ ςυμπεριλαμβάνουν τα ενςϊματα πάγια που ο μιλοσ 

ςκοπεφει να πουλιςει εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία ταξινόμθςθσ τουσ ωσ «κρατοφμενα προσ πϊλθςθ».  

Φα περιουςιακά ςτοιχεία που ταξινομοφνται ωσ «κρατοφμενα προσ πϊλθςθ» αποτιμϊνται ςτθν χαμθλότερθ αξία 

μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ τουσ αμζςωσ πριν τθν ταξινόμθςθ τουσ ωσ κρατοφμενα προσ πϊλθςθ , και τθν εφλογθ 
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τουσ αξία μείον το κόςτοσ πϊλθςθσ. Φα περιουςιακά ςτοιχεία που ταξινομοφνται ωσ «κρατοφμενα προσ πϊλθςθ» δεν 

υπόκεινται ςε απόςβεςθ. Φο κζρδοσ ι θ ηθμία που προκφπτει από τθν πϊλθςθ και επανεκτίμθςθ των «κρατοφμενων 

προσ πϊλθςθ» περιουςιακϊν ςτοιχείων περιλαμβάνεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ.  

Ρ μιλοσ δεν ζχει ταξινομιςει μθ κυκλοφοριακά περιουςιακά ςτοιχεία ωσ κρατοφμενα προσ πϊλθςθ.  

 

4.9 ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΧ ΜΙΟΔΧΟΡΧ 

4.9.1 Διαχείριςθ Μεφαλαίου 

Ρι ςτόχοι του Ρμίλου ςε ςχζςθ με τθ διαχείριςθ κεφαλαίου είναι να διαςφαλίςει τθ δυνατότθτα απρόςκοπτθσ 

λειτουργίασ του Ρμίλου με ςκοπό να παρζχει ικανοποιθτικζσ αποδόςεισ ςτουσ μετόχουσ και να διατθριςει ιδανικι 

κατανομι κεφαλαίου μειϊνοντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόςτοσ κεφαλαίου. O μιλοσ παρακολουκεί τα κεφάλαια 

του με βάςθ το ςυντελεςτι μόχλευςθσ. Ρ εν λόγω ςυντελεςτισ υπολογίηεται διαιρϊντασ τον κακαρό δανειςμό με τα 

ςυνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια. Ρ κακαρόσ δανειςμόσ υπολογίηεται ωσ το «Υφνολο δανειςμοφ» 

(ςυμπεριλαμβανομζνου «βραχυπρόκεςμου και μακροπρόκεςμου δανειςμοφ» όπωσ εμφανίηεται ςτον Ιςολογιςμό) 

μείων «Φαμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα», «Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία διακζςιμα προσ πϊλθςθ» και 

«χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων». Υτον υπολογιςμό του κακαροφ δανειςμοφ δεν 

περιλαμβάνονται οι αγορζσ των ιδίων μετοχϊν. Φα ςυνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια υπολογίηονται ωσ «Κδια 

κεφάλαια αποδιδόμενα ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ» όπωσ εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό ςυν τον κακαρό δανειςμό. 

Ρ ςυντελεςτισ μόχλευςθσ ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2011 είχε ωσ εξισ: 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.2 Χρθματοοικονομικά Ξζςα 

Φα Χρθματοοικονομικά μζςα του Ρμίλου αποτελοφνται κυρίωσ από κατακζςεισ ςε τράπεηεσ, υπεραναλιψεισ ςε 

τράπεηεσ, εμπορικοφσ χρεϊςτεσ και πιςτωτζσ, επενδφςεισ ςε μετοχζσ, λοιπζσ υποχρεϊςεισ.  

Φα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία κακϊσ και οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ κατά τθν θμερομθνία 

των οικονομικϊν καταςτάςεων μποροφν να ταξινομθκοφν ωσ εξισ: 

 

 

 

  ΡΞΙΝΡΥ  

  31/12/2011 31/12/2010 

ΥΧΟΡΝΡ ΔΑΟΕΙΥΞΡΧ  59.586.696,05 64.004.310,04 

ΞΕΙΡΟ   

 ΣΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΙΜΑ  -38.146.313,04 -47.159.692,28 

ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΠΡΟ ΠΩΛΗΗ -6.323.091,92 -5.214.390,00 

ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ε ΕΤΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΩ ΑΠΟΣΕΛ/ΩΝ -169.400,00 -1.931.254,64 

ΜΑΘΑΤΡΥ ΔΑΟΕΙΥΞΡΥ 14.947.891,08 9.698.973,13 

ΙΔΙΑ ΜΕΦΑΝΑΙΑ ΑΣΡΔΙΔΡΞΕΟΑ ΥΦΡΧΥ ΞΕΦΡΧΡΧΥ ΦΘΥ ΞΘΦΤΙΜΘΥ  126.525.948,71 124.207.629,23 

ΥΧΟΡΝΙΜΑ ΑΣΑΥΧΡΝΡΧΞΕΟΑ ΜΕΦΑΝΑΙΑ  141.473.839,79 133.906.602,36 

ΥΧΟΦΕΝΕΥΦΘΥ ΞΡΧΝΕΧΥΘΥ  10,57% 7,24% 
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    μιλοσ Ξθτρικι 

Ξθ κυκλοφοροφντα 
περιουςιακά ςτοιχεία   31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

            

Χρθματοοικονομικά Υτοιχεία 
Διακζςιμα προσ Σϊλθςθ   6.323.091,92 5.214.390,00 6.087.541,92 4.480.250,00 

Νοιπζσ μακροπρόκεςμεσ 
απαιτιςεισ   327.205,10 302.465,28 184.107,69 212.581,39 

Υφνολο   6.650.297,02 5.516.855,28 6.271.649,61 4.692.831,39 

            

Μυκλοφοροφντα περιουςιακά 
ςτοιχεία 

  

        

Απαιτιςεισ από πελάτεσ   71.684.057,45 71.872.216,33 33.023.694,82 36.339.277,07 

Νοιπζσ απαιτιςεισ    6.282.643,79 5.190.026,21 2.824.580,55 2.947.971,70 

Φαμειακά διακζςιμα  

  
38.146.313,04 47.159.692,28 29.819.289,36 35.725.644,29 

Χρθματοοικονομικά Υτοιχεία ςε 
εφλογθ αξία μζςω 
αποτελεςμάτων 

  

169.400,00 1.931.254,64 169.400,00 1.931.254,64 

Υφνολο   116.282.414,28 126.153.189,46 65.836.964,73 76.944.147,70 

            

Ξακροπρόκεςμεσ 
Χποχρεϊςεισ   

        

            

Δάνεια   17.000.000,00 39.500.000,00 17.000.000,00 39.500.000,00 

Σροβλζψεισ και λοιπζσ 
μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

  
2.667.828,32 2.853.632,13 886.145,83 593.064,00 

Υφνολο   19.667.828,32 42.353.632,13 17.886.145,83 40.093.064,00 

  
   

        

Βραχυπρόκεςμεσ Χποχρεϊςεισ 
  

        

            

Σρομθκευτζσ    41.940.668,05 38.831.379,18 21.467.173,22 21.461.485,67 

Νοιπζσ υποχρεϊςεισ   3.520.917,80 3.418.542,38 58.848.853,17 54.498.365,68 

Δάνεια   42.586.696,05 24.504.310,04 42.500.000,00 21.500.000,00 

Υφνολο   88.048.281,89 66.754.231,60 122.816.026,39 97.459.851,35 

 

4.9.3 Σροςδιοριςμόσ των εφλογων αξιϊν 

Ρ παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που επιμετροφνται ςτθν εφλογθ αξία, κατά 

μζκοδο επιμζτρθςθσ. Ρι διαφορετικζσ κατθγορίεσ είναι οι ακόλουκεσ: 

• Δθμοςιευόμενεσ τιμζσ αγοράσ (χωρίσ τροποποίθςθ ι αναπροςαρμογι) για χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που 

διαπραγματεφονται ςε ενεργζσ χρθματαγορζσ (επίπεδο 1) 

• Φεχνικζσ αποτίμθςθσ βαςιηόμενεσ απευκείασ ςε δθμοςιευόμενεσ τιμζσ αγοράσ ι υπολογιηόμενεσ εμμζςωσ από 

δθμοςιευόμενεσ τιμζσ αγοράσ για παρόμοια εργαλεία (επίπεδο 2). 
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• Φεχνικζσ αποτίμθςθσ που δεν βαςίηονται ςε διακζςιμεσ πλθροφορίεσ από τρζχουςεσ ςυναλλαγζσ ςε ενεργοφσ 

χρθματαγορζσ (επίπεδο 3). 

Φα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 

ζχουν ωσ εξισ: 

 
  Ρμιλοσ 

Υτοιχεία Ενεργθτικοφ Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Υφνολο 

Χρθματοοικονομικά Υτοιχεία Διακζςιμα προσ Σϊλθςθ 6.323.091,92 - - 6.323.091,92 

Χρθματοοικονομικά Υτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω 
αποτελεςμάτων 169.400,00 - - 169.400,00 

  Εταιρεία 

Υτοιχεία Ενεργθτικοφ Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Υφνολο 

Χρθματοοικονομικά Υτοιχεία Διακζςιμα προσ Σϊλθςθ 6.087.541,92 - - 6.087.541,92 

Χρθματοοικονομικά Υτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω 
αποτελεςμάτων 169.400,00 

- - 
169.400,00 

Θ εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων που διαπραγματεφονται ςε ενεργζσ χρθματαγορζσ (π.χ. 

παράγωγα, μετοχζσ, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προςδιορίηεται με βάςθ τισ δθμοςιευόμενεσ τιμζσ που ιςχφουν 

κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. «Ενεργόσ» χρθματαγορά υπάρχει όταν υπάρχουν άμεςα διακζςιμεσ και 

ανακεωροφμενεσ ςε τακτά διαςτιματα τιμζσ, που δθμοςιεφονται από χρθματιςτιριο, χρθματιςτι, κλάδο, οργανιςμό 

αξιολόγθςθσ ι  οργανιςμό εποπτείασ. Αυτά τα χρθματοοικονομικά εργαλεία περιλαμβάνονται ςτο επίπεδο 1. 

Θ εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων που δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργζσ χρθματαγορζσ (π.χ. 

ςυμβόλαια παραγϊγων εκτόσ τθσ αγοράσ παραγϊγων) προςδιορίηεται με τθν χριςθ τεχνικϊν αποτίμθςθσ, οι οποίεσ 

βαςίηονται ωσ επί το πλείςτον ςε διακζςιμεσ πλθροφορίεσ για ςυναλλαγζσ που διενεργοφνται ςε ενεργζσ αγορζσ ενϊ 

χρθςιμοποιοφν κατά το δυνατό λιγότερο εκτιμιςεισ τθσ οικονομικισ οντότθτασ. Αυτά τα χρθματοοικονομικά εργαλεία 

περιλαμβάνονται ςτο επίπεδο 2. 

Εάν οι τεχνικζσ αποτίμθςθσ δεν βαςίηονται ςε διακζςιμεσ αγοραίεσ πλθροφορίεσ τότε τα χρθματοοικονομικά 

εργαλεία περιλαμβάνονται ςτο επίπεδο 3. 

4.9.4 Υυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 

Ρ μιλοσ δραςτθριοποιείται ςε ζνα περιβάλλον ςχετικά υψθλοφ ςυναλλαγματικοφ κινδφνου δεδομζνου ότι 

περίπου το 65% του ςυνόλου των πωλιςεων του Ρμίλου προζρχεται από τισ χϊρεσ τθσ Οοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, 

όπου τελευταίωσ παρουςιάηεται υψθλι διακφμανςθ των ιςοτιμιϊν. Θ Διοίκθςθ του Ρμίλου παρακολουκεί διαρκϊσ 

τισ ςυναλλαγματικζσ διακυμάνςεισ, αλλά προσ το παρόν ελλείψει μθ ικανοποιθτικϊν προϊόντων αντιςτάκμιςθσ 

κινδφνου δεν ζχει προβεί ςτθν λιψθ ςχετικϊν μζτρων. 

Φθν 31θ Δεκεμβρίου 2011, εάν το ευρϊ είχε υποτιμθκεί κατά 5% ζναντι των ακόλουκων νομιςμάτων, με όλεσ τισ 

άλλεσ μεταβλθτζσ να παραμζνουν ςτακερζσ, θ επίδραςθ ςτθν κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων και ςτθν κακαρι κζςθ 

του Ρμίλου για κάκε μία μεταβολι ξεχωριςτά κα ιταν θ ακόλουκθ: 

 

 



 

 

48 ΕΦΘΥΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΥΘ ΧΤΘΥΕΩΥ 2011  (1/1/2011 – 31/12/2011) 

 

Επίδραςθ Αποτελζςματα Μακαρι Θζςθ 

PLN 191.304,89 991.840,81 

RON 114.566,32 576.934,77 

YUD 96.924,8 561.025,79 

Ξία ανατίμθςθ κατά 5% ζναντι των ακόλουκων νομιςμάτων, κα είχε τθν ιςόποςθ αλλά αντίκετθ επίδραςθ ςτα 

παραπάνω νομίςματα με τα ποςά που αναγράφονται πιο πάνω, ςτθ βάςθ ότι όλεσ οι άλλεσ μεταβλθτζσ παραμζνουν 

ςτακερζσ. 

4.9.5 Μίνδυνοσ επιτοκίου 

Επιδίωξθ του Ρμίλου είναι θ επίτευξθ τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ μεταξφ του κόςτουσ δανειςμοφ και των τυχόν 

επιπτϊςεων ςτα κζρδθ και τισ ταμειακζσ ροζσ που δφνανται να επιφζρουν οι μεταβολζσ των επιτοκίων. Ρ μιλοσ 

παρακολουκεί και διαχειρίηεται το δανειςμό και γενικά τθν οικονομικι του ςτρατθγικι προβαίνοντασ ςτθ 

ςυνδυαςμζνθ χριςθ βραχυπρόκεςμου και μακροπρόκεςμου δανειςμοφ. Σολιτικι του Ρμίλου είναι να παρακολουκεί 

διαρκϊσ τισ τάςεισ των επιτοκίων κακϊσ και τισ χρθματοδοτικζσ του ανάγκεσ. Υε θμεριςια βάςθ, το κεφάλαιο κίνθςθσ 

καλφπτεται κατά κφριο λόγο από τισ λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ και από τισ υπάρχουςεσ τραπεηικζσ γραμμζσ 

πίςτωςθσ προσ εξαςφάλιςθ βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ. Φο επιτόκιο του βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ κακορίηεται 

ςαν διατραπεηικό προςφερόμενο επιτόκιο κατά τθν θμερομθνία του δανειςμοφ πλζον ενόσ προκακοριςμζνου 

περικωρίου. Θ αναλογία μεταξφ του δανειςμοφ με ςτακερό επιτόκιο και του δανειςμοφ με κυμαινόμενο επιτόκιο 

ελζγχεται και κακορίηεται από τθν κατευκυντιρια πολιτικι του Ρμίλου. Αναφορικά με τουσ κινδφνουσ ςε περίπτωςθ 

αφξθςθσ των επιτοκίων, ο μιλοσ δεν κα ζχει επίπτωςθ ωσ προσ τα αποτελζςματα τθσ επόμενθσ χριςθσ δεδομζνου 

ότι θ τρζχουςα ςτρατθγικι του Ρμίλου είναι θ διαρκισ μείωςθ των υπολοίπων των δανείων ςτισ Φράπεηεσ. 

Ξια αφξθςθ του επιτοκίου δανειςμοφ κατά 0,5%, λαμβάνοντασ υπόψθ το ςφνολο του δανειςμοφ τθσ 31/12/2011, 

κα προκαλοφςε μείωςθ ςτα κακαρά αποτελζςματα και ςτα Κδια Μεφάλαια κατά €0,28εκ. 

4.9.6 Σιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Ρι απαιτιςεισ του Ρμίλου προζρχονται από χονδρικζσ πωλιςεισ. Θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των πελατϊν 

παρακολουκείται διαρκϊσ από τισ εταιρείεσ του Ρμίλου οι οποίεσ ελζγχουν το μζγεκοσ τθσ παροχισ των πιςτϊςεων 

κακϊσ και τα πιςτωτικά όρια των λογαριαςμϊν. ταν κρίνεται απαραίτθτο, ηθτείται επιπλζον εξαςφάλιςθ με 

εγγυιςεισ. που διαπιςτϊνεται πικανότθτα μθ είςπραξθσ των απαιτιςεων γίνονται προβλζψεισ για επιςφάλειεσ. Φθν 

31 Δεκεμβρίου 2011 και 2010, θ ενθλικίωςθ των τιμολογθμζνων απαιτιςεων από πελάτεσ είχε ωσ εξισ:   

 

  Ρ ΡΞΙΝΡΥ Θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ 

  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Νιγότερο από 3 μινεσ 
20.071.536,09 22.280.387,06 9.246.634,55 11.265.175,89 

Ξεταξφ 3 και 6 μθνϊν 
41.576.753,32 41.685.885,47 19.153.743,00 21.076.780,70 

Ξεταξφ 6 μθνϊν και 1 ζτουσ 
10.035.768,04 7.905.943,80 4.623.317,27 3.997.320,48 

Ξεγαλφτερθ του ζτουσ 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  71.684.057,45 71.872.216,33 33.023.694,82 36.339.277,07 
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4.9.7 Μίνδυνοσ Τευςτότθτασ  

Θ ςυνετι διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ επιτυγχάνεται με τθν φπαρξθ του κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ ρευςτϊν 

διακεςίμων και εγκεκριμζνων τραπεηικϊν πιςτϊςεων. Ρ μιλοσ ελζγχει διαρκϊσ το ποςό του βραχυπρόκεςμου και 

μακροπρόκεςμου δανειςμοφ κακϊσ και τθν αναλογία αυτοφ προσ τισ ςυνολικζσ υποχρεϊςεισ, τθ ςφνκεςθ των 

ςυνολικϊν υποχρεϊςεων, και διαχειρίηεται τουσ κινδφνουσ που μπορεί να δθμιουργθκοφν από ζλλειψθ επαρκοφσ 

ρευςτότθτασ φροντίηοντασ να υπάρχουν πάντα εξαςφαλιςμζνεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ προσ χριςθ. Ρι υπάρχουςεσ 

διακζςιμεσ αχρθςιμοποίθτεσ εγκεκριμζνεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ προσ τον μιλο, είναι επαρκείσ ϊςτε να 

αντιμετωπιςτεί οποιαδιποτε πικανι ζλλειψθ ταμειακϊν διακεςίμων.  

Ρ μιλοσ φροντίηει να διαχειρίηεται το κεφάλαιο κίνθςθσ με τζτοιον τρόπο ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι πικανοί 

κίνδυνοι ρευςτότθτασ και ταμειακϊν ειςροϊν. Θ λθκτότθτα των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθν 31θ 

Δεκεμβρίου 2011 και 2010 για τθν εταιρεία και τον μιλο αναλφεται ωσ εξισ:  

 

  Εταιρεία 

Ενθλθκίωςθ Χποχρεϊςεων 2011 εντόσ 6 μθνϊν 6 ζωσ 12 μινεσ 1 ζωσ 5 ζτθ 
αργότερα από 5 

ζτθ 
Υφνολο 

            

Ξακροπρόκεςμα Δάνεια     17.000.000,00   17.000.000,00 

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 3.000.000,00 39.500.000,00     42.500.000,00 

Σρομθκευτζσ 19.749.799,36 1.717.373,86     21.467.173,22 

Νοιπζσ Χποχρεϊςεισ 57.671.876,11 1.176.977,06     58.848.853,17 

  80.421.675,47 42.394.350,92 17.000.000,00 0,00 139.816.026,39 

            

            

            

  Εταιρεία 

Ενθλθκίωςθ Χποχρεϊςεων 2010 εντόσ 6 μθνϊν 6 ζωσ 12 μινεσ 1 ζωσ 5 ζτθ 
αργότερα από 5 

ζτθ 
Υφνολο 

            

Ξακροπρόκεςμα Δάνεια     39.500.000,00   39.500.000,00 

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 21.500.000,00       21.500.000,00 

Σρομθκευτζσ 19.744.566,82 1.716.918,85     21.461.485,67 

Νοιπζσ Χποχρεϊςεισ 53.408.398,37 1.089.967,31     54.498.365,68 

  94.652.965,18 2.806.886,17 39.500.000,00 0,00 136.959.851,35 

            

            

  μιλοσ 

Ενθλθκίωςθ Χποχρεϊςεων 2011 εντόσ 6 μθνϊν 6 ζωσ 12 μινεσ 1 ζωσ 5 ζτθ 
αργότερα από 5 

ζτθ 
Υφνολο 

            

Ξακροπρόκεςμα Δάνεια     17.000.000,00   17.000.000,00 

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 3.086.696,05 39.500.000,00     42.586.696,05 

Σρομθκευτζσ 38.585.414,61 3.355.253,44     41.940.668,05 

Νοιπζσ Χποχρεϊςεισ 3.098.407,66 422.510,14     3.520.917,80 

  44.770.518,32 43.277.763,58 17.000.000,00 0,00 105.048.281,90 
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  μιλοσ 

Ενθλθκίωςθ Χποχρεϊςεων 2010 εντόσ 6 μθνϊν 6 ζωσ 12 μινεσ 1 ζωσ 5 ζτθ 
αργότερα από 5 

ζτθ 
Υφνολο 

            

Ξακροπρόκεςμα Δάνεια     39.500.000,00   39.500.000,00 

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 24.504.310,04       24.504.310,04 

Σρομθκευτζσ 35.724.868,85 3.106.510,33     38.831.379,18 

Νοιπζσ Χποχρεϊςεισ 3.008.317,29 410.225,09     3.418.542,38 

  63.237.496,18 3.516.735,42 39.500.000,00 0,00 106.254.231,60 

 

 

4.9.8 Μίνδυνοσ διακφμανςθσ τιμϊν πρϊτων υλϊν  

Ρ μιλοσ εκτίκεται ςε κίνδυνο από διακφμανςθ ςτθν χρθματιςτθριακι τιμι των μετάλλων (αλουμίνιο), κακϊσ το 

αλουμίνιο αποτελεί μία από τισ βαςικζσ πρϊτεσ φλεσ ςτθν παραγωγικι του διαδικαςία. Ρ όμιλοσ προκειμζνου να 

αντιμετωπίςει τον κίνδυνο τθσ διακφμανςθσ τθσ τιμισ του αλουμινίου προβαίνει ςε κλείςιμο τθσ τιμισ του κατά 

βραχφχρονα διαςτιματα. 

 

4.10 ΕΣΕΠΘΓΘΞΑΦΙΜΕΥ ΥΘΞΕΙΩΥΕΙΥ ΕΣΙ ΦΩΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ 

4.10.1 Σλθροφόρθςθ ανά τομζα  

Για διοικθτικοφσ ςκοποφσ, ο μιλοσ είναι οργανωμζνοσ ςε τρεισ βαςικζσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ: τα 

Μαλλυντικά Ευρείασ Διανομισ, τα Σροϊόντα Ρικιακισ Χριςθσ και τισ Νοιπζσ Σωλιςεισ. Υφμφωνα με το ΔΣΧΑ 8 – 

Νειτουργικοί Φομείσ θ διοίκθςθ παρακολουκεί τα λειτουργικά αποτελζςματα των επιχειρθματικϊν τομζων ξεχωριςτά 

με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ απόδοςθσ και τθν λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τθν διάκεςθ πόρων. 

Φα αποτελζςματα του Ρμίλου ανά τομζα αναλφονται ωσ εξισ:  

Για τθν περίοδο 01/01/2011 – 31/12/2011: 

 
ΦΡΞΕΙΥ 

ΕΞΣΡΤΙΜΘΥ 
ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΑΥ  

Μαλλυντικά 
Ευρείασ 

Διανομισ   

Σροϊόντα 
Ρικιακισ 
Χριςθσ    

Νοιπζσ 
Σωλιςεισ   

Ζςοδα από 
ςυγγενείσ 
Εταιρίεσ   

Υυνεχιηόμενεσ 
Δραςτθριότθτεσ   

Διακοπείςεσ 
Δραςτθριότθτεσ   

Υφνολο 
Ρμίλου 

                     
ΕΥΡΔΑ ΑΣΡ 

ΕΠΩΦΕΤΙΜΡΧΥ 
ΣΕΝΑΦΕΥ 

98.845.519,51 
 

98.292.396,05 
 

24.155.477,19 
 

- 
 

221.293.392,75 
 

0,00 
 

221.293.392,75 

                     
ΜΕΤΔΘ ΣΤΡ 

ΦΡΤΩΟ 
ΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΙΜΩΟ 
ΜΑΙ ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΩΟ 
ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΩΟ 

4.876.871,58 
 

5.768.234,90 
 

938.863,69 
 

4.184.852,20 
 

15.768.822,37 
 

0,00 
 

15.768.822,37 

                     
ΕΥΡΔΑ ΑΣΡ 

ΦΡΜΡΧΥ 385.325,48 
 

383.169,26 
 

94.164,32 
 

- 
 

862.659,07 
 

0,00 
 

862.659,07 

                     
ΕΠΡΔΑ ΑΣΡ 

ΦΡΜΡΧΥ -1.270.208,95 
 

-1.263.101,07 
 

-310.408,64 
 

- 
 

-2.843.718,65 
 

0,00 
 

-2.843.718,65 

                     
ΜΕΤΔΘ ΣΤΡ 

ΦΡΤΩΟ 3.485.178,86 
 

4.384.329,86 
 

598.767,33 
 

4.184.852,20 
 

12.653.128,25 
 

0,00 
 

12.653.128,25 

                     



 

 

51 ΕΦΘΥΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΥΘ ΧΤΘΥΕΩΥ 2011  (1/1/2011 – 31/12/2011) 

ΦΡΤΡΥ 
ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ 823.177,78 

 
1.035.551,71 

 
217.995,38 

 
837.390,85 

 
2.914.115,72 

 
0,00 

 
2.914.115,72 

                     
ΜΕΤΔΘ ΜΑΙ ΗΘΞΙΕΥ 

ΞΕΦΑ ΑΣ 
ΦΡΤΡΧΥ 

2.662.001,08 
 

3.348.778,15 
 

380.771,95 
 

3.347.461,35 
 

9.739.012,53 
 

0,00 
 

9.739.012,53 

                     

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 1.723.870,58 
 

1.714.224,08 
 

421.272,67 
 

- 
 

3.859.367,33 
 

0,00 
 

3.859.367,33 

                     
ΜΕΤΔΘ ΜΑΙ ΗΘΞΙΕΥ 

ΣΤΡ ΦΡΤΩΟ  
ΧΤΘΞ/ΜΩΟ Μ 
ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΩΟ 

ΑΣΡΦ/ΩΟ 

6.600.742,16 
 

7.482.458,97 
 

1.360.136,37 
 

4.184.852,20 
 

19.628.189,69 
 

0,00 
 

19.628.189,69 

          

 
 
 
                                

Για τθν περίοδο 01/01/2010 – 31/12/2010: 

ΦΡΞΕΙΥ ΕΞΣΡΤΙΜΘΥ 
ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΑΥ  

Μαλλυντικά 
Ευρείασ 

Διανομισ   

Σροϊόντα 
Ρικιακισ 
Χριςθσ    

Νοιπζσ 
Σωλιςεισ   

Ζςοδα από 
ςυγγενείσ 
Εταιρίεσ   

Υυνεχιηόμενεσ 
Δραςτθριότθτεσ   

Διακοπείςεσ 
Δραςτθριότθτεσ   

Υφνολο 
Ρμίλου 

                                          
ΕΥΡΔΑ ΑΣΡ 

ΕΠΩΦΕΤΙΜΡΧΥ ΣΕΝΑΦΕΥ   98.491.912,96   96.537.764,79   24.977.732,07   -   220.007.409,83   3.333.013,40   223.340.423,22 

                                          
ΜΕΤΔΘ ΣΤΡ ΦΡΤΩΟ 

ΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΙΜΩΟ ΜΑΙ 
ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΩΟ 

ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΩΟ  3.664.762,94   7.217.068,44   1.433.363,88   5.230.146,09   17.545.341,35   -62.954,48   17.482.386,87 

                                          

 ΕΥΡΔΑ ΑΣΡ ΦΡΜΡΧΥ 417.280,68   409.001,54   105.823,16   -   932.105,38   3.726,51   935.831,89 

                                          

 ΕΠΡΔΑ ΑΣΡ ΦΡΜΡΧΥ -907.388,80   -889.385,57   -230.115,48   -   -2.026.889,85   -105.332,15   -2.132.222,00 

                                          

ΜΕΤΔΘ ΣΤΡ ΦΡΤΩΟ  3.313.130,45   6.872.412,58   1.344.189,22   5.230.146,09   16.759.878,34   -1.404.087,90   15.355.790,44 

                                          

ΦΡΤΡΥ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ  637.409,87   1.322.176,61   387.896,14   1.188.146,06   3.535.628,68   0,00   3.535.628,68 

                                          
ΜΕΤΔΘ ΜΑΙ ΗΘΞΙΕΥ 

ΞΕΦΑ ΑΣ ΦΡΤΡΧΥ 2.675.720,58   5.550.235,97   956.293,08   4.042.000,03   13.224.249,66   -1.404.087,90   11.820.161,76 

                                          

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ  1.718.637,53   1.684.538,56   435.849,67   -   3.839.025,76   48.625,54   3.887.651,30 

                                          

ΜΕΤΔΘ ΜΑΙ ΗΘΞΙΕΥ ΣΤΡ 
ΦΡΤΩΟ  ΧΤΘΞ/ΜΩΟ Μ 

ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΩΟ ΑΣΡΦ/ΩΟ 5.383.400,47   8.901.607,00   1.869.213,55   5.230.146,09   21.384.367,11   -14.328,94   21.370.038,17 

 

Υθμειϊςεισ 

- Φα Ζςοδα από Υυγγενείσ Εταιρείεσ αφοροφν ζςοδα που προζρχονται από τθν κοινοπραξία Estee Lauder JV μεταξφ 

τθσ εταιρείασ και τθσ Estee Lauder Hellas και παρατίκενται ςτον πίνακα για λόγουσ ςυμφωνίασ. 

- Ρ υπολογιςμόσ των χρθματοοικονομικϊν εςόδων & εξόδων και των αποςβζςεων ζχει γίνει αναλογικά βάςει των 

πωλιςεων τθσ εκάςτοτε επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ του Ρμίλου. Ρ δε υπολογιςμόσ των φόρων ειςοδιματοσ 

ζχει βαςιςτεί αναλογικά ςτα κζρδθ προ φόρων τθσ εκάςτοτε επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ του Ρμίλου. 

Θ κατανομι των ενοποιθμζνων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων ςτουσ επιχειρθματικοφσ τομείσ 

του Ρμίλου αναλφεται ωσ εξισ: 
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  ΡΞΙΝΡΥ Μαλλυντικά Ευρείασ Διανομισ Σροϊόντα Ρικιακισ Χριςθσ  Νοιπζσ Σωλιςεισ 

  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Υφνολο Ενεργθτικοφ 240.704.808,37 241.621.056,00 107.516.051,59 106.553.572,67 106.914.409,24 104.439.475,56 26.274.347,53 30.628.007,76 

Υφνολο Χποχρεϊςεων 114.178.859,66 117.401.819,49 51.000.477,51 51.773.564,41 50.715.087,13 50.746.340,82 12.463.295,02 14.881.914,26 

 

4.10.2 Χπεραξία  

 

ΧΣΕΤΑΠΙΑ  μιλοσ Εταιρεία     

          

Χπόλοιπο  1.1.2011 4.741.211,22 0,00     

          

Σροςκικεσ / Ξειϊςεισ 1.400.849,09 1.365.130,32     

          

          

Χπόλοιπο  31.12.2011 6.142.060,31 1.365.130,32     

ΑΝΑΛΤΗ ΤΠΕΡΑΞΙΑ          

          

  

SARANTIS ROMANIA / 
ELMIPRODFARM 

PLUSFIDELITY Δ.ΚΟΤΚΟΤΖΕΛΗ TOTAL 

Υυναλλαγματικζσ 
Διαφορζσ -20.151,23 0,00 0,00 -20.151,23 

Αναγνϊριςθ Χπεραξίασ 0,00 55.870,00 1.365.130,32 1.421.000,32 

  -20.151,23 55.870,00 1.365.130,32 1.400.849,09 

 

Α) Θ μθτρικι εταιρεία, ςτα πλαίςια τθσ περαιτζρω ενδυνάμωςθσ του κλάδου Χγείασ και Φροντίδασ προζβθ τθν 

02/06/11 ςτθν εξαγορά του 100% των εταιρικϊν μεριδίων τθσ «Δ. ΜΡΧΜΡΧΗΕΝΘ ΕΣΕ» με ζδρα τθν Ελλάδα. Ξζςω τθσ 

εξαγοράσ αυτισ ο όμιλοσ απζκτθςε τθν μακροχρόνια διανομι των προϊόντων PIC και SERENITY του Ιταλικοφ Ρμίλου 

ARTSANA κακϊσ και των Ιαπωνικϊν πιεςόμετρων ALPK2 και αυξάνει τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ του κλάδου Χγείασ 

και Φροντίδασ. Φο τίμθμα τθσ εν λόγω εξαγοράσ ορίςτθκε ςε 520.000 ευρϊ. 

Θ μθτρικι εταιρεία αναγνϊριςε ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ υπεραξία ποςοφ € 1.365.130,32 

αναγνωρίηοντασ εφλογεσ αξίεσ για τα αποκτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία και αναλθφκείςεσ υποχρεϊςεισ. Ρι εφλογεσ 

και λογιςτικζσ αξίεσ κακϊσ κ θ προκφπτουςα υπεραξία κατά τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ ζχουν ωσ εξισ:  

Ρ λογαριαςμόσ τθσ προκφπτουςασ υπεραξίασ αναλφεται ωσ εξισ: 
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Ρι εφλογεσ και λογιςτικζσ αξίεσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων τθσ κυγατρικισ που 

αποκτικθκαν κατά τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ ζχουν ωσ εξισ:  

 

Σοςά ςε ευρϊ Νογιςτικζσ Αξίεσ Εφλογεσ Αξίεσ 

Ενςϊματεσ και Αςϊματεσ Ακινθτοποιιςεισ 0,00 344.113,95 

Αποκζματα 41.511,80 41.511,80 

Σελάτεσ και Νοιζσ Εμπορικζσ απαιτιςεισ 904.084,84 904.084,84 

Νοιπζσ Απαιτιςεισ 47.283,50 47.283,50 

Χρεόγραφα 90.392,19 0,00 

Φαμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα 37.906,89 37.906,89 

Ξακροπρόκεςμεσ Χποχρεϊςεισ και Σροβλζψεισ -3.000,00 -371.874,08 

Σρομθκευτζσ και Νοιπζσ Χποχρεϊςεισ -674.011,98 -674.011,98 

Δάνεια -1.174.145,24 -1.174.145,24 

Υφνολο Υτοιχείων Θυγατρικισ -729.978,00 -845.130,32 

 

Β) Θ κυγατρικι εταιρεία «Gr Sarantis Cyprus L.T.D» προζβθ ςτισ 19/07/11 ςτθν εξαγορά του 100% των εταιρικϊν 

μεριδίων τθσ «Plusfidelity L.T.D» με ζδρα τθν Μφπρο. Ξζςω τθσ εξαγοράσ αυτισ ο μιλοσ απζκτθςε τθν εκμετάλλευςθ 

του εμπορικοφ ςιματοσ TOP STAR. Φo TOPSTAR δραςτθριοποιείται ςτθν κατθγορία εργαλείων - μζςων κακαριςμοφ 

για το νοικοκυριό και θ προιοντικι γκάμα του περιλαμβάνει ςκοφπεσ, ςφουγγαράκια, ςφουγγαρίςτρεσ, ςυρματάκια, 

γάντια, ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν κλπ. Φα τελευταία δζκα χρόνια το TOPSTAR είναι Οο1 ςε πωλιςεισ ςτθν ςερβικι αγορά. 

Ρ μιλοσ αναγνϊριςε ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ υπεραξία ποςοφ € 55.870, αναγνωρίηοντασ εφλογεσ 

αξίεσ για τα αποκτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία και αναλθφκείςεσ υποχρεϊςεισ. 

 

Ρ λογαριαςμόσ τθσ προκφπτουςασ υπεραξίασ αναλφεται ωσ εξισ: 

 

 

 

 

 

Ρι εφλογεσ αξίεσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων τθσ κυγατρικισ που αποκτικθκαν κατά τθν 

θμερομθνία τθσ εξαγοράσ ζχουν ωσ εξισ:  
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4.10.3 Αποκζματα  

Φα Αποκζματα αναλφονται ωσ εξισ:  

 

ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ  

A. Ξθτρικισ Εταιρείασ 31/12/2011 31/12/2010 

Εμπορεφματα  8.715.673,17 7.253.993,68 

Σροϊόντα  6.118.929,79 5.433.131,14 

Αϋ φλεσ 3.941.200,48 3.359.525,89 

  18.775.803,44 16.046.650,71 

      

Β. μιλοσ 31/12/2011 31/12/2010 

Εμπορεφματα  25.140.187,77 22.529.359,84 

Σροϊόντα  6.390.484,76 5.782.593,07 

Αϋ φλεσ 5.894.978,16 5.368.685,92 

  37.425.650,69 33.680.638,84 

 

4.10.4 Εμπορικζσ Απαιτιςεισ και λοιπζσ απαιτιςεισ   

Ρ λογαριαςμόσ Εμπορικζσ Απαιτιςεισ αναλφεται ωσ εξισ:  

 

ΣΕΝΑΦΕΥ  

  

  A. Ξθτρικισ Εταιρείασ 31/12/2011 31/12/2010 

Σελάτεσ  22.665.663,98 25.484.338,92 

Ξείον προβλζψεισ  856.169,66 556.276,57 

Μακαρζσ απαιτιςεισ πελατϊν 21.809.494,32 24.928.062,35 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ και γραμμάτια 11.214.200,50 11.411.214,72 

  33.023.694,82 36.339.277,07 

      

Β. μιλοσ 31/12/2011 31/12/2010 

Σελάτεσ  60.422.010,06 59.966.249,99 

Ξείον προβλζψεισ  1.523.506,67 1.098.009,15 

Μακαρζσ απαιτιςεισ πελατϊν 58.898.503,39 58.868.240,85 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ και γραμμάτια 12.785.554,06 13.003.975,49 

  71.684.057,45 71.872.216,33 

 

Ρι λοιπζσ απαιτιςεισ αναλφονται ωσ εξισ:  

 

ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ 

  

  A. Ξθτρικισ Εταιρείασ 31/12/2011 31/12/2010 

Βραχ. Απαιτιςεισ κατά Υυνδ. Επιχ.  17.608,22 277.608,22 

Νογ. Επίδικων απαιτιςεων 254.040,10 239.641,63 

Χρεϊςτεσ Διάφοροι 2.505.299,68 2.339.541,89 

Νογ/ςμοι ΔιαχειρίςεωσΣροκ/λϊν & Σιςτϊςεων 47.632,55 91.179,96 

  2.824.580,55 2.947.971,70 
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Β. μιλοσ 31/12/2011 31/12/2010 

Βραχ. Απαιτιςεισ κατά Υυνδ. Επιχ.  0,00 0,00 

Νογ. Επίδικων απαιτιςεων 266.265,62 251.867,15 

Χρεϊςτεσ Διάφοροι 5.967.409,62 4.830.098,77 

Νογ/ςμοί ΔιαχειρίςεωσΣροκ/λϊν & Σιςτϊςεων 48.968,55 108.060,29 

  6.282.643,79 5.190.026,21 

 

4.10.5 Φαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

Φα διακζςιμα αντιπροςωπεφουν μετρθτά ςτα ταμεία του Ρμίλου και τθσ εταιρείασ και τραπεηικζσ κατακζςεισ 
διακζςιμεσ ςε πρϊτθ ηιτθςθ, που αναλφονται ωσ εξισ:  

 

ΦΑΞΕΙΑΜΑ ΔΙΑΘΕΥΙΞΑ ΜΑΙ ΙΥΡΔΧΟΑΞΑ 

   A. Ξθτρικισ Εταιρείασ 31/12/2011 31/12/2010 

Φαμείο  53.871,02 43.205,54 

Ματακζςεισ ςτισ τράπεηεσ  29.765.418,34 35.682.438,75 

  29.819.289,36 35.725.644,29 

      

Β. μιλοσ 31/12/2011 31/12/2010 

Φαμείο  95.109,10 130.999,00 

Ματακζςεισ ςτισ τράπεηεσ  38.051.203,95 47.028.693,27 

  38.146.313,04 47.159.692,28 

 

4.10.6 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 

 

  μιλοσ Εταιρεία 

  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Χπόλοιπο Εναρξθσ 1.931.254,64 - 1.931.254,64 - 

Σροςκικεσ/Σωλιςεισ -1.963.518,16 2.355.302,98 -1.963.518,16 2.355.302,98 
Αναπροςαρμογζσ Εφλογθσ 
Αξίασ 201.663,52 -424.048,34 201.663,52 -424.048,34 

Χπόλοιπο Φζλουσ 169.400,00 1.931.254,64 169.400,00 1.931.254,64 

Σρόκειται για τοποκετιςεισ με βραχυπρόκεςμο επενδυτικό ορίηοντα που διαπραγματεφονται ςε ενεργι αγορά.  
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4.10.7 Σρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ  

Ρι προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ και του Ρμίλου αναλφονται ωσ εξισ:  

 

ΣΤΡΞΘΘΕΧΦΕΥ 

  

  A. Ξθτρικισ Εταιρείασ 31/12/2011 31/12/2010 

Σρομθκευτζσ 16.350.813,52 17.761.591,42 

Επιταγζσ Σλθρωτζεσ 4.587.772,92 3.574.066,48 

Γραμμάτια Σλθρωτζα 528.586,78 125.827,77 

  21.467.173,22 21.461.485,67 

      

Β. μιλοσ 31/12/2011 31/12/2010 

Σρομθκευτζσ 36.338.637,18 34.715.810,33 

Επιταγζσ Σλθρωτζεσ 4.591.990,41 3.574.066,48 

Γραμμάτια Σλθρωτζα 1.010.040,46 541.502,37 

  41.940.668,05 38.831.379,18 

 

 ΝΡΙΣΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 

  

  A. Ξθτρικισ Εταιρείασ 31/12/2011 31/12/2010 

Αςφαλιςτικοί Ρργανιςμοί 740.362,88 774.519,78 

Σροκαταβολζσ Σελατϊν 2.763.002,44 2.110.862,23 

Βραχ. Χποχρ. Σροσ Υυνδ. Επιχ 54.467.234,18 51.304.368,39 

Ξερίςματα Σλθρωτζα 28.234,86 31.963,20 

Βραχ. Χποχρ. Σλθρ. Φθν Επομ. Χρ. 48.676,71 0,00 

Σιςτωτζσ Διάφοροι 801.342,10 276.652,08 

  58.848.853,17 54.498.365,68 

      

Β. μιλοσ 31/12/2011 31/12/2010 

Αςφαλιςτικοί Ρργανιςμοί 1.040.817,01 1.138.389,55 

Σροκαταβολζσ Σελατϊν 830.612,96 971.044,99 

Βραχ. Χποχρ. Σροσ Υυνδ. Επιχ 0,00 0,00 

Ξερίςματα Σλθρωτζα 28.234,86 31.963,20 

Βραχ. Χποχρ. Σλθρ. Φθν Επομ. Χρ. 320.881,46 221.394,42 

Σιςτωτζσ Διάφοροι 1.300.371,50 1.055.750,22 

  3.520.917,80 3.418.542,38 

4.10.8 Σροβλζψεισ και λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ   

Ρι προβλζψεισ και λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ωσ εξισ:  

ΣΤΡΒΝΕΨΕΙΥ - ΝΡΙΣΕΥ ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 

  

  A. Ξθτρικισ Εταιρείασ 31/12/2011 31/12/2010 

Φόρων για ανζλεγκτεσ χριςεισ  593.064,00 593.064,00 

Νοιπζσ προβλζψεισ  0,00 0,00 

Νοιπζσ Ξακροπρόκεςμεσ Χποχρ. 293.081,83 0,00 

  886.145,83 593.064,00 
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4.10.9 Δάνεια   

Φα δάνεια αναλφονται ωσ εξισ:  

  μιλοσ  Εταιρεία  

Βραχυπρόκεςμα δάνεια  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Φραπεηικά δάνεια  42.586.696,05 24.504.310,04 42.500.000,00 21.500.000,00 

Ξακροπρόκεςμα δάνεια          

Φραπεηικά δάνεια  17.000.000,00 39.500.000,00 17.000.000,00 39.500.000,00 

Υφνολο 59.586.696,05 64.004.310,04 59.500.000,00 61.000.000,00 

4.10.9.1 Ξθτρικι Εταιρεία 

ΑΟΑΝΧΥΘ ΡΞΡΝΡΓΙΑΜΩΟ ΔΑΟΕΙΩΟ 

ΦΤΑΣΕΗΑ ΝΘΠΘ ΣΡΥΡ 

ΕΦΕ 30/9/2012 15.000.000 

ALPHA 16/10/2012 10.000.000 

ΣΕΙΤΑΙΩΥ 30/9/2012 4.500.000 

EFG EUROBANK 23/6/2014 17.000.000 

ΕΞΣΡΤΙΜΘ 29/9/2012 10.000.000 

ΥΧΟΡΝΡ   56.500.000 

4.10.9.2 μιλοσ 

ΑΟΑΝΧΥΘ ΡΞΡΝΡΓΙΑΜΩΟ ΔΑΟΕΙΩΟ 

ΦΤΑΣΕΗΑ ΝΘΠΘ ΣΡΥΡ 

ΕΦΕ 30/9/2012 15.000.000 

ALPHA 16/10/2012 10.000.000 

ΣΕΙΤΑΙΩΥ 30/9/2012 4.500.000 

EFG EUROBANK 23/6/2014 17.000.000 

ΕΞΣΡΤΙΜΘ 29/9/2012 10.000.000 

ΥΧΟΡΝΡ   56.500.000 

4.10.10 Φόροσ ειςοδιματοσ  

 

  

     

Β. μιλοσ 31/12/2011 31/12/2010 

Φόρων για ανζλεγκτεσ χριςεισ  611.457,28 611.457,28 

Νοιπζσ προβλζψεισ  0,00 0,00 

Νοιπζσ Ξακροπρόκεςμεσ Χποχρ. 2.056.371,04 2.242.174,85 

  2.667.828,32 2.853.632,13 

  μιλοσ  Εταιρεία  

  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Φόροσ ειςοδιματοσ περιόδου  2.337.073,65 3.384.915,74 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενοσ φόροσ 577.042,07 -288.260,08 270.699,10 -81.971,17 

Ζκτακτθ Ειςφορά 0,00 438.973,01 0,00 124.823,41 

Υφνολο 2.914.115,72 3.535.628,68 270.699,10 42.852,24 
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Θ ςυμφωνία μεταξφ ονομαςτικοφ και πραγματικοφ φορολογικοφ ςυντελεςτι, απεικονίηεται ςτον ακόλουκο 

πίνακα:  

 

  μιλοσ   Εταιρεία 

  2011 2010   2011 2010 

Μζρδθ (Ηθμίεσ) Σρο Φόρων 12.653.128,25 15.355.790,44   20.645.902,94 -3.055.657,27 

Φορολογικόσ ςυντελεςτισ 20% 24%   20% 24% 

Αναλογοφν φόροσ με τον κεςπιςμζνο φορολογικό 
ςυντελεςτι 

2.530.625,65 3.685.389,71   4.129.180,59 -733.357,74 

Σροςαρμογζσ:           

Επίδραςθ διαφορετικϊν φορολογικϊν ςυντελεςτϊν 
ςε άλλεσ χϊρεσ 

-743.616,32 -1.529.911,79   0,00 0,00 

Φόροσ που αναλογεί ςε αφορολόγθτα ζςοδα -800.073,69 -672.079,62   -160.094,96 -213.304,47 

Φόροσ που αναλογεί ςε μθ εκπτιπτόμενα ζξοδα 974.637,33 1.020.577,07   535.128,84 740.413,15 

Ηθμιζσ ενοποιοφμενων κυγατρικϊν που δεν 
εκπίπτονται 

0,00 38.815,30   0,00 0,00 

Αναλογοφν φόροσ φορολογικισ ηθμίασ -76.215,12 -852.109,47   0,00 -803.503,19 

Αναλογοφν φόροσ φορολογικισ ηθμίασ που δεν 
αναγνωρίςτθκε 

863.298,27 0,00   863.298,27 0,00 

Νοιπζσ προςωρινζσ διαφορζσ 165.459,60 1.283.113,76   -5.096.813,64 805.554,80 

Επίδραςθ από αλλαγι φορολογικϊν ςυντελεςτϊν 0,00 122.860,72   0,00 122.226,28 

Σρόβλεψθ φόρου ειςοδιματοσ 0,00 0,00   0,00 0,00 

Ζκτακτθ ειςφορά 0,00 438.973,01   0,00 124.823,41 

Σραγματοποιθκζν φορολογικό ζξοδο ,κακαρό 2.914.115,72 3.535.628,68   270.699,10 42.852,24 

 

Από τθ χριςθ 2011 και μετά, οι Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ και οι Εταιρείεσ Σεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ των οποίων οι ετιςιεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ ελζγχονται υποχρεωτικά από Οόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Ο. 2190/1920 και Ο. 3190/1955 αντίςτοιχα, υποχρεοφνται να λαμβάνουν «Ετιςιο Σιςτοποιθτικό» που 

προβλζπεται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 82 του Ο.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό ζλεγχο που 

διενεργείται από τον ίδιο Οόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο που ελζγχει τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ξετά 

τθν ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ ελζγχου, ο Οόμιμοσ Ελεγκτισ ι ελεγκτικό γραφείο εκδίδει ςτθν εταιρεία «Ζκκεςθ 

Φορολογικισ Υυμμόρφωςθσ» και ςτθ ςυνζχεια ο Οόμιμοσ Ελεγκτισ ι ελεγκτικό γραφείο τθν υποβάλει θλεκτρονικά 

ςτο Χπουργείο Ρικονομικϊν εντόσ δζκα θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία ζγκριςθσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων τθσ εταιρείασ από τθ Γενικι Υυνζλευςθ των Ξετόχων.  

Για τθ χριςθ 2011 ο φορολογικόσ ζλεγχοσ διενεργείται ιδθ από τουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ τθσ. Ματά τθν ολοκλιρωςθ 

του φορολογικοφ ελζγχου, θ Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ δεν αναμζνει να προκφψουν ςθμαντικζσ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ πζραν από αυτζσ που καταχωρικθκαν και που απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

 

4.10.11 Αναβαλλόμενοι φόροι   

 
A. Ξθτρικισ Εταιρείασ     

      

ΑΟΑΒΑΝΝΡΞΕΟΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ     

  31/12/2010 31/12/2011 

Διαφορζσ αςωμ. περιουςιακϊν ςτοιχείων  327.271,12 104.334,39 

Διαφορζσ ενςωμ. περιουςιακϊν ςτοιχείων  -9.170,55 -13.165,74 

Διαγραφι πελατϊν  0,00 0,00 

Σροβλζψεισ για παροχζσ ςτο προςωπικό 302.873,40 259.099,60 

Αναγνϊριςθ φορολογικισ ηθμίασ 803.503,17 803.503,17 
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Σροβλζψεισ  -14,35 -7,73 

Υφνολο 1.424.462,79 1.153.763,69 

  
     

ΑΟΑΒΑΝΝΡΞΕΟΡΙ ΦΡΤΡΙ     

  31/12/2010 31/12/2011 

Διαφορζσ αςωμ. περιουςιακϊν ςτοιχείων  -305.975,27 -222.936,73 

Διαφορζσ ενςωμ. περιουςιακϊν ςτοιχείων  -7.488,02 -3.995,19 

Διαγραφι πελατϊν  -106.569,12 0,00 

Σροβλζψεισ για παροχζσ ςτο προςωπικό -96.765,25 -43.773,80 

Διαγραφι λοιπϊν απαιτιςεων  0,00 0,00 

Αναγνϊριςθ φορολογικισ ηθμίασ 803.503,17 0,00 

Σροβλζψεισ -204.734,35 6,62 

Υφνολο 81.971,17 -270.699,10 

 
 
 
 
Β. μιλοσ     

      

ΑΟΑΒΑΝΝΡΞΕΟΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ     

  31/12/2010 31/12/2011 

Διαφορζσ αςωμ. περιουςιακϊν ςτοιχείων  327.271,12 104.334,39 

Διαφορζσ ενςωμ. περιουςιακϊν ςτοιχείων  98.850,28 72.695,39 

Διαγραφι πελατϊν  4.090,34 7.158,09 

Σροβλζψεισ για παροχζσ ςτο προςωπικό 310.404,85 267.588,11 

Σροβλζψεισ 511.508,26 265.134,87 

Νοιπζσ κινιςεισ  0,00 0,00 

Αναγνϊριςθ φορολογικισ ηθμίασ 852.574,37 876.150,33 

Υυναλλαγματικζσ διαφορζσ  18.640,14 11.479,12 

Υφνολο 2.123.339,36 1.604.540,30 

 
    

ΑΟΑΒΑΝΝΡΞΕΟΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ     

  31/12/2010 31/12/2011 

Διαφορζσ ενςωμ. περιουςιακϊν ςτοιχείων  16.329,60 38.298,09 

Διαφορζσ αςωμ. περιουςιακϊν ςτοιχείων  12.636,08 82.349,67 

Υυναλλαγματικζσ διαφορζσ  6.746,38 15.182,64 

Υφνολο 35.712,06 135.830,40 

 

ΑΟΑΒΑΝΝΡΞΕΟΡΙ ΦΡΤΡΙ     

  31/12/2010 31/12/2011 

Διαφορζσ αςωμ. περιουςιακϊν ςτοιχείων  -318.611,34 -292.650,33 

Διαφορζσ ενςωμ. περιουςιακϊν ςτοιχείων  -18.695,35 -48.123,37 

Διαγραφι πελατϊν  -119.128,11 3.067,75 

Σροβλζψεισ για παροχζσ ςτο προςωπικό -108.922,03 -42.816,74 

Σροβλζψεισ 16.488,03 -246.373,39 

Νοιπζσ κινιςεισ  -19.840,56 0,00 

Αναγνϊριςθ φορολογικισ ηθμίασ 852.109,47 23.575,96 

Υυναλλαγματικζσ διαφορζσ  4.859,97 26.278,05 

Υφνολο 288.260,08 -577.042,07 
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4.10.12 Σαροχζσ προςωπικοφ   

Ρι αμοιβζσ και τα ζξοδα προςωπικοφ αναλφονται ωσ εξισ :  

  

  A. Ξθτρικισ Εταιρείασ 31/12/2011 31/12/2010 

      

Αμοιβζσ προςωπικοφ  12.147.659,41 13.208.477,69 

Σαροχζσ ςε προςωπικό  447.079,73 303.530,15 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ  3.163.042,49 3.437.951,85 

Αποηθμιϊςεισ απόλυςθσ  766.077,76 847.047,58 

Υφνολο 16.523.859,39 17.797.007,27 

      

Ξζςοσ όροσ απαςχολοφμενου 
προςωπικοφ  460 477 

Β. μιλοσ 31/12/2011 31/12/2010 

      

Αμοιβζσ προςωπικοφ  22.810.318,12 23.519.594,85 

Σαροχζσ ςε προςωπικό  768.395,27 1.143.521,11 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ  5.391.683,38 5.655.945,55 

Αποηθμιϊςεισ απόλυςθσ  852.776,82 888.978,09 

Υφνολο 29.823.173,59 31.208.039,61 

      

Ξζςοσ όροσ απαςχολοφμενου 
προςωπικοφ  1.388 1.514 

 

4.10.13 Ζξοδα ανά κατθγορία  

Θ ανάλυςθ των εξόδων ανά κατθγορία ζχει ωσ εξισ:  

   A. Ξθτρικισ Εταιρείασ 31/12/2011 31/12/2010 

Μόςτοσ πωλθκζντων εμπορευμάτων  52.961.641,69 52.300.519,88 

Ζξοδα προςωπικοφ  14.174.195,80 15.219.150,36 

Αμοιβζσ τρίτων  1.398.938,13 1.379.776,00 

Σαροχζσ τρίτων  2.688.512,04 2.940.834,34 

Φόροι τζλθ 865.383,03 674.956,72 

Διάφορα ζξοδα  17.674.812,85 19.431.762,50 

Αποςβζςεισ παγίων  1.646.497,82 1.681.650,17 

Υφνολο 91.409.981,36 93.628.649,97 

 
  

Β. μιλοσ 31/12/2011 31/12/2010 

Μόςτοσ πωλθκζντων εμπορευμάτων  115.744.235,92 113.661.696,58 

Ζξοδα προςωπικοφ  26.324.601,23 27.457.234,22 

Αμοιβζσ τρίτων  4.789.562,77 4.692.636,79 

Σαροχζσ τρίτων  6.841.950,69 7.313.833,61 

Φόροι τζλθ 1.157.259,31 911.060,06 

Διάφορα ζξοδα  53.273.377,04 56.421.942,82 

Αποςβζςεισ παγίων  2.999.667,51 2.999.407,82 

Υφνολο 211.130.654,48 213.457.811,90 
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Υθμείωςθ:  Φα ζξοδα προςωπικοφ είναι μειωμζνα κατά το ποςό των δαπανϊν που ζχουν επιβαρφνει τθν παραγωγι 

τθσ μθτρικισ εταιρείασ και του Ρμίλου 

4.10.14 Ξετοχικό κεφάλαιο   

 

ΞΕΦΡΧΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 

  
ΑΤΙΘΞΡΥ 
ΞΕΦΡΧΩΟ 

ΡΟΡΞΑΥ. 
ΑΠΙΑ 

ΞΕΦΡΧΩΟ 

ΞΕΦΡΧΙΜΡ 
ΜΕΦΑΝΑΙΡ 

ΧΣΕΤ ΦΡ ΑΤΦΙΡ ΥΧΟΡΝΡ 

31.12.2011 38.350.940 1,54 59.060.447,60 39.252.195,98 98.312.643,58 

31.12.2010 38.350.940 1,54 59.060.447,60 39.252.195,98 98.312.643,58 

31.12.2009 38.350.940 1,54 59.060.447,60 39.252.195,98 98.312.643,58 

31.12.2008 38.350.940 1,54 59.060.447,60 39.252.195,98 98.312.643,58 

31.12.2007 38.146.940 1,50 57.220.410,00 38.750.355,98 95.970.765,98 

4.10.15 Κδιεσ μετοχζσ   

 

ΙΔΙΕΥ ΞΕΦΡΧΕΥ 

Θμερομθνία Αγορζσ 
Ξζςο 

Μόςτοσ Αξία 

Σοςοςτό επί 
μετοχικοφ 

κεφαλαίου 

Γ' ΦΤΙΞΘΟΡ 2008 153.239 8,80 1.348.743 0,40% 

Δ' ΦΤΙΞΘΟΡ 2008 979.169 5,24 5.131.438 2,55% 

Α' ΦΤΙΞΘΟΡ 2009 862.592 3,51 3.028.100 2,25% 

Β’ ΦΤΙΞΘΟΡ 2009 188.100 2,57 482.949 0,49% 

Γ’ ΦΤΙΞΘΟΡ 2009 0 - 0 0,00% 

Δ’ ΦΤΙΞΘΟΡ 2009 41.900 4,60 192.547 0,11% 

Α' ΦΤΙΞΘΟΡ 2010 0 - 0 0,00% 

Β’ ΦΤΙΞΘΟΡ 2010 900 4,11 3.695 0,00% 

Γ’ ΦΤΙΞΘΟΡ 2010 45.990 3,85 176.874 0,12% 

Δ’ ΦΤΙΞΘΟΡ 2010 158.634 3,04 481.979 0,41% 

Α' ΦΤΙΞΘΟΡ 2011 23.985 3,24 77.618 0,06% 

B’ TΤΙΞΘΟΡ 2011 162.308 3,23 523.503 0,42% 

Γ’ TΤΙΞΘΟΡ 2011 62.475 2,49 155.626 0,16% 

Δ’ TΤΙΞΘΟΡ 2011 76.839 2,03 155.753 0,20% 

Υφνολο 2.756.131 4,27 11.758.824 7,19% 

 

Υε εφαρμογι του άρκρου 4 παρ. 4 του υπ’ αρικμ.2273/2003 Μανονιςμοφ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων 

και ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Μ.Ο. 2190/1920 και βάςει των ςχετικϊν αποφάςεων τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ 

Υυνζλευςθσ των μετόχων τθσ που πραγματοποιικθκε κατά τθν 02/06/2008, όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν από τθν 

Ζκτακτθ Γενικι Υυνζλευςθ τθσ 11/11/2008, και του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, από τθν αρχι των ανωτζρω 

προγραμμάτων αγορϊν Ιδίων Ξετοχϊν θ εταιρεία απζκτθςε 2.225.900 ίδιεσ μετοχζσ με μζςθ τιμι 4,58 ευρϊ που 

αντιςτοιχοφν ςτο 5,8% του μετοχικοφ κεφαλαίου. 

H Φακτικι Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων τθσ εταιρείασ ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε. τθσ 30/06/2010 αποφάςιςε τθν 
απόκτθςθ από τθν εταιρεία ιδίων μετοχϊν μζςω του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του α.16 
του ΜΟ 2190/1920, ποςοςτοφ μζχρι 10% του εκάςτοτε ςυνόλου των μετοχϊν τθσ (δθλαδι ςιμερα 3.835.094 μετοχζσ). 
Βάςθ αυτοφ του προγράμματοσ θ εταιρεία απζκτθςε μζχρι τθν 31/12/2011, 530.231 ίδιεσ μετοχζσ με μζςθ τιμι 
κτίςεωσ 2,96 ευρϊ που αντιςτοιχοφν ςτο 1,38% του μετοχικοφ κεφαλαίου. 

Υυνολικά, από τθν αρχι των προγραμμάτων αγοράσ ιδίων μετοχϊν μζχρι και τθν 31/12/2011 θ εταιρεία κατζχει 
2.756.131 ίδιεσ μετοχζσ με μζςθ τιμι 4,27 ευρϊ που αντιςτοιχοφν ςτο 7,19% του μετοχικοφ κεφαλαίου. 
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4.10.16 Σίνακασ μεταβολισ παγίων  

4.10.16.1 Ξθτρικι εταιρεία  

 

  

ΑΠΙΑ ΜΦΘΥΘΥ 
31/12/2009 

ΣΤΡΥΘΘΜΕΥ  ΞΕΦΑΦΡΤΕΥ ΞΕΙΩΥΕΙΥ  ΔΙΑΓΤΑΦΕΥ  
 ΑΠΙΑ ΜΑΦΑ ΦΘΟ 

31/12/2010 

ΓΘΣΕΔΑ ΡΙΜΡΣΕΔΑ 7.835.990,24 0,00 0,00 0,00 0,00 7.835.990,24 

ΜΦΙΤΙΑ ΕΓΜΑΦΑΥ.ΜΦΙΤ.ΜΑΙ 
ΦΕΧΟΙΜΑ ΕΤΓΑ  26.128.389,25 131.120,79 339.970,00 0,10 4.815,35 26.594.664,59 

ΞΘΧΑΟΘΞΑΦΑ ΦΕΧ.ΕΓΜΑΦ.ΜΑΙ 
ΝΡΙΣΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  7.679.406,29 474.557,34 0,00 478.569,81 0,00 7.675.393,82 

ΞΕΦΑΦΡΤΙΜΑ ΞΕΥΑ  1.369.862,23 30.613,80 0,00 102.142,17 179.208,19 1.119.125,67 

ΕΣΙΣΝΑ ΜΑΙ ΝΡΙΣΡΥ 
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  8.456.709,56 176.257,27 0,00 59.080,02 109.851,62 8.464.035,19 

ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ ΧΣΡ 
ΕΜΦΕΝΕΥΘ ΜΑΙ ΣΤΡΜΑΦΑΒΡΝΕΥ  1.216.856,11 285.470,55 -1.421.922,36 0,00 0,00 80.404,30 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ  4.692.300,59 310.959,77 1.081.952,36 0,00 0,00 6.085.212,72 

ΥΧΟΡΝΡ 57.379.514,27 1.408.979,52 0,00 639.792,10 293.875,16 57.854.826,53 

 

 

  

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
31/12/2009 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
ΣΕΤΙΡΔΡΧ  

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
ΞΕΙΩΥΕΩΟ  

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
ΔΙΑΓΤΑΦΩΟ  

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
31/12/2010 

ΑΟΑΣΡΥΒΕΥΦΘ 
ΑΠΙΑ ΜΑΦΑ ΦΘΟ 

31/12/2010 

ΓΘΣΕΔΑ ΡΙΜΡΣΕΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.835.990,24 

ΜΦΙΤΙΑ ΕΓΜΑΦΑΥ.ΜΦΙΤ.ΜΑΙ 
ΦΕΧΟΙΜΑ ΕΤΓΑ  5.700.122,40 950.874,26 0,00 2.858,95 6.648.137,71 19.946.526,88 

ΞΘΧΑΟΘΞΑΦΑ ΦΕΧ.ΕΓΜΑΦ.ΜΑΙ 
ΝΡΙΣΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  5.596.990,23 390.727,01 433.779,94 0,00 5.553.937,30 2.121.456,52 

ΞΕΦΑΦΡΤΙΜΑ ΞΕΥΑ  1.058.977,42 57.948,30 92.911,20 178.968,73 845.045,79 274.079,88 

ΕΣΙΣΝΑ ΜΑΙ ΝΡΙΣΡΥ 
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  6.284.755,11 615.551,09 49.561,53 61.901,22 6.788.843,45 1.675.191,74 

ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ ΧΣΡ 
ΕΜΦΕΝΕΥΘ ΜΑΙ ΣΤΡΜΑΦΑΒΡΝΕΥ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.404,30 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ  223.592,99 286.800,45 0,00 0,00 510.393,44 5.574.819,28 

ΥΧΟΡΝΡ 18.864.438,15 2.301.901,11 576.252,67 243.728,90 20.346.357,69 37.508.468,84 

 

  

ΑΠΙΑ ΜΦΘΥΘΥ 
31/12/2010 ΣΤΡΥΘΘΜΕΥ  ΞΕΦΑΦΡΤΕΥ ΞΕΙΩΥΕΙΥ  ΔΙΑΓΤΑΦΕΥ  

ΑΣΡ 
ΑΣΡΤΤΡΦΘΥΘ 

ΘΧΓΑΦΤΙΜΘΥ 

 ΑΠΙΑ ΜΑΦΑ 
ΦΘΟ 

31/12/2011 

ΓΘΣΕΔΑ ΡΙΜΡΣΕΔΑ 7.835.990,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.835.990,24 

ΜΦΙΤΙΑ ΕΓΜΑΦΑΥ.ΜΦΙΤ.ΜΑΙ 
ΦΕΧΟΙΜΑ ΕΤΓΑ  26.594.664,59 208.118,30 0,00 0,00 0,00 378.506,67 27.181.289,56 

ΞΘΧΑΟΘΞΑΦΑ ΦΕΧ.ΕΓΜΑΦ.ΜΑΙ 
ΝΡΙΣΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  7.675.393,82 524.071,46 12.600,00 52.129,27 0,00 0,00 8.159.936,01 

ΞΕΦΑΦΡΤΙΜΑ ΞΕΥΑ  1.119.125,67 0,00 0,00 34.614,82 10.708,75 0,00 1.073.802,10 

ΕΣΙΣΝΑ ΜΑΙ ΝΡΙΣΡΥ 
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  8.464.035,19 197.710,85 0,00 2.872,01 158.319,91 1.160,00 8.501.714,12 

ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ ΧΣΡ 
ΕΜΦΕΝΕΥΘ ΜΑΙ ΣΤΡΜΑΦΑΒΡΝΕΥ  80.404,30 8.857,70 -12.600,00 0,00 0,00 0,00 76.662,00 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ  6.085.212,72 7.429,33 0,00 0,00 0,00 30.600,00 6.123.242,05 

ΥΧΟΡΝΡ 57.854.826,53 946.187,64 0,00 89.616,10 169.028,66 410.266,67 58.952.636,08 
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ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
31/12/2010 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
ΣΕΤΙΡΔΡΧ  

ΑΣΡ 
ΑΣΡΤΤΡΦΘΥΘ 

ΘΧΓΑΦΤΙΜΘΥ 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
ΞΕΙΩΥΕΩΟ  

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
ΔΙΑΓΤΑΦΩΟ  

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
31/12/2011 

ΑΟΑΣΡΥΒΕΥΦΘ 
ΑΠΙΑ ΜΑΦΑ ΦΘΟ 

31/12/2011 

ΓΘΣΕΔΑ ΡΙΜΡΣΕΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.835.990,24 

ΜΦΙΤΙΑ ΕΓΜΑΦΑΥ.ΜΦΙΤ.ΜΑΙ 
ΦΕΧΟΙΜΑ ΕΤΓΑ  6.648.137,71 985.401,66 44.019,34 0,00 0,00 7.677.558,71 19.503.730,85 

ΞΘΧΑΟΘΞΑΦΑ ΦΕΧ.ΕΓΜΑΦ.ΜΑΙ 
ΝΡΙΣΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  5.553.937,30 395.884,66 0,00 52.129,25 0,00 5.897.692,71 2.262.243,30 

ΞΕΦΑΦΡΤΙΜΑ ΞΕΥΑ  845.045,79 54.806,22 0,00 34.614,79 10.708,69 854.528,53 219.273,57 

ΕΣΙΣΝΑ ΜΑΙ ΝΡΙΣΡΥ 
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  6.788.843,45 526.620,46 1.159,98 2.871,99 158.314,87 7.155.437,03 1.346.277,09 

ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ ΧΣΡ 
ΕΜΦΕΝΕΥΘ ΜΑΙ ΣΤΡΜΑΦΑΒΡΝΕΥ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.662,00 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ  510.393,44 298.800,33 23.249,79 0,00 0,00 832.443,56 5.290.798,49 

ΥΧΟΡΝΡ 20.346.357,69 2.261.513,33 68.429,11 89.616,03 169.023,56 22.417.660,54 36.534.975,54 

 

 

 

4.10.16.2 μιλοσ  

 

  

ΑΠΙΑ ΜΦΘΥΘΥ 
31/12/2009 

ΣΤΡΥΘΘΜΕΥ  ΞΕΦΑΦΡΤΕΥ ΞΕΙΩΥΕΙΥ  ΔΙΑΓΤΑΦΕΥ  

ΞΕΙΩΥΕΙΥ ΑΣ 
ΔΙΑΜΡΣΕΙΥΕΥ 

ΔΤΑΥΦ/ΦΕΥ 

 

ΥΧΟΑΝΝΑΓΞΑΦΙΜΕΥ 
ΔΙΑΦΡΤΕΥ  

 ΑΠΙΑ ΜΑΦΑ ΦΘΟ 
31/12/2010 

ΓΘΣΕΔΑ ΡΙΜΡΣΕΔΑ 8.560.631,71 167.571,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.733,27 8.740.936,44 

ΜΦΙΤΙΑ ΕΓΜΑΦΑΥ.ΜΦΙΤ.ΜΑΙ ΦΕΧΟΙΜΑ 
ΕΤΓΑ  27.147.144,96 1.577.797,41 362.224,76 0,10 4.815,35 101.308,26 7.026,51 28.974.016,90 

ΞΘΧΑΟΘΞΑΦΑ ΦΕΧ.ΕΓΜΑΦ.ΜΑΙ 
ΝΡΙΣΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  11.741.583,14 1.217.419,94 -224.688,23 565.267,94 46.152,86 82.038,84 -79.358,89 12.120.214,11 

ΞΕΦΑΦΡΤΙΜΑ ΞΕΥΑ  6.505.545,93 641.633,62 0,00 706.711,11 247.259,39 160.682,05 -5.233,69 6.037.760,70 

ΕΣΙΣΝΑ ΜΑΙ ΝΡΙΣΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  9.506.624,25 295.456,31 0,00 65.275,64 115.127,41 316.365,99 -13.766,94 9.319.078,46 

ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ ΧΣΡ ΕΜΦΕΝΕΥΘ 
ΜΑΙ ΣΤΡΜΑΦΑΒΡΝΕΥ  2.480.595,61 1.067.857,18 -3.387.053,12 0,00 0,00 0,00 -31.811,15 193.210,81 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ  7.135.721,42 2.789.327,02 3.249.516,59 2.107,36 0,00 13.363,39 -31.370,71 13.190.465,00 

ΥΧΟΡΝΡ 73.077.847,02 7.757.062,94 0,00 1.339.362,14 413.355,01 673.758,52 -167.248,14 78.575.682,43 

 

  

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
31/12/2009 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
ΣΕΤΙΡΔΡΧ  

ΞΕΦΑΦΡΤΕΥ 
ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
ΞΕΙΩΥΕΩΟ  

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
ΔΙΑΓΤΑΦΩΟ  

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
ΞΕΙΩΥΕΩΟ ΑΣ 

ΔΙΑΜΡΣΕΙΥΕΥ 
ΔΤΑΥΦ/ΦΕΥ 

ΥΧΟΑΝΑΓΞΑΦ
ΙΜΕΥ 

ΔΙΑΦΡΤΕΥ  

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
31/12/2010 

ΑΟΑΣΡΥΒΕΥΦΘ 
ΑΠΙΑ ΜΑΦΑ ΦΘΟ 

31/12/2010 

ΓΘΣΕΔΑ ΡΙΜΡΣΕΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.740.936,44 

ΜΦΙΤΙΑ 
ΕΓΜΑΦΑΥ.ΜΦΙΤ.ΜΑΙ 
ΦΕΧΟΙΜΑ ΕΤΓΑ  5.943.890,07 1.026.486,43 0,00 0,00 2.858,95 94.745,13 -3.867,11 6.876.639,54 22.097.377,36 

ΞΘΧΑΟΘΞΑΦΑ 
ΦΕΧ.ΕΓΜΑΦ.ΜΑΙ ΝΡΙΣΡΥ 
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  8.031.034,68 849.577,07 -112.534,39 503.969,08 45.583,71 51.944,80 -21.252,38 8.187.832,16 3.932.381,95 

ΞΕΦΑΦΡΤΙΜΑ ΞΕΥΑ  3.771.324,63 821.327,74 0,00 644.683,69 245.743,14 104.918,97 6.023,19 3.591.283,38 2.446.477,32 

ΕΣΙΣΝΑ ΜΑΙ ΝΡΙΣΡΥ 
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  7.008.278,77 705.072,21 0,00 55.387,39 67.177,01 300.520,98 -4.678,79 7.294.944,39 2.024.134,07 

ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ ΧΣΡ 
ΕΜΦΕΝΕΥΘ ΜΑΙ 
ΣΤΡΜΑΦΑΒΡΝΕΥ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.210,81 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ 
ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ  1.015.197,10 485.187,85 112.534,39 2.107,36 0,00 8.937,82 -18.786,28 1.620.660,43 11.569.804,57 

ΥΧΟΡΝΡ 25.769.725,26 3.887.651,30 0,00 1.206.147,52 361.362,81 561.067,70 -42.561,38 27.571.359,91 51.004.322,52 
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ΑΠΙΑ ΜΦΘΥΘΥ 
31/12/2010 

ΣΤΡΥΘΘΜΕΥ  ΞΕΦΑΦΡΤΕΥ ΞΕΙΩΥΕΙΥ  ΔΙΑΓΤΑΦΕΥ  
ΑΣΡ 

ΑΣΡΤΤΡΦΘΥΘ 
ΘΧΓΑΦΤΙΜΘΥ 

ΥΧΟΑΝΝΑΓΞ
ΑΦΙΜΕΥ 

ΔΙΑΦΡΤΕΥ  

 ΑΠΙΑ ΜΑΦΑ ΦΘΟ 
31/12/2011 

ΓΘΣΕΔΑ ΡΙΜΡΣΕΔΑ 8.740.936,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.153,53 8.699.782,91 

ΜΦΙΤΙΑ ΕΓΜΑΦΑΥ.ΜΦΙΤ.ΜΑΙ 
ΦΕΧΟΙΜΑ ΕΤΓΑ  28.974.016,90 347.924,75 0,00 0,00 42.932,60 378.506,67 133.572,58 29.523.943,15 

ΞΘΧΑΟΘΞΑΦΑ 
ΦΕΧ.ΕΓΜΑΦ.ΜΑΙ ΝΡΙΣΡΥ 
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  12.120.214,11 740.375,04 62.968,36 170.489,31 71.647,03 0,00 245.402,02 12.436.019,16 

ΞΕΦΑΦΡΤΙΜΑ ΞΕΥΑ  6.037.760,70 435.976,51 0,00 794.077,56 38.473,92 0,00 218.704,07 5.422.481,66 

ΕΣΙΣΝΑ ΜΑΙ ΝΡΙΣΡΥ 
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  9.319.078,46 339.631,92 0,00 18.992,64 164.546,73 1.160,00 58.012,87 9.418.318,14 

ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ ΧΣΡ 
ΕΜΦΕΝΕΥΘ ΜΑΙ 
ΣΤΡΜΑΦΑΒΡΝΕΥ  193.210,81 79.589,58 -126.182,68 0,00 0,00 0,00 1.565,12 145.052,60 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ 
ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ  13.190.465,00 6.222.395,00 63.214,32 233,43 0,00 30.600,00 501.403,80 19.005.037,09 

ΥΧΟΡΝΡ 78.575.682,43 8.165.892,80 0,00 983.792,94 317.600,28 410.266,67 1.199.813,98 84.650.634,70 

 

  

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
31/12/2010 

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
ΣΕΤΙΡΔΡΧ  

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
ΞΕΙΩΥΕΩΟ  

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
ΔΙΑΓΤΑΦΩΟ  

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
ΞΕΙΩΥΕΩΟ ΑΣΡ 
ΑΣΡΤΤΡΦΘΥΘ 

ΘΧΓΑΦΤΙΜΘΥ 

ΥΧΟΑΝΑΓΞΑΦΙΜΕΥ 
ΔΙΑΦΡΤΕΥ  

ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ 
31/12/2011 

ΑΟΑΣΡΥΒΕΥΦΘ 
ΑΠΙΑ ΜΑΦΑ 

ΦΘΟ 
31/12/2011 

ΓΘΣΕΔΑ ΡΙΜΡΣΕΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.699.782,91 

ΜΦΙΤΙΑ ΕΓΜΑΦΑΥ.ΜΦΙΤ.ΜΑΙ 
ΦΕΧΟΙΜΑ ΕΤΓΑ  6.876.639,54 1.064.431,15 0,00 42.932,59 41.742,93 21.129,98 7.918.751,05 21.605.192,10 

ΞΘΧΑΟΘΞΑΦΑ 
ΦΕΧ.ΕΓΜΑΦ.ΜΑΙ ΝΡΙΣΡΥ 
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  8.187.832,16 812.417,13 132.671,18 70.647,02 0,00 177.952,03 8.618.979,06 3.817.040,10 

ΞΕΦΑΦΡΤΙΜΑ ΞΕΥΑ  3.591.283,38 738.329,23 638.522,50 32.001,61 0,00 106.895,95 3.552.192,55 1.870.289,10 

ΕΣΙΣΝΑ ΜΑΙ ΝΡΙΣΡΥ 
ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ  7.294.944,39 605.398,28 14.284,81 164.368,00 1.159,98 30.353,89 7.692.495,94 1.725.822,20 

ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ ΧΣΡ 
ΕΜΦΕΝΕΥΘ ΜΑΙ 
ΣΤΡΜΑΦΑΒΡΝΕΥ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.052,60 

ΑΥΩΞΑΦΕΥ 
ΑΜΙΟΘΦΡΣΡΙΘΥΕΙΥ  1.620.660,44 638.791,54 233,43 0,00 23.249,79 101.166,10 2.181.302,22 16.823.734,87 

ΥΧΟΡΝΡ 27.571.359,91 3.859.367,33 785.711,92 309.949,22 66.152,70 437.497,95 29.963.720,82 54.686.913,88 

 

Ρι προςκικεσ ςτισ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ του Ρμίλου αφοροφν κατά κφριο λόγο τθν εξαγορά τθσ επωνυμίασ 

των προϊόντων Top Star και Domet μζςω τθσ κυγατρικισ εταιρείασ  «Gr Sarantis Cyprus L.T.D»  

     

4.10.17 Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ  

Ρ αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτον όμιλο και ςτθν εταιρεία είναι: 

   ΡΞΙΝΡΥ  ΕΦΑΙΤΕΙΑ 

  
01/01-

31/12/2011 
01/01-

31/12/2010 
01/01-

31/12/2011 
01/01-

31/12/2010 

Ξιςκωτοί (κατά τθν παρατικζμενθ θμερομθνία) 1.144 1.150 381 380 

Θμερομίςκιοι (κατά τθν παρατικζμενθ θμερομθνία) 244 307 79 97 

Υφνολο Εργοδοτουμζνων 1.388 1.457 460 477 
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4.10.18 Σροβλζψεισ για παροχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία 

Θ υποχρζωςθ για αποηθμίωςθ λόγω εξόδου από τθν  υπθρεςία απεικονίηεται ςτισ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ 

ςφμφωνα με το ΔΝΣ 19 και βαςίηεται ςε αναλογιςτικι μελζτθ θ οποία υπολογίςτθκε με θμερομθνία 31 Δεκεμβρίου 

2011. Για τουσ υπολογιςμοφσ τθσ μελζτθσ ζγιναν οι παρακάτω αναλογιςτικζσ παραδοχζσ:  

α. Μέσορ ετήσιορ πςθμόρ μακποσπόνιαρ αύξησηρ πληθωπισμού: 2% 

β. Αφξθςθ Ετιςιου Ξιςκολογίου: 1,3%    

γ. Σροεξοφλθτικό επιτόκιο: Υφμφωνα με τισ οδθγίεσ IAS 19, τo προεξοφλθτικό επιτόκιο για τον υπολογιςμό παρουςϊν 

αξιϊν, και τθν επζνδυςθ των αποκεματικϊν πρζπει να προςδιορίηεται με βάςθ τθ ςφνεςθ. Υτθν περίπτωςι μασ, το 

επιτόκιο αυτό ορίςκθκε ςε 4,0%, ςε ονομαςτικζσ τιμζσ. 

δ. Μινθτικότθτα Σροςωπικοφ: Χποκζςαμε ότι δεν κα ςυμβοφν απολφςεισ και όλοι οι εργαηόμενοι κα λάβουν τθν 

αποηθμίωςθ κατά τθν ςυνταξιοδότθςι των. 

ε. Σροχποκζςεισ και όριο θλικίασ : Υφμφωνα με τισ καταςτατικζσ διατάξεισ του Φαμείου Μφριασ αςφάλιςθσ κάκε 

εργαηόμενου.  

η. Ψψοσ αποηθμίωςθσ: Εφαρμογι των νομοκετικϊν διατάξεων του Ο.2112/20.  

θ. Σεριουςιακά ςτοιχεία για τθν αποηθμίωςθ του Ο.2112/20: μθδζν (0) 

Θ δαπάνθ για πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ, λόγω ςυνταξιοδότθςθσ, που αναγνωρίςτθκε ςτα αποτελζςματα 

είναι:  

 
  ΡΞΙΝΡΥ ΕΦΑΙΤΕΙΑ 

  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

          

Φρζχον Μόςτοσ Χπθρεςίασ 127.918,00 151.346,50 126.427,00 150.943,00 

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ 60.796,18 75.895,85 60.574,68 75.718,35 

Αναλογιςτικζσ Ηθμίεσ (Μζρδοσ) -400.980,68 -373.735,85 -405.870,68 -377.455,35 

Υφνολο -212.266,50 -146.493,50 -218.869,00 -150.794,00 

Επιπλζον Ματαβολζσ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εξοδα  ςυνταξιοδότθςθσ -212.266,50 -146.493,50 -218.869,00 -150.794,00 

          

Χπόλοιπο Χποχρεϊςεωσ ςτθν ζναρξθ 1.529.447,50 1.723.146,50 1.514.367,00 1.665.161,00 

Εξοδα  ςυνταξιοδότθςθσ -212.266,50 -146.493,50 -218.869,00 -150.794,00 

Ξειϊςεισ από Διακοπείςεσ Δραςτ/τεσ 0,00 -47.205,50 0,00 0,00 

Χπόλοιπα Νιξεωσ 1.317.181,00 1.529.447,50 1.295.498,00 1.514.367,00 

          

 

4.10.19 Δικαςτικζσ υποκζςεισ   

 

Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ κακϊσ και αποφάςεισ δικαςτικϊν οργάνων που ενδζχεται να 

ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν περιουςιακι κατάςταςθ των εταιρειϊν του Ρμίλου. 

4.10.20 Αναςτροφι Ηθμίασ Απομείωςθσ.  

 

Θ μθτρικι εταιρεία ςτθν τρζχουςα χριςθ προζβθ ςε αναςτροφι ηθμιάσ απομείωςθσ, θ οποία είχε αναγνωριςτεί 

κατά τθν Αϋυιοκζτθςθ των Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων,  ποςοφ € 25.628.505,61, ςτθ κυγατρικι εταιρεία με 

ποςοςτό 100% «GR.SARANTIS CYPRUS LTD» με ζδρα τθν Μφπρο. Θ αναςτροφι τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ αναγνωρίςτθκε 
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ςτο κονδφλι τθσ κατάςταςθσ ςυνολικϊν εςόδων τθσ μθτρικισ εταιρείασ «Αναςτροφι ηθμιά απομείωςθσ κυγατρικισ 

εταιρείασ».  

Θ «GR.SARANTIS CYPRUS LTD» κατζχει άμεςα ι ζμμεςα τισ ςθμαντικότερεσ εταιρείεσ μζςω των οποίων 

δραςτθριοποιείται ο όμιλοσ « ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ Α.Β.Ε.Ε.» κυρίωσ ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ. Αναλυτικά κατζχει τισ 

ακόλουκεσ εταιρείεσ: 

 

Ρι λόγοι που οδιγθςαν τθν Διοίκθςθ του Ρμίλου να προβεί ςτθν τρζχουςα χριςθ ςτθν αναςτροφι τθσ ηθμιάσ 

απομείωςθσ είναι κυρίωσ ότι οι εταιρείεσ που κατζχει θ κυγατρικι εταιρεία «GR.SARANTIS CYPRUS LTD»,  τα 

τελευταία χρόνια ςθμείωςαν αφξθςθ των αποτελεςμάτων τουσ μζςω τθσ αφξθςθσ των πωλιςεων  τουσ αλλά και τθσ 

ςυγκράτθςθσ των λειτουργικϊν εξόδων τουσ δθμιουργϊντασ ιςχυρζσ ταμιακζσ ροζσ.  Υε αυτό ςυνζβαλλε και θ 

εξαγορά ςθμάτων προϊόντων ι εταιρειϊν οι οποίεσ ενδυνάμωςαν τισ πωλιςεισ ςτισ τοπικζσ αγορζσ  όπωσ το 

KOLASTYNA (εξαγοράςτθκε το 2010  από τθν SARANTIS POLSKA, Σολωνία), ELMIPLANT (μζςω τθσ εξαγοράσ τθν χριςθ 

2008 τθσ εταιρείασ ELMIPRODFARM, Τουμανία θ οποία το 2010 απορροφικθκε από  τθν SARANTIS ROMANIA) και τθσ 

εταιρείασ Trade 90 (Ρυγγαρία, θ οποία απορροφικθκε από τθν SARANTIS HUNGARY). 

Φο  ανακτιςιμο ποςό τθσ «GR.SARANTIS CYPRUS LTD» προςδιορίςτθκε ωσ θ εφλογθ αξία τθσ, απομειωμζνθ κατά το 

κόςτοσ πϊλθςθσ. Ρ υπολογιςμόσ τθσ εφλογθσ αξίασ ζγινε προςδιορίηοντασ τθν εφλογθ αξία των ςθμαντικότερων 

ςυμμετοχϊν τθσ «GR.SARANTIS CYPRUS LTD» με τθν μζκοδο των προεξοφλθμζνων ταµιακϊν ροϊν που προκφπτουν 

από οικονομικοφσ προχπολογιςμοφσ για κάκε μία εταιρεία, οι οποίοι ζχουν εγκρικεί από τθν διοίκθςθ του ομίλου και 

καλφπτουν τριετι περίοδο. Ρι παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν κατάρτιςθ των μελλοντικϊν οικονομικϊν 

καταςτάςεων των κυγατρικϊν εταιρειϊν αφοροφν κυρίωσ τθν διαμόρφωςθ του επιπζδου του κφκλου εργαςιϊν, των 

μικτϊν αποτελεςμάτων κακϊσ και των λειτουργικϊν εξόδων. Ρι παραδοχζσ είναι ςυνεπείσ με τισ ιςτορικζσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ, λαμβάνουν υπόψθ τουσ  τθν αγορά ςτθν οποία δραςτθριοποιείται θ κάκε εταιρεία και είναι 

αρκετά ςυντθρθτικζσ.  Ματά μζςο όρο θ αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν που χρθςιμοποιικθκε κατά τθν κατάρτιςθ των 

μελλοντικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων των κυγατρικϊν εταιρειϊν είναι 2%. Φο επιτόκιο προεξόφλθςθσ που 

χρθςιμοποιικθκε για τθν προεξόφλθςθ των ελεφκερων ταμιακϊν ροϊν των κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ GR.SARANTIS 

CYPRUS είναι μεταξφ 9,74% και 9,95%. Για τον προςδιοριςμό του ςυντελεςτι προεξόφλθςθσ χρθςιμοποιικθκε το 

μεςοςτακμικό κόςτοσ κεφαλαίου. Υαν απόδοςθ χρεογράφου μθδενικοφ ρίςκου προκειμζνου για τον προςδιοριςμό 

του χρθςιμοποιικθκε θ απόδοςθ του δεκαετοφσ γερμανικοφ ομολόγου. 

 Νόγω του ότι το ανακτιςιμο ποςό υπερβαίνει τθν λογιςτικι αξία, το κόςτοσ τθσ κυγατρικισ εταιρείασ επανιλκε 

ςτθν αρχικι λογιςτικι αξία ποςοφ € 66.479.349,15  μετά τθν αναςτροφι τθσ ηθμιάσ που είχε αναγνωριςτεί κατά τθν 

ΑϋΧιοκζτθςθ των Διεκνϊν Νογιςτικϊν  Σροτφπων.  

Από τον παραπάνω χειριςμό δεν υπιρξε καμία επίδραςθ ςτα ενοποιθμζνα αποτελζςματα μετά από φόρουσ και 

δικαιϊματα  μειοψθφίασ  και  ςτα  ενοποιθμζνα  Κδια  Μεφάλαια.  

 

4.10.21 Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ  

      Υτα πλαίςια τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ του και ςτοχεφοντασ ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ του προϊοντικοφ του 

χαρτοφυλακίου του κλάδου τθσ επιλεκτικισ διανομισ, ο μιλοσ Υαράντθ αναλαμβάνει τθν αντιπροςϊπευςθ του 

οίκου La Prairie Switzerland ςτθν Ελλάδα, ενϊ οι λεπτομζρειεσ τθσ ςυνεργαςίασ αναμζνεται να κακοριςτοφν ςτο 

αμζςωσ προςεχζσ μζλλον. Ρ οίκοσ La Prairie ζχει ιςτορία 80 ετϊν, ενϊ τα προϊόντα του κατατάςςονται μεταξφ των 

κορυφαίων προϊόντων προςωπικισ περιποίθςθσ και φροντίδασ. Θ γκάμα του οίκου La Prairie περιλαμβάνει προϊόντα 

 
ΕΣΩΟΧΞΙΑ ΧΩΤΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΕΥ ΆΞΕΥΘ ΖΞΞΕΥΘ

Sarantis Belgrade D.O.O. ΥΕΤΒΙΑ & ΞΑΧΤΡΒΡΧΟΙΡ Εμπόριο και διανομι ειδϊν οικίασ και καλλυντικϊν 100%

Sarantis Bulgaria Limited ΒΡΧΝΓΑΤΙΑ Εμπόριο και διανομι ειδϊν οικίασ και καλλυντικϊν 100%

Sarantis Skopje D.O.O. ΥΜΡΣΙΑ Εμπόριο και διανομι ειδϊν οικίασ και καλλυντικϊν 40% 60%

Sarantis Romania S.A. ΤΡΧΞΑΟΙΑ Εμπόριο και διανομι ειδϊν οικίασ και καλλυντικϊν 100%

Sarantis Polska S.A. ΣΡΝΩΟΙΑ Εμπόριο και διανομι ειδϊν οικίασ και καλλυντικϊν 100%

Sarantis Czech Republic sro ΦΥΕΧΙΑ Εμπόριο και διανομι ειδϊν οικίασ και καλλυντικϊν 100%

Sarantis Hungary Kft ΡΧΓΓΑΤΙΑ Εμπόριο και διανομι ειδϊν οικίασ και καλλυντικϊν 100%

Zeta S.A. ΕΝΝΑΔΑ Εμπόριο και διανομι ειδϊν οικίασ και καλλυντικϊν 100%

Thrace Sarantis S.A. ΕΝΝΑΔΑ Εμπόριο και παραγωγι πλαςτικϊν ςάκκων και πλαςτικϊν υλικϊν 50%

ΣΡΥΡΥΦΡ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ
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φροντίδασ προςϊπου, ματιϊν και ςϊματοσ κακϊσ επίςθσ make up και αρϊματα. Ρ μιλοσ Υαράντθ με τθν ςυμφωνία 

τθσ διανομισ των προϊόντων του οίκου La Prairie αναμζνει μια αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν του, τθσ τάξεωσ των 

οκτϊ ζωσ δζκα εκατομμυρίων ευρϊ ςε ετιςια βάςθ και ενίςχυςθ τθσ κερδοφορίασ του ςτο κανάλι τθσ επιλεκτικισ 

διανομισ. 

4.10.22 Άλλα Υθμαντικά Γεγονότα  

- Φθν 31/05/11 ο μιλοσ προζβθ ςε υπογραφι ςυμβολαίου για τθν εξαγορά τθσ επωνυμίασ προϊόντοσ DOMET. To 

DOMET δραςτθριοποιείται ςτθν κατθγορία εργαλείων - μζςων κακαριςμοφ για το νοικοκυριό και θ προιοντικι γκάμα 

του περιλαμβάνει ςκοφπεσ, ςφουγγαράκια, ςφουγγαρίςτρεσ, ςυρματάκια, κλπ. Φο DOMET είναι δεφτερο ςτθν κζςθ 

επϊνυμων προϊόντων και ζχει ιςτορία περίπου είκοςι ετϊν. Θ δραςτθριοποίθςθ τθσ εταιρείασ ςτθν κατθγορία 

εργαλείων - μζςων κακαριςμοφ, από τθν οποία μζχρι πρότινοσ απείχε, αποτελεί ευκαιρία για τον μιλο, δεδομζνου 

ότι αφενόσ θ εν λόγω κατθγορία ζχει μεγάλθ ςυμμετοχι ςτθν αγορά ςτισ χϊρεσ όπου δραςτθριοποιείται ο μιλοσ και 

αφετζρου οι διεκνείσ καταναλωτικζσ εταιρείεσ και τα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ απουςιάηουν από τθν ςυγκεκριμζνθ 

αγορά. Φα προϊόντα DOMET κατζγραψαν πωλιςεισ φψουσ περίπου 3.2 εκ. EUR κατά τθν διάρκεια του 2010. Φο τίμθμα 

τθσ εν λόγω εξαγοράσ ανιλκε ςε 2 εκ. EUR. 

- Φθν 19/07/11 ο μιλοσ προζβθ ςε υπογραφι ςυμβολαίου για τθν εξαγορά τθσ επωνυμίασ προϊόντοσ TOPSTAR. Φo 

TOPSTAR δραςτθριοποιείται ςτθν κατθγορία εργαλείων - μζςων κακαριςμοφ για το νοικοκυριό και θ προιοντικι 

γκάμα του περιλαμβάνει ςκοφπεσ, ςφουγγαράκια, ςφουγγαρίςτρεσ, ςυρματάκια, γάντια, ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν κλπ. 

Φα τελευταία δζκα χρόνια το TOPSTAR είναι Οο1 ςε πωλιςεισ ςτθν ςερβικι αγορά. Θ δραςτθριοποίθςθ τθσ εταιρείασ 

ςτθν κατθγορία εργαλείων - μζςων κακαριςμοφ, ςτθν οποία πρόςφατα διείςδυςε ο μιλοσ μζςω τθσ εξαγοράσ τθσ 

ουγγρικισ DOMET, αποτελεί ευκαιρία για τον μιλο, δεδομζνου ότι αφενόσ θ εν λόγω κατθγορία ζχει μεγάλθ 

ςυμμετοχι ςτθν αγορά ςτισ χϊρεσ όπου δραςτθριοποιείται ο μιλοσ και αφετζρου οι διεκνείσ καταναλωτικζσ 

εταιρείεσ και τα προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ απουςιάηουν από τθν ςυγκεκριμζνθ αγορά. Φα προϊόντα TOPSTAR 

κατζγραψαν πωλιςεισ φψουσ περίπου 4 εκ. EUR κατά τθν διάρκεια του 2010. Ρ μιλοσ αναμζνει ςυνειςφορά ςτο 

ΕΒΙΦ τθσ τάξεωσ του 16% μετά τισ ςυνζργειεσ. 

- Φθν 02/11/2011 ςτα πλαίςια τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ του και ςτοχεφοντασ ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ του 

προϊοντικοφ του χαρτοφυλακίου ο μιλοσ ανζλαβε τθν αντιπροςϊπευςθ των εμπορικϊν ςθμάτων KOLYNOS, ACT, 

DENIM, TESORI D’ORIENTE, VIDAL και LEOCREMA. Σρόκειται για προϊόντα περιποίθςθσ προςϊπου και ςϊματοσ που 

μζχρι ςτιγμισ διζνειμε θ εταιρεία Notos Com. Από 02/11/2011 για τθν αποκλειςτικι αντιπροςϊπευςι τουσ κα είναι 

υπεφκυνοσ ο μιλοσ Υαράντθ ο οποίοσ κα τα διανζμει ςτο υπάρχον δίκτυο διανομισ του ςτθν Ελλάδα και τθν Μφπρο, 

ενϊ για τθν ανάλθψθ τθσ αντιπροςωπείασ ο μιλοσ δεν χρειάςτθκε να καταβάλει κάποια δαπάνθ. Oι πωλιςεισ που 

πραγματοποιικθκαν από τα εν λόγω προϊόντα το 2010 ανζρχονται ςε 1,1 εκ. ευρϊ. 

- Υτα πλαίςια τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ του και ςτοχεφοντασ ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ του προϊοντικοφ του 

χαρτοφυλακίου ο μιλοσ Υαράντθ ανζλαβε από 21/12/2011 τθν αντιπροςϊπευςθ του εμπορικοφ ςιματοσ VAPONA. 

Φα προϊόντα VAPONA ανικουν ςτθν κατθγορία των εντομοαπωκθτικϊν προϊόντων και ςυγκεκριμζνα πρόκειται για 

προϊόντα για τον ςκόρο και για ζρποντα και ιπτάμενα ζντομα. Υτθν Ελλάδα τα προϊόντα VAPONA ζχουν τθν 1θ κζςθ 

ςτθν κατθγορία των ςκοροκτόνων κατζχοντασ μερίδιο αγοράσ 39%, ενϊ οι εκτιμϊμενεσ ετιςιεσ πωλιςεισ μποροφν να 
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κυμανκοφν από 3 ζωσ 5 εκ. ευρϊ. Για τθν ανάλθψθ τθσ αντιπροςωπείασ ο μιλοσ δεν χρειάςτθκε να καταβάλει 

κάποια δαπάνθ. 

- Ξε αποφάςεισ των Διοικθτικϊν Υυμβουλίων τθσ μθτρικισ εταιρείασ «ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΑΒΕΕ» και τθσ κυγατρικισ 

εταιρείασ «VENTURES Α.Ε.» αποφαςίςτθκε θ ςυγχϊνευςθ με απορρόφθςθ τθσ δεφτερθσ από τθν πρϊτθ με 

θμερομθνία ιςολογιςμοφ μεταςχθματιςμοφ 31.12.2010, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ο. 2166/1993 και του Μ.Ο 

2190/1920.  
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4.10.23 Ενδομιλικζσ Υυναλλαγζσ 

 

Σερίοδοσ : 01/01-31/12/2010 

 

ΣΩΝΘΥΕΙΥ / ΑΓΡΤΕΥ  ΓΤ.ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΑΒΕΕ  VENTURES ΑΕ 
SARANTIS 

ROMANIA S.A   

SARANTIS 
BULGARIA 

L.T.D  

SARANTIS  
BELGRADE 

D.O.O  

SARANTIS 
SKOPJE D.O.O 

SARANTIS 
ANADOL SA 

SARANTIS 
POLSKA S.A  

SARANTIS 
CZECH 

REPUBLIC sro   

SARANTIS 
HUNGARY 

Kft. 

Μ.ΘΕΡΔΩΤΙΔ
ΘΥ ΑΕ  

ΡΦΡ ΦOP 
EOOD 

ΗΕΦΑ  ΑΕ     Grand Total 

ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΑΒΕΕ    1.211.435,56 3.992.270,49 1.833.225,36 2.369.313,36 810.823,31 199.408,36 4.874.174,07 1.151.822,60 577.659,70 76.935,63   14.487,50 17.111.555,94 

ΗΕΦΑ FIN LTD   1.292.071,44                         1.292.071,44 

SARANTIS ROMANIA S.A   3.706,51     13.704,03 14.713,02     16.051,29 15.934,07 595,00       64.703,93 

GR SARANTIS CYPRUS L.T.D 871.352,51               24.840,28         896.192,79 

VENTURES ΑΕ 34.876,26                         34.876,26 

SARANTIS BULGARIA L.T.D      7.117,64   1.766,47       7.359,07 4.545,12       20.788,31 

SARANTIS CZECH REPUBLIC sro       5.537,42         6.669,07   6.755,03       18.961,53 

SARANTIS  BELGRADE D.O.O            465.281,75               465.281,75 

SARANTIS POLSKA S.A  93.928,00   1.196.064,90 312.274,12 921.392,55       427.778,93 126.943,14       3.078.381,65 

K ΘΕΡΔΩΤΙΔΘΥ ΑΕ                        337.847,00   337.847,00 

SARANTIS ANADOL SA 1.050.034,33                         1.050.034,33 

THRACE-SARANTIS S.A 1.233.016,20                         1.233.016,20 

SARANTIS HUNGARY Kft.     12.932,10 2.027,53 4.121,28     85.781,71 20.132,72         124.995,35 

SAREAST L.T.D 18.250,00                         18.250,00 

ΥΧΟΡΝΑ 4.597.235,25 1.211.435,56 5.213.922,55 2.161.231,04 3.311.306,69 1.276.105,06 199.408,36 4.982.676,15 1.647.867,68 716.497,99 76.935,63 337.847,00 14.487,50 25.746.956,48 
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Σερίοδοσ : 01/01-31/12/2011 

ΣΩΝΘΥΕΙΥ / ΑΓΡΤΕΥ 
 ΓΤ.ΥΑΤΑΟΦΘΥ 

ΑΒΕΕ  
VENTURES 

ΑΕ 
SARANTIS 

ROMANIA S.A   
SARANTIS 

BULGARIA L.T.D  
SARANTIS  

BELGRADE D.O.O  

SARANTIS 
SKOPJE 
D.O.O 

SARANTIS 
ANADOL 

SA 

SARANTIS 
POLSKA S.A  

SARANTIS 
CZECH 

REPUBLIC sro   

SARANTIS 
HUNGARY Kft. 

GR SARANTIS 
CYPRUS L.T.D 

ΗΕΦΑ  ΑΕ     Grand Total 

ΓΤ. ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΑΒΕΕ    1.117.337,17 3.212.365,65 1.798.162,40 2.083.346,97 713.655,41 387.659,41 4.318.897,94 1.120.853,71 729.135,16   14.245,00 15.495.658,82 

ΗΕΦΑ FIN LTD   1.439.503,07                       1.439.503,07 

SARANTIS ROMANIA S.A   1.016.159,04     12.775,70 85.980,68     137.279,69 13.266,77       1.265.461,89 

GR SARANTIS CYPRUS L.T.D 999.455,01       33.125,00       24.840,28 36.848,28     1.094.268,57 

SARANTIS SKOPJE D.O.O                     8.657,53   8.657,53 

VENTURES ΑΕ 16.293,58                       16.293,58 

SARANTIS BULGARIA L.T.D  55.392,20   1.940,41           994,96       58.327,57 

SARANTIS CZECH REPUBLIC sro   37.485,77     7.678,54 1.237,10     813.418,09   4.189,96     864.009,46 

SARANTIS  BELGRADE D.O.O  813,19   147.764,08 47.186,80   609.898,14     7.248,84       812.911,04 

SARANTIS POLSKA S.A  208.238,25   2.011.917,56 470.350,59 1.588.681,89       688.408,46 214.511,97     5.182.108,72 

SARANTIS ANADOL SA 995.153,88                       995.153,88 

THRACE-SARANTIS S.A 1.338.336,92                       1.338.336,92 

SARANTIS HUNGARY Kft.         7.056,05     9.013,42 48.207,77       64.277,24 

WALDECK L.T.D 103,70                       103,70 

SAREAST L.T.D 18.683,63                       18.683,63 

ΥΧΟΡΝΑ 6.125.618,24 1.117.337,17 5.373.987,71 2.336.154,03 3.799.427,69 1.323.553,55 387.659,41 5.278.609,15 1.903.820,79 984.685,37 8.657,53 14.245,00 28.653.755,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 ΕΦΘΥΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΥΘ ΧΤΘΥΕΩΥ 2011  (1/1/2011 – 31/12/2011) 

 

 

 

Σερίοδοσ : 01/01-31/12/2010 

  

ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ / 
ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 

ΓΤ.ΥΑΤΑΟΦΘΥ 
ΑΒΕΕ 

VENTURES 
A.E 

ΗΕΦΑ 
COSMETICS 

LTD     
ZETA AE 

SARANTIS  
BELGRADE 

D.O.O  

SARANTIS 
BULGARIA 

L.T.D  

SARANTIS 
SKOPJE 
D.O.O 

SARANTIS 
ROMANIA 

S.A   

SARANTIS 
CZECH 

REPUBLIC sro   

SARANTIS 
POLSKA S.A  

GR 
SARANTIS 
CYPRUS 

L.T.D 

WALDECK 
L.T.D 

SARANTIS 
ANADOL 

SA 

SARANTIS 
HUNGARY 

Kft. 
ΥΧΟΡΝΑ 

 ΓΤ.ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΑΒΕΕ    693.023,46   683.187,82         1.550.257,20 2.635.684,83     63.298,68 239.917,53 5.865.369,52 

VENTURES ΑΕ 3.669,60                           3.669,60 

ZETA AE 300,00                           300,00 

THRACE-SARANTIS S.A 439.003,51                           439.003,51 

ΗΕΦΑ FIN LTD   26.874.368,39   27.858,45                 50,25     26.902.277,09 

SARANTIS POLSKA S.A  16.398,91       300.479,21 117.504,75   557.877,54 78.788,76   800.000,00     75.229,98 1.946.279,15 

SARANTIS  BELGRADE 
D.O.O  1.834,12         23.400,00 6.292,46 9.680,00             41.206,58 

SARANTIS ROMANIA 
S.A   235.760,67       5.256,96 2.417,40               595,00 244.030,03 

SARANTIS BULGARIA 
L.T.D  454.793,35                         4.546,08 459.339,43 

SAREAST L.T.D 400.000,00                           400.000,00 

GR SARANTIS CYPRUS 
L.T.D 24.030.000,00     82.506,97         741.037,50           24.853.544,47 

SARANTIS ANADOL SA 99.469,79                           99.469,79 

SARANTIS SKOPJE 
D.O.O 514.583,98                           514.583,98 

SARANTIS HUNGARY 
Kft.           2.020,21       61.769,70         63.789,91 

ΥΧΟΡΝΑ 53.070.182,32 693.023,46 27.858,45 765.694,79 305.736,17 145.342,36 6.292,46 567.557,54 2.370.083,46 2.697.454,53 800.000,00 50,25 63.298,68 320.288,59 61.832.863,06 
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Σερίοδοσ : 01/01-31/12/2011 

 

 

ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ / 
ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ 

ΓΤ.ΥΑΤΑΟΦΘΥ 
ΑΒΕΕ 

VENTURES 
A.E 

ΗΕΦΑ 
COSMETICS 

LTD     

SARANTIS  
BELGRADE 

D.O.O  

SARANTIS 
BULGARIA 

L.T.D  

SARANTIS 
SKOPJE 
D.O.O 

SARANTIS 
ROMANIA 

S.A   

SARANTIS 
CZECH 

REPUBLIC 
sro   

SARANTIS 
POLSKA S.A  

GR 
SARANTIS 
CYPRUS 

L.T.D 

SARANTIS 
HUNGARY 

Kft. 
ΥΧΟΡΝΑ 

 ΓΤ.ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΑΒΕΕ    339.072,20   57.838,25     149.334,44 1.381.766,10 769.174,51   446.516,68 3.143.702,18 

VENTURES ΑΕ 4.132,69                     4.132,69 

ZETA AE 300,00                     300,00 

THRACE-SARANTIS 
S.A 321.838,73                     321.838,73 

ΗΕΦΑ FIN LTD   31.986.332,22   1.031.858,45                 33.018.190,67 

SARANTIS POLSKA 
S.A  33.762,44     347.042,75 132.947,44   917.935,21 111.579,77     58.106,09 1.601.373,70 

SARANTIS CZECH 
REPUBLIC sro   34.019,79               117.529,00     151.548,79 

SARANTIS  BELGRADE 
D.O.O  604.953,84       29.961,46 74.279,38 102.054,97 500,95       811.750,60 

SARANTIS ROMANIA 
S.A   17.224,14               135.260,84     152.484,98 

SARANTIS BULGARIA 
L.T.D  461.746,72             994,96       462.741,68 

SAREAST L.T.D 468.537,13                     468.537,13 

WALDECK L.T.D 13.703,70                     13.703,70 

GR SARANTIS CYPRUS 
L.T.D 21.998.801,96     33.125,00       724.840,28     1.036.848,28 23.793.615,52 

SARANTIS ANADOL 
SA 117.542,46                     117.542,46 

SARANTIS SKOPJE 
D.O.O 950.928,57                 508.657,53   1.459.586,10 

ELODE FRANCE S.R.L 900,00                     900,00 

SARANTIS HUNGARY 
Kft.               5.875,89 2.831,66     8.707,55 

ΥΧΟΡΝΑ 57.014.724,39 339.072,20 1.031.858,45 438.006,00 162.908,90 74.279,38 1.169.324,62 2.225.557,95 1.024.796,01 508.657,53 1.541.471,05 65.530.656,48 
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Ρι πάςθσ φφςεωσ ςυναλλαγζσ (ζςοδα και ζξοδα) ςωρευτικά από τθν ζναρξθ τθσ οικονοµικισ χριςθσ κακϊσ και τα 

υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθσ  εταιρείασ και του ομίλου ςτθ  λιξθ  τθσ  περιόδου που ζχουν 

προκφψει από ςυναλλαγζσ τουσ µε τα ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ∆ΝΣ 24, ζχουν ωσ εξισ: 

 

ΣΙΟΑΜΑΥ ΓΟΩΥΦΡΣΡΙΘΥΕΩΟ ΥΧΟΔΕΔΕΞΕΟΩΟ ΞΕΤΩΟ   ΡΞΙΝΡΥ ΕΦΑΙΤΕΙΑ 

α) Ζςοδα 0,00 15.495.658,82 

β) Ζξοδα 0,00 6.125.618,24 

γ) Απαιτιςεισ  0,00 3.143.702,18 

δ) Χποχρεϊςεισ  0,00 57.014.724,39 

ε) Υυναλλαγζσ και  αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν διοίκθςθσ   873.710,13 859.917,01 

ςτ) Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ διοίκθςθσ  0,00 0,00 

η) Χποχρεϊςεισ προσ τα διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ διοίκθςθσ  0,00 0,00 

Ρι παροχζσ προσ τθ Διοίκθςθ ςε επίπεδο Ρμίλου και εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ :  

 

  ΡΞΙΝΡΥ ΕΦΑΙΤΕΙΑ 

  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

          

Βραχυπρόκεςμεσ Σαροχζσ:         

Ξιςκοί και Αμοιβζσ Δ.Υ 838.194,63 695.224,19 824.870,48 680.929,50 

Μόςτοσ Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ 35.515,50 36.921,43 35.046,53 36.169,08 

Υφνολο 873.710,13 732.145,62 859.917,01 717.098,58 

          
Σαροχζσ μετά τθ λιξθ εργαςίασ ςχετικά 
με:         

Σρόγραμμα κακοριςμζνων παροχϊν 84.363,81 57.563,00 84.363,81 57.563,00 

Σαροχζσ Νιξθσ τθσ εργαςίασ - - - - 

Υφνολο 84.363,81 57.563,00 84.363,81 57.563,00 
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4.10.24 Σίνακεσ κατανομισ ανά κλάδο και χϊρα δραςτθριοποίθςθσ   

4.10.24.1 Ανάλυςθ ανά Μλάδο Δραςτθριοποίθςθσ  

 

Ανάλυςθ Ενοποιθμζνων Σωλιςεων 

 

Πωλήσεις ανά Κατηγορία (€ εκ) 12M '11 % 12M '10 

Μαλλυντικά Ευρείασ Διανομισ 98,85 0,36% 98,49 

% Σωλιςεων 44,67%   44,77% 

Ιδιοπαραγόμενα 70,52      6,56%  66,18 

% Ματθγορίασ 71,34%   67,19% 

Διανεμόμενα 28,33 -12,34%      32,31 

% Ματθγορίασ 28,66%   32,81% 

Σροϊόντα Ρικιακισ Χριςθσ 98,29 1,82% 96,54 

% Σωλιςεων 44,42%   43,88% 

Ιδιοπαραγόμενα 97,97 1,73% 96,31 

% Ματθγορίασ 99,67%   99,76% 

Διανεμόμενα 0,32 39,48% 0,23 

% Ματθγορίασ 0,33%   0,24% 

Νοιπζσ Σωλιςεισ 24,16 -3,29% 24,98 

% Σωλιςεων 10,92%   11,35% 

Σροϊόντα Χγείασ & Φροντίδασ 11,53 1,07% 11,41 

% Ματθγορίασ 47,74%   45,68% 

Επιλεκτικι 12,62 -6,96% 13,57 

% Ματθγορίασ 52,26%   54,32% 

Υυνολικζσ Σωλιςεισ 221,29 0,58% 220,01 
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Ανάλυςθ Ενοποιθμζνων Μερδϊν προ Φόκων και Φόρων 

 

EBIT ανά Κατηγορία (€ εκ) 12M' 11 % 12M'10 

Μαλλυντικά Ευρείασ Διανομισ 4,88 33,07% 3,66 

Σερικϊριο 4,93%   3,72% 

% EBIT 30,93%   20,89% 

Ιδιοπαραγόμενα 4,58 65,18% 2,77 

Σερικϊριο 6,50%   4,19% 

% EBIT 29,06%   15,81% 

Διανεμόμενα 0,29 -67,01% 0,89 

Σερικϊριο 1,04%   2,75% 

% EBIT 1,86%   5,07% 

Σροϊόντα Ρικιακισ Χριςθσ 5,77 -20,08% 7,22 

Σερικϊριο 5,87%   7,48% 

% EBIT 36,58%   41,13% 

Ιδιοπαραγόμενα 5,78 -20,10% 7,24 

Σερικϊριο 5,90%   7,52% 

% EBIT 36,67%   41,25% 

Διανεμόμενα -0,01 28,50% -0,02 

Σερικϊριο -4,63%   -9,03% 

% EBIT -0,09%   -0,12% 

Νοιπζσ Σωλιςεισ 0,94 -34,53% 1,43 

Σερικϊριο 3,89%   5,74% 

% EBIT 5,95%   8,17% 

Σροϊόντα Χγείασ & Φροντίδασ 1,09 -47,24% 2,06 

Σερικϊριο 9,41%   18,03% 

% EBIT 6,88%   11,72% 

Επιλεκτικι -0,15 76,49% -0,62 

Σερικϊριο -1,16%   -4,59% 

% EBIT -0,93%   -3,55% 

Ζςοδα από Υυγγενείσ Εταιρείεσ 4,18 -19,99% 5,23 

% EBIT 26,54%   29,81% 

Ζςοδα από Estee Lauder JV 4,18 -19,99% 5,23 

% EBIT 26,54%   29,81% 

Υυνολικό EBIT 15,77 -10,13% 17,55 

Σερικϊριο 7,13%   7,98% 
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4.10.24.2 Ανάλυςθ ανά Χϊρα Δραςτθριοποίθςθσ  

 

Ανάλυςθ Ενοποιθμζνων Σωλιςεων 

 

Πωλήσεις ανά Χώρα (€ εκ.) 12M'11 % 12M'10 

Ελλάδα 76,54 -1,91% 78,03 

% Σωλιςεων 34,59% 

 

35,47% 

Σολωνία 67,94 2,48% 66,29 

Τουμανία 35,42 -5,97% 37,67 

Βουλγαρία 10,04 -13,80% 11,65 

Υερβία 13,09 18,24% 11,07 

Φςεχία 7,25 20,17% 6,04 

Ρυγγαρία 8,31 25,73% 6,61 

ΣΓΔΞ 2,69 1,89% 2,64 

Πζνεσ Χϊρεσ 144,75 1,95% 141,98 

% Σωλιςεων 65,41% 
 

64,53% 

Υυνολικζσ Σωλιςεισ 221,29 0,58% 220,01 

 

 

Ανάλυςθ Ενοποιθμζνων Μερδϊν προ Φόκων και Φόρων 

 

ΕΒΙΣ ανά Χώρα (€ εκ) 12M '11 % 12M '10 

Ελλάδα 8,32 -14,43% 9,73 

% ΕΒΙΦ 52,79%  55,45% 

Σολωνία 3,74 -5,94% 3,98 

Τουμανία 1,45 -45,16% 2,64 

Βουλγαρία 0,60 18,63% 0,50 

Υερβία 1,74 43,04% 1,22 

Φςεχία -0,24 34,68% -0,37 

Ρυγγαρία -0,37 48,22% -0,71 

ΣΓΔΞ 0,53 -5,55% 0,56 

Πζνεσ Χϊρεσ 7,44 -4,77% 7,82 

% ΕΒΙΦ 47,21%  44,55% 

Total EBIT  15,77 -10,13% 17,55 
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Ξαροφςι, 19 Ξαρτίου 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρ ΣΤΡΕΔΤΡΥ Δ.Υ. 

 

 

O ΑΟΦΙΣΤΡΕΔΤΡΥ 
Ρ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΥ ΔΙΕΧΘΧΟΦΘΥ 

& ΞΕΝΡΥ Δ.Υ. 
Ρ ΔΙΕΧΘΧΟΦΘΥ ΝΡΓΙΥΦΘΤΙΡΧ 

 

 

 

ΓΤΘΓΡΤΘΥ  ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΜΧΤΙΑΜΡΥ ΥΑΤΑΟΦΘΥ ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΥ ΤΡΗΑΜΕΑΥ ΒΑΥΙΝΕΙΡΥ Δ. ΞΕΛΟΦΑΟΘΥ 
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6. ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΕΥ α.10 Ο.3401/2005 

Ανακοινϊςεισ ςτθν ιςτοςελίδα: www.hermes.ase.gr 
Σζμπτθ, 29 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 29 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 28 Δεκζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο. 3556/2007:  

Γνωςτοποίθςθ ςυναλλαγϊν 
Φετάρτθ, 28 Δεκζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΓΙΑ ΦΘΟ ΣΤΡΑΟΑΓΓΕΝΙΑ ΕΜΦΑΜΦΘΥ ΓΕΟΙΜΘΥ ΥΧΟΕΝΕΧΥΘΥ 
Φετάρτθ, 28 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 27 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 23 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Σζμπτθ, 22 Δεκζμβριοσ 2011 Ρ ΡΞΙΝΡΥ ΥΑΤΑΟΦΘ ΕΟΙΥΧΧΕΙ ΦΡ ΣΤΡΛΡΟΦΙΜΡ ΦΡΧ ΧΑΤΦΡΦΧΝΑΜΙΡ  

ΑΟΑΝΑΞΒΑΟΡΟΦΑΥ ΦΘΟ ΔΙΑΟΡΞΘ ΦΡΧ VAPONA 
Σζμπτθ, 22 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 21 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 20 Δεκζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο. 3556/2007:  

Γνωςτοποίθςθ ςυναλλαγϊν 
Φρίτθ, 20 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 19 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 16 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 15 Δεκζμβριοσ 2011 ΓΟΩΥΦΡΣΡΙΘΥΘ ΑΝΝΑΓΘΥ ΥΧΟΘΕΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ 
Σζμπτθ, 15 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 14 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 13 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 12 Δεκζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΣΡΦΑΥΕΙΥ ΓΕΟΙΜΘΥ ΥΧΟΕΝΕΧΥΘΥ 
Δευτζρα, 12 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 9 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 8 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 7 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 6 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 2 Δεκζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 1 Δεκζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΣΡΦΑΥΕΙΥ ΓΕΟΙΜΘΥ ΥΧΟΕΝΕΧΥΘΥ 
Φετάρτθ, 30 Οοζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 29 Οοζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ο. 3556/07 -  

Δθμοςίευςθ Υτοιχείων και Σλθροφοριϊν τθσ περιόδου 1/1/2011 ζωσ 30/09/2011  
Φρίτθ, 29 Οοζμβριοσ 2011 ΕΟΡΣΡΙΘΞΕΟΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ ΕΟΟΕΑΞΘΟΡΧ 2011 
Φρίτθ, 29 Οοζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 28 Οοζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο. 3556/2007:  

Γνωςτοποίθςθ ςυναλλαγϊν 
Δευτζρα, 28 Οοζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 25 Οοζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 23 Οοζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΥΧΕΦΙΜΘ ΞΕ ΦΤΡΣΡΣΡΙΘΥΕΙΥ ΦΡΧ ΜΑΦΑΥΦΑΦΙΜΡΧ ΦΘΥ ΕΦΑΙΤΙΑΥ 
Φρίτθ, 22 Οοζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο. 3556/2007:  

Γνωςτοποίθςθ ςυναλλαγϊν 
Φρίτθ, 22 Οοζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 21 Οοζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο. 3556/2007:  

Γνωςτοποίθςθ ςυναλλαγϊν 
Δευτζρα, 21 Οοζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 17 Οοζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο. 3556/2007:  

Γνωςτοποίθςθ ςυναλλαγϊν 
Σζμπτθ, 17 Οοζμβριοσ 2011 Ρ μιλοσ Υαράντθ ενιςχφει το προιοντικό του χαρτοφυλάκιο 
Σζμπτθ, 17 Οοζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 16 Οοζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 15 Οοζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 10 Οοζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΓΙΑ ΦΘΟ ΣΤΡΑΟΑΓΓΕΝΙΑ ΓΕΟΙΜΘΥ ΥΧΟΕΝΕΧΥΘΥ 
Σζμπτθ, 10 Οοζμβριοσ 2011 Θμερομθνία Ανακοίνωςθσ Ρικονομικϊν Αποτελεςμάτων Εννεαμινου 2011 & 

Σρόςκλθςθ ςε Conference Call 
Σζμπτθ, 10 Οοζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 9 Οοζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΑΝΝΩΟ ΥΘΞΑΟΦΙΜΩΟ ΓΕΓΡΟΡΦΩΟ  

(ΔΕΟ ΣΤΡΒΝΕΣΡΟΦΑΙ ΥΕ ΑΝΝΕΥ ΜΑΦΘΓΡΤΙΕΥ) 
Φρίτθ, 8 Οοζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 

http://www.hermes.ase.gr/
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Δευτζρα, 7 Οοζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 3 Οοζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΥΧΕΦΙΜΑ ΞΕ ΥΧΡΝΙΑΥΞΡ ΔΘΞΡΥΙΕΧΞΑΦΩΟ ΦΡΧ ΦΧΣΡΧ 
Σζμπτθ, 3 Οοζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 1 Οοζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 31 Ρκτϊβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο. 3556/2007:  

Γνωςτοποίθςθ ςυναλλαγϊν 
Δευτζρα, 31 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 26 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 26 Ρκτϊβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο. 3556/2007:  

Γνωςτοποίθςθ ςυναλλαγϊν 
Φετάρτθ, 26 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 25 Ρκτϊβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο. 3556/2007:  

Γνωςτοποίθςθ ςυναλλαγϊν 
Φρίτθ, 25 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 24 Ρκτϊβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο. 3556/2007:  

Γνωςτοποίθςθ ςυναλλαγϊν 
Δευτζρα, 24 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 21 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 20 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 19 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 18 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 17 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 14 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 13 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 11 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 10 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 7 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 5 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 4 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 3 Ρκτϊβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο. 3556/2007:  

Γνωςτοποίθςθ ςυναλλαγϊν 
Δευτζρα, 3 Ρκτϊβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 30 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 29 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 28 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 27 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 23 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 22 Υεπτζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο. 3556/2007:  

Γνωςτοποίθςθ ςυναλλαγϊν 
Φετάρτθ, 21 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 20 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 19 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 15 Υεπτζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο. 3556/2007:  

Γνωςτοποίθςθ ςυναλλαγϊν 
Σζμπτθ, 15 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 14 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 13 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 12 Υεπτζμβριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο. 3556/2007:  

Γνωςτοποίθςθ ςυναλλαγϊν 
Δευτζρα, 12 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 9 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 8 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 2 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 1 Υεπτζμβριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 30 Αφγουςτοσ 2011 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ο. 3556/07 -  

Δθμοςίευςθ Υτοιχείων και Σλθροφοριϊν τθσ περιόδου 1/1/2011 ζωσ 30/06/2011 
Φρίτθ, 30 Αφγουςτοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΣΕΤΙ ΥΧΡΝΙΑΥΞΡΧ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ/ ΕΜΘΕΥΕΩΟ 
Σαραςκευι, 12 Αφγουςτοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 5 Αφγουςτοσ 2011 Ανακοίνωςθ Τυκμιηόμενθσ Σλθροφορίασ του Ο.3556  
Φετάρτθ, 3 Αφγουςτοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
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Δευτζρα, 1 Αφγουςτοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Σαραςκευι, 29 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 28 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 27 Ιοφλιοσ 2011 Θμερομθνία Ανακοίνωςθσ Ρικονομικϊν Αποτελεςμάτων Αϋ Εξαμινου 2011  

& Σρόςκλθςθ ςε Conference Call 
Φετάρτθ, 27 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 26 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 25 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 22 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 20 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 20 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 20 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ εξαγοράσ ςερβικοφ ςιματοσ TOPSTAR 
Φρίτθ, 19 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 18 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 15 Ιοφλιοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΣΡΦΑΥΕΙΥ ΓΕΟΙΜΘΥ ΥΧΟΕΝΕΧΥΘΥ 
Σαραςκευι, 15 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 14 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Φετάρτθ, 13 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 12 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 7 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 6 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 5 Ιοφλιοσ 2011 Αναλυτικά Αποτελζςματα Ψθφοφορίασ 
Φρίτθ, 5 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 4 Ιοφλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Σζμπτθ, 30 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 30 Ιοφνιοσ 2011 Αποφάςεισ Γενικισ Υυνζλευςθσ 
Σζμπτθ, 30 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 29 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 27 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Σζμπτθ, 23 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Σζμπτθ, 23 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Φετάρτθ, 22 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 21 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 20 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Σζμπτθ, 16 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Σζμπτθ, 16 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 15 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Φρίτθ, 14 Ιοφνιοσ 2011 Γνωςτοποίθςθ ςθμαντικισ μεταβολισ ςτα δικαιϊματα ψιφου  

ςφμφωνα με το Ο.3556 
Σαραςκευι, 10 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 10 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 9 Ιοφνιοσ 2011 Σροαναγγελία Γενικισ Υυνζλευςθσ 
Σζμπτθ, 9 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Φετάρτθ, 8 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 7 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 6 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 3 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 2 Ιοφνιοσ 2011 Ρ Ρμιλοσ ΥΑΤΑΟΦΘ εξαγοράηει τθν Δ.ΜΡΧΜΡΧΗΕΝΘΥ ΕΣΕ  
Σζμπτθ, 2 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Φετάρτθ, 1 Ιοφνιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Φρίτθ, 31 Ξάιοσ 2011 Ρ μιλοσ Υαράντθ προχωρεί ςε εξαγορά του Ρυγγρικοφ προϊόντοσ DOMET 
Φρίτθ, 31 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 30 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ο.3556/07 -  

Δθμοςίευςθ Υτοιχείων και Σλθροφοριϊν τθσ περιόδου 1/1/2011 ζωσ 31/03/2011 
Δευτζρα, 30 Ξάιοσ 2011 Ενοποιθμζνα οικονομικά αποτελζςματα Α τριμινου 2011 
Δευτζρα, 30 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 27 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Σζμπτθ, 26 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 25 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 24 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
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Δευτζρα, 23 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 20 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 19 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Φετάρτθ, 18 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 17 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 16 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 13 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 12 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Φετάρτθ, 11 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 10 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 9 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 6 Ξάιοσ 2011 Θμερομθνία Ανακοίνωςθσ Ρικονομικϊν Αποτελεςμάτων Α Φριμινου 2011 
Σαραςκευι, 6 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 5 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 4 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 3 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 2 Ξάιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 29 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 28 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 21 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν  
Φετάρτθ, 20 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 19 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 18 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 14 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 13 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 12 Απρίλιοσ 2011 Γνωςτοποίθςθ εκλογισ νζου ανεξάρτθτου μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ του Δ.Υ. 
Φρίτθ, 12 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 11 Απρίλιοσ 2011 Διάψευςθ δθμοςιεφματοσ 
Δευτζρα, 11 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 8 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Τυκμιηόμενθσ Σλθροφορίασ του Ο.3556 
Σαραςκευι, 8 Απρίλιοσ 2011 Σαρουςίαςθ του Ρμίλου Υαράντθ ςτθν Ζνωςθ Θεςμικϊν Επενδυτϊν  
Σαραςκευι, 8 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 7 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 5 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 5 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 4 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σαραςκευι, 1 Απρίλιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φετάρτθ, 30 Ξάρτιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 28 Ξάρτιοσ 2011 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ο. 3556/07 -  

Δθμοςίευςθ Υτοιχείων και Σλθροφοριϊν τθσ περιόδου 1/1/2010 ζωσ 31/12/2010 
Δευτζρα, 28 Ξάρτιοσ 2011 Ενοποιθμζνα Ρικονομικά Αποτελζςματα 12M_2010  
Δευτζρα, 28 Ξάρτιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Σζμπτθ, 24 Ξάρτιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Φρίτθ, 22 Ξάρτιοσ 2011 Ανακοίνωςθ Τυκμιηόμενθσ Σλθροφορίασ του Ο.3556 
Φετάρτθ, 16 Ξάρτιοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο.3556  
Φετάρτθ, 2 Ξάρτιοσ 2011 Ρικονομικό Θμερολόγιο 2011 (Ρρκι επανάλθψθ) 
Φετάρτθ, 2 Ξάρτιοσ 2011 Ρικονομικό Θμερολόγιο 2011 
Φετάρτθ, 23 Φεβρουάριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
Δευτζρα, 21 Φεβρουάριοσ 2011 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ Ο.3556 
Σαραςκευι, 18 Φεβρουάριοσ 2011 Θμερομθνία Ανακοίνωςθσ Ρικονομικϊν Αποτελεςμάτων Δωδεκαμινου 2010  

& Σρόςκλθςθ ςε Conference Call 
Φετάρτθ, 16 Φεβρουάριοσ 2011 Γνωςτοποίθςθ εκλογισ νζου ανεξάρτθτου μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ του Δ.Υ. 
Δευτζρα, 14 Φεβρουάριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Τυκμιηόμενθσ Σλθροφορίασ Ο.3556/2007 
Φρίτθ, 8 Φεβρουάριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Τυκμιηόμενθσ Σλθροφορίασ του Ο.3556 
Δευτζρα, 7 Φεβρουάριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Τυκμιηόμενθσ Σλθροφορίασ του Ο.3556 
Σζμπτθ, 3 Φεβρουάριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Τυκμιηόμενθσ Σλθροφορίασ του Ο.3556 
Δευτζρα, 31 Ιανουάριοσ 2011 Ανακοίνωςθ ρυκμιηόμενθσ πλθροφορίασ του ν. 3556 
Φετάρτθ, 26 Ιανουάριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο.3556 
Φρίτθ, 25 Ιανουάριοσ 2011 ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΘ ΤΧΘΞΙΗΡΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΦΡΧ Ο.3556 
Σζμπτθ, 13 Ιανουάριοσ 2011 Ανακοίνωςθ Αγοράσ Ιδίων Ξετοχϊν 
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Γνωστοποιήσειρ σςναλλαγών 

Ρι γνωςτοποιιςεισ ςυναλλαγϊν που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ υποχρζωςθσ που ειςάγει το α.13 του 
Ο.3340 και το α. 6 τθσ απόφαςθσ 3/347/2005 του ΔΥ τθσ Επιτροπισ Μεφαλαιαγοράσ κακϊσ και θ δθμοςιοποίθςθ 
ςθμαντικϊν ςυμμετοχϊν ςφμφωνα με τον Ο.3556/2007 είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ 
http://ir.sarantis.gr ςτθν ενότθτα Εταιρικι Διακυβζρνθςθ/Χποχρεα Σρόςωπα/Ανακοινϊςεισ Υυναλλαγϊν 

 

 

7. ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΡΥ ΦΡΣΡΥ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΦΘΥ ΕΦΘΥΙΑΥ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΘΕΥΘΥ 

 

Ρι Ετιςιεσ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και του Ρμίλου, θ Ζκκεςθ Ελζγχου των Ρρκωτϊν Ελεγκτϊν και θ 
Ετιςια Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου για τθν χριςθ του 2011, ζχουν αναρτθκεί ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ 
Εταιρείασ http://ir.sarantis.gr 
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