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Γειώζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
(ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 4, παν.2 ημο Ν.3556/2007)
Με ηδκ πανμφζα δδθχκμοιε υηζ ελ’ υζςκ βκςνίγμοιε, μζ εηαζνζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ
ηδξ Hellas online AE βζα ηδκ πνήζδ 1 Ηακμοανίμο έςξ 31 Γεηειανίμο 2010, μζ μπμίεξ ηαηανηίζεδηακ ζφιθςκα
ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ, απεζημκίγμοκ ηαηά ηνυπμ αθδεή ηα ζημζπεία ημο
Δκενβδηζημφ ηαζ ημο παεδηζημφ, ηδξ Καεανήξ Θέζδξ ηαζ ηςκ Απμηεθεζιάηςκ Υνήζδξ, ηδξ εηαζνίαξ ηαζ ηςκ
επζπεζνήζεςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ςξ ζφκμθμ, ζφιθςκα ιε ηα
μνζγυιεκα ζηζξ παν. 3 έςξ 5 ημο άνενμο 4 ημο Ν. 3556/2007 ηαζ ηζξ επ’ αοημφ εηηεθεζηζηέξ απμθάζεζξ ημο Γ..
ηδξ Δπζηνμπήξ Κεθαθαζαβμνάξ.
Δπζπθέμκ δδθχκεηαζ υηζ ελ’ υζςκ βκςνίγμοιε δ εηήζζα έηεεζδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο απεζημκίγεζ ηαηά
ηνυπμ αθδεή ηδκ ελέθζλδ, ηζξ επζδυζεζξ ηαζ ηδ εέζδ ηδξ εηαζνίαξ ηαεχξ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο
πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ςξ ζφκμθμ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ πενζβναθήξ
ηςκ ηονζυηενςκ ηζκδφκςκ ηαζ ααεααζμηήηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηζξ παν. 6 έςξ 8
ημο άνενμο 4 ημο Ν. 3556/2007 ηαζ ηζξ επ’ αοημφ εηηεθεζηζηέξ απμθάζεζξ ημο Γ.. ηδξ Δπζηνμπήξ
Κεθαθαζαβμνάξ.
Αεήκα, 21 Μανηίμο 2011

Ο Πνυεδνμξ ημο Γ..

Ο Γζεοεφκςκ φιαμοθμξ

Ο Ακηζπνυεδνμξ ημο Γ..

Κυηηαθδξ ςηνάηδξ

Κεναζηάνδξ Ακηχκζμξ

Κθχκδξ Γδιήηνζμξ
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Δηήζηα Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο Hellas online ΑΔ
Δηζαγσγή
Ζ πανμφζα έηεεζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο αθμνά ζηδ πνμκζηή πενίμδμ ηςκ δχδεηα ιδκχκ ηδξ ηθεζυιεκδξ
πνήζεςξ 1 Ηακμοανίμο έςξ 31 Γεηειανίμο 2010. Ζ έηεεζδ ζοκηάπεδηε ηαζ είκαζ εκανιμκζζιέκδ ιε ηζξ ζπεηζηέξ
δζαηάλεζξ ημο Κ.Ν. 2190/1920 υπςξ ζζπφεζ, ημο άνενμο 4 ημο Ν. 3556/2007 ηαζ ηδξ απυθαζδξ 7/448/11.10.2007
ηδξ Δπζηνμπήξ Κεθαθαζαβμνάξ. Οζ εκμπμζδιέκεξ ηαζ εηαζνζηέξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ζοκηάπεδηακ ζφιθςκα
ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ (ΓΠΥΑ), υπςξ αοηά έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ
Δονςπασηή Έκςζδ.
ηδκ πανμφζα έηεεζδ πενζέπμκηαζ ζοκμπηζηέξ πνδιαημμζημκμιζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ
ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο Οιίθμο ηαζ ηδξ Μδηνζηήξ Δηαζνίαξ Hellas online ΑΔ, πενζβναθή ηςκ ζδιακηζηχκ
βεβμκυηςκ πμο έθααακ πχνα ηαηά ηδκ ηνέπμοζα μζημκμιζηή πνήζδ, πενζβναθή ηςκ ηονζυηενςκ ηζκδφκςκ ηαζ
ααεααζμηήηςκ βζα ηδκ επυιεκδ πνήζδ, πανάεεζδ ηςκ ζδιακηζηχκ ζοκαθθαβχκ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ιεηαλφ
ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ ημο Οιίθμο ιε ηα ζοκδεδειέκα ημοξ ιένδ, ηαεχξ ηαζ πανάεεζδ ζημζπείςκ ηαζ εηηζιήζεςκ
πμζμηζημφ παναηηήνα βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ ημο Οιίθμο ηαηά ηδκ επυιεκδ πνήζδ.

1. Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ζεκαληηθά γεγνλόηα
Αλάιπζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ
Ζ ακμδζηή πμνεία πμο είπε δ Δηαζνία ημ 2009, ζοκεπίζηδηε ηαζ ημ 2010, εδναζχκμκηαξ ηδ εέζδ ηδξ ζηδκ εθθδκζηή
αβμνά ηδθεπζημζκςκζχκ. Ο ορδθυξ νοειυξ αφλδζδξ ηδξ ζοκδνμιδηζηήξ αάζδξ ζηζξ οπδνεζίεξ ΑΠΣΒ ηαζ δ
εθανιμβή ηςκ ζηναηδβζηχκ ζηυπςκ ηδξ εηαζνίαξ, απμηέθεζακ ημκ ηφνζμ ιμπθυ ακάπηολδξ, μδδβχκηαξ ζε
ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ εζυδςκ ηαζ ηδξ θεζημονβζηήξ ηενδμθμνίαξ.
Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Πςθήζεζξ
Απμηεθέζιαηα εηιεηάθθεοζδξ (EBIT)
Καεανέξ γδιίεξ
Κένδδ πνμ Φυνςκ, Συηςκ ηαζ Απμζαέζεςκ (EBITDA)

2010

2009

200,496,626 160,142,242
(20,234,290) (36,434,041)
(32,984,475) (41,246,030)
48,788,986 15,413,758

Γηαθνξά %
25.2%
-44.5%
-20.0%
216.5%

Σα εκμπμζδιέκα έζμδα βζα ηδ πνήζδ 2010 ακήθεακ ζε €200.5 εη. έκακηζ €160.1 εη. ημ 2009 ζδιεζχκμκηαξ
αφλδζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 25.2% δ μπμία μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ αφλδζδ ημο πεθαημθμβίμο ηαζ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ
ημο Οιίθμο. διεζχκεηαζ υηζ ζημ ηέθμξ ημο 2010 μζ ζοκδνμιδηέξ ΑΠΣΒ ηδξ Δηαζνίαξ έθηαζακ ηζξ 391.6 πζθζάδεξ
απυ 282.5 πζθζάδεξ ζημ ηέθμξ ημο 2009.
Σα ζοκμθζηά εκμπμζδιέκα έλμδα, ελαζνμοιέκςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαζ θυνςκ, ακήθεακ ζε €232.6 εη. ηδ
πνήζδ 2010 απυ €202.5 εη. ηδ πνήζδ 2009. Καηά ηδ πνήζδ 2010, ηα έλμδα ζδιείςζακ άκμδμ ηδξ ηάλεςξ ημο
14.8%, δ μπμία πνμέηορε ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ηδκ αφλδζδ ηςκ ηδθεπζημζκςκζαηχκ ελυδςκ (ηαηά 14.4%), ηςκ
απμζαέζεςκ εκζχιαηςκ ζημζπείςκ (ηαηά 39.3%) ηαζ ηςκ απμζαέζεςκ αΰθςκ ζημζπείςκ (ηαηά 26.5%).
Σμ ιεζηηυ ηένδμξ ακήθεε ζε €9.8 εη. ηδ πνήζδ 2010 απυ €-3 εη. ηδ πνήζδ 2009, ιε ημ ακηίζημζπμ πενζεχνζμ κα
αεθηζχκεηαζ απυ -2% ζε 5%. Αοηυ ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ εεηζηή πμνεία ημο Οιίθμο ςξ απμηέθεζια ηδξ αφλδζδξ
ηςκ πςθήζεςκ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ηςκ ζημζπείςκ ημο ηυζημοξ, ιε ημ πενζεχνζμ ημο ηυζημοξ
πςθδεέκηςκ πνμξ ηζξ πςθήζεζξ κα ιεζχκεηαζ ζημ 95.1%, ζε ζφβηνζζδ ιε -101.9%. ημ πνμδβμφιεκμ έημξ.
Σα ηένδδ πνμ θυνςκ, ηυηςκ ηαζ απμζαέζεςκ (EBITDA) βζα ημ έημξ δζαιμνθχεδηε ζε €48.8 εη. ζε ζφβηνζζδ ιε
€15.4 εη. ημ 2009 ακηζηαημπηνίγμκηαξ ηδκ εκδοκάιςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ιεβεεχκ ημο Οιίθμο.
Οζ απμζαέζεζξ ζοκέπζζακ κα αολάκμκηαζ, θηάκμκηαξ ηα €69 εη. βζα ημ 2010 απυ €51.8 εη. ηδκ ακηίζημζπδ πενζζκή
πνήζδ, θυβς ηςκ αολδιέκςκ επεκδφζεςκ ζε ζδζυηηδηεξ οπμδμιέξ ηαζ απυηηδζδξ κέςκ πεθαηχκ, επδνεάγμκηαξ
ηζξ γδιζέξ πνμ θυνςκ πμο δζαιμνθχεδηακ ζε -€32.4 εη. βζα ημ 2010 απυ - €47.3 εη. ημ 2009.
Οζ ηαεανέξ θεζημονβζηέξ ηαιεζαηέξ νμέξ δζαιμνθχεδηακ ζε €56.7 εη. ηδ πνήζδ 2010 απυ €12.3 εη. ηδ πνήζδ
2009. Ζ αεθηίςζδ ηςκ ηαεανχκ θεζημονβζηχκ νμχκ μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ αφλδζδ ηςκ απμζαέζεςκ ηαζ
αεθηίςζδ ημο ηεθαθαίμο ηίκδζδξ. Οζ επεκδοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιεζχεδηακ ηαηά €9 εη. ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ
ακηίζημζπδ πενίμδμ ημο πεναζιέκμο έημοξ, ελαζηίαξ ηςκ ορδθυηενςκ ηεθαθαζαηχκ δαπακχκ ηδ πνήζδ 2009.
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οκμθζηά, αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια μζ ηαεανέξ εηνμέξ ιεηά απυ θεζημονβζηέξ ηαζ επεκδοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ κα
ακέθεμοκ ζε €-21.5 εη., ζε ζφβηνζζδ ιε εηνμή €-74.9 εη. ηδκ ακηίζημζπδ πενίμδμ ημο πνμδβμφιεκμο έημοξ.
Ο ηαεανυξ ηναπεγζηυξ δακεζζιυξ αολήεδηε ζηα €199.9 εη. βζα ημ 2010 ζε ζφβηνζζδ ιε €192.6 εη. ημ
πνμδβμφιεκμ έημξ. Ο θυβμξ ηαεανμφ δακεζζιμφ πνμξ Κένδδ πνμ Φυνςκ, Συηςκ ηαζ Απμζαέζεςκ (EBITDA)
ιεζχεδηε ζε 4.1x, ζε ζφβηνζζδ ιε 12.5x ημ πνμδβμφιεκμ έημξ.
Οζ ηεθαθαζαηέξ δαπάκεξ ακήθεακ ζε €55 εη. βζα ημ 2010, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα €81.9 εη. ημ πνμδβμφιεκμ έημξ.
Αλάιπζε νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξίαο
Οζ πςθήζεζξ ηδξ εηαζνίαξ αολήεδηακ ηαηά 30% ζηα €190.9 εη. Σα ιζηηά ηένδδ αολήεδηακ ζηα € 3.9 εη. έκακηζ €11.3 εη. ημ 2009. Σα Κένδδ πνμ Φυνςκ, Συηςκ ηαζ Απμζαέζεςκ ακήνεακ ζε € 42 εη., αολδιέκα ηαηά 323 % ζε
ζπέζδ ηδκ πνμδβμφιεκδ πνήζδ. Οζ ιεηά θυνςκ γδιζέξ ακήνεακ ζε € -31 εη. ζε ζπέζδ ιε γδιζέξ φρμοξ € -39.4 εη.
ηδκ πνμδβμφιεκδ πνήζδ.
Αλάπηπμε ηδηόθηεηνπ δηθηύνπ θαη επξπδσληθόηεηα
ήιενα, ημ ζδζυηηδημ δίηηομ μπηζηχκ ζκχκ ηδξ εηαζνίαξ εηηείκεηαζ ζε άκς ηςκ 4,000 πζθζμιέηνςκ πακεθθαδζηά,
ηαθφπημκηαξ ηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ ηαζ θηάκμκηαξ ζε 50 κμιμφξ ηαζ 141 πυθεζξ,
εκχ δ hellas online πανέπεζ πνυζααζδ ζε πενίπμο 70% ηςκ βναιιχκ ημο ΟΣΔ πακεθθαδζηά ιε 311
ζοκεβηαηαζηάζεζξ ζε ηυιαμοξ ημο ΟΣΔ.
Καεχξ δ hellas online ζοκεπίγεζ, ζφιθςκα ιε ηα ζηναηδβζηά ηδξ ζπέδζα, κα επεκδφεζ ζε ζδζυηηδηεξ οπμδμιέξ ηαζ
ζοζηήιαηα ηεπκμθμβίαξ αζπιήξ, ιε ζηυπμ ηδκ πεναζηένς εκίζποζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ οπδνεζζχκ
ηαζ ηδ ιείςζδ ημο θεζημονβζημφ ηυζημοξ, μζ επεκδφζεζξ ημο μιίθμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ ακήθεακ ζε € 55
εη., εκχ έθηαζακ ζοκμθζηά ηα € 338.4 εηαη. απυ ηζξ ανπέξ ημο 2006.
Δμέιημε αγνξάο
Σμ 2010 δ πανμπή οπδνεζζχκ Απμδεζιμπμίδηδξ Πνυζααζδξ Σμπζημφ Βνυπμο (ΑΠΣΒ) ζδιείςζε ζδιακηζηή
άκμδμ ηαηά 392 πζθζάδεξ ζοκδνμιδηέξ (αφλδζδ 39.7%), ηαεχξ δ ζοκμθζηή αβμνά αολήεδηε απυ 987 πζθζάδεξ
(ηέθμξ 2009) ζε 1,379 πζθζάδεξ ζοκδνμιδηέξ (ηέθμξ 2010, Πδβή ΔΔΣΣ).
Πανυθμ ημ ζδζαίηενα ακηαβςκζζηζηυ πενζαάθθμκ ηδξ εθθδκζηήξ αβμνάξ πμο ζοκεπίζηδηε ηαζ ημ 2010 ιε αιείςηδ
έκηαζδ δ hellas online δζαηήνδζε ορδθυ νοειυ ακάπηολδξ ηδξ ζοκδνμιδηζηήξ αάζδξ ΑΠΣΒ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα,
δ ζοκδνμιδηζηή αάζδ ΑΠΣΒ αολήεδηε απυ 282.5 ζε 391.6 πζθζάδεξ ζοκδνμιδηέξ (αφλδζδ 38.6%). Αλίγεζ κα
ζδιεζςεεί δ ζδιακηζηή επίδμζδ ημο ηεθεοηαίμο ηνζιήκμο ημο 2010 ηαηά ημ μπμίμ δ Δηαζνεία απέζπαζε ιενίδζμ
37% ζηδκ αφλδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ αβμνάξ ΑΠΣΒ.
Δκενβμί ζοκδνμιδηέξ ΑΠΣΒ
Καεανέξ κέεξ ζοκδέζεζξ ΑΠΣΒ
Μ ενίδζμ αβμνάξ ΑΠΣΒ
φκμθμ εονογςκζηχκ ζοκδνμιδηχκ
Καεανέξ κέεξ εονογςκζηέξ ζοκδέζεζξ

Q4 2010
391,612
36,201
28.45%
401,495
35,728

Q3 2010
355,411
19,585
27.73%
365,767
19,289

Q2 2010
335,826
23,970
27.98%
346,478
22,892

Q1 2010
311,856
29,308
28.30%
323,586
27,577

Ζ ζηναηδβζηή ζοκενβαζία ιε ηδκ Vodafone, ηδ ιεβαθφηενδ εηαζνία ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ,
είπε ζδιακηζηή ζοκεζζθμνά ζηζξ επζδυζεζξ ημο 2010 πανέπμκηαξ ζηδκ αβμνά ακηαβςκζζηζηά ζοκδοαζηζηά
πνμσυκηα παηέηςκ ζηαεενήξ ηδθεθςκίαξ, internet ηαζ ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ ζε μζηζαημφξ πεθάηεξ πνμζθένμκηαξ
πανάθθδθα ζδιακηζηυ μζημκμιζηυ υθεθμξ ηαζ ορδθυ επίπεδμ ελοπδνέηδζδξ, εηιεηαθθεουιεκδ ημ εηηεηαιέκμ
δίηηομ πςθήζεςκ ηδξ VODAFONE.
Δπζπνυζεεηα, μζ δφμ εηαζνείεξ πνμπχνδζακ ηαζ ζηδ δζάεεζδ μθμηθδνςιέκςκ εηαζνζηχκ θφζεςκ ιε εονεία βηάια
παηέηςκ πμο ζοκδοάγεζ οπδνεζίεξ ζηαεενήξ, ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ, εονογςκζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ οπδνεζζχκ
ιζζεςιέκςκ ηοηθςιάηςκ, ελαζθαθίγμκηαξ ορδθή πμζυηδηα οπμζηήνζλδξ ηαζ ζοκάια ζδιακηζηυ μζημκμιζηυ
υθεθμξ.
Ζ ζηναηδβζηή αοηή ζοκενβαζία ηςκ δφμ εηαζνζχκ, πμο ηαηέπμοκ ζδιακηζηή εέζδ ζηδ ζηαεενή ηαζ ηζκδηή
ηδθεθςκία ηδξ εθθδκζηήξ αβμνάξ ηδθεπζημζκςκζχκ, έπεζ παβζχζεζ έκα ακηαβςκζζηζηυ πυθμ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά
ηαζ έπεζ εκζζπφζεζ ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδκ πανμοζία ηαεειίαξ απυ αοηέξ.
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2. Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Ζ Γήθςζδ αοηή αθμνά ζημ ζφκμθμ ηςκ ανπχκ πμο οζμεεηεί δ Δηαζνία πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίζεζ ηδκ απυδμζή
ηδξ, ηα ζοιθένμκηα ηςκ ιεηυπςκ ηδξ ηαεχξ ηαζ ηςκ ιενχκ ηςκ μπμίςκ ηα ζοιθένμκηα ζοκδέμκηαζ ιε εηείκα ηδξ
Δηαζνίαξ.
2.1 Κώδηθας εηαηρηθής δηαθσβέρλεζες
2.1.1

Γήισζε νηθεηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξίαο κε Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο

ηδκ Δθθάδα ημ πθαίζζμ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ έπεζ ακαπηοπεεί ηονίςξ ιέζς ηδξ οζμεέηδζδξ
οπμπνεςηζηχκ ηακυκςκ, υπςξ μ Ν. 3016/2002, πμο επζαάθθεζ ηδ ζοιιεημπή ιδ εηηεθεζηζηχκ ηαζ ακελάνηδηςκ
εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ζηα Γζμζηδηζηά οιαμφθζα εθθδκζηχκ εηαζνζχκ ηςκ μπμίςκ μζ ιεημπέξ δζαπναβιαηεφμκηαζ
ζε μνβακςιέκδ πνδιαηζζηδνζαηή αβμνά, ηδ εέζπζζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ιμκάδαξ εζςηενζημφ εθέβπμο ηαζ ηδκ
οζμεέηδζδ εζςηενζημφ ηακμκζζιμφ θεζημονβίαξ. Δπζπθέμκ, πθήεμξ άθθςκ κμιμεεηζηχκ πνάλεςκ εκζςιάηςζακ
ζημ εθθδκζηυ δίηαζμ ηζξ εονςπασηέξ μδδβίεξ εηαζνζημφ δζηαίμο, δδιζμονβχκηαξ κέμοξ ηακυκεξ εηαζνζηήξ
δζαηοαένκδζδξ, υπςξ μ Ν. 3693/2008, πμο επζαάθθεζ ηδ ζφζηαζδ επζηνμπχκ εθέβπμο ηαεχξ ηαζ ζδιακηζηέξ
οπμπνεχζεζξ βκςζημπμίδζδξ υζμκ αθμνά ημ ζδζμηηδζζαηυ ηαεεζηχξ ηαζ ηδ δζαηοαένκδζδ ιίαξ εηαζνίαξ, μ Ν.
3884/2010 πμο αθμνά ζε δζηαζχιαηα ηςκ ιεηυπςκ ηαζ πνυζεεηεξ εηαζνζηέξ οπμπνεχζεζξ βκςζημπμζήζεςκ πνμξ
ημοξ ιεηυπμοξ ηαηά ημ ζηάδζμ πνμεημζιαζίαξ ιίαξ βεκζηήξ ζοκέθεοζδξ ηαζ μ Ν. 3873/2010 πμο εκζςιάηςζε ζηδκ
εθθδκζηή έκκμιδ ηάλδ ηδκ οπ' ανζε. 2006/46/EC Οδδβία ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, πενί εηδζίςκ ηαζ
εκμπμζδιέκςκ θμβανζαζιχκ εηαζνζχκ μνζζιέκμο ηφπμο. Σέθμξ, ζηδκ Δθθάδα μ Νυιμξ πενί Ακςκφιςκ Δηαζνζχκ
(Κ.Ν. 2190/20, ημκ μπμίμ ηνμπμπμζμφκ πμθθέξ απυ ηζξ παναπάκς δζαηάλεζξ κυιςκ ημζκμηζηήξ έιπκεοζδξ)
πενζθαιαάκεζ ημοξ ααζζημφξ ηακυκεξ δζαηοαένκδζήξ ημοξ.
Ζ Δηαζνία, ςξ ακχκοιδ εηαζνία ηδξ μπμίαξ μζ ιεημπέξ δζαπναβιαηεφμκηαζ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ,
εθανιυγεζ, πςνίξ απμηθίζεζξ, ηζξ ανπέξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, υπςξ αοηέξ μνίγμκηαζ απυ ημ ζπεηζηυ
κμιμεεηζηυ πθαίζζμ, ζοιιμνθμφιεκδ πθήνςξ ιε ηζξ επζηαβέξ ηαζ ηζξ νοειίζεζξ ηςκ ςξ ακςηένς ακαθενεέκηςκ
κμιμεεηζηχκ ηεζιέκςκ (ζδίςξ Κ.Ν. 2190/1920, Ν. 3016/2002 ηαζ Ν. 3693/2008), μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ηαζ ημ
εθάπζζημ πενζεπυιεκμ μζμοδήπμηε ηχδζηα εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ.
ημ πθαίζζμ υιςξ ζοιιυνθςζδξ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 3873/20100 δ Δηαζνία δδθχκεζ υηζ ηαηά ημ πανυκ
πνμκζηυ ζδιείμ οζμεεηεί ςξ ηχδζηα εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ (ΚΔΓ) ημκ Κχδζηα Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ πμο
δζαιμνθχεδηε απυ ημκ φκδεζιμ Δπζπεζνήζεςκ ηαζ Βζμιδπακζχκ (εθελήξ ηαθμφιεκμξ μ «Κχδζηαξ»), μ μπμίμξ
είκαζ ακανηδιέκμξ ζημκ ζζηυημπμ ημο ΔΒ, ζηδκ δζεφεοκζδ: http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf.
2.1.2

Απνθιίζεηο από ηνλ θώδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνιόγεζε απηώλ. Δηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ
Κώδηθα πνπ δελ εθαξκόδεη ε Δηαηξία θαη εμήγεζε ησλ ιόγσλ ηεο κε εθαξκνγήο

Χξ ήδδ ακαθένεδηε, δ Δηαζνία εθανιυγεζ πςνίξ απμηθίζεζξ ηζξ ανπέξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, υπςξ αοηέξ
μνίγμκηαζ απυ ημ ζπεηζηυ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ (Κ.Ν. 2190/1920, Ν. 3016/2002 ηαζ Ν. 3693/2008), μζ μπμίεξ
απμηεθμφκ ηαζ ημ εθάπζζημ πενζεπυιεκμ μζμοδήπμηε ηχδζηα εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. ε ζπέζδ υιςξ ιε ημκ ςξ
άκς Κχδζηα Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ πμο δζαιμνθχεδηε απυ ημκ φκδεζιμ Δπζπεζνήζεςκ ηαζ Βζμιδπακζχκ
οθίζηακηαζ ηαηά ηδκ πανμφζα πνμκζηή ζηζβιή μνζζιέκεξ απμηθίζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ δεκ οπάνπεζ ιέπνζ ζήιενα
ζπεηζηή κμιμεεηζηή ή ηακμκζζηζηή νφειζζδ ηαζ δ Δηαζνία πνμηίεεηαζ κα επακελεηάζεζ ηδκ εκανιυκζζή ηδξ. Οζ
απμηθίζεζξ αοηέξ έπμοκ ςξ αημθμφεςξ:
Μένμξ Α'- Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηαζ ηα ιέθδ ημο
Η. Ρυθμξ ηαζ ανιμδζυηδηεξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο
Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ δεκ έπεζ πνμαεί ζηδ ζφζηαζδ λεπςνζζηήξ επζηνμπήξ πμο κα πνμΐζηαηαζ ζηδ δζαδζηαζία
οπμαμθήξ οπμρδθζμηήηςκ βζα εηθμβή ζημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηαζ κα πνμεημζιάγεζ πνμηάζεζξ πνμξ αοηυ υζμκ
αθμνά ηζξ αιμζαέξ ηςκ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ηαζ ηςκ ααζζηχκ ακχηαηςκ ζηεθεπχκ.
ΗΗ. Μέβεεμξ ηαζ ζφκεεζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο
Σμ Γ.. ηδξ Δηαζνίαξ είκαζ 9ιεθέξ ηαζ απμηεθείηαζ απυ πέκηε (5) εηηεθεζηζηά ηαζ ηέζζενα (4) ιδ εηηεθεζηζηά
ιέθδ εη ηςκ μπμίςκ δφμ (2) ιέθδ είκαζ ακελάνηδηα.
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ΗΗΗ. Ρυθμξ ηαζ απαζημφιεκεξ ζδζυηδηεξ ημο Πνμέδνμο ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο
Σμ Γ.. δε δζμνίγεζ ακελάνηδημ Ακηζπνυεδνμ πνμενπυιεκμ απυ ηα ακελάνηδηα ιέθδ ημο, αθθά εηηεθεζηζηυ
Ακηζπνυεδνμ, ηαεχξ αλζμθμβείηαζ ςξ πνμέπμοζαξ ζδιαζίαξ δ ζοκδνμιή εη ιένμοξ ημο Ακηζπνμέδνμο, ημο
Πνμέδνμο ημο Γ.. ζηδκ άζηδζδ ηςκ εηηεθεζηζηχκ ηαεδηυκηςκ ημο.
IV. Καεήημκηα ηαζ ζοιπενζθμνά ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο
Σμ Γ.. δεκ έπεζ οζμεεηήζεζ ςξ ιένμξ ημο εζςηενζημφ ηακμκζζιμφ θεζημονβίαξ ηδξ Δηαζνίαξ, πμθζηζηέξ
δζαπείνζζδξ ζφβηνμοζδξ ζοιθενυκηςκ ακάιεζα ζηα ιέθδ ημο ηαζ ζηδκ Δηαζνία. Χζηυζμ, υπςξ πνμαθέπεηαζ ζημκ
εζςηενζηυ ηακμκζζιυ θεζημονβίαξ ηα ιέθδ ημο Γ.. μθείθμοκ κα βκςζημπμζμφκ έβηαζνα ζηα οπυθμζπα ιέθδ ημο
Γ.. ηα ίδζα ζοιθένμκηά ημοξ πμο εκδέπεηαζ κα ακαηφρμοκ απυ ηζξ ζοκαθθαβέξ ηδξ Δηαζνίαξ πμο ειπίπημοκ ζηα
ηαεήημκηά ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθδ ζφβηνμοζδ ζδίςκ ζοιθενυκηςκ ιε αοηχκ ηδξ Δηαζνίαξ ή ζοκδεδειέκςκ ιε
αοηήκ επζπεζνήζεςκ ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 42ε παν. 5 ημο Κ.Ν. 2190/1920, πμο ακαηφπηεζ ηαηά ηδκ
άζηδζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημοξ.
Γεκ οθίζηαηαζ οπμπνέςζδ ακαθοηζηήξ βκςζημπμίδζδξ ηοπυκ επαββεθιαηζηχκ δεζιεφζεςκ ηςκ ιεθχκ ημο Γ
(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ζδιακηζηχκ ιδ εηηεθεζηζηχκ δεζιεφζεςκ ζε εηαζνίεξ ηαζ ιδ ηενδμζημπζηά ζδνφιαηα)
πνζκ απυ ημ δζμνζζιυ ημοξ ζημ Γ..
V. Ακάδεζλδ οπμρδθίςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο
Γεκ οθίζηαηαζ Δπζηνμπή ακάδεζλδξ οπμρδθζμηήηςκ βζα ημ Γ..
VI. Λεζημονβία ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο
Γεκ οθίζηαηαζ ηακμκζζιυξ θεζημονβίαξ ημο Γ.., ηαεχξ μζ δζαηάλεζξ ημο ηαηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνίαξ εεςνμφκηαζ
επανηείξ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία ημο Γ..
Σμ Γ.. δεκ οζμεεηεί ζηδκ ανπή ηάεε διενμθμβζαημφ έημοξ διενμθυβζμ ζοκεδνζάζεςκ ηαζ 12ιδκμ πνυβναιια
δνάζδξ, ημ μπμίμ δφκαηαζ κα ακαεεςνείηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ Δηαζνίαξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ δ
ζφβηθδζδ ηαζ ζοκεδνίαζδ ημο Γ.. είκαζ δοκαηή, υηακ ημ επζαάθθμοκ μζ ακάβηεξ ηδξ Δηαζνίαξ ή μ κυιμξ, πςνίξ
ηδκ φπανλδ πνμηαεμνζζιέκμο πνμβνάιιαημξ δνάζεςξ.
Γεκ οθίζηαηαζ πνυαθερδ βζα οπμζηήνζλδ ημο Γ.. ηαηά ηδκ άζηδζδ ημο ένβμο ημο απυ ζηακυ, ελεζδζηεοιέκμ ηαζ
έιπεζνμ εηαζνζηυ βναιιαηέα.
Γεκ οθίζηαηαζ οπμπνέςζδ βζα δζεκένβεζα ζοκακηήζεςκ ζε ηαηηζηή αάζδ ιεηαλφ ημο Πνμέδνμο ημο Γ.. ηαζ ηςκ
ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ημο πςνίξ ηδκ πανμοζία ηςκ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ πνμηεζιέκμο κα ζογδηείηαζ δ επίδμζδ
ηαζ μζ αιμζαέξ ηςκ ηεθεοηαίςκ.
VII. Αλζμθυβδζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο
Γεκ οθίζηαηαζ εεζιμεεηδιέκδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο Γ.. ηαζ ηςκ επζηνμπχκ
ημο, μφηε αλζμθμβείηαζ δ επίδμζδ ημο Πνμέδνμο ημο Γ.. ηαηά ηδκ δζάνηεζα δζαδζηαζίαξ ζηδκ μπμία πνμΐζηαηαζ μ
ακελάνηδημξ Ακηζπνυεδνμξ ή άθθμ ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ ημο Γ..
Μένμξ Β'- Δζςηενζηυξ έθεβπμξ
Η. Δζςηενζηυξ έθεβπμξ - Δπζηνμπή Δθέβπμο
Γεκ οθίζηαηαζ εζδζηυξ ηαζ ζδζαίηενμξ ηακμκζζιυξ θεζημονβίαξ ηδξ Δπζηνμπήξ Δθέβπμο, ηαεχξ ηα ααζζηά
ηαεήημκηα ηαζ μζ ανιμδζυηδηεξ ηδξ ςξ άκς επζηνμπήξ, πνμδζαβνάθμκηαζ επανηχξ απυ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ.
Μένμξ Γ'- Αιμζαέξ
Η. Δπίπεδμ ηαζ δζάνενςζδ ηςκ αιμζαχκ
Γεκ οθίζηαηαζ επζηνμπή αιμζαχκ. Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ απμθαζίγεζ ηδ βεκζηυηενδ πμθζηζηή ηδξ Δηαζνείαξ,
πενί αιμζαχκ. Ζ αιμζαή ηαζ μζ ηοπυκ θμζπέξ απμγδιζχζεζξ ηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ
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οιαμοθίμο ηαεμνίγμκηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Κ.Ν. 2190/1920 ηαζ είκαζ ακάθμβεξ ιε ημ πνυκμ πμο δζαεέημοκ βζα ηζξ
ζοκεδνζάζεζξ ημο ηαζ ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ πμο ημοξ ακαηίεεκηαζ.
ηζξ ζοιαάζεζξ ηςκ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ημο Γ.. δεκ πνμαθέπεηαζ υηζ ημ Γ.. ιπμνεί κα απαζηήζεζ ηδκ
επζζηνμθή υθμο ή ιένμοξ ημο bonus πμο έπεζ απμκειδεεί θυβς ακαεεςνδιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ
πνμδβμφιεκςκ πνήζεςκ ή βεκζηχξ αάζεζ εζθαθιέκςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ζημζπείςκ, πμο πνδζζιμπμζήεδηακ
βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο bonus αοημφ, ηαεχξ ηα ηοπυκ δζηαζχιαηα bonus ςνζιάγμοκ ιυκμ ιεηά ηδκ μνζζηζηή
έβηνζζδ ηαζ έθεβπμ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.
2.1.3

Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξία επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Νόκνπ

Ζ Δηαζνία εθανιυγεζ πζζηά ηζξ πνμαθέρεζξ ημο ηεζιέκμο ςξ άκς κμιμεεηζημφ πθαζζίμο ζπεηζηά ιε ηδκ εηαζνζηή
δζαηοαένκδζδ. Γεκ οθίζηακηαζ ηαηά ηδκ πανμφζα πνμκζηή ζηζβιή εθανιμγυιεκεξ πναηηζηέξ επζπθέμκ ηςκ ςξ
άκς πνμαθέρεςκ.
2.2 Δηοηθεηηθό Σσκβούιηο & Επηηροπές ποσ απαρηίδοληαη από κέιε ασηού
2.2.1

Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Ρόινο - ύλζεζε θαη Λεηηνπξγία)

2.2.1.1 Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ είκαζ ημ ακχηαημ υνβακμ δζμίηδζδξ ηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ δζαιμνθχκεζ ηδ
ζηναηδβζηή ηαζ ηδκ πμθζηζηή ακάπηολδξ ηδξ Δηαζνίαξ, επμπηεφεζ ηαζ εθέβπεζ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ πενζμοζίαξ ηδξ.
Δπζπθέμκ, δζαζθαθίγεζ ηδ δίηαζδ ηαζ ζζυηζιδ ιεηαπείνζζδ υθςκ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνίαξ. Πνχηζζηδ οπμπνέςζδ
ηαζ ηαεήημκ ηςκ ιεθχκ ημο Γ.. είκαζ δ δζανηήξ επζδίςλδ ηδξ εκίζποζδξ ηδξ ιαηνμπνυκζαξ μζημκμιζηήξ αλίαξ
ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ δ πνμάζπζζδ ημο βεκζημφ εηαζνζημφ ζοιθένμκημξ. Απαβμνεφεηαζ ζηα ιέθδ ημο Γ.. ηαζ ζε ηάεε
ηνίημ πνυζςπμ, ζημ μπμίμ έπμοκ ακαηεεεί απυ ημ Γ.. ανιμδζυηδηέξ ημο, κα επζδζχημοκ ίδζα μθέθδ ηα μπμία
ακηζααίκμοκ ζηα ζοιθένμκηα ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ κα ςθεθμφκηαζ επζπεζνδιαηζηά ιε πνάλεζξ ημοξ ζε αάνμξ ηδξ
Δηαζνίαξ. Σα ιέθδ ημο Γ.. ηαζ ηάεε ηνίημξ, ζημκ μπμίμ έπμοκ ακαηεεεί απυ ημ Γ.. ανιμδζυηδηέξ ημο, μθείθμοκ
κα βκςζημπμζμφκ έβηαζνα ζηα οπυθμζπα ιέθδ ημο Γ.. ηα ίδζα ζοιθένμκηά ημοξ πμο εκδέπεηαζ κα ακαηφρμοκ απυ
ηζξ ζοκαθθαβέξ ηδξ Δηαζνίαξ πμο ειπίπημοκ ζηα ηαεήημκηά ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθδ ζφβηνμοζδ ζδίςκ
ζοιθενυκηςκ ιε αοηχκ ηδξ Δηαζνίαξ ή ζοκδεδειέκςκ ιε αοηήκ επζπεζνήζεςκ ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 42ε
παν. 5 ημο Κ.Ν. 2190/1920, πμο ακαηφπηεζ ηαηά ηδκ άζηδζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημοξ.
Σα ιέθδ οπμπνεμφκηαζ ζε επειφεεζα ηαζ ζε ηάεε δζαζθάθζζδ αοηήξ, ακαθμνζηά ιε ηζξ ζοκαθθαβέξ ηδξ Δηαζνίαξ,
ημοξ πεθάηεξ, ζοιαμφθμοξ, ζοκενβάηεξ, πνμιδεεοηέξ ηδξ η.θ.π. Κάεε ζπεηζηή πθδνμθμνία πνέπεζ κα
πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηα ιέθδ ιυκμ ζηα πθαίζζα ημο ένβμο ημοξ ηαζ υπζ βζα πνμζςπζηυ υθεθμξ ή βζα υθεθμξ ηνίημο
ζε αάνμξ ηδξ Δηαζνίαξ.
2.2.1.2 Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ απμηεθείηαζ απυ εκκέα (9) ιέθδ. φιθςκα ιε ημ άνενμ 19 ημο Καηαζηαηζημφ
ηδξ Δηαζνίαξ, δ ιέημπμξ «Vodafone - Panafon Ακχκοιδ Δθθδκζηή Δηαζνία Σδθεπζημζκςκζχκ Α.Δ.» (εθελήξ
Vodafone - Panafon) έπεζ ημ δζηαίςια, ηαη΄ άνενμ 18 παν. 3 ημο Κ.Ν. 2190/1920, ςξ ζζπφεζ, υπςξ δζμνίγεζ
απεοεείαξ ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο (μζ «Γζμνζγυιεκμζ φιαμοθμζ») υπζ υιςξ πένακ ημο 1/3 ημο
ζοκμθζημφ ανζειμφ ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μνζζεείζεξ ζημ άνενμ 19
πνμτπμεέζεζξ άζηδζδξ ημο δζηαζχιαημξ αοημφ, ζδζαίηενα ζε ζπέζδ ιε ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηδξ Vodafone Panafon ζημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ Δηαζνίαξ. Ζ Vodafone - Panafon βκςζημπμζεί ζηδκ Δηαζνία ηδκ άζηδζδ ημο
ςξ άκς δζηαζχιαηυξ ηδξ, ηνεζξ ιένεξ πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ ακηίζημζπδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ, δ μπμία
ζηδκ πενίπηςζδ αοηή πενζμνίγεηαζ ζηδκ εηθμβή ηςκ οπμθμίπςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο.
Ζ θήλδ ηδξ εδηείαξ υθςκ ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ δζμνζζιέκςκ
ζοιαμφθςκ) δεκ οπενααίκεζ ηα ηνία (3) έηδ. Δλαζνεηζηά, δ πνμακαθενυιεκδ εδηεία παναηείκεηαζ ιέπνζ ηδ θήλδ
ηδξ πνμεεζιίαξ, εκηυξ ηδξ μπμίαξ πνέπεζ κα ζοκέθεεζ δ αιέζςξ επυιεκδ ηαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ, δεκ
οπενααίκεζ υιςξ ηα ηέζζενα (4) έηδ.
Σα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο είκαζ επακεηθέλζια ηαζ εθεφεενα ακαηθδηά. Οζ δζμνζζιέκμζ ζφιαμοθμζ,
ςζηυζμ, ιπμνμφκ κα ακαηθδεμφκ ιυκμ ιε απυθαζδ ηδξ Vodafone - Panafon ή ιε δζηαζηζηή απυθαζδ ηαηυπζκ
ηδξ δζαδζηαζίαξ πμο πνμαθέπεηαζ ζηδκ παν. 4 ημο άνενμο 18 ημο Κ.Ν. 2190/1920.
Με ηδκ επζθφθαλδ ημο ςξ άκς δζηαζχιαημξ ηδξ Vodafone - Panafon, ζε πενίπηςζδ παναίηδζδξ, εακάημο ή ιε
μπμζμκδήπμηε άθθμ ηνυπμ απχθεζαξ ηδξ ζδζυηδηαξ ιέθμοξ ή ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, ηα οπυθμζπα
ιέθδ είηε εηθέβμοκ, εθυζμκ είκαζ ημοθάπζζημκ ηνία (3), ακηζηαηαζηάηδ ή ακηζηαηαζηάηεξ βζα ημ οπυθμζπμ ηδξ
εδηείαξ ηςκ ιεθχκ πμο ακηζηαείζηακηαζ ηαζ μνίγμοκ ηδκ ζδζυηδηα ημο ηάεε ιέθμοξ ςξ εηηεθεζηζημφ ή ιδ
εηηεθεζηζημφ, είηε ζοκεπίγμοκ ηδ δζαπείνζζδ ηαζ ηδκ εηπνμζχπδζδ ηδξ Δηαζνίαξ πςνίξ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ
(8)
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εθθεζπυκηςκ ιεθχκ. Ακ εηθεβεί απυ ημ Γ.. ιέθμξ ζε ακαπθήνςζδ άθθμο ακελάνηδημο, ημ ιέθμξ πμο εηθέβεηαζ
πνέπεζ κα είκαζ ηαζ αοηυ ακελάνηδημ. Ζ εηθμβή αοηή ακαημζκχκεηαζ απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ζηδκ αιέζςξ
πνμζεπή Γεκζηή οκέθεοζδ, δ μπμία ιπμνεί κα ακηζηαηαζηήζεζ ημοξ εηθεβέκηεξ, αηυια ηαζ ακ δεκ έπεζ ακαβναθεί
ζπεηζηυ εέια ζηδκ διενήζζα δζάηαλδ.
2.2.1.3 Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ζοκεδνζάγεζ υπμηε αοηυ ηνζεεί ακαβηαίμ ή ηαηυπζκ ζπεηζηήξ αίηδζδξ
ημοθάπζζημκ 2 ιεθχκ ημο πνμξ ημκ Πνυεδνυ ημο. Με ηδκ επζθφθαλδ ζπεηζηχκ άνενςκ ημο Καηαζηαηζημφ, υπμο
πνμαθέπμκηαζ εζδζηέξ απανηίεξ ηαζ πθεζμρδθίεξ βζα εζδζηά εέιαηα, ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ανίζηεηαζ ζε
απανηία ηαζ ζοκεδνζάγεζ κυιζια υηακ πανίζηακηαζ ηα ιζζά πθέμκ εκυξ ημο ζοκυθμο ηςκ ιεθχκ ημο, υιςξ μ
ανζειυξ ηςκ πανυκηςκ ιεθχκ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ιζηνυηενμξ ηςκ ηνζχκ (3). Οζ απμθάζεζξ ημο θαιαάκμκηαζ ιε
απθή πθεζμρδθία, εηηυξ εάκ μνίγεηαζ δζαθμνεηζηά απυ ημκ Κ.Ν. 2190/20, ςξ ζζπφεζ, ή απυ ημ Καηαζηαηζηυ ηδξ
Δηαζνίαξ.
Κάεε ζφιαμοθμξ μθείθεζ κα πνμζένπεηαζ ηαζ κα ζοιιεηέπεζ ακεθθζπχξ ζηζξ ζοκεδνζάζεζξ ημο Γζμζηδηζημφ
οιαμοθίμο.
2.2.1.4 Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ είκαζ ανιυδζμ κα πνμααίκεζ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ ζπεηζηά ιε μπμζαδήπμηε
πνάλδ αθμνά ηδ δζμίηδζδ ηδξ Δηαζνίαξ, ηδ δζαπείνζζδ ηςκ πενζμοζζαηχκ ηδξ ζημζπείςκ ηαζ βεκζηά ηδκ επζδίςλδ
ημο ζημπμφ ηδξ, πνμαζπίγμκηαξ ηα ζοιθένμκηα ηςκ ιεηυπςκ ηδξ ηαζ ημο επεκδοηζημφ ημζκμφ. Χξ ζφκμθμ,
δζαεέηεζ επανηείξ βκχζεζξ ηαζ ειπεζνία βζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ Δηαζνίαξ, χζηε κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα άζηδζδξ
επμπηείαξ επί ημο ζοκυθμο ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ. Γζα ηδκ απμθοβή πενζπηχζεςκ ζφβηνμοζδξ ηαεδηυκηςκ, δ
Δηαζνία οζμεεηεί ηζξ ανπέξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ πμο αθμνμφκ, ζδίςξ ημ δζαπςνζζιυ ηςκ εηηεθεζηζηχκ ηαζ
επμπηζηχκ ανιμδζμηήηςκ ηςκ ιεθχκ ημο Γ.. Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ απμηεθείηαζ απυ εηηεθεζηζηά ηαζ ιδ
εηηεθεζηζηά ιέθδ. Μεηαλφ ηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ οπάνπμοκ δφμ ημοθάπζζημκ ακελάνηδηα ιέθδ, ηα μπμία
μνίγμκηαζ απυ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ, ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ.
Τπυ ίδζα εοεφκδ ηαζ ιε ηδκ επζιέθεζα ημο ζοκεημφ επζπεζνδιαηία, ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ δζμζηεί ηδκ Δηαζνία
ηαζ ακαπηφζζεζ ημ ζηναηδβζηυ πνμζακαημθζζιυ ηδξ, έπμκηαξ ςξ πνχηζζηδ οπμπνέςζδ ηαζ ηαεήημκ ηδ δζανηή
επζδίςλδ ηδξ εκίζποζδξ ηδξ ιαηνμπνυκζαξ μζημκμιζηήξ αλίαξ ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ ηδκ πνμάζπζζδ ημο βεκζημφ
εηαζνζημφ ζοιθένμκημξ. Πνμξ ημφημ ηαηά ηδκ άζηδζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημο ηαζ ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ
οπμπνεχζεςκ ημο, θαιαάκεζ πνχηζζηα οπυρδ ημο ημ ζοιθένμκ ηςκ ιεηυπςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ ιενχκ ηςκ μπμίςκ ηα
ζοιθένμκηα ζοκδέμκηαζ ιε εηείκα ηδξ Δηαζνίαξ υπςξ είκαζ μζ πεθάηεξ, μζ πζζηςηέξ, μζ ενβαγυιεκμζ ηαζ μζ
ημζκςκζηέξ μιάδεξ πμο επδνεάγμκηαζ άιεζα απυ ηδ θεζημονβία ηδξ Δηαζνίαξ ζημ ααειυ πμο δεκ πνμηφπηεζ
ζφβηνμοζδ ιε ημ εηαζνζηυ ζοιθένμκ.
Κνίζζιεξ βζα ηδκ Δηαζνία απμθάζεζξ, ζδίςξ δ ελεζδίηεοζδ ηςκ ζημπχκ ηδξ ηαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζηναηδβζηήξ
ηδξ, θαιαάκμκηαζ ιυκμ απυ ημ Γ..
Πνμξ ημ ζημπυ εηπθήνςζδξ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημοξ, ηα ιέθδ ημο Γ.. έπμοκ δζηαίςια εθεφεενδξ πνυζααζδξ ζε
μνεή, μοζζχδδ ηαζ έβηαζνδ πθδνμθυνδζδ.
2.2.1.5 Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ εηαζνζηχκ ζηυπςκ ηαζ ηδκ απνυζημπηδ θεζημονβία ηδξ Δηαζνίαξ, ημ Γζμζηδηζηυ
οιαμφθζμ ιπμνεί απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ εββνάθςξ, κα ακαεέηεζ ηδκ άζηδζδ ιένμοξ ή υθςκ ηςκ ελμοζζχκ ηαζ
ανιμδζμηήηςκ ημο (εηηυξ απυ αοηέξ πμο απαζημφκ ζοθθμβζηή εκένβεζα) ηαεχξ ηαζ ηδκ εηπνμζχπδζδ ηδξ Δηαζνίαξ
ζε έκα ή πενζζζυηενα πνυζςπα, ιέθδ ημο ή υπζ ηαεμνίγμκηαξ ζοβπνυκςξ ηαζ ηδκ έηηαζδ αοηήξ ηδξ ακάεεζδξ. Σα
πνυζςπα αοηά ιπμνμφκ κα ακαεέημοκ πεναζηένς ηδκ άζηδζδ ηςκ ελμοζζχκ πμο ημοξ ακαηέεδηακ ή ιένμοξ
αοηχκ ζε άθθα ιέθδ ή ιδ ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ημφημ πνμαθέπεηαζ ζηδ
ζπεηζηή απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο. Δηηυξ εάκ δ ζπεηζηή απυθαζδ έπεζ θδθεεί ιε μιμθςκία, ημ
Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ δεκ ιπμνεί κα πμνδβήζεζ ζε ηάεε ηέημζμ πνυζςπμ μπμζαδήπμηε ελμοζία πμο ακαθένεηαζ
αιέζςξ ή ειιέζςξ ζηα εέιαηα αολδιέκδξ απανηίαξ ηαζ πθεζμρδθίαξ ημο άνενμο 24 παν. 5 ημο Καηαζηαηζημφ
ηδξ Δηαζνίαξ. Δπζπθέμκ, ζε ιία ηέημζα πενίπηςζδ, πμνδβδεείζεξ ελμοζίεξ ζπεηζηά ιε εέιαηα αολδιέκδξ απανηίαξ
ηαζ πθεζμρδθίαξ εα ακαθένμκηαζ νδηά ζηδ ζπεηζηή απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο.
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2.2.2

Πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

2.2.2.1 Σμ ζζπφμκ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ Δηαζνίαξ είκαζ 9ιεθέξ ηαζ έπεζ ςξ αημθμφεςξ:
Ολνκαηεπώλπκν
ςηνάηδξ Π. Κυηηαθδξ

Ηδηόηεηα
Πνυεδνμξ Γ.., Δηηεθεζηζηυ Μ έθμξ
Ακηζπνυεδνμξ Γ.., Δηηεθεζηζηυ Μ έθμξ
Γδιήηνζμξ Υν. Κθχκδξ
(Χξ Μ έθμξ Γ.. απυ 17.03.2010).
Ακηχκζμξ Η. Κεναζηάνδξ
Γζεοεφκςκ φιαμοθμξ, Δηηεθεζηζηυ Μ έθμξ
Κςκ/κμξ . Κυηηαθδξ
Ακαπθδνςηήξ Γζεοεφκςκ φιαμοθμξ, Δηηεθεζηζηυ Μ έθμξ
Γεχνβζμξ Αν. Ακκζκμξ
φιαμοθμξ, Δηηεθεζηζηυ Μ έθμξ
Νζηυθαμξ . μθμηθέμοξ φιαμοθμξ, Μ δ Δηηεθεζηζηυ Μ έθμξ
Γεχνβζμξ . . Κμθζαζηάζδξ φιαμοθμξ, Μ δ Δηηεθεζηζηυ Μ έθμξ

Αλάιεςε θαζεθόλησλ Λήμε ζεηείαο
17.03.2010
30.06.2013
16.03.2011

30.06.2013

17.03.2010
17.03.2010
16.03.2011
17.03.2010
17.03.2010

30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013

Κςκ/κμξ Γ. Ακηςκυπμοθμξ φιαμοθμξ, Ακελάνηδημ Μ δ Δηηεθεζηζηυ Μ έθμξ

17.03.2010

30.06.2013

Ηςάκκδξ Δι. Καθθένβδξ

17.03.2010

30.06.2013

φιαμοθμξ, Ακελάνηδημ Μ δ Δηηεθεζηζηυ Μ έθμξ

Δη ηςκ ςξ άκς ιεθχκ μζ η.η. Ν. μθμηθέμοξ ηαζ Γ. Κμθζαζηάζδξ μνίζηδηακ απυ ηδ Vodafone - Panafon, δοκάιεζ
ηδξ απυ 04.03.2010 ζπεηζηήξ επζζημθήξ ηδξ, ηαη’ άνενμ 19 ημο Καηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνείαξ, ηαζ ηα οπυθμζπα 7
ιέθδ εηθέπεδηακ απυ ηδκ Δ.Γ.. ηδξ 16.03.2010, ελαζνμοιέκμο ημο η. Γ. Ακκζκμο, μ μπμίμξ εηθέπεδηε απυ ημ
Γ.. ζηζξ 16.03.2011, ζε ακηζηαηάζηαζδ ημο απυ 31.01.2011 παναζηδεέκημξ η. Κ. Γ. Γδιδηνζάδδ απυ ημο
αλζχιαημξ ημο Ακηζπνμέδνμο ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο αθθά ηαζ απυ ιέθμξ αοημφ. Ζ εδηεία ημο ςξ άκς Γ..
είκαζ 3εηήξ, ζζπφμοζα ιέπνζ ηδκ 30.06.2013.
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ 2010 πναβιαημπμζήεδηακ 47 ζοκμθζηά ζοκεδνζάζεζξ ημο Γ.. ηδξ Δηαζνίαξ εη ηςκ
μπμίςκ ζε 1 ζοκεδνίαζδ πανέζηδζακ 6 ιέθδ, ζε 7 ζοκεδνζάζεζξ πανέζηδζακ 7 ιέθδ, ζε 17 ζοκεδνζάζεζξ 8 ιέθδ
ηαζ ζηζξ θμζπέξ ζοκεδνζάζεζξ πανέζηδ ημ ζφκμθμ ηςκ ιεθχκ ημο Γ.., ήημζ 9 ιέθδ.
2.2.2.2 Βζμβναθζηά ζδιεζχιαηα ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο έπμοκ ςξ αημθμφεςξ:
σθξάηεο Κόθθαιεο ηνπ Πέηξνπ: Ο η. ςηνάηδξ Κυηηαθδξ είκαζ μ Ηδνοηήξ, Πνυεδνμξ ηαζ ηφνζμξ ιέημπμξ ημο
Οιίθμο Δηαζνζχκ INTRACOM. Γεκκήεδηε ζηδκ Αεήκα ηαζ ηαηέπεζ δίπθςια Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ
Ζθεηηνμκζηήξ. Ο η. Κυηηαθδξ είκαζ έκαξ εκενβυξ πμνδβυξ ζε ημνοθαίεξ εηπαζδεοηζηέξ, πμθζηζζηζηέξ, αεθδηζηέξ
ηαζ επζπεζνδιαηζηέξ εηδδθχζεζξ ζηδ Νμηζμακαημθζηή Δονχπδ. Σμ 1997 ακαηδνφπεδηε John Harvard Fellow,
αθμφ ζοκέζηδζε ημ Πνυβναιια Κυηηαθδ ζηδ ζπμθή Kennedy School of Government ημο Πακεπζζηδιίμο
Harvard. Σμ 1998 ίδνοζε ημ Ίδνοια Κυηηαθδ, έκα ιδ ηενδμζημπζηυ μνβακζζιυ ιε εζηίαζδ δναζηδνζμηήηςκ ζε
εηπαζδεοηζηά εέιαηα ηαζ γδηήιαηα πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ. Οιζθεί ιε εοπένεζα αββθζηά, βενιακζηά ηαζ
νςζζηά, εκχ βκςνίγεζ νμοιακζηά, ζηαθζηά, αμοθβανζηά ηαζ έπεζ βκχζδ εναζηχκ ηαζ Γαθθζηχκ. Ο η. Κυηηαθδξ
δζεηέθεζε επίζδξ επί ζεζνά εηχκ μ ηφνζμξ ιέημπμξ ημο Οθοιπζαημφ, ηδξ δζαζδιυηενδξ ηαζ δδιμθζθέζηενδξ
εθθδκζηήξ μιάδαξ πμδμζθαίνμο ηαζ αεθδηζημφ ζοθθυβμο.
Γεκήηξηνο Κιώλεο ηνπ Υξήζηνπ: Ο η. Γδιήηνζμξ Κθχκδξ είκαζ πηοπζμφπμξ ημο Οζημκμιζημφ Πακεπζζηδιίμο
Αεδκχκ ηαζ Γζδάηηςν Οζημκμιζηχκ Δπζζηδιχκ (M.Sc & Ph.D. in Economics) ημο Πακεπζζηδιίμο ημο Λμκδίκμο.
Έπεζ ηζιδεεί ιε εηπαζδεοηζηά ανααεία ηαζ οπμηνμθίεξ απυ ημ Ίδνοια Κναηζηχκ Τπμηνμθζχκ (Η.Κ.Τ.), ηδκ
Σνάπεγα ηδξ Δθθάδμξ ηαζ ημ Κμζκςθεθέξ Ίδνοια "Αθέλακδνμξ . Χκάζδξ". Δνβάζεδηε ςξ Οζημκμιμθυβμξ ζηδ
Γζεφεοκζδ Οζημκμιζηχκ Μεθεηχκ ηδξ Σνάπεγαξ ηδξ Δθθάδμξ έςξ ημ Μάνηζμ 1994 ηαζ ςξ ηαεδβδηήξ ζημ
Οζημκμιζηυ Σιήια ημο Deree College (1987-1997). Γζεηέθεζε ιέθμξ ημο οιαμοθίμο Οζημκμιζηχκ
Διπεζνμβκςιυκςκ ημο Γήιμο Αεδκαίςκ (1990-1992). Ακέθααε ηδ εέζδ ημο Ακαπθδνςηή Γεκζημφ Γζεοεοκηή
Οζημκμιζηχκ ηαζ Γζμζηδηζηχκ Τπδνεζζχκ ηδξ INTRACOM ημκ Απνίθζμ 1994 ηαζ ημο Γεκζημφ Γζεοεοκηή απυ
ημκ Οηηχανζμ 1995. Σμκ Ηακμοάνζμ 2005 μνίζηδηε Δκηεηαθιέκμξ Γεκζηυξ Γζεοεοκηήξ ακαθαιαάκμκηαξ ημ
Δηαζνζηυ Κέκηνμ ηαζ ημ Νμέιανζμ 2006 Δκηεηαθιέκμξ φιαμοθμξ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Γζμίηδζδξ Οιίθμο.
οιιεηέπεζ ζημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ Δηαζνίαξ απυ ημκ Οηηχανζμ 1995 ηαζ ηαηά ηδ δζεηία Μάνηζμξ 2004 –
Φεανμοάνζμξ 2006 άζηδζε ηαεήημκηα Ακηζπνμέδνμο. Απυ ημ Φεανμοάνζμ 2011 ηαηέπεζ ηδ εέζδ ημο
Ακηζπνμέδνμο ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηαζ Ακαπθδνςηή Γζεοεφκμκημξ οιαμφθμο ηδξ Δηαζνίαξ. Δηηυξ απυ
ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ INTRACOM HOLDINGS ζοιιεηέπεζ ζηα Γ.. θμζπχκ εηαζνζχκ ημο Οιίθμο
INTRACOM ηαεχξ ηαζ ζημ Γ.. ηςκ INTRACOM TELECOM ηαζ INTRALOT, ςξ Πνυεδνμξ ζημ Γ.. ηδξ
Δηαζνίαξ ΚΔΚΡΟΦ Α.Δ. ηαζ ςξ Ακηζπνυεδνμξ ζημ Γ.. ηςκ INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS,
INTRACOM IT SERVICES ηαζ INTRAKAT.
Αληώλεο Κεξαζηάξεο ηνπ Ησάλλε: Σμκ Αφβμοζημ ημο 2009 μ η. Ακηχκδξ Κεναζηάνδξ ακέθααε ηαεήημκηα
Γζεοεφκμκημξ οιαμφθμο ηδξ hellas online εκχ, απυ ημκ Απνίθζμ ημο 2008, ήηακ Chief Financial Officer ηδξ
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Δηαζνίαξ. Ο η. Κεναζηάνδξ λεηίκδζε ηδκ ηανζένα ημο ημ 1993 ζημ ηιήια μζημκμιζηχκ οπδνεζζχκ ηδξ Procter &
Gamble Δθθάδαξ, ςξ Financial Analyst. Απυ ημ 1997 έςξ ημ 2005 ακέθααε ηδ εέζδ ημο CFO ζε ιεβάθεξ
Δθθδκζηέξ ηαζ πμθοεεκζηέξ εηαζνίεξ υπςξ Hilton, Μζηνμβεφιαηα Γνδβυνδξ ηαζ Allied Domecq. Tμ 2005, μ η.
Κεναζηάνδξ ακέθααε CFO ηδξ Cosmote Ρμοιακίαξ υπμο ηαζ πανέιεζκε έςξ ημκ Απνίθζμ ημο 2008. Ο η.
Κεναζηάνδξ είκαζ ηάημπμξ πηοπίμο Γζμίηδζδξ Δπζπεζνήζεςκ απυ ημ Οζημκμιζηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ (πνχδκ
ΑΟΔΔ).
Κσλζηαληίλνο Κόθθαιεο ηνπ σθξάηε: Ο η. Κςκζηακηίκμξ Κυηηαθδξ απυ ημκ Αφβμοζημ ημο 2009 ηαηέπεζ ηδ
εέζδ ημο Deputy Chief Executive Officer ζηδκ hellas online. Ξεηίκδζε ηδκ ηανζένα ημο ημ 2003 ςξ Business
Development Executive ζηδκ Intracom Holdings. Με ηδκ ελαβμνά ηδξ hellas online απυ ηδκ Intracom Holdings ημ
2006, ακέθααε ηαεήημκηα Corporate Strategy Director. O η. Κυηηαθδξ ηαηέπεζ πηοπίμ BSc in International
Relations and Economics απυ ημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Βμζηχκδξ ηαζ Executive Graduate Diploma απυ ημ Columbia
University in Finance. Δίκαζ, επίζδξ, Ακηζπνυεδνμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Δηαζνίαξ «ΑΣΣΗΚΔ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ηαεχξ ηαζ ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηςκ εηαζνζχκ ΗΝΣΡΑΝΔΣ Α.Δ., DBDATABANK, ΛΖΝΟ Α.Δ. ηαζ ΠΑΝΟΡΜΟ Α.Δ.
Γεώξγηνο Άλληλνο ηνπ Αξηζηνηέιε: Ο η. Άκκζκμξ ηαηέπεζ δίπθςια εζδζηυηδηαξ Σδθεπζημζκςκζαημφ Μδπακζημφ
ιε ιεηαπηοπζαηέξ ζηδ Γενιακία ζημκ ηθάδμ ηςκ Σδθεπζημζκςκζχκ. Ζ πνμδβμφιεκδ ενβαζζαηή ημο ειπεζνία
πενζθαιαάκεζ δζεοεοκηζηέξ εέζεζξ ζε ιεβάθμοξ ηδθεπζημζκςκζαημφξ μνβακζζιμφξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ηδ Γενιακία.
Πνμζθήθεδηε ζηδκ INTRACOM ημ 1989 ςξ Γζεοεοκηήξ Σδθεπζημζκςκζαηχκ Ένβςκ ηαζ απυ ημ 1994 ηαηείπε ηδ
εέζδ ημο Γεκζημφ Γζεοεοκηή πανά ης Πνμέδνς. Yπήνλε ιέθμξ ημο Γ.. ηδξ INTRACOM απυ ημ 2000 ηαζ ζηδ
ζοκέπεζα απυ ημ Φεανμοάνζμ ημο 2006 είκαζ ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ INTRACOM HOLDINGS,
ηαεχξ ηαζ Δκηεηαθιέκμξ φιαμοθμξ ζημ Γναθείμ Γζμίηδζδξ ηδξ INTRACOM HOLDINGS απυ ημ Νμέιανζμ ημο
2006, εκχ είκαζ ηαζ ιέθμξ ζηα Γ.. ανηεηχκ εηαζνζχκ ημο Οιίθμο INTRACOM.
Νηθόιανο νθνθιένπο ηνπ νθνθιένπο: Ο η. Νζηυθαμξ μθμηθέμοξ είκαζ ηάημπμξ πηοπίςκ B.Β.Α ηαζ Μ.Β.Α.
απυ ημ πακεπζζηήιζμ Α&Μ ημο Σέλαξ ζηζξ ΖΠΑ. ηαζ ηαηέπεζ ηδ εέζδ ημο Πνμέδνμο & Γζεοεφκμκημξ οιαμφθμο
ζηδ Vodafone – Panafon ηδκ μπμία ακέθααε απυ ημ Μάνηζμ ημο 2008. Ο η. μθμηθέμοξ είκαζ ζηέθεπμξ ιε ιαηνά
δζεεκή ειπεζνία ζε χνζιεξ, αθθά ηαζ ακαδουιεκεξ αβμνέξ. Με πμθοεηή εκαζπυθδζδ ζημ πχνμ ημο Marketing,
είπε 15εηή ζοκενβαζία ιε ηδκ εηαζνία Procter & Gamble, υπμο δζεηέθεζε Associate Marketing Director ζηζξ
αβμνέξ ηδξ Ανααζηήξ Υενζμκήζμο ηαζ ηδξ Μεβάθδξ Βνεηακίαξ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα, Marketing Director ζηδκ
Δθθάδα. Δπζπθέμκ, μ η. μθμηθέμοξ ηαηείπε ηζξ εέζεζξ ημο Πνμέδνμο & Γζεοεφκμκημξ οιαμφθμο ζημκ ιζθμ
Barilla ζε Βυνεζα Αιενζηή (ΖΠΑ & Κακαδά) ηαζ Δθθάδα, ηαεχξ ηαζ ζηδκ Kamps AG, εοβαηνζηή εηαζνία ημο
Οιίθμο Barilla ζηδ Γενιακία.
Γεώξγηνο Κνιηαζηάζεο ηνπ ππξίδσλνο: Ο ημξ Κμθζαζηάζδξ είκαζ ηάημπμξ BSc ζε Business Administration
ηαζ δζαεέηεζ MBA ζημ Finance. Ήνεε ζηδ Vodafone – Panafon ημ Φεανμοάνζμ ημο 2008 ςξ Οζημκμιζηυξ
Γζεοεοκηήξ. Δίκαζ ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Vodafone Δθθάδμξ ηαεχξ ηαζ ηδξ εηαζνίαξ HOL.
Γζαεέηεζ ειπεζνία 20 ζοκαπηχκ εηχκ ζηα Οζημκμιζηά ζε εηαζνείεξ ηαηακαθςηζηχκ αβαεχκ ηαζ ζημ
πνδιαημμζημκμιζηυ ηθάδμ.
Κσλζηαληίλνο Αλησλόπνπινο ηνπ Γεσξγίνπ: Ο η. Κςκζηακηίκμξ Ακηςκυπμοθμξ είκαζ ζδνοηζηυ ζηέθεπμξ ηαζ
ιέημπμξ ηδξ Δηαζνίαξ INTRALOT, Γζεοεφκςκ φιαμοθμξ ηαζ Ακηζπνυεδνμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ
Δηαζνίαξ. πμφδαζε Ζθεηηνμθυβμξ/Μδπακμθυβμξ ζημ Δ.Μ.Π. ηαζ ζοκέπζζε ηζξ ζπμοδέξ ημο ζημ Πακεπζζηήιζμ
ημο Manchester (UMIST) ηδξ Αββθίαξ, απμηηχκηαξ ιεηαπηοπζαηυ ηίηθμ ζηδκ αλζμπζζηία ζοζηδιάηςκ. Ξεηίκδζε
ηδκ ηανζένα ημο απυ ηα Ναοπδβεία ηαναιαβηά ηαζ Δθεοζίκαξ. ηδ ζοκέπεζα, δζεηέθεζε εζδζηυξ ζφιαμοθμξ ζημ
Τπμονβείμ Δεκζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ ζημ Τπμονβείμ Βζμιδπακίαξ. Απυ ημ 1989 ιέπνζ ημ 1992, έημξ ίδνοζδξ ηδξ
INTRALOT, οπήνλε επζηεθαθήξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Ακαπηολζαηχκ Πνμβναιιάηςκ ζηδκ ΗΝΣΡΑΚΟΜ. Δίκαζ
Πνυεδνμξ ημο Δπζπεζνδιαηζημφ οιαμοθίμο Δθθάδμξ-Λαηζκζηήξ Αιενζηήξ ηαζ ημο Δθθδκμ-Υζθζακμφ
Δπζιεθδηδνίμο Διπμνίμο ηαζ Πμθζηζζιμφ. Δλεθέβδ Ακηζπνυεδνμξ ημο Δθθδκμ-εναζημφ Δπζπεζνδιαηζημφ
οιαμοθίμο ηαζ ηαηέπεζ εέζδ ιέθμοξ ζημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ημο Δθθδκμ-Σμονηζημφ Διπμνζημφ
Δπζιεθδηδνίμο, ηαεχξ ηαζ ημο Δθθδκμ-Ρμοιακζημφ Δπζπεζνδιαηζημφ οιαμοθίμο, εκχ ζοιιεηέπεζ επίζδξ ζημ
Δθθδκμ-Αιενζηακζηυ ηαζ ζημ Δθθδκμ-Γενιακζηυ Δπζιεθδηήνζμ Απυ ημ Φεανμοάνζμ 2006 ιεηέπεζ ζημ Γζμζηδηζηυ
οιαμφθζμ ηδξ INTRACOM HOLDINGS.
Ησάλλεο Καιιέξγεο ηνπ Δκκαλνπήι: Ο η. Ηςάκκδξ Καθθένβδξ είκαζ ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ
hellas online απυ ηδκ 29 Ημοκίμο 2009. Έπεζ πάκς απυ 40 πνυκζα ειπεζνία ζημ πχνμ ηςκ Οζημκμιζηχκ ηαζ
εζδζηυηενα ζημ Φμνμθμβζηυ ηθάδμ. Γζεηέθεζε Πνυεδνμξ ημο Γ.. ηδξ Α.Δ. «INFOTAX ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΚΑΗ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ», ηδξ μπμίαξ ήηακ ηαζ ζδνοηήξ. ήιενα ενβάγεηαζ ςξ
Φμνμθμβζηυξ φιαμοθμξ επζπεζνήζεςκ ηαζ είκαζ εηαίνμξ ζηδκ ΔΠΔ «ΚΜΠ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΚΑΗ
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ». Ο η. Καθθένβδξ είκαζ απυθμζημξ ηδξ Νμιζηήξ πμθήξ ηαζ ηάημπμξ πηοπίμο
Π.Α..Π.Δ.
2.2.3

Δπηηξνπή Διέγρνπ

2.2.3.1 Ζ Δηαζνία, ζοιιμνθμφιεκδ πθήνςξ ιε ηζξ πνμαθέρεζξ ηαζ ηζξ επζηαβέξ ημο Ν. 3693/2008, ελέθελε ηαηά
ηδκ Δηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ 16.03.2010 Δπζηνμπή Δθέβπμο ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 37 ημο Ν.
3693/2008 απμηεθμφιεκδ απυ ηα αηυθμοεα ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Δηαζνίαξ η.η.
Γ. Κμθζαζηάζδ, Κ. Ακηςκυπμοθμ ηαζ Η. Καθθένβδ εη ηςκ μπμίςκ ηα δφμ (2) ηεθεοηαία είκαζ ακελάνηδηα ιδ
εηηεθεζηζηά ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο.
2.2.3.2 Οζ ηφνζεξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ Δπζηνμπήξ Δθέβπμο είκαζ μζ ελήξ:
α)
α)
β)
δ)

δ παναημθμφεδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ πθδνμθυνδζδξ,
δ παναημθμφεδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ εζςηενζημφ εθέβπμο ηαζ ημο
ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ, ηαεχξ ηαζ δ παναημθμφεδζδ ηδξ μνεήξ θεζημονβίαξ ηδξ ιμκάδαξ ημο
εζςηενζημφ εθεβηηή ηδξ Δηαζνίαξ,
δ παναημθμφεδζδ ηδξ πμνείαξ ημο οπμπνεςηζημφ εθέβπμο ηςκ αημιζηχκ ηαζ εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ
ηαηαζηάζεςκ ηδξ Δηαζνίαξ,
δ επζζηυπδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ εειάηςκ ζοκαθχκ ιε ηδκ φπανλδ ηαζ δζαηήνδζδ ηδξ
ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακελανηδζίαξ ηδξ εθεβηηζηήξ εηαζνίαξ PricewaterhouseCoopers ΑΔΔ (PwC),
δ μπμία δζεκενβεί ημκ ηαηηζηυ έθεβπμ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ πνήζδξ 2010, ή/ηαζ ηςκ εθεβηηχκ
αοηήξ, ζδζαζηένςξ υζμκ αθμνά ηδκ πανμπή ζηδκ Δηαζνία άθθςκ οπδνεζζχκ απυ ημ κυιζιμ εθεβηηή ή ηδκ
εθεβηηζηή εηαζνία.

2.2.3.3 Ζ Δπζηνμπή Δθέβπμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ 2010 ζοκεδνίαζε ηέζζενεζξ θμνέξ.
2.2.3.4 Απμζημθή ηδξ Δπζηνμπήξ Δθέβπμο είκαζ δ δζαζθάθζζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ
ηςκ εηαζνζηχκ ενβαζζχκ, μ έθεβπμξ ηδξ αλζμπζζηίαξ ηδξ πανεπυιεκδξ πνμξ ημ επεκδοηζηυ ημζκυ ηαζ ημοξ ιεηυπμοξ
ηδξ Δηαζνίαξ πνδιαημμζημκμιζηήξ πθδνμθυνδζδξ, δ ζοιιυνθςζδ ηδξ Δηαζνίαξ ιε ημ ζζπφμκ κμιμεεηζηυ ηαζ
ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ, δ πενζθνμφνδζδ ηςκ επεκδφζεςκ ηαζ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ μ
εκημπζζιυξ ηαζ δ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ηζκδφκςκ.
2.3 Γεληθή Σσλέιεσζε ηωλ κεηότωλ
2.3.1

Σξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη βαζηθέο εμνπζίεο απηήο

2.3.1.1 φιθςκα ιε ημ Καηαζηαηζηυ ηδξ Δηαζνίαξ, δ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ είκαζ ημ ακχηαημ υνβακμ
ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ δζηαζμφηαζ κα απμθαζίγεζ βζα ηάεε εηαζνζηή οπυεεζδ. ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ, δζηαζμφκηαζ κα
ζοιιεηέπμοκ μζ ιέημπμζ, είηε αοημπνμζχπςξ, είηε δζα κμιίιςξ ελμοζζμδμηδιέκμο ακηζπνμζχπμο, ζφιθςκα ιε
ηδκ εηάζημηε πνμαθεπυιεκδ κυιζιδ δζαδζηαζία. Οζ κυιζιεξ απμθάζεζξ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ δεζιεφμοκ ηαζ
ημοξ ιεηυπμοξ πμο απμοζζάγμοκ ή δζαθςκμφκ. Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ δζαζθαθίγεζ υηζ δ πνμεημζιαζία ηαζ δ
δζελαβςβή ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ δζεοημθφκμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηή άζηδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ ιεηυπςκ, μζ
μπμίμζ εκδιενχκμκηαζ βζα υθα ηα εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ,
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εειάηςκ διενήζζαξ δζάηαλδξ ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ δζηαζςιάηςκ ημοξ.
2.3.1.2 Ζ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ζοβηαθείηαζ ηαηά ηα πνμαθεπυιεκα ζημ κυιμ απυ ημ Γζμζηδηζηυ
οιαμφθζμ ηαζ ζοκένπεηαζ οπμπνεςηζηά ζηδκ έδνα ηδξ Δηαζνίαξ ή ζηδκ πενζθένεζα άθθμο δήιμο εκηυξ ημο κμιμφ
ηδξ έδναξ ή άθθμο δήιμο υιμνμο ηδξ έδναξ ή ζηδκ πενζθένεζα ημο δήιμο υπμο ανίζηεηαζ δ έδνα ημο
Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ, ηαεχξ μζ ιεημπέξ ηδξ Δηαζνίαξ είκαζ εζζδβιέκεξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ,
ημοθάπζζημκ ιία θμνά ηάεε εηαζνζηή πνήζδ ηαζ ημ ανβυηενμ εκηυξ έλζ (6) ιδκχκ απυ ηδ θήλδ αοηήξ. Σμ
Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ δφκαηαζ κα ζοβηαθέζεζ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ζε έηηαηηδ ζοκεδνίαζδ υηακ ημ
ηνίκεζ ζηυπζιμ ή εάκ ημ γδηήζμοκ ιέημπμζ πμο εηπνμζςπμφκ ημ ηαηά κυιμ ηαζ ημ Καηαζηαηζηυ απαζημφιεκμ
πμζμζηυ.
Ζ Γεκζηή οκέθεοζδ, ιε ελαίνεζδ ηζξ επακαθδπηζηέξ ζοκεθεφζεζξ ηαζ εηείκεξ πμο ελμιμζχκμκηαζ ιε αοηέξ, πνέπεζ
κα ηαθείηαζ είημζζ (20) ημοθάπζζημκ διένεξ πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία πμο μνίγεηαζ βζα ηδκ ζοκεδνίαζή ηδξ,
ζοκοπμθμβζγμιέκςκ ηαζ ηςκ ιδ ενβάζζιςκ διενχκ. Ζ διένα δδιμζίεοζδξ ηδξ πνυζηθδζδξ ηαζ δ διένα ηδξ
ζοκεδνίαζδξ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηςκ ιεηυπςκ δεκ οπμθμβίγμκηαζ. Ζ πνυζηθδζδ ηςκ ιεηυπςκ ζηδ Γεκζηή
οκέθεοζδ, μνίγεζ ημκ ηυπμ, ηδκ διενμιδκία ηαζ ηδκ χνα ηδξ ζοκεδνίαζδξ, ηα εέιαηα ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ,
ημοξ ιεηυπμοξ πμο έπμοκ δζηαίςια ζοιιεημπήξ, ηαεχξ ηαζ αηνζαείξ μδδβίεξ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ
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ιέημπμζ ιπμνμφκ κα ιεηάζπμοκ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηαζ κ' αζηήζμοκ ηα δζηαζχιαηά ημοξ αοημπνμζχπςξ ή δζ'
ακηζπνμζχπμο ή εκδεπμιέκςξ ηαζ ελ απμζηάζεςξ. Ζ πνυζηθδζδ ημζπμημθθείηαζ ζε ειθακή εέζδ ζηδκ έδνα ηδξ
Δηαζνίαξ ηαζ δδιμζζεφεηαζ υπςξ επζαάθθμοκ μζ εηάζημηε ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ.
2.3.1.3 Ζ Γεκζηή οκέθεοζδ ανίζηεηαζ ζε απανηία ηαζ ζοκεδνζάγεζ έβηονα επί ηςκ εειάηςκ ηδξ Ζιενήζζαξ
Γζάηαλδξ υηακ εηπνμζςπμφκηαζ ζε αοηήκ ιέημπμζ πμο ηαηέπμοκ ημοθάπζζημκ ημ 20% ημο ηαηααεαθδιέκμο
ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. Δάκ δεκ επζηεοπεεί δ απανηία αοηή ζηδκ πνχηδ ζοκεδνίαζδ, ζοκένπεηαζ επακαθδπηζηή
Γεκζηή οκέθεοζδ ιέζα ζε είημζζ (20) διένεξ απυ ηδκ διένα ηδξ ζοκεδνίαζδξ πμο ιαηαζχεδηε, αθμφ
πνμζηθδεεί βζα ημ ζημπυ αοηυ πνζκ απυ δέηα (10) ημοθάπζζημκ διένεξ. Ζ επακαθδπηζηή αοηή ζοκέθεοζδ
ζοκεδνζάγεζ έβηονα επί ηςκ εειάηςκ ηδξ ανπζηήξ διενδζίαξ δζαηάλεςξ μπμζμδήπμηε ηαζ ακ είκαζ ημ ηιήια ημο
ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο πμο εηπνμζςπείηαζ ζ' αοηή. Οζ απμθάζεζξ ηδξ Γεκζηήξ οκεθεφζεςξ
θαιαάκμκηαζ ιε απυθοηδ πθεζμρδθία ηςκ ρήθςκ, πμο εηπνμζςπμφκηαζ ζ' αοηή.
2.3.1.4 Δλαζνεηζηχξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 15 ημο Καηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνίαξ, δ Γεκζηή οκέθεοζδ ανίζηεηαζ ζε
απανηία ηαζ ζοκεδνζάγεζ εβηφνςξ επί ηςκ εειάηςκ ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ εάκ εηπνμζςπμφκηαζ ζ΄ αοηήκ ηα δφμ
ηνίηα (2/3) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, υηακ πνυηεζηαζ βζα απμθάζεζξ πμο αθμνμφκ:
α)
α)
β)
δ)
ε)
ζη)
γ)
δ)

Πανάηαζδ ηδξ δζάνηεζαξ, ζοβπχκεοζδ, ιεηαηνμπή, δζάζπαζδ, ακααίςζδ ή δζάθοζδ ηδξ Δηαζνίαξ.
Μεηααμθή ηδξ εεκζηυηδηαξ ηδξ Δηαζνίαξ
Μεηααμθή ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ επζπεζνήζεςξ ηδξ Δηαζνίαξ
Αφλδζδ ή ιείςζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, ελαζνμοιέκςκ ηςκ πενζπηχζεςκ πμο απυ ημ κυιμ ή ημ
Καηαζηαηζηυ νοειίγμκηαζ δζαθμνεηζηά
Μεηααμθή ημο ηνυπμο δζάεεζδξ ηςκ ηενδχκ
Αφλδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ηςκ ιεηυπςκ
Πανμπή ή ακακέςζδ ελμοζίαξ πνμξ ημ Γ.. βζα αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηαηά ηα μνζγυιεκα ζημ
άνενμ 5 παν. 2 ημο Καηαζηαηζημφ
ε ηάεε άθθδ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία μ κυιμξ μνίγεζ υηζ βζα ηδ θήρδ μνζζιέκδξ απυθαζδξ απυ ηδ
Γ.. απαζηείηαζ δ ςξ άκς αολδιέκδ απανηία

2.3.1.5 Δάκ δε ζοκηεθεζηεί δ απανηία ηδξ πνμδβμφιεκδξ παναβνάθμο ζηδκ πνχηδ ζοκεδνίαζδ, ζοκένπεηαζ πνχηδ
επακαθδπηζηή ζοκέθεοζδ ιέζα ζε είημζζ (20) ιένεξ απυ ηδ πνμκμθμβία ηδξ ζοκεδνίαζδξ πμο ιαηαζχεδηε, ιε
πνμδβμφιεκδ πνυζηθδζδ δέηα (10) ημοθάπζζημκ διενχκ, πμο ανίζηεηαζ ζε απανηία ηαζ ζοκεδνζάγεζ εβηφνςξ επί
ηςκ εειάηςκ ηδξ ανπζηήξ διενήζζαξ δζάηαλδξ, υηακ ζ’ αοηήκ εηπνμζςπείηαζ ημοθάπζζημκ ημ έκα δεφηενμ (1/2)
ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. Δάκ δεκ ζοκηεθεζηεί ηαζ αοηή δ απανηία, ζοκένπεηαζ ηαζ πάθζ ιέζα
ζε είημζζ (20) διένεξ δεφηενδ επακαθδπηζηή ζοκέθεοζδ, ιε πνυζηθδζδ ημοθάπζζημκ δέηα (10) διένεξ πνζκ, πμο
ανίζηεηαζ ζε απανηία ηαζ ζοκεδνζάγεζ εβηφνςξ επί ηςκ εειάηςκ ηδξ ανπζηήξ διενήζζαξ δζαηάλεςξ, υηακ ζ’ αοηήκ
εηπνμζςπείηαζ ημοθάπζζημκ ημ έκα πέιπημ (1/5) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. θεξ μζ απμθάζεζξ
επί ηςκ ςξ άκς εειάηςκ θαιαάκμκηαζ ιε πθεζμρδθία ηςκ δφμ ηνίηςκ (2/3) ηςκ ρήθςκ πμο εηπνμζςπμφκηαζ ζηδ
οκέθεοζδ.
2.3.1.6 Ο Πνυεδνμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, μ Γζεοεφκςκ φιαμοθμξ, μ Πνυεδνμξ ηδξ Δθεβηηζηήξ
Δπζηνμπήξ ηαεχξ ηαζ μζ εζςηενζημί ηαζ ελςηενζημί εθεβηηέξ πανίζηακηαζ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ,
πνμηεζιέκμο κα πανέπμοκ πθδνμθυνδζδ ηαζ εκδιένςζδ επί εειάηςκ πμο ηίεεκηαζ πνμξ ζογήηδζδ ηαζ επί
ενςηήζεςκ ή δζεοηνζκίζεςκ πμο γδημφκ μζ ιέημπμζ.
2.3.2

Γηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ θαη ηξόπνο άζθεζήο ηνπο

2.3.2.1 Γζηαζχιαηα ζοιιεημπήξ ηαζ ρήθμο
2.3.2.1.1 ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ δζηαζμφηαζ κα ζοιιεηάζπεζ ηαζ κα ρδθίγεζ ηάεε ιέημπμξ πμο ειθακίγεηαζ ιε ηδκ
ζδζυηδηα αοηή ζηα ανπεία ημο θμνέα ζημκ μπμίμ ηδνμφκηαζ μζ ηζκδηέξ αλίεξ (ιεημπέξ) ηδξ Δηαζνίαξ ηαηά ηδκ
έκανλδ ηδξ πέιπηδξ (5δξ) διέναξ πνζκ απυ ηδκ διένα ζοκεδνίαζδξ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηαζ ζε πενίπηςζδ
Δπακαθδπηζηήξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ, ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ ηέηανηδξ (4δξ) διέναξ πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ
Γεκζηήξ οκέθεοζδξ. Ζ απυδεζλδ ηδξ ιεημπζηήξ ζδζυηδηαξ βίκεηαζ ιε ηδκ πνμζηυιζζδ ζπεηζηήξ έββναθδξ
αεααίςζδξ ημο ςξ άκς θμνέα ή εκαθθαηηζηά, ιε απεοεείαξ δθεηηνμκζηή ζφκδεζδ ηδξ Δηαζνίαξ ιε ηα ανπεία ημο
εκ θυβς θμνέα. Ζ, ζφιθςκα ιε ηα ακςηένς, αεααίςζδ ή δ δθεηηνμκζηή πζζημπμίδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ ιεημπζηή
ζδζυηδηα πνέπεζ κα πενζέθεεζ ζηδκ Δηαζνία ημ ανβυηενμ ηδκ ηνίηδ (3δ) διένα πνζκ απυ ηδ ζοκεδνίαζδ ηδξ Γεκζηήξ
οκέθεοζδξ. Ζ άζηδζδ ηςκ εκ θυβς δζηαζςιάηςκ (ζοιιεημπήξ ηαζ ρήθμο) δεκ πνμτπμεέηεζ ηδ δέζιεοζδ ηςκ
ιεημπχκ ημο δζηαζμφπμο, μφηε ηδκ ηήνδζδ άθθδξ ακάθμβδξ δζαδζηαζίαξ, δ μπμία πενζμνίγεζ ηδκ δοκαηυηδηα
πχθδζδξ ηαζ ιεηααίααζδξ αοηχκ ηαηά ημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο ιεζμθααεί ακάιεζα ζηδκ διενμιδκία
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ηαηαβναθήξ ηαζ ζηδκ διενμιδκία ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ. Καηά ηα θμζπά δ Δηαζνία ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηζξ
δζαηάλεζξ ημο Κ.Ν. 2190/20 (άνενμ 28α)
2.3.2.1.2 Ο ιέημπμξ ζοιιεηέπεζ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηαζ ρδθίγεζ είηε αοημπνμζχπςξ είηε ιέζς ακηζπνμζχπςκ.
Κάεε ιέημπμξ ιπμνεί κα δζμνίγεζ ιέπνζ ηνεζξ (3) ακηζπνμζχπμοξ ηαζ ηα κμιζηά πνυζςπα ιεηέπμοκ ζηδ Γεκζηή
οκέθεοζδ μνίγμκηαξ ςξ εηπνμζχπμοξ ημοξ ιέπνζ ηνία (3) θοζζηά πνυζςπα. Χζηυζμ, ακ μ ιέημπμξ ηαηέπεζ
ιεημπέξ ηδξ Δηαζνίαξ, μζ μπμίεξ ειθακίγμκηαζ ζε πενζζζυηενμοξ ημο εκυξ θμβανζαζιμφξ αλζχκ, μ πενζμνζζιυξ
αοηυξ δεκ ειπμδίγεζ ημκ εκ θυβς ιέημπμ κα μνίγεζ δζαθμνεηζημφξ ακηζπνμζχπμοξ βζα ηζξ ιεημπέξ πμο
ειθακίγμκηαζ ζημκ ηάεε θμβανζαζιυ αλζχκ ζε ζπέζδ ιε ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ. Ακηζπνυζςπμξ πμο εκενβεί βζα
πενζζζυηενμοξ ιεηυπμοξ ιπμνεί κα ρδθίγεζ δζαθμνεηζηά βζα ηάεε ιέημπμ. Ζ Δηαζνία δζαεέηεζ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ
ημ έκηοπμ πμο μθείθεζ κα πνδζζιμπμζεί μ ιέημπμξ βζα ημκ μνζζιυ ημο/ηςκ ακηζπνμζχπμο/ςκ ημο. Σμ εκ θυβς
έκηοπμ ηαηαηίεεηαζ ζοιπθδνςιέκμ ηαζ οπμβεβναιιέκμ απυ ημ ιέημπμ ζηα βναθεία ηδξ Δηαζνίαξ ή απμζηέθθεηαζ
ηδθεμιμζμηοπζηχξ, ηνεζξ (3) ημοθάπζζημκ διένεξ πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ. Ο δζηαζμφπμξ
μθείθεζ κα ιενζικά βζα ηδκ επζαεααίςζδ ηδξ επζηοπμφξ απμζημθήξ ηςκ εκηφπςκ δζμνζζιμφ ηαζ ακάηθδζδξ
ακηζπνμζχπμο ηαζ ηδξ παναθααήξ ημοξ απυ ηδκ Δηαζνία.
2.3.2.1.3 Ο ακηζπνυζςπμξ ιεηυπμο οπμπνεμφηαζ κα βκςζημπμζεί ζηδκ Δηαζνία, πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ
ζοκεδνίαζδξ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ, ηάεε ζοβηεηνζιέκμ βεβμκυξ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα είκαζ πνήζζιμ ζημοξ
ιεηυπμοξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ηζκδφκμο κα ελοπδνεηήζεζ μ ακηζπνυζςπμξ άθθα ζοιθένμκηα πθδκ ηςκ
ζοιθενυκηςκ ημο ακηζπνμζςπεομιέκμο ιεηυπμο. Καηά ηδκ έκκμζα ηδξ πανμφζαξ παναβνάθμο, ιπμνεί κα
πνμηφπηεζ ζφβηνμοζδ ζοιθενυκηςκ ζδίςξ υηακ μ ακηζπνυζςπμξ: α) είκαζ ιέημπμξ πμο αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ
Δηαζνίαξ ή είκαζ άθθμ κμιζηυ πνυζςπμ ή μκηυηδηα δ μπμία εθέβπεηαζ απυ ημ ιέημπμ αοηυκ, α) είκαζ ιέθμξ ημο
Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ή ηδξ εκ βέκεζ δζμίηδζδξ ηδξ Δηαζνίαξ ή ιεηυπμο πμο αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνίαξ, ή
άθθμο κμιζημφ πνμζχπμο ή μκηυηδηαξ πμο εθέβπεηαζ απυ ιέημπμ μ μπμίμξ αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνίαξ, β) είκαζ
οπάθθδθμξ ή μνηςηυξ εθεβηηήξ ηδξ Δηαζνίαξ ή ιεηυπμο πμο αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνίαξ, ή άθθμο κμιζημφ
πνμζχπμο ή μκηυηδηαξ πμο εθέβπεηαζ απυ ιέημπμ, μ μπμίμξ αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνίαξ, δ) είκαζ ζφγοβμξ ή
ζοββεκήξ πνχημο ααειμφ ιε έκα απυ ηα θοζζηά πνυζςπα πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ ςξ άκς πενζπηχζεζξ (α) έςξ (β).
2.3.2.2 Γζηαζχιαηα ιεζμρδθίαξ
- Με αίηδζδ ιεηυπςκ, πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, ημ
Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ οπμπνεμφηαζ κα ζοβηαθεί Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 39 παν. 1
ημο Κ.Ν. 2190/1920, ςξ ζζπφεζ.
- Με αίηδζδ ιεηυπςκ, πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, ημ
Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ οπμπνεμφηαζ κα εββνάρεζ ζηδκ Ζιενήζζα Γζάηαλδ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ, πμο έπεζ ήδδ
ζοβηθδεεί, πνυζεεηα εέιαηα, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 39 παν. 2 ημο Κ.Ν. 2190/1920, ςξ ζζπφεζ.
- Με αίηδζδ ιεηυπςκ, πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, ημ
Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ εέηεζ ζηδ δζάεεζδ ηςκ ιεηυπςκ ηαηά ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 27 παν. 3 Κ.Ν. 2190/20, έλζ
(6) ημοθάπζζημκ διένεξ πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ, ζπέδζα απμθάζεςκ βζα εέιαηα πμο
έπμοκ πενζθδθεεί ζηδκ ανπζηή ή ηδκ ακαεεςνδιέκδ διενήζζα δζάηαλδ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 39 παν. 2α ημο
Κ.Ν. 2190/1920, ςξ ζζπφεζ.
- Με αίηδζδ ιεηυπςκ, πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, μ
Πνυεδνμξ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ οπμπνεμφηαζ κα ακααάθεζ ιία θμνά ιυκμ απμθάζεζξ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ,
υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 39 παν. 3 ημο Κ.Ν. 2190/1920, ςξ ζζπφεζ.
- Μεηά απυ αίηδζδ μπμζμοδήπμηε ιεηυπμο, πμο οπμαάθθεηαζ ζηδκ Δηαζνία πέκηε (5) ημοθάπζζημκ πθήνεζξ διένεξ
πνζκ απυ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ, ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ οπμπνεμφηαζ κα πανέπεζ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηζξ
αζημφιεκεξ ζοβηεηνζιέκεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ οπμεέζεζξ ηδξ Δηαζνίαξ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 39 παν. 4
εδάθζμ 1 ημο Κ.Ν. 2190/1920, ςξ ζζπφεζ. Δπίζδξ, ιε αίηδζδ ιεηυπςκ, πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20)
ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ οπμπνεμφηαζ κα ακαημζκχκεζ ζηδ Γεκζηή
οκέθεοζδ, εθυζμκ είκαζ Σαηηζηή, ηα πμζά πμο, ηαηά ηδκ ηεθεοηαία δζεηία, ηαηααθήεδηακ ζε ηάεε ιέθμξ ημο
Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ή ημοξ δζεοεοκηέξ ηδξ Δηαζνίαξ, ηαεχξ ηαζ ηάεε πανμπή πνμξ ηα πνυζςπα αοηά απυ
μπμζαδήπμηε αζηία ή ζφιααζδ ηδξ Δηαζνίαξ ιε αοημφξ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 39 παν. 4 εδάθζμ 2 ημο Κ.Ν.
2190/1920, ςξ ζζπφεζ. ε υθεξ ηζξ ακςηένς πενζπηχζεζξ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ιπμνεί κα ανκδεεί ηδκ πανμπή
ηςκ πθδνμθμνζχκ βζα απμπνχκηα μοζζχδδ θυβμ, μ μπμίμξ ακαβνάθεηαζ ζηα πναηηζηά. Σέημζμξ θυβμξ ιπμνεί κα
είκαζ, ηαηά ηζξ πενζζηάζεζξ, δ εηπνμζχπδζδ ηςκ αζημφκηςκ ιεηυπςκ ζημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ.
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- Με αίηδζδ ιεηυπςκ πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα πέιπημ (1/5) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, δ μπμία
οπμαάθθεηαζ ζηδκ Δηαζνία ιέζα ζηδκ πνμεεζιία ηδξ πνμδβμφιεκδξ παναβνάθμο, ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ
οπμπνεμφηαζ κα πανέπεζ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πμνεία ηςκ εηαζνζηχκ οπμεέζεςκ ηαζ ηδκ
πενζμοζζαηή ηαηάζηαζδ ηδξ Δηαζνίαξ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 39 παν. 5 ημο Κ.Ν. 2190/1920, ςξ ζζπφεζ.
- Με αίηδζδ ιεηυπςκ πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο δ θήρδ
απμθάζεςκ ζε εέιαηα ηδξ Ζιενδζίαξ Γζάηαλδξ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ βίκεηαζ ιε μκμιαζηζηή ηθήζδ.
- ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ μζ αζημφκηεξ ιέημπμζ μθείθμοκ κα απμδείλμοκ ηδ ιεημπζηή ημοξ
ζδζυηδηα ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ ιεημπχκ πμο ηαηέπμοκ ηαηά ηδκ άζηδζδ ημο ζπεηζημφ δζηαζχιαημξ. Σέημζα απυδεζλδ
απμηεθεί ηαζ δ ηαηάεεζδ ηςκ ιεημπχκ ζφιθςκα ιε ηζξ παν.1 ηαζ 2 ημο άνενμο 28 ημο Κ.Ν. 2190/1920, ςξ ζζπφεζ.
- Μέημπμζ ηδξ Δηαζνίαξ πμο ακηζπνμζςπεφμοκ ημοθάπζζημκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ
ηεθαθαίμο δζηαζμφκηαζ κα γδηήζμοκ απυ ημ ανιυδζμ Γζηαζηήνζμ ημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνίαξ, εάκ πζεακμθμβείηαζ υηζ
ιε ηζξ ηαηαββεθθυιεκεξ πνάλεζξ πανααζάγμκηαζ μζ δζαηάλεζξ ηςκ κυιςκ ή ημο Καηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνίαξ ή ηςκ
απμθάζεςκ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 40 παν. 1 ηαζ 2 ημο Κ.Ν. 2190/1920, ςξ ζζπφεζ.
- Μέημπμζ ηδξ Δηαζνίαξ πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα πέιπημ (1/5) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο
δζηαζμφκηαζ κα γδηήζμοκ απυ ημ ανιυδζμ Γζηαζηήνζμ ηαηά ηα μνζγυιεκα παναπάκς, έθεβπμ ηδξ Δηαζνίαξ, εθυζμκ
απυ ηδκ υθδ πμνεία ηςκ εηαζνζηχκ οπμεέζεςκ ηαείζηαηαζ πζζηεοηυ υηζ δ δζμίηδζδ ηςκ εηαζνζηχκ οπμεέζεςκ δεκ
αζηείηαζ υπςξ επζαάθθεζ δ πνδζηή ηαζ ζοκεηή δζαπείνζζδ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 40 παν. 3 ημο Κ.Ν.
2190/1920, ςξ ζζπφεζ.
- Οζ αζημφκηεξ ημκ έθεβπμ ιέημπμζ μθείθμοκ κα απμδείλμοκ ζημ δζηαζηήνζμ ηδ ιεημπζηή ημοξ ζδζυηδηα ηαζ ημκ
ανζειυ ηςκ ιεημπχκ πμο ηαηέπμοκ ηαηά ηδκ άζηδζδ ημο ζπεηζημφ δζηαζχιαημξ.
2.3.2.3 Γζαεέζζια έββναθα ηαζ πθδνμθμνίεξ
Οζ πθδνμθμνίεξ ημο άνενμο 27 παν. 3 ημο Κ.Ν. 2190/1920 ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ Πνυζηθδζδξ ηδξ Γεκζηήξ
οκέθεοζδξ, ηδξ δζαδζηαζίαξ βζα ηδκ άζηδζδ δζηαζχιαημξ ρήθμο ιέζς ακηζπνμζχπμο, ηςκ εκηφπςκ δζμνζζιμφ
ηαζ ακάηθδζδξ ακηζπνμζχπμο, ηςκ ζπεδίςκ απμθάζεςκ βζα ηα εέιαηα ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ, ηαεχξ ηαζ
πθδνέζηενεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ άζηδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ιεζμρδθίαξ ηςκ παν. 2, 2α, 4 ηαζ 5 ημο
άνενμο 39 ημο Κ.Ν. 2190/1920 είκαζ δζαεέζζια ζε έβπανηδ ιμνθή ζηδκ Δηαζνία, απυ υπμο μζ ιέημπμζ ιπμνμφκ κα
θαιαάκμοκ ακηίβναθα. Δπίζδξ, υθα ηα ακςηένς έββναθα, μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ οθζζηάιεκςκ ιεημπχκ ηαζ
δζηαζςιάηςκ ρήθμο είκαζ δζαεέζζια ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Δηαζνίαξ.
2.4 Σύζηεκα εζωηερηθού ειέγτοσ θαη δηατείρηζε θηλδύλωλ
2.4.1

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (.Δ.Δ.)

Βαζζηυ ιέθδια ηδξ Δηαζνίαξ απμηεθεί δ ακάπηολδ ηαζ δ ζοκεπήξ ακααάειζζδ, ηυζμ ζε αημιζηυ επίπεδμ υζμ ηαζ
ζε επίπεδμ Οιίθμο, οζηήιαημξ Δζςηενζημφ Δθέβπμο (.Δ.Δ.) ημ μπμίμ απμηεθεί ζφκμθμ θεπημιενχξ
ηαηαβεβναιιέκςκ εθεβηηζηχκ ιδπακζζιχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ πμο ηίεεκηαζ ζε εθανιμβή απυ ημ Γζμζηδηζηυ
οιαμφθζμ, ηδ δζμίηδζδ ηαζ ημ οπυθμζπμ πνμζςπζηυ ηδξ Δηαζνίαξ, ηαθφπημοκ ζε ζοκεπή αάζδ ηάεε
δναζηδνζυηδηα ηαζ ζοκαθθαβή ηδξ ηαζ ζοκηεθμφκ ζηδ δζαζθάθζζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ
ηςκ εηαζνζηχκ ενβαζζχκ, ηδκ αλζμπζζηία ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ πθδνμθυνδζδξ ηαζ ηδ ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ
εθανιμζηέμοξ κυιμοξ ηαζ ηακμκζζιμφξ.
Ζ Δηαζνία έπεζ εεζπίζεζ φζηδια Δζςηενζημφ Δθέβπμο ιε ζημπυ ηδκ πενζθνμφνδζδ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ
ηδξ ηαεχξ ηαζ ημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ηζκδφκςκ. Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ
έπεζ ηδκ ηεθζηή εοεφκδ βζα ηδ δζαηήνδζδ ημο οζηήιαημξ αοημφ, ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ επάνηεζαξ ηαζ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημο ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ επμπηεία ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ εθανιμβήξ ημο.
Πανάθθδθα ηα ιέθδ ημο Γ.. αλζμθμβμφκ ηδκ επάνηεζα ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ ζε εηήζζα
αάζδ. Τπεφεοκμζ βζα ηδκ ηήνδζδ ημο οζηήιαημξ Δζςηενζημφ Δθέβπμο είκαζ μ Δζςηενζηυξ Δθεβηηήξ, δ
Δπζηνμπή Δθέβπμο ηαζ δ Τπδνεζία Δζςηενζημφ Δθέβπμο.
Δζσηεξηθόο Διεγθηήο
Ο Δζςηενζηυξ Δθεβηηήξ ςξ υνβακμ εζςηενζημφ εθέβπμο πμο πνμαθέπεηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 3016/2002
«Γζα ηδκ Δηαζνζηή Γζαηοαένκδζδ» ηαηά ηδκ άζηδζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο, είκαζ ακελάνηδημξ, δεκ οπάβεηαζ
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ζενανπζηά ζε ηαιία οπδνεζζαηή ιμκάδα ηδξ Δηαζνίαξ πένακ ηδξ Τπδνεζίαξ Δζςηενζημφ Δθέβπμο ηαζ επμπηεφεηαζ
απυ ηδκ Δπζηνμπή Δθέβπμο.
Ο Δζςηενζηυξ Δθεβηηήξ μνίγεηαζ απυ ημ Γ.. ηαζ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ιέθμξ ημο Γ.. ηδξ Δηαζνίαξ ή δζεοεοκηζηυ
ζηέθεπμξ ημ μπμίμ έπεζ ηαζ άθθεξ εηηυξ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο ανιμδζυηδηεξ ή ζοββεκήξ ηςκ παναπάκς ιέπνζ
ηαζ δεοηένμο ααειμφ ελ αίιαημξ ή ελ αβπζζηείαξ. Δίκαζ πνυζςπμ ιε επανηή πνμζυκηα ηαζ ειπεζνία ηαζ
απαζπμθείηαζ οπυ ηαεεζηχξ πθήνμοξ ηαζ απμηθεζζηζηήξ απαζπυθδζδξ.
Ο Δζςηενζηυξ Δθεβηηήξ ηαηά ηδκ άζηδζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο δζηαζμφηαζ κα θαιαάκεζ βκχζδ μπμζμοδήπμηε
αζαθίμο, εββνάθμο, ανπείμο ηαζ κα έπεζ πνυζααζδ ζε μπμζαδήπμηε οπδνεζία αοηήξ. Γζα ηδ δζεοηυθοκζδ ημο
ένβμο ημο Δζςηενζημφ Δθεβηηή, ηα ιέθδ ημο Γ.. μθείθμοκ κα ζοκενβάγμκηαζ ηαζ κα ημο πανέπμοκ ηάεε
ακαβηαία πθδνμθμνία, δ δε δζμίηδζδ ηδξ Δηαζνίαξ μθείθεζ κα ημο πανέπεζ ηάεε ακαβηαίμ πνμξ ημφημ ιέζμ.
Ζ Δηαζνία οπμπνεμφηαζ κα εκδιενχκεζ ηδκ Δπζηνμπή Κεθαθαζαβμνάξ βζα μπμζαδήπμηε ιεηααμθή ζηα πνυζςπα ή
ηδκ μνβάκςζδ ημο Δζςηενζημφ Δθέβπμο εκηυξ δέηα ενβάζζιςκ διενχκ απυ ηδ ιεηααμθή αοηή. Χξ πνμξ ηδκ
αλζμθυβδζή ημο μ εζςηενζηυξ Δθεβηηήξ εεςνείηαζ δζεοεοκηζηυ ζηέθεπμξ.
Δπηηξνπή Διέγρνπ
Σμ ηφνζμ ένβμ ηδξ Δπζηνμπήξ Δθέβπμο ζοκίζηαηαζ ζηδ δζανηή παναημθμφεδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ επάνηεζαξ ηαζ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο οζηήιαημξ Δζςηενζημφ Δθέβπμο ζε αημιζηυ επίπεδμ ηαζ επίπεδμ μιίθμο, ιε αάζδ ηα
ζπεηζηά ζημζπεία ηαζ πθδνμθμνίεξ ηδξ Yπδνεζίαξ Δζςηενζημφ Δθέβπμο, ηζξ δζαπζζηχζεζξ ηαζ παναηδνήζεζξ ηςκ
ελςηενζηχκ εθεβηηχκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ επμπηζηχκ ανπχκ.
Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Ζ Τπδνεζία Δζςηενζημφ Δθέβπμο ζοκζζηά αοηυκμιδ ηαζ αοημηεθή οπδνεζία ηδξ Δηαζνίαξ, δ μπμία εκηάζζεηαζ
μνβακζηά ηαζ ακαθένεηαζ απ' εοεείαξ ηαζ εββνάθςξ ζημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηαζ ζε ελεζδζηεοιέκεξ πενζπηχζεζξ
(ιε ζπεηζηή εκδιένςζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο), εκενβεί βζα θμβανζαζιυ ημο Πνμέδνμο, ημο Γζεοεφκμκημξ
οιαμφθμο ηαζ ηςκ πνμσζηαιέκςκ ηςκ οπδνεζζχκ. Ζ Τπδνεζία Δζςηενζημφ Δθέβπμο ζηεθεπχκεηαζ απυ έκακ
ημοθάπζζημκ εζςηενζηυ εθεβηηή. Καηά ηδκ άζηδζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο είκαζ ακελάνηδημξ, δεκ οπάβεηαζ
ζενανπζηά ζε ηαιία άθθδ οπδνεζζαηή ιμκάδα ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ επμπηεφεηαζ απυ ηδκ Δπζηνμπή Δθέβπμο.
Ζ Τπδνεζία Δζςηενζημφ Δθέβπμο ηδνεί απανέβηθζηα ηδκ εκ βέκεζ εηάζημηε ζζπφμοζα κμιμεεζία ηαζ ηακμκζζηζηυ
πθαίζζμ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ ηαζ ηδξ Δπζηνμπήξ Κεθαθαζαβμνάξ.
Ζ Τπδνεζία Δζςηενζημφ Δθέβπμο εεζπίγεζ, ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία ηαζ ηα δζεεκή πνυηοπα, ηζξ
δζαδζηαζίεξ ηαζ πμθζηζηέξ ηαεχξ ηαζ ημ πθαίζζμ δζεκένβεζαξ μζημκμιζηχκ, δζμζηδηζηχκ ηαζ θεζημονβζηχκ εθέβπςκ,
ιε αάζδ ηα μπμία δζαηνζαχκεηαζ:





Ζ αλζμπζζηία ηςκ θμβζζηζηχκ ηαζ επζπεζνδιαηζηχκ δεδμιέκςκ,
Ζ δζαζθάθζζδ ηδξ εηαζνζηήξ πενζμοζίαξ απυ αλζυπμζκεξ πνάλεζξ (απάηδξ, ηαηαδμθίεοζδξ, οθανπαβήξ) ή
πνήζδξ ζε άζπεημοξ ιε ημοξ εηαζνζημφξ πνμμνζζιμφξ,
Ζ ζοιιυνθςζδ ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ Δηαζνίαξ ιε ηα ιέηνα δζαζθάθζζδξ ηδξ κυιζιδξ δναζηδνζυηδηάξ ηδξ ηαζ
Ζ εθανιμβή ηαζ δ ηήνδζδ ημο Δζςηενζημφ Κακμκζζιμφ Λεζημονβίαξ, ημο Καηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνίαξ,
ηαεχξ ηαζ ηδξ εκ βέκεζ κμιμεεζίαξ πμο αθμνά ηδκ Δηαζνία ηαζ ζδζαίηενα ηδξ πνδιαηζζηδνζαηήξ κμιμεεζίαξ
ηαζ ηδξ κμιμεεζίαξ ηςκ ακςκφιςκ εηαζνζχκ.

Πνζκ απυ ηδ δζεκένβεζα ηςκ ςξ άκς εθέβπςκ, μ Δζςηενζηυξ Δθεβηηήξ οπμαάθεζ ζηδκ Δπζηνμπή Δθέβπμο,
πνυβναιια ιε ηα ηιήιαηα / οπδνεζίεξ ηδξ Δηαζνίαξ πμο πνυηεζηαζ κα εθεβπεμφκ. Ζ εκ θυβς οπμαμθή επζαάθθεηαζ
πνμηεζιέκμο μ εζςηενζηυξ εθεβηηήξ κα θάαεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ ελμοζίεξ εθέβπμο.
Οζ έθεβπμζ ηδξ Τπδνεζίαξ Δζςηενζημφ Δθέβπμο, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ θμβζζηζηυ ζφζηδια, επζδζχημοκ κα
δζαηνζαχκεηαζ υηζ:



Οζ εηαζνζηέξ ζοκαθθαβέξ εηηεθμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηδ βεκζηή ή ηδκ εζδζηή ελμοζζμδυηδζδ ηδξ δζμίηδζδξ.
θεξ μζ ζοκαθθαβέξ ηαηαπςνμφκηαζ ιε ηα αθδεή δεδμιέκα ημοξ ζημοξ ηαηάθθδθμοξ θμβζζηζημφξ
θμβανζαζιμφξ, ζηδ πνήζδ πμο αθμνμφκ, χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ αθδεήξ ηαηάνηζζδ ηςκ θμβζζηζηχκ
ηαηαζηάζεςκ, ζηα πθαίζζα ακαβκςνζζιέκςκ θμβζζηζηχκ ιεευδςκ ηαζ κα δζαηδνείηαζ δ δοκαηυηδηα
θμβζζηζηήξ παναημθμφεδζδξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ.
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Ζ δζαπείνζζδ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ επζηνέπεηαζ ιυκμ φζηενα απυ ελμοζζμδυηδζδ ηδξ δζμζηήζεςξ ή
ζφιθςκα ιε ηζξ ελμοζζμδμηήζεζξ αοηήξ ηαζ
 Σα θμβζζηζηά οπυθμζπα ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ κα ζοβηνίκμκηαζ ζε θμβζηά δζαζηήιαηα ιε ηα
πναβιαηζηά δεδμιέκα ηαζ ζε πενζπηχζεζξ δζαθμνχκ, κα θαιαάκμκηαζ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα.
Ζ Τπδνεζία Δζςηενζημφ Δθέβπμο, επζιεθείηαζ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ημοξ αηυθμοεμοξ εθέβπμοξ:








Σμκ έθεβπμ ηήνδζδξ ημο Δζςηενζημφ Κακμκζζιμφ Λεζημονβίαξ ηαζ ημο Καηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνίαξ, ςξ
εηάζημηε ζζπφμοκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ εκ βέκεζ κμιμεεζίαξ πμο αθμνά ηδκ Δηαζνία, ζδίςξ ηδξ κμιμεεζίαξ πενί
ακςκφιςκ εηαζνζχκ ηαζ ηδξ πνδιαηζζηδνζαηήξ, εζδζηυηενα δε ηδξ απμθάζεςξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο
ηδξ Δπζηνμπήξ Κεθαθαζαβμνάξ οπ' ανζειυκ 5/204/2000, ςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ
Σμκ έθεβπμ ηδξ ηήνδζδξ ηςκ δεζιεφζεςκ πμο πενζέπμκηαζ ζηα εκδιενςηζηά δεθηία ηαζ ηα επεκδοηζηά ζπέδζα
ηδξ Δηαζνίαξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνήζδ ηςκ ηεθαθαίςκ πμο ακηθήεδηακ απυ ημ Υνδιαηζζηήνζμ ή ηδκ μνεή
εκδιένςζδ ηςκ επμπηζηχκ ανπχκ ηαζ ημο επεκδοηζημφ ημζκμφ βζα ηζξ ηοπυκ δζαθμνμπμζήζεζξ ημοξ.
Σμκ έθεβπμ ηδξ κμιζιυηδηαξ ηςκ αιμζαχκ ηαζ πάζδξ θφζεςξ πανμπχκ πνμξ ηα ιέθδ ηδξ δζμζηήζεςξ
ακαθμνζηά ιε ηζξ απμθάζεζξ ηςκ ανιμδίςκ μνβάκςκ ηδξ Δηαζνίαξ.
Σμκ έθεβπμ ηςκ ζπέζεςκ ηαζ ζοκαθθαβχκ ηδξ Δηαζνίαξ ιε ηζξ ζοκδεδειέκεξ ιε αοηήκ εηαζνείεξ, ηαηά ηδκ
έκκμζα ημο άνενμο 42ε πανάβναθμξ 5 ημο Κ.Ν. 2190/1920, ηαεχξ ηαζ ηςκ ζπέζεςκ ηδξ Δηαζνίαξ ιε
εηαζνείεξ, ζημ ηεθάθαζμ ηςκ μπμίςκ ζοιιεηέπμοκ ζε πμζμζηυ ημοθάπζζημκ 10% ιέθδ ημο Γ.. ή ιέημπμζ ηδξ
Δηαζνίαξ ιε πμζμζηυ ημοθάπζζημκ 10%.
Σμκ έθεβπμ ηςκ πνδιαηζζηδνζαηχκ ζοκαθθαβχκ επί ηίηθςκ ηδξ Δηαζνίαξ απυ ηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ
οιαμοθίμο ή πνυζςπα πμο ηαηέπμοκ εζςηενζηή πθδνμθυνδζδ.

Ζ Τπδνεζία Δζςηενζημφ Δθέβπμο ακαθένεζ ζημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ Δηαζνίαξ πενζπηχζεζξ ζφβηνμοζδξ
ηςκ ζδζςηζηχκ ζοιθενυκηςκ ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ή ηςκ δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ ηδξ Δηαζνίαξ
ιε ηα ζοιθένμκηα αοηήξ, ηζξ μπμίεξ δζαπζζηχκεζ ηαηά ηδκ άζηδζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ηδξ.
Ζ Τπδνεζία Δζςηενζημφ Δθέβπμο, πανέπεζ, ιεηά απυ έβηνζζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο μπμζαδήπμηε
πθδνμθμνίεξ γδηδεεί εββνάθςξ απυ ηζξ επμπηζηέξ ανπέξ, ζοκενβάγεηαζ ιε αοηέξ ηαζ δζεοημθφκεζ ιε ηάεε δοκαηυ
ηνυπμ ημ ένβμ παναημθμφεδζδξ, επμπηείαξ ηαζ εθέβπμο πμο αοηέξ αζημφκ.
Ζ Τπδνεζία Δζςηενζημφ Δθέβπμο οπμαάθθεζ πνμξ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ιέζς ηδξ Δπζηνμπήξ Δθέβπμο
ηαηηζηέξ εκδιενχζεζξ, ημοθάπζζημκ άπαλ ακά ηνίιδκμ ηαζ πανίζηαηαζ ζηζξ Γεκζηέξ οκεθεφζεζξ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ
Δηαζνία
2.4.2

Γηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ).

Ζ Δπζηνμπή Δθέβπμο πναβιαημπμζεί επζζηυπδζδ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ πθδνμθμνζχκ υζμκ αθμνά ηζξ
μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαεχξ ηαζ ηα πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία ηα μπμία έπεζ ζοκηάλεζ δ Δηαζνία ζε ηαηηά
πνμκζηά δζαζηήιαηα. Δπακελεηάγεζ ηζξ ηονζυηενεξ εηηζιήζεζξ ηαζ ηνίζεζξ πμο ιπμνεί κα επδνεάζμοκ ζδιακηζηά
ηα μζημκμιζηά απμηεθέζιαηα χζηε κα δζαζθαθίζεζ ηδκ πθδνυηδηα, ζαθήκεζα ηαζ επανηή πθδνμθυνδζδ ηςκ
μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ. Δπζπθέμκ, ζημκ έθεβπμ πμο δζεκενβεί θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηοπυκ εέιαηα πμο ιπμνεί
κα έπμοκ πνμηφρμοκ απυ ημκ Σαηηζηυ Έθεβπμ πμο δζεκενβμφκ μζ μνηςημί εθεβηηέξ (PwC).
2.5 Λοηπά δηατεηρηζηηθά ή εποπηηθά όργαλα ή επηηροπές ηες Εηαηρίας
Γεκ οθίζηακηαζ ηαηά ηδκ πανμφζα πνμκζηή ζηζβιή άθθα δζαπεζνζζηζηά ή επμπηζηά υνβακα ή επζηνμπέξ ηδξ
Δηαζνίαξ
2.6 Πρόζζεηα πιεροθορηαθά ζηοητεία ηα οποία απαηηούληαη θαηά ηο άρζρο 10 παρ. 1 ζηοητεία γ), δ), ζη), ε)
θαη ζ) ηες Οδεγίας 2004/25/ΕΚ ηοσ Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ
Οζ απαζημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ ημο ζημζπείμο (β) ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 10 ηδξ μδδβίαξ 2004/25/ΔΚ ειπενζέπμκηαζ
ήδδ ζε άθθμ ηιήια ηδξ Έηεεζδξ Γζαπείνζζδξ πμο ακαθένεηαζ ζηζξ πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ ημο άνενμο 4 παν. 7
ημο Ν. 3556/2007.
πεηζηά ιε ηζξ απαζημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ ημο ζημζπείμο (δ) ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 10 ηδξ μδδβίαξ 2004/25/ΔΚ,
δεκ οθίζηακηαζ ηακεκυξ είδμοξ ηίηθμζ ηδξ Δηαζνίαξ μζ μπμίμζ κα πανέπμοκ δζηαζχιαηα εθέβπμο.
πεηζηά ιε ηζξ απαζημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ ημο ζημζπείμο (ζη) ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 10 ηδξ μδδβίαξ 2004/25/ΔΚ,
δεκ οθίζηακηαζ ηακεκυξ είδμοξ πενζμνζζιμί ζηα δζηαζχιαηα ρήθμο.
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πεηζηά ιε ηζξ απαζημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ ημο ζημζπείμο (δ) ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 10 ηδξ μδδβίαξ 2004/25/ΔΚ,
ζδιεζχκεηαζ υηζ:
Ζ ηνμπμπμίδζδ άνενςκ ημο Καηαζηαηζημφ πνμτπμεέηεζ ηδ θήρδ ζπεηζηήξ εβηνζηζηήξ απυθαζδξ απυ ηδ Γ..
ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημκ Κ.Ν 2190/20.
πεηζηά δε ιε ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, ημ Καηαζηαηζηυ ηδξ Δηαζνίαξ δεκ
δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηα πνμαθεπυιεκα ζημκ Κ.Ν. 2190/1920, ςξ ζζπφεζ, πνμαθέπμκηαξ: α) ημκ, ζφιθςκα ιε ημ
άνενμ 18 παν. 3 ημο Κ.Ν. 2190/20, δζμνζζιυ απεοεείαξ απυ ηδ Vodafone Panafon ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ
οιαμοθίμο ηδξ Δηαζνίαξ, ζφιθςκα ιε ηα ακαθοηζηχξ μνζγυιεκα ζημ άνενμ 19 ημο Καηαζηαηζημφ ηαζ α) ηδκ
εηθμβή ηςκ θμζπχκ ιεθχκ Γ.. απυ ηδ Γ.., ηαηυπζκ ζπεηζηήξ πνυηαζδξ ημο Γ.. ε πενίπηςζδ ακηζηαηάζηαζδξ
ιέθμοξ ημο Γ.., δ απυθαζδ θαιαάκεηαζ απυ ημ Γ.. ηαζ αημθμφεςξ ακαημζκχκεηαζ ζηδκ επυιεκδ Γ..
Οζ απαζημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ ημο ζημζπείμο (ε) ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 10 ηδξ μδδβίαξ 2004/25/ΔΚ ειπενζέπμκηαζ
ήδδ ζε άθθμ ηιήια ηδξ Έηεεζδξ Γζαπείνζζδξ πμο ακαθένεηαζ ζηζξ πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ ημο άνενμο 4 παν. 7
ημο Ν. 3556/2007

3. Κίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο
Ο ιζθμξ εηηίεεηαζ ζε πνδιαημμζημκμιζημφξ ηζκδφκμοξ υπςξ ηζκδφκμοξ αβμνάξ (ιεηααμθέξ ζε ζοκαθθαβιαηζηέξ
ζζμηζιίεξ, ηίκδοκμ ηαιεζαηχκ νμχκ ηαζ ηίκδοκμ εφθμβδξ αλίαξ απυ ιεηααμθέξ επζημηίςκ ηαζ ηίκδοκμ ηζιχκ),
πζζηςηζηυ ηίκδοκμ ηαζ ηίκδοκμ νεοζηυηδηαξ. Ο ιζθμξ δναζηδνζμπμζείηαζ ζηδκ Δθθδκζηή αβμνά. Σμ βεκζηυ
πνυβναιια δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ ημο Οιίθμο επζδζχηεζ κα εθαπζζημπμζήζεζ ηδκ εκδεπυιεκδ ανκδηζηή επίδναζδ
ηδξ ιεηααθδηυηδηαξ ηςκ πνδιαημπζζηςηζηχκ αβμνχκ ζηδ πνδιαημμζημκμιζηή απυδμζδ ημο Οιίθμο.
Οζ πνδιαημμζημκμιζηέξ οπμπνεχζεζξ ημο Οιίθμο (πένακ ηςκ ειπμνζηχκ οπμπνεχζεςκ) απμηεθμφκηαζ απυ
αναποπνυεεζια ηαζ ιαηνμπνυεεζια ηναπεγζηά δάκεζα, μιμθμβζαηά δάκεζα ηαζ ζοιαάζεζξ πνδιαημδμηζηήξ
ιίζεςζδξ. Με ηα ακςηένς πνμσυκηα πνδιαημδμημφκηαζ μζ ακάβηεξ ζε ηεθάθαζμ ηίκδζδξ, ηαεχξ ηαζ μζ επεκδφζεζξ
ζε ηδθεπζημζκςκζαηυ ελμπθζζιυ.
οκμπηζηά, μζ ιμνθέξ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηζκδφκςκ πμο πνμηφπημοκ ακαθφμκηαζ ηαηςηένς.
Κίλδπλνο αγνξάο
(α) Κίκδοκμξ ηζιήξ: Ο ιζθμξ έπεζ πμθφ πενζμνζζιέκδ έηεεζδ ζε ιεηααμθέξ ηδξ αλίαξ ιεημπχκ πμο ηαηέπμκηαζ
είηε βζα ειπμνία είηε ςξ δζαεέζζια πνμξ πχθδζδ πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία, θυβς ημο ιζηνμφ φρμοξ ηςκ
επεκδφζεςκ. Ο ιζθμξ δεκ είπε πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010.
(α) οκαθθαβιαηζηυξ ηίκδοκμξ: Ο ζοκαθθαβιαηζηυξ ηίκδοκμξ είκαζ πενζμνζζιέκμξ δζυηζ μ ιζθμξ
δναζηδνζμπμζείηαζ ιυκμ ζηδκ Δθθάδα, εκχ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, υπμο οπάνπμοκ απαζηήζεζξ απυ
ζοιαάζεζξ ζε λέκμ κυιζζια, οπάνπμοκ ακηίζημζπεξ οπμπνεχζεζξ ζημ ίδζμ κυιζζια.
(β) Κίκδοκμξ ηαιεζαηχκ νμχκ ηαζ ηίκδοκμξ ιεηααμθχκ εφθμβδξ αλίαξ θυβς ιεηααμθχκ ηςκ επζημηίςκ: Ζ έηεεζδ
ημο Οιίθμο ζημ ηίκδοκμ ιεηααμθήξ επζημηίςκ ζηα ηαιεζαηά δζαεέζζια είκαζ παιδθυξ δεδμιέκμο υηζ δεκ
δζαηναηεί ζδιακηζηά ηαιεζαηά δζαεέζζια, αθθά ηα πνδζζιμπμζεί βζα ιείςζδ ηςκ δακεζαηχκ ημο οπμπνεχζεςκ.
Ο ιζθμξ δζαηδνεί ημ δακεζζιυ ημο ζε πνμσυκηα ηοιαζκυιεκμο επζημηίμο (Euribor), 3ιδκδξ ηαζ 6ιδκδξ δζάνηεζαξ
ηα μπμία ημκ εηεέημοκ ζε επζημηζαηυ ηίκδοκμ ηαιεζαηχκ νμχκ. Ο ιζθμξ έπεζ ζοκάρεζ ζοιθςκίεξ ακηζζηάειζζδξ
(hedging) βζα ιένμξ ημο επζημηζαημφ ηζκδφκμο. Σμ βεβμκυξ υηζ ημ ζφκμθμ ημο ηναπεγζημφ δακεζζιμφ ααζίγεηαζ ζε
πνμσυκηα ηοιαζκυιεκμο επζημηίμο, έπεζ ςξ απμηέθεζια μζ επζπηχζεζξ ηςκ δζαηοιάκζεςκ ηςκ επζημηίςκ ζηα
απμηεθέζιαηα πνήζδξ ημο Οιίθμο ηαζ ζηζξ ηαιεζαηέξ νμέξ ηςκ θεζημονβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ημο Οιίθμο, κα
είκαζ ζδιακηζηέξ. Σδκ 31 Γεηειανίμο 2010 εάκ ηα επζηυηζα ήηακ 1% ιεβαθφηενα / (ιζηνυηενα), μζ γδιίεξ πνμ
θυνςκ εα είπακ αολδεεί / (ιεζςεεί) ηαηά €2.02 εη (2009: €2.01 εη.), εκχ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ηα πνμσυκηα
ακηζζηάειζζδξ επζημηζαημφ ηζκδφκμο, ηα ίδζα ηεθάθαζα εα είπακ αολδεεί / (ιεζςεεί) ηαηά €1.7 εη. (2009: €1.8
εη.).
Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ο ιζθμξ είκαζ εηηεεεζιέκμξ ζημκ πζζηςηζηυ ηίκδοκμ ηςκ πεθαηχκ ημο. Γζα ημοξ πεθάηεξ θζακζηήξ μ ηίκδοκμξ
αοηυξ πενζμνίγεηαζ εθανιυγμκηαξ δζαδζηαζίεξ αοηυιαηδξ θναβήξ θδλζπνυεεζιςκ απαζηήζεςκ, ηαεχξ ηαζ
εθανιυγμκηαξ ηαιπάκζεξ πνμζέθηοζδξ πεθαηχκ πμο δίκμοκ πάβζεξ εκημθέξ ελυθθδζδξ ηςκ θμβανζαζιχκ ημοξ
(18)
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δζαιέζμο πζζηςηζηχκ ηανηχκ ή ηναπεγζηχκ θμβανζαζιχκ. Γζα ημοξ εηαζνζημφξ πεθάηεξ βίκεηαζ αλζμθυβδζδ
πζζημθδπηζηήξ ζηακυηδηαξ πνζκ απυ ηδκ οπμβναθή ζφιααζδξ ηαζ ηδκ έκανλδ πανμπήξ οπδνεζζχκ ιε απμηέθεζια
κα ιεζχκεηαζ μ πζζηςηζηυξ ηίκδοκμξ.
Ο πζζηςηζηυξ ηίκδοκμξ ζε υηζ αθμνά ηα ηαιεζαηά δζαεέζζια ηνίκεηαζ πενζμνζζιέκμξ δζυηζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ
ηςκ ηαηαεέζεςκ είκαζ ημπμεεηδιέκμ ζε Δθθδκζηέξ ηνάπεγεξ.
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ζ ζοκεπήξ δζαπείνζζδ ηζκδφκμο νεοζηυηδηαξ πνμτπμεέηεζ ηδκ φπανλδ επανηχκ ηαιεζαηχκ δζαεεζίιςκ ηαζ ηδκ
ελαζθάθζζδ επανηχκ μνίςκ πνδιαημδυηδζδξ.
Ο ιζθμξ εθέβπεζ δζανηχξ ημ πμζυ ημο αναποπνυεεζιμο δακεζζιμφ ηαεχξ ηαζ ηδκ ακαθμβία αοημφ πνμξ ηζξ
ζοκμθζηέξ οπμπνεχζεζξ, ηδ ζφκεεζδ ηςκ ζοκμθζηχκ οπμπνεχζεςκ, ηαζ δζαπεζνίγεηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο ιπμνεί
κα δδιζμονβδεμφκ απυ έθθεζρδ επανημφξ νεοζηυηδηαξ θνμκηίγμκηαξ κα οπάνπμοκ πάκηα ελαζθαθζζιέκεξ
ηναπεγζηέξ πζζηχζεζξ πνμξ πνήζδ. Οζ οπάνπμοζεξ δζαεέζζιεξ απνδζζιμπμίδηεξ εβηεηνζιέκεξ ηναπεγζηέξ
πζζηχζεζξ πνμξ ημκ ιζθμ, είκαζ επανηείξ χζηε κα ακηζιεηςπζζηεί μπμζαδήπμηε πζεακή έθθεζρδ ηαιεζαηχκ
δζαεεζίιςκ. Ζ Intracom Holdings έπεζ δεζιεοηεί κα ζοκεπίζεζ ηδκ μζημκμιζηή οπμζηήνζλδ ηδξ Δηαζνίαξ, ςξ
εββοήηνζα βζα ημ ζφκμθμ ημο δακεζζιμφ ή/ηαζ ηδκ πανμπή πνυζεεηδξ πνδιαημδυηδζδξ πμο ιπμνεί κα είκαζ
απαναίηδηδ οπυ ηζξ πενζζηάζεζξ, έςξ υημο δ Δηαζνία κα είκαζ ζε εέζδ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ πνδιαημδμηζηέξ
οπμπνεχζεζξ ηδξ ζηα πθαίζζα ηςκ ζοκήεςκ ζοκαθθαβχκ ηδξ ζημ άιεζμ ιέθθμκ.
ημκ πζμ ηάης πίκαηα ακαθφμκηαζ μζ πνδιαημμζημκμιζηέξ οπμπνεχζεζξ ημο Οιίθμο ηαζ ηδξ Δηαζνίαξ ηαηά ηδκ
διενμιδκία ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ιε αάζδ ηδκ διενμιδκία ςνίιακζδξ ημοξ. Σα πμζά πμο ακαθένμκηαζ
ζημκ πίκαηα είκαζ πςνίξ πνμελυθθδζδ. Σα πμζά ηςκ θμζπχκ οπμπνεχζεςκ πμο είκαζ εκηυξ 12 ιδκχκ
πανμοζζάγμκηαζ ζηδ θμβζζηζηή ημοξ αλία ηαεχξ δ επίπηςζδ ηδξ πνμελυθθδζδξ δεκ είκαζ ζδιακηζηή.
Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ 2010
Γακεζαηέξ οπμπνεχζεζξ
Υνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ
Πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα
Πνμιδεεοηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ
31 Γεθεκβξίνπ 2009
Γακεζαηέξ οπμπνεχζεζξ
Υνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ
Πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα
Πνμιδεεοηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ

Ληγόηεξν από 1 έηνο

Από 1 έσο 2 έηε

Από 2 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

69,235,797

31,019,845

128,006,054

-

1,883,245

581,916

580,793

-

388,703

581,648

491,317

-

133,242,600

-

-

-

Ληγόηεξν από 1 έηνο

Από 1 έσο 2 έηε

Από 2 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

58,134,527

19,218,891

156,686,890

-

3,689,269

1,677,172

1,162,709

-

324,106

612,853

191,185

139,139,864

-

-

-

Δηαηξία
31 Γεθεκβξίνπ 2010
Γακεζαηέξ οπμπνεχζεζξ
Υνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ
Πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα
Πνμιδεεοηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ
31 Γεθεκβξίνπ 2009
Γακεζαηέξ οπμπνεχζεζξ
Υνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ
Πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα
Πνμιδεεοηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ

Ληγόηεξν από 1 έηνο

Από 1 έσο 2 έηε

Από 2 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

67,052,128

28,913,931

126,986,076

-

1,798,689

581,916

580,793

-

388,703

581,648

491,317

-

119,408,151

-

-

-

Ληγόηεξν από 1 έηνο

Από 1 έσο 2 έηε

Από 2 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

49,980,877

19,218,891

156,686,890

-

3,351,046

1,592,616

1,162,709

-

324,106

612,853

191,185

131,480,793

-

-

-

Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Σδ πνήζδ 2010 δ Δηαζνία οπέζηδ ηαεανέξ γδιζέξ φρμοξ €30,996,524. Δπεζδή ημ ζφκμθμ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ
Δηαζνίαξ ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010 είκαζ ηαηχηενμ απυ ημ 1/10 ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ, ζοκηνέπεζ
πενίπηςζδ εθανιμβήξ ηςκ δζαηάλεςκ ημο άνενμο 48 ημο Κ.Ν. 2190/1920.
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Ζ φπανλδ γδιζχκ ζηδ δζάνηεζα ηδξ θάζδξ ηδξ ακάπηολδξ είκαζ παναηηδνζζηζηυ ημο ηδθεπζημζκςκζαημφ ηθάδμο. Ζ
Γζμίηδζδ εηηζιά υηζ ηα απμηεθέζιαηα ηαζ μζ ιεθθμκηζηέξ ηαιεζαηέξ νμέξ ημο Οιίθμο εα πανμοζζάζμοκ
ζδιακηζηή αεθηίςζδ ιεζμπνυεεζια ηαζ ιαηνμπνυεεζια.
Ζ ιδηνζηή εηαζνία Intracom Holdings ΑΔ πανέπεζ μζημκμιζηή ζηήνζλδ ζημκ ιζθμ, είκαζ εββοήηνζα εηαζνία βζα ημ
ζοκυθμο ημο δακεζζιμφ ηαζ έπεζ δεζιεοηεί επίζδια κα ζοκεπίζεζ κα πανέπεζ πνδιαημμζημκμιζηή ζηήνζλδ ζημκ
ιζθμ βζα ημ άιεζμ ιέθθμκ.
ε πενίπηςζδ ιδ πθήνμοξ ηάθορδξ ηδξ αφλδζδξ, δ Γζμίηδζδ ηδξ Δηαζνίαξ εα πνμαεί, ηαη΄ άνενμ 47 Κ.Ν., ζηδ
ζφβηθδζδ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ιε ζημπυ ηδκ εη κέμο αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, χζηε ημ ζφκμθμ ηςκ
ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ Δηαζνίαξ κα ιδκ είκαζ ηαηχηενμ απυ ημ ιζζυ (1/2) ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο αοηήξ.
Πξνζδηνξηζκόο ησλ επιόγσλ αμηώλ
Απυ ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2009 μ ιζθμξ έπεζ οζμεεηήζεζ ημ ηνμπμπμζδιέκμ ΓΠΥΑ 7 βζα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα
πμο επζιεηνμφκηαζ ζημκ ζζμθμβζζιυ ζε εφθμβδ αλία. Ζ ηνμπμπμίδζδ απαζηεί βκςζημπμζήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ
επζιέηνδζδ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ιέζς ιζαξ ζενάνπδζδξ ηνζχκ επζπέδςκ.
Σδκ 31 Γεηειανίμο 2010 ηαζ 31 Γεηειανίμο 2009 μ ιζθμξ είπε πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα ζε εφθμβδ
αλία, ηα μπμία ηαηαηάζζμκηαζ ζημ Δπίπεδμ 2. Ζ εφθμβδ αλία πνμζδζμνίγεηαζ ιε ηδ πνήζδ ηεπκζηχκ απμηίιδζδξ
ηαζ παναδμπχκ πμο ζηδνίγμκηαζ ηονίςξ ζε δεδμιέκα ηδξ αβμνάξ ηαηά ηδκ διενμιδκία ημο ζζμθμβζζιμφ.
πλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα
Οζ πανμφζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ έπμοκ εημζιαζεεί ιε αάζδ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ ημο Οιίθμο κα
δζαηδνδεεί ςξ ζοκεπζγυιεκδ δναζηδνζυηδηα.
Ζ εβηονυηδηα βζα ηδκ παναδμπή ηδξ ζοκεπζγυιεκδξ δναζηδνζυηδηαξ ελανηάηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ηδκ επζηοπή
πνμζπάεεζα ηδξ Γζμίηδζδξ κα δζαζθαθίζεζ επζπνυζεεηδ πνδιαημδυηδζδ βζα κα ηαθφρεζ ηζξ ζοκεπείξ ακάβηεξ ημο
Οιίθμο ζημ μναηυ ιέθθμκ.
H Intracom Holdings έπεζ δεζιεοηεί κα ζοκεπίζεζ ηδκ μζημκμιζηή οπμζηήνζλδ ηδξ Δηαζνίαξ, ςξ εββοήηνζα βζα ημ
ζφκμθμ ημο δακεζζιμφ ή/ηαζ ηδκ πανμπή πνυζεεηδξ πνδιαημδυηδζδξ πμο ιπμνεί κα είκαζ απαναίηδηδ οπυ ηζξ
πενζζηάζεζξ, έςξ υημο δ Δηαζνία κα είκαζ ζε εέζδ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ πνδιαημδμηζηέξ οπμπνεχζεζξ ηδξ ζηα
πθαίζζα ηςκ ζοκήεςκ ζοκαθθαβχκ ηδξ ζημ άιεζμ ιέθθμκ.
Ζ Δηαζνία είκαζ ζε δζαδζηαζία αφλδζδξ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ιε ηαηααμθή ιεηνδηχκ ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ
ηδξ αναποπνυεεζιδξ ηδξ νεοζηυηδηαξ. Καηά ηδ πνήζδ 2010 έπεζ εζζπναπεεί ημ πμζυ ηςκ €12 εη. απυ ηδκ
Intracom Holdings έκακηζ ιεθθμκηζηήξ αφλδζδξ. Δπίζδξ δ Δηαζνία εζζέπναλε ημ πμζυ ηςκ €5.7 εη. απυ
επζδμηήζεζξ επεκδοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ακαιέκεηαζ δ είζπναλδ πμζμφ €5.7 εκηυξ ημο 2011.
Γεδμιέκδξ ηδξ ζοκεπμφξ μζημκμιζηήξ ζηήνζλδξ ημο Οιίθμο απυ ημκ ηφνζμ ιέημπμ δ Γζμίηδζδ εηηζιά υηζ δ
ηαηάνηζζδ ηςκ μζημκμιζηχκ αοηχκ πθδνμθμνζχκ ζηδ αάζδ ηδξ ζοκεπζγυιεκδξ δναζηδνζυηδηαξ είκαζ μνεή. Ζ
Γζμίηδζδ εηηζιά υηζ μζ ιεθθμκηζηέξ ηαιεζαηέξ νμέξ ημο Οιίθμο εα πανμοζζάζμοκ ζδιακηζηή αεθηίςζδ
ιεζμπνυεεζια ηαζ ιαηνμπνυεεζια, αθμφ πνμδβμοιέκςξ μθμηθδνςεεί δ θάζδ ηδξ ακάπηολδξ ζηδκ μπμία
ανίζηεηαζ ηχνα.
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4. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε (ΓΛΠ 24)
Ο ιζθμξ εθέβπεηαζ απυ ηδκ εηαζνία Intracom Holdings AE, δ μπμία ηαηέπεζ ημ 53.40% ηςκ ιεημπχκ ηδξ
ιδηνζηήξ εηαζνίαξ ζηζξ 31 Γεηειανίμο 2010. Οζ ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ ηδξ εηαζνίαξ ιε ηα ζοκδεδειέκα ιε αοηήκ
ιένδ, ζηδ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ 2010, έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ιε υνμοξ αβμνάξ ηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκήεμοξ
επζπεζνδιαηζηήξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ.
ημοξ ηαηςηένς πίκαηεξ πανμοζζάγμκηαζ μζ ζδιακηζηυηενεξ δζεηαζνζηέξ πςθήζεζξ / αβμνέξ ηαζ μζ ζδιακηζηυηενεξ
θμζπέξ δζεηαζνζηέξ ζοκαθθαβέξ, ιεηαλφ ημο Οιίθμο ηαζ ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ ζοκδεδειέκςκ ιενχκ:
Όκηινο
πλδεδεκέλα κέξε
Intracom Holdings AE
Vodafone ΑΔ
Intracom Σδθεπζημζκςκζαηχκ Λφζεςκ ΑΔ
Intracom Πανμπήξ Τπδνεζζχκ Πθδνμθμνζηήξ ΑΔ
Intracom Αιοκηζηχκ Ζθεηην. οζηδιάηςκ ΑΔ
Inrakat AE
Intrasoft International SA
Intralot AE
Oθοιπζαηυξ ΠΑΔ
Inmaint ΑΔ

ρέζε κε ηελ Δηαηξία
Μ δηνζηή
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ πξνο
ζπλδεδεκέλα κέξε
31/12/2010
31/12/2009
6,753
12,455
23,844,309
213,922
238,804
116,263
88,351
33,279
41,639
44,348
14,867
67,841
51,828
898,616
919,756
201,074
25,225,331
1,568,774

Αγνξέο ππεξεζηώλ από
ζπλδεδεκέλα κέξε
31/12/2010
31/12/2009
1,975,470
2,163,384
25,708,229
3,305,370
4,311,710
71,740
148,121
81,759
83,103
420,000
386,935
155,839
137,800
31,718,407
7,231,053

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ πξνο
ζπλδεδεκέλα κέξε
31/12/2010
31/12/2009
6,753
12,455
7,558,546
7,475,915
23,755,047
213,922
238,804
116,263
88,351
33,279
41,639
44,348
14,867
67,841
51,828
898,616
919,756
201,074
32,694,615
9,044,689

Αγνξέο ππεξεζηώλ από
ζπλδεδεκέλα κέξε
31/12/2010
31/12/2009
1,525,968
1,614,087
14,634,941
8,946,974
25,608,798
3,225,589
4,311,710
71,740
148,121
81,472
79,847
420,000
386,935
137,733
106,265
45,706,241
15,593,939

Δηαηξία
πλδεδεκέλα κέξε
Intracom Holdings AE
Αηηζηέξ Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ
Vodafone ΑΔ
Intracom Σδθεπζημζκςκζαηχκ Λφζεςκ ΑΔ
Intracom Πανμπήξ Τπδνεζζχκ Πθδνμθμνζηήξ ΑΔ
Intracom Αιοκηζηχκ Ζθεηην. οζηδιάηςκ ΑΔ
Inrakat AE
Intrasoft International SA
Intralot AE
Oθοιπζαηυξ ΠΑΔ
Inmaint ΑΔ

ρέζε κε ηελ Δηαηξία
Μ δηνζηή
Θοβαηνζηή
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα

Οζ πςθήζεζξ πνμξ ηα ζοκδεδειέκα ιένδ αθμνμφκ ηονίςξ πανμπή ηδθεπζημζκςκζαηχκ οπδνεζζχκ (θςκή ηαζ
Ηκηενκέη) ηαζ εκμίηζα ηηζνίςκ. Οζ αβμνέξ οπδνεζζχκ απυ ζοκδεδειέκα ιένδ αθμνμφκ ηονίςξ πανμπή
ζοιαμοθεοηζηχκ οπδνεζζχκ, δζμζηδηζηήξ οπμζηήνζλδξ, πανμπή ηδθεπζημζκςκζαηχκ οπδνεζζχκ, ηεπκζηή
οπμζηήνζλδ ηαζ εκμίηζα ηηζνίςκ.
Όκηινο
πλδεδεκέλα κέξε
Intracom Σδθεπζημζκςκζαηχκ Λφζεςκ ΑΔ

ρέζε κε ηελ Δηαηξία
Λμζπά ζοκδεδειέκα

Πσιήζεηο αγαζώλ πξνο
ζπλδεδεκέλα κέξε
31/12/2010
31/12/2009
-

Αγνξέο αγαζώλ από
ζπλδεδεκέλα κέξε
31/12/2010
31/12/2009
483,080
256,587
483,080
256,587

Πσιήζεηο αγαζώλ πξνο
ζπλδεδεκέλα κέξε
31/12/2010
31/12/2009
320,705
320,705

Αγνξέο αγαζώλ από
ζπλδεδεκέλα κέξε
31/12/2010
31/12/2009
53,139
483,080
256,587
483,080
309,726

Δηαηξία
πλδεδεκέλα κέξε
Unibrain Inc
Intracom Σδθεπζημζκςκζαηχκ Λφζεςκ ΑΔ

ρέζε κε ηελ Δηαηξία
Θοβαηνζηή
Λμζπά ζοκδεδειέκα
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Οζ αβμνέξ ηαζ μζ πςθήζεζξ αβαεχκ αθμνμφκ ηονίςξ ακαθχζζια ηαζ πνμσυκηα δθεηηνμκζηχκ ζοζηδιάηςκ
πμθθαπθχκ πνήζεςκ.
Όκηινο
πλδεδεκέλα κέξε
Intracom Σδθεπζημζκςκζαηχκ Λφζεςκ ΑΔ
Inrakat AE
Vodafone ΑΔ
Inmaint ΑΔ
Intracom Πανμπήξ Τπδνεζζχκ Πθδνμθμνζηήξ ΑΔ

Αγνξέο παγίσλ από
ζπλδεδεκέλα κέξε
31/12/2010
31/12/2009
19,415,819
24,572,376
6,076,511
7,556,294
150,457
2,619
6,841
601,560
25,645,406
32,737,071

ρέζε κε ηελ Δηαηξία
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα

Δηαηξία
πλδεδεκέλα κέξε
Αηηζηέξ Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ
Intracom Σδθεπζημζκςκζαηχκ Λφζεςκ ΑΔ
Inrakat AE
Vodafone ΑΔ
Inmaint ΑΔ
Intracom Πανμπήξ Τπδνεζζχκ Πθδνμθμνζηήξ ΑΔ

Αγνξέο παγίσλ από
ζπλδεδεκέλα κέξε
31/12/2010
31/12/2009
350,833
537,903
15,600,720
21,599,213
4,058,934
6,190,583
150,457
2,069
6,841
601,560
20,163,013
28,936,100

ρέζε κε ηελ Δηαηξία
Θοβαηνζηή
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα

Οζ αβμνέξ παβίςκ αθμνμφκ ηονίςξ ηδθεπζημζκςκζαηυ ελμπθζζιυ ηαζ ηαηαζηεοή δζηηφμο.
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
πλδεδεκέλα κέξε
Intracom Σδθεπζημζκςκζαηχκ Λφζεςκ ΑΔ
Inrakat AE

ρέζε κε ηελ Δηαηξία
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πξόο ζπλδεδεκέλα κέξε
Ό κηινο
Δηαηξία
31/12/2010
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2009
1,752,614
1,207,422
1,510,508
1,131,963
649,908
771,543
423,080
617,999
2,402,522
1,978,965
1,933,588
1,749,962

Δπίζδξ ηα οπυθμζπα απαζηήζεςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ απυ ηαζ πνμξ ηα ζοκδεδειέκα ιένδ πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ
ηάηςεζ πίκαηεξ:
Όκηινο
πλδεδεκέλα κέξε
Intracom Holdings AE
Vodafone ΑΔ
Intracom Σδθεπζημζκςκζαηχκ Λφζεςκ ΑΔ
Intracom Πανμπήξ Τπδνεζζχκ Πθδνμθμνζηήξ ΑΔ
Intracom Αιοκηζηχκ Ζθεηην. οζηδιάηςκ ΑΔ
Inrakat AE
Intrasoft International SA
Intralot AE
Oθοιπζαηυξ ΠΑΔ
Inmaint ΑΔ
DB-Databank

ρέζε κε ηελ Δηαηξία
Μ δηνζηή
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα
κέξε
κέξε
31/12/2010
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2009
215,738
215,000
6,204,701
4,733,257
4,998,103
7,729,653
190,582
528,024
49,079,063
42,202,629
93,522
21,174
270,389
1,078,732
12,669
87,478
353
72,646
34,717
11,588
17,715,432
15,983,527
40,745
30,668
384,522
462,598
329,495
45,573
72,972
70,316
101
5,970,598
1,686,025
81,072,563
64,186,781
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Δηαηξία
πλδεδεκέλα κέξε
Intracom Holdings AE
Αηηζηέξ Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ
Vodafone ΑΔ
Intracom Σδθεπζημζκςκζαηχκ Λφζεςκ ΑΔ
Intracom Πανμπήξ Τπδνεζζχκ Πθδνμθμνζηήξ ΑΔ
Intracom Αιοκηζηχκ Ζθεηην. οζηδιάηςκ ΑΔ
Inrakat AE
Intrasoft International SA
Intralot AE
Oθοιπζαηυξ ΠΑΔ
Inmaint ΑΔ
DB-Databank

ρέζε κε ηελ Δηαηξία
Μ δηνζηή
Θοβαηνζηή
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα
Λμζπά ζοκδεδειέκα

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα
κέξε
31/12/2010
31/12/2009
215,738
215,000
5,227,667
6,530,403
4,998,103
190,582
528,024
93,522
21,174
12,669
87,478
34,717
11,588
40,745
30,668
384,522
462,598
329,495
11,198,265
8,216,428

Τπνρξεώζεηο πξνο
ζπλδεδεκέλα κέξε
31/12/2010
31/12/2009
3,576,833
2,658,276
7,019,680
8,990,357
7,715,297
41,188,812
37,489,364
270,389
1,078,732
68,771
11,128,647
12,031,451
45,573
68,869
33,101
101
70,968,527
62,395,726

Σέθμξ, μζ αιμζαέξ πνμξ ηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηαζ ηα Γζεοεοκηζηά ζηεθέπδ ηδξ εηαζνίαξ, υπςξ ηαζ
μζ απαζηήζεζξ ηαζ μζ οπμπνεχζεζξ απυ ηαζ πνμξ αοημφξ βζα ημκ ιζθμ ηαζ ηα ηδκ Δηαζνία έπμοκ ςξ ελήξ:
Όκηινο
1/1-31/12/2010
Βναποπνυεεζιεξ πανμπέξ βζα ιέθδ Γ ηαζ ηεθέπδ Γζμίηδζδξ
Πανμπέξ ιεηά ηδκ έλμδμ απυ ηδκ οπδνεζία
Γςνεάκ Μ εημπέξ
Απαζηήζεζξ απυ ιέθδ Γ ηαζ ηεθέπδ Γζμίηδζδξ
Αιμζαέξ πθδνςηέεξ βζα ιέθδ Γ ηαζ ηεθέπδ Γζμίηδζδξ

1,754,098
399,970
228,800
-

Δηαηξία

1/1-31/12/2009
2,908,882
286,274
-

1/1-31/12/2010
1,754,098
399,970
228,800
-

1/1-31/12/2009
2,908,882
286,274
-

5. Πξνβιεπόκελε πνξεία θαη εμέιημε ηνπ Οκίινπ γηα ην έηνο 2011
Tμ ζδζυηηδημ δίηηομ μπηζηχκ ζκχκ ημο Οιίθμο εηηείκεηαζ ζε πενίπμο 4,053 πζθζυιεηνα πακεθθαδζηά. Οζ
ζοκεβηαηαζηάζεζξ ημο δζηηφμο ηδξ ζε ηυιαμοξ ημο ΟΣΔ, θηάκμοκ ζημ ηέθμξ ημο Γεηειανίμο 2010 ηζξ 311
ηαεζζηχκηαξ ημκ ιζθμ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ πανυπμοξ απμδεζιμπμίδζδξ ημπζημφ ανυπμο απυ πθεονάξ
ηάθορδξ ζηδκ Δθθάδα.
Ο ιζθμξ ημ 2010 πανμοζίαζε απυ ημοξ ορδθυηενμοξ νοειμφξ αφλδζδξ ηδξ LLU πεθαηεζαηήξ ημο αάζδξ
ακάιεζα ζημοξ εκαθθαηηζημφξ πανυπμοξ, ηάζδ πμο εηηζιά υηζ εα δζαηδνδεεί ηαζ ημ 2011, ςξ απμηέθεζια ημο
ιεβάθμο ζδζυηηδημο δζηηφμο ημο, ηδξ ζηναηδβζηήξ ζοκενβαζίαξ ημο ιε ηδ Vodafone, ηδξ δοκαιζηήξ οθμπμίδζδξ
εκυξ μθμηθδνςιέκμο ειπμνζημφ πθάκμο ηαζ ηδξ ζοκεπμφξ αεθηίςζδξ ηδξ ζοκμθζηήξ ειπεζνίαξ ημο πεθάηδ ιε ημκ
ιζθμ.
Σμ 2010, ζοκεπίγμκηαξ ηδκ ηάζδ ημο 2009, μζ εκαθθαηηζημί πάνμπμζ επζηέκηνςζακ ηδκ ζηναηδβζηή ημοξ, υζμκ
αθμνά ζηδκ απυηηδζδ ηαζ ζηδ δζαηήνδζδ πεθαηχκ, ζημκ ειπθμοηζζιυ ηςκ πνμζθενυιεκςκ οπδνεζζχκ (ιε ηα
ααζζηά εονογςκζηά πνμσυκηα κα επζηεκηνχκμκηαζ ζηα παηέηα βνήβμνδξ πνυζααζδξ ζημ δζαδίηηομ ςξ 24 Μbps
ηαζ ζε ηδθεθςκία ιε απενζυνζζηεξ αζηζηέξ / οπεναζηζηέξ ηθήζεζξ), ζημ πηίζζιμ ζζπονήξ εηαζνζηήξ ηαοηυηδηαξ ηαζ
ζηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ ελοπδνέηδζδξ ημο πεθάηδ, ζηδ ιείςζδ ηςκ ηζιχκ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ (παηέηα
ηδθεθςκίαξ ιε δςνεάκ πνυκμ μιζθίαξ), εκχ επζπνυζεεηα μ ΟΣΔ πνμζέθενε ιζα ζεζνά μθμηθδνςιέκςκ παηέηςκ
ηδθεθςκίαξ πμο ζοκδοάγμοκ ηαζ internet ζε έκα εκζαίμ πάβζμ.
Οζ ηφνζμζ πανάβμκηεξ πμο δζαιμνθχκμοκ ηζξ πνμμπηζηέξ ημο Οιίθμο βζα ημ 2011 ζημ πχνμ ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ
αθμνμφκ:
 Σδ δοκαηυηδηα αφλδζδξ ηδξ πεθαηεζαηήξ ημο αάζδξ
 Σδ δοκαηυηδηα ελαζθάθζζδξ ηςκ ακαβηαίςκ ηεθαθαίςκ βζα ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ ημο δζηηφμο ηαζ ηδκ
πνμζθμνά κέςκ πνμσυκηςκ
 Σδ δοκαηυηδηα πεναζηένς επέηηαζδξ, εηζοβπνoκζζιμφ ηαζ ακάπηολδξ ημο ηδθεπζημζκςκζαημφ ημο δζηηφμο
 ηδ πνήζδ ηεπκμθμβίαξ IPTV ιε ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ κέςκ πνμσυκηςκ/οπδνεζζχκ ηαζ ηδ δζαηνάηδζδ
πεθαηχκ
 ηδκ δζάεεζδ κέςκ ειπμνζηχκ παηέηςκ πμο απεοεφκμκηαζ ζε ιζηνέξ εηαζνίεξ
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Σα ακςηένς επδνεάγμκηαζ ιεηαλφ άθθςκ απυ:
 Σδ δζείζδοζδ ηδξ εονογςκζηυηδηαξ ζημκ πθδεοζιυ ηδξ πχναξ πμο ζημ ηέθμξ Γεηειανίμο 2010 ακενπυηακ ζε
19.9% έκακηζ 17% ζηζξ 31 Γεηειανίμο 2009, εκ ακηζεέζεζ ιε ημ ιέζμ υνμ εονογςκζηυηδηαξ ζηδκ Δ.Δ. πμο
δζαιμνθχεδηε ζε 25.6% ζηζξ 31 Ημοκίμο 2010 (Πδβή: Έηεεζδ ΔΔΣΣ βζα ηδκ πμνεία ηδξ εονογςκζηυηδηαξ
ζηδκ Δθθάδα, Γ’ Σνίιδκμ 2009, Γ’ Σνίιδκμ 2010)
 Σδκ ελέθζλδ ημο ακηαβςκζζιμφ, υζμκ αθμνά ηυζμ ηδκ πνμζθμνά δζαθμνμπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ υζμ ηαζ ημκ
ακηαβςκζζιυ ζηζξ ηζιέξ πνμξ ημκ ηεθζηυ πνήζηδ
 Σδ δοκαηυηδηα πεναζηένς αφλδζδξ ημο ανζειμφ ηςκ αδεζιμπμίδηςκ ημπζηχκ ανυπςκ (LLU)
 Σδκ ελέθζλδ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο
 Σζξ ιαηνμμζημκμιζηέξ ελεθίλεζξ ζηδκ Δθθάδα
H ζηναηδβζηή ζοκενβαζία ιε ηδ Vodafone ακαιέκεηαζ κα δζαηδνήζεζ ηαζ βζα ημ 2011 ηδ δοκαιζηή ημο ηεθεοηαίμο
ηνζιήκμο ημο 2010, δδιζμονβχκηαξ ζδζαίηενα ζζπονέξ ιεθθμκηζηέξ πνμμπηζηέξ. Ζ ζηναηδβζηή ζοκενβαζία δφμ
εηαζνζχκ, πμο ηαηέπμοκ ζδιακηζηή εέζδ ζηδ ζηαεενή ηαζ ηζκδηή ηδθεθςκία ηδξ εθθδκζηήξ αβμνάξ
ηδθεπζημζκςκζχκ, δδιζμονβεί έκα ακηαβςκζζηζηυ πυθμ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά πμο ακαιέκεηαζ κα εκζζπφζεζ ημ
ιέβεεμξ ηαζ ηδκ πανμοζία ηαεειίαξ απυ αοηέξ. Σα ηφνζα μθέθδ πμο ακαιέκμκηαζ απυ ηδ ζοκενβαζία βζα ημκ
ιζθμ είκαζ ηα ελήξ:






Δλαζθάθζζδ εκυξ εηηεηαιέκμο κέμο δζηηφμο πςθήζεςκ θζακζηήξ, πμο απμηεθείηαζ απυ 400 πενίπμο
ηαηαζηήιαηα
Τπδνεζίεξ ζφβηθζζδξ ζηαεενήξ ηδθεθςκίαξ, ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ ηαζ εονογςκζημφ internet
Δκδοκάιςζδ ημο εηαζνζημφ πεθαημθμβίμο
Γζαηνάηδζδ ηδξ πεθαηεζαηήξ αάζδξ
Πεναζηένς εκδοκάιςζδ ηδξ εηαζνζηήξ επςκοιίαξ «hellas online» ιέζς ηδξ ζοκενβαζίαξ ιε ιία απυ ηζξ
ημνοθαίεξ ειπμνζηέξ επςκοιίεξ παβημζιίςξ

Πανάθθδθα, δ hellas online εα εζηζάζεζ ηυζμ ζηδκ αφλδζδ ημο ιέζμο εζυδμο ακά πεθάηδ (ARPU) ιε πνμχεδζδ
ακαααειίζεςκ πνμξ ειπμνζηά παηέηα ιε παναπάκς παναηηδνζζηζηά ηαζ δοκαηυηδηεξ, ζηδ ζοζηδιαηζηή
ακηζιεηχπζζδ ηδξ ιείςζδξ ηςκ απμζοκδέζεςκ ηαζ ζηδ ιείςζδ ημο θεζημονβζημφ ηυζημοξ ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ
ιεηαθμνάξ ζοκδνμιδηχκ ζημ ζδζυηηδημ δίηηομ μπηζηχκ ζκχκ.
Ζ Δηαζνία εα ζοκεπίζεζ κα επεκδφεζ πενεηαίνς ζηδκ ακάπηολδ εκαθθαηηζηχκ ηακαθζχκ πνυζααζδξ (web, IVR)
ηαζ ζηδκ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή εκίζποζδ ημο πνμζςπζημφ ηδξ βζα κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ ακάβηεξ ελοπδνέηδζδξ
ηδξ ζοκεπχξ αολακυιεκδξ ζοκδνμιδηζηήξ αάζδξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ, δ Δηαζνία απμζημπεί κα δζαθμνμπμζδεεί
απυ ημκ ακηαβςκζζιυ, κα ιεζχζεζ ημ ηυζημξ ελοπδνέηδζδξ ηαζ κα βίκεζ ζδιείμ ακαθμνάξ ζηδκ ηαεδιενζκή επαθή
ηδξ ιε ημκ πεθάηδ.

(24)

hellas online
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε
31 Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
(φιθςκα ιε ηδ παν.7 ημο άνενμο 4 ημο Ν. 3556/2007)
Ζ πανμφζα επελδβδιαηζηή έηεεζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο πενζέπεζ πθδνμθμνίεξ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ
ηδξ παν. 7 ημο άνενμο 4 ημο Ν. 3556/2007 ηαζ εα οπμαθδεεί πνμξ ηδκ Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ
ηδξ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ παν. 8 ημο άνενμο 4 ημο Ν. 3556/2007.
1. Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
H απυ 21.12.2010 Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ απμθάζζζε ηδκ αφλδζδ ημο ακενπμιέκμο ζημ πμζυ ηςκ
€46.663.521 ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνίαξ έςξ ημο πμζμφ ηςκ €9,332,704 ιε ηαηααμθή ιεηνδηχκ ηαζ
έηδμζδ έςξ 31,109,014 κέςκ Κμζκχκ Οκμιαζηζηχκ, ιεηά δζηαζχιαημξ ρήθμο, ιεημπχκ, μκμιαζηζηήξ αλίαξ €0.30
δ ηαεειία ηαζ δζηαίςια πνμηίιδζδξ οπέν ηςκ, ηαηά ημ πνυκμ ηδξ έηδμζδξ ιεηυπςκ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 13
παν. 7-9 ημο Κ.Ν. 2190/20. Ζ εκ θυβς αφλδζδ εβηνίεδηε ιε ηδκ οπ’ ανζει. πνςη. Κ2-11791/24.12.2010 απυθαζδ
ημο Τπμονβείμο Οζημκμιίαξ, Ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ Ναοηζθίαξ.
Ζ ηζιή δζάεεζδξ ηςκ κέςκ ιεημπχκ εα μνζζεεί ιε κευηενδ απυθαζδ ημο Γ.. ηαζ εα δφκαηαζ κα είκαζ ακχηενδ ηδξ
πνδιαηζζηδνζαηήξ ηζιήξ ηαηά ημ πνυκμ απμημπήξ ημο δζηαζχιαημξ πνμηίιδζδξ, δ δε δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ
μκμιαζηζηήξ αλίαξ ηαζ ηδξ ηζιήξ δζάεεζδξ ηάεε ιεημπήξ εα πζζηςεεί ζημ θμβανζαζιυ «Απμεειαηζηά απυ ηδκ
έηδμζδ ιεημπχκ οπέν ημ άνηζμ». ε πενίπηςζδ ιδ πθήνμοξ ηάθορδξ ημο πμζμφ ηδξ ςξ άκς αφλδζδξ, ημ ιεημπζηυ
ηεθάθαζμ ηδξ Δηαζνίαξ εα αολδεεί ιέπνζ ημο πμζμφ ηδξ ηάθορδξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 13α Κ.Ν. 2190/20.
ε πενίπηςζδ δε πθήνμοξ ηάθορδξ ηδξ ςξ άκς αφλδζδξ, ημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ Δηαζνίαξ εα ακέθεεζ ζημ πμζυ
ηςκ €55,996,225, δζαζνμφιεκμ ζε 186,654,084 Κμζκέξ Οκμιαζηζηέξ ιεηά δζηαζχιαημξ ρήθμο ιεημπέξ,
μκμιαζηζηήξ αλίαξ €0.30, δ ηάεε ιία.
ηζξ 31.12.2010, υπςξ ηαζ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηδξ πανμφζαξ Έηεεζδξ, δζαπναβιαηεφμκηαζ ζηδκ Αβμνά Αλζχκ
ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ (ηαηδβμνία επζηήνδζδξ) 155.545.070 Κμζκέξ μκμιαζηζηέξ, ιεηά δζηαζχιαημξ
ρήθμο, ιεημπέξ ηδξ Δηαζνίαξ, μκμιαζηζηήξ αλίαξ € 0.30 δ ηαεειία.
Σα δζηαζχιαηα ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνίαξ, πμο πδβάγμοκ απυ ηδ ιεημπή ηδξ, είκαζ ακάθμβα ιε ημ πμζμζηυ ημο
ηεθαθαίμο ζημ μπμίμ ακηζζημζπεί δ ηαηααεαθδιέκδ αλία ηςκ ιεημπχκ.
θεξ μζ ιεημπέξ έπμοκ ηα ίδζα δζηαζχιαηα ηαζ οπμπνεχζεζξ ηαζ ηάεε ιεημπή εκζςιαηχκεζ υθα ηα δζηαζχιαηα ηαζ
ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο πνμαθέπεζ μ Νυιμξ ηαζ ημ Καηαζηαηζηυ ηδξ.
2. Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο
Ζ ιεηααίααζδ ηςκ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνίαξ βίκεηαζ υπςξ μνίγεζ μ κυιμξ ηαζ δεκ οθίζηακηαζ πενζμνζζιμί απυ ημ
ηαηαζηαηζηυ ηδξ ζηδ ιεηααίααζή ημοξ δεδμιέκμο ιάθζζηα υηζ πνυηεζηαζ βζα άοθεξ ιεημπέξ εζζδβιέκεξ ζημ
Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ.
3. εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3556/2007
Οζ ααζζημί ιέημπμζ ηδξ Δηαζνίαξ ζηζξ 31 Γεηειανίμο 2010 (θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα πμο ηαηέπμοκ άιεζα ή
έιιεζα πμζμζηυ ιεβαθφηενμ απυ 5% ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ ηςκ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνίαξ), παναηίεεκηαζ ζημκ
παναηάης πίκαηα:

Intracom Holdings AE*
World Equities Investments Holdings SA
Vodafone - Πακαθμκ Α.Δ.Δ.Σ.
Λμζπμί ιέημπμζ (<2%)

Αξηζκόο
κεηνρώλ
76,610,514
27,869,231
28,775,838
22,289,487
155,545,070

Πνζνζηό
49.25%
17.92%
18.50%
14.33%
100%

*διείςζδ: H Intracom Holdings ηαηέπεζ ζοκμθζηά (άιεζα ηαζ έιιεζα) ημ 53.40% ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηαζ
ηςκ δζηαζςιάηςκ ρήθμο ηδξ Δηαζνίαξ.
4. Κάηνρνη θάζε είδνπο κεηνρώλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ
Γεκ οθίζηακηαζ ιεημπέξ ηδξ Δηαζνίαξ πμο πανέπμοκ ζημοξ ηαηυπμοξ ημοξ εζδζηά δζηαζχιαηα εθέβπμο.
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5. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ
Γεκ πνμαθέπμκηαζ απυ ημ ηαηαζηαηζηυ ηδξ Δηαζνίαξ πενζμνζζιμί ημο δζηαζχιαημξ ρήθμο πμο απμννέμοκ απυ ηζξ
ιεημπέξ ηδξ.
6. πκθσλίεο κεηόρσλ γλσζηέο ζηελ εηαηξία, πνπ ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνύο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ή ζηελ
άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ
Ζ Intracom Holdings, δ Vodafone – Πάκαθμκ (Vodafone) ηαζ δ World Equities Investments Holdings S.A.
(W.E.I.) οπέβναρακ ζηζξ 2/10/2009, ελςεηαζνζηή ζοιθςκία ιεηυπςκ (shareholders agreement), ηδξ μπμίαξ μζ
ηονζυηενμζ υνμζ πμο αθμνμφκ πενζμνζζιμφξ ζηδ ιεηααίααζδ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνίαξ είκαζ μζ ελήξ:
 H Vodafone οπμπνεμφηαζ κα ιδκ εηπμζήζεζ ή άθθςξ δζαεέζεζ ηδ ζοιιεημπή ηδξ ζηδκ Δηαζνία εκηυξ πνμκζημφ
δζαζηήιαημξ εκυξ (1) έημοξ (lock-up) εηηυξ εάκ ζημ δζάζηδια αοηυ δ άιεζδ ηαζ έιιεζδ ζοιιεημπή ηδξ
Intracom Holdings βίκεζ ηαηχηενδ ημο 50% + ιία ιεημπή.
 Με ζημπυ ηδκ πανμπή πνμζηαζίαξ ζηδ Vodafone ςξ κεμεζζενπυιεκδ ιέημπμ ιεζμρδθίαξ, δ ελςεηαζνζηή
ζοιθςκία πνμαθέπεζ πεναζηένς υηζ ζε πενίπηςζδ πμο δ ζοκμθζηή, άιεζδ ηαζ έιιεζδ, ζοιιεημπή ζηδκ
Δηαζνία ηςκ Intracom Holdings ηαζ WEI δεκ ακηζζημζπεί πθέμκ ζε ημοθάπζζημκ 50% ζοκ ιία ιεημπή, μζ εκ
θυβς ιέημπμζ εα μθείθμοκ κα πνμζθένμοκ ζηδ Vodafone ημ ζφκμθμ ηςκ ιεημπχκ ημοξ.
 ε πενίπηςζδ αθθαβήξ εθέβπμο επί εκυξ εη ηςκ ζοιααθθμιέκςκ Intracom Holdings ηαζ WEI, ημ ακηίζημζπμ
ιένμξ μθείθεζ κα πνμζθένεζ ηζξ ιεημπέξ ημο ζηδ Vodafone, εκχ, ακηίζημζπα ζε πενίπηςζδ αθθαβήξ εθέβπμο
ηδξ ηεθεοηαίαξ, αοηή θένεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα πνμζθένεζ ηζξ ιεημπέξ ηδξ πνμξ ηα θμζπά ακηζζοιααθθυιεκα
ιένδ ιε αάζδ ηδκ ακαθμβία ζοιιεημπήξ ημοξ ζημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ Δηαζνίαξ ηαηά ημ μζηείμ πνμκζηυ
ζδιείμ.
 Δθυζμκ δ Intracom ή δ WEI απμθαζίζμοκ κα εηπμζήζμοκ μζμδήπμηε πμζμζηυ εη ηδξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζηδκ
Δηαζνία, πνμαθέπεηαζ δζηαίςια πνμηίιδζδξ (right of first refusal) οπέν ηδξ Vodafone Hellas. Σαοηυπνμκα,
εθυζμκ δ Vodafone απμθαζίζεζ κα εηπμζήζεζ μζμδήπμηε πμζμζηυ εη ηδξ ζοιιεημπήξ ηδξ ζηδκ Δηαζνία,
πνμαθέπεηαζ δζηαίςια πνμηίιδζδξ (right of first refusal) οπέν ηςκ Intracom Holdings ηαζ WEI ηαη’ ακαθμβία
πνμξ ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ημοξ ζημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ Δηαζνίαξ. Σμ δζηαίςια πνμηίιδζδξ δεκ εα
ζζπφεζ ζηδκ πενίπηςζδ εκδμμιζθζηήξ ιεηααίααζδξ πμζμζηχκ ζοιιεημπήξ ή ζηδκ πενίπηςζδ ιεηααίααζδξ
θυβς ζοιιυνθςζδξ ζε οπυδεζλδ ή απυθαζδ ημο Υ.Α. ή/ηαζ ηδξ Δπζηνμπήξ Κεθαθαζαβμνάξ. Δπζζδιαίκεηαζ
ςζηυζμ υηζ δ ακςηένς Δλςεηαζνζηή οιθςκία Μεηυπςκ δεζιεφεζ ηα ζοιααθθυιεκα ιένδ απμηθεζζηζηά ζε
εκδμζοιααηζηυ επίπεδμ ηαζ δεκ ακαζνεί ηδκ εθεφεενδ ιεηααζααζζιυηδηα ηςκ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνίαξ.
7. Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ
Οζ ηακυκεξ πμο πνμαθέπεζ ημ ηαηαζηαηζηυ ηδξ Δηαζνίαξ βζα ημ δζμνζζιυ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ιεθχκ ημο
Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ ηαζ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ δζαηάλεςκ ημο ηαηαζηαηζημφ δεκ δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ
ηα πνμαθεπυιεκα ζημκ Κ.Ν. 2190/1920, ιε επζζήιακζδ ηςκ ακαθενμιέκςκ ζημ άνενμ 19 ημο Καηαζηαηζημφ ηδξ
Δηαζνίαξ ηακυκςκ βζα ημκ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 18 παν. 3 ημο Κ.Ν. 2190/20, δζμνζζιυ απεοεείαξ απυ ηδ
Vodafone ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Δηαζνίαξ, ςξ ακαθοηζηά ακαθένεηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ άνενμ
ημο Καηαζηαηζημφ.
8. Αξκνδηόηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειώλ ηνπ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή ηελ αγνξά ηδίσλ
κεηνρώλ
α) Με ηδκ επζθφθαλδ ηδξ αιέζςξ επυιεκδξ πενίπηςζδξ, ιέζα ζε 5 έηδ απυ ηδ ζπεηζηή απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ
οκέθεοζδξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 13, παν. 1(α) ημο Κ.Ν. 2190/1920, ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ έπεζ ημ δζηαίςια,
ιε απυθαζή ημο, πμο θαιαάκεηαζ ιε ηδκ αολδιέκδ απανηία ηαζ πθεζμρδθία 8 εη ηςκ 9 Μεθχκ, δ μπμία εα πνέπεζ
κα πενζθαιαάκεζ ηδ εεηζηή ρήθμ ημοθάπζζημκ εκυξ εη ηςκ δζμνζζιέκςκ εη ιένμοξ ηδξ Vodafone οιαμφθςκ (ή
ζζμδφκαιδ ακαθμβία ιεθχκ, εάκ αολδεεί άκς ηςκ 9 οιαμφθςκ), ςξ πνμαθέπεηαζ ζημ άνενμ 24 πανάβναθμξ 5
ημο Καηαζηαηζημφ, κα αολάκεζ ημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ, ιενζηά ή μθζηά, ιε ηδκ έηδμζδ κέςκ ιεημπχκ. Σμ πμζυ ηδξ
αφλδζδξ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο δεκ ιπμνεί κα οπεναεί ημ πμζυ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο πμο είκαζ ήδδ
ηαηααεαθδιέκμ ηαηά ηδκ διενμιδκία πμο πμνδβήεδηε ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ δ εκ θυβς ελμοζία. Οζ πζμ πάκς
ελμοζίεξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ιπμνμφκ κα ακακεχκμκηαζ απυ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ βζα πνμκζηυ δζάζηδια
πμο δεκ οπενααίκεζ ηα πέκηε έηδ βζα ηάεε ακακέςζδ ηαζ δ ζζπφξ ημοξ ανπίγεζ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ ηάεε πεκηαεηίαξ. Ζ
απυθαζδ αοηή ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ οπάβεηαζ ζηζξ δζαηοπχζεζξ δδιμζζυηδηαξ ημο άνενμο 7α ημο Κ.Ν.
2190/1920.
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Καη’ ελαίνεζδ ηςκ ακςηένς, εάκ ηα απμεειαηζηά ηδξ Δηαζνίαξ οπενααίκμοκ ημ έκα ηέηανημ (1/4) ημο
ηαηααεαθδιέκμο Μεημπζημφ ηεθαθαίμο, ηυηε απαζηείηαζ πάκηα απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ιε ηδκ
ελαζνεηζηή απανηία ηαζ ηδκ πθεζμρδθία ημο άνενμο 15 ημο Καηαζηαηζηυο (άνενμ 29 παν. 3 ηαζ 4 ηαζ άνενμ 31
παν. 2 ημο Κ. Ν. 2190/1920, υπςξ ζζπφμοκ).
α) Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ Δηαζνίαξ, ςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 24 παν. 5 ημο Καηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνίαξ, ιε
απυθαζή ημο δ μπμία θαιαάκεηαζ, ςξ ακςηένς, ιε αολδιέκδ απανηία ηαζ πθεζμρδθία 8 εη ηςκ 9 ιεθχκ ημο (ή
ζζμδφκαιδ ακαθμβία ιεθχκ, εάκ αολδεεί άκς ηςκ 9 οιαμφθςκ), δ μπμία πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηδ εεηζηή ρήθμ
ημοθάπζζημκ εκυξ Γζμνζζιέκμο οιαμφθμο απυ ηδκ εη ηςκ ιεηυπςκ, Vodafone-Panafon δφκαηαζ κα απμθαζίζεζ,
ιεηαλφ άθθςκ, ηδκ έηδμζδ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνίαξ ή πμνήβδζδ μπμζμοδήπμηε δζηαζχιαημξ πνμαίνεζδξ βζα ηδκ
απυηηδζδ ή ηδ ιεηαηνμπή ηίηθμο ζε ηέημζεξ ιεημπέξ ή μιμθμβίεξ, πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ
ζοιιεημπήξ ηδξ Vodafone-Panafon ζημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ Δηαζνίαξ ηάης απυ πμζμζηυ (α) 15% ημο
ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνίαξ, ηαηά ημ πνμκζηυ δζάζηδια ηςκ δφμ (2) εηχκ απυ ηδκ διενμιδκία πμο δ
Vodafone-Panafon έπεζ ηαηαζηεί ιέημπμξ ηδξ Δηαζνίαξ ιέζς ηδξ εζζθμνάξ ημο ηθάδμο αοηήξ (εθελήξ ηαθμφιεκδ
ςξ Ζιενμιδκία Απυηηδζδξ) ηαζ (α) 10% ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο
πμο ανπίγεζ ζημ ηέθμξ ημο δεφηενμο έημοξ απυ ηδκ Ζιενμιδκία Απυηηδζδξ ηαζ θήβεζ ζημ ηέθμξ ημο ηνίημο (3μο)
έημοξ απυ ηδκ ίδζα διενμιδκία.
Δπίζδξ, ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ιε ηδκ αοηή ςξ ακςηένς αολδιέκδ απανηία ηαζ πθεζμρδθία δφκαηαζ κα θάαεζ
απυθαζδ βζα ηδκ έβηνζζδ ημο δζηαζχιαημξ πνμαίνεζδξ αβμνάξ ιεημπχκ (stock option plan),
ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο πνμζδζμνζζιμφ ηςκ δζηαζμφπςκ, ηάεε παναπχνδζδ δζηαζχιαημξ δοκάιεζ αοημφ, ημκ
ηνυπμ άζηδζδξ ημο δζηαζχιαημξ ηαζ εκ βέκεζ ημοξ υνμοξ ηδξ πνμζθμνάξ ιεημπχκ βζα ηάεε πνυβναιια
δζηαζςιάηςκ πνμαίνεζδξ αβμνάξ ιεημπχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ εηείκςκ πμο έπμοκ ήδδ εβηνζεεί απυ Γεκζηή
οκέθεοζδ πμο έθααε πχνα πνζκ απυ ηδκ πανμφζα ηνμπμπμίδζδ ηαεχξ επίζδξ βζα ηδκ έβηνζζδ πνμβνάιιαημξ
επακαβμνάξ ιεημπχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ έβηνζζδξ ηδξ οθμπμίδζδξ ηαζ ηςκ υνςκ ηαζ πνμτπμεέζεςκ ημο
πνμβνάιιαημξ πμο έπεζ ήδδ εβηνζεεί απυ ηδκ απυ 26/6/2008 Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνίαξ.
Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ δ Δηαζνία: α) έςξ ηαζ 12.12.2010, διενμιδκία θήλδξ ζζπφμξ ηδξ απυθαζδξ ηδξ απυ 12.12.2008
Δ.Γ.. βζα αβμνά ζδίςκ ιεημπχκ, δεκ πνμέαδ ζηδκ αβμνά ζδίςκ ιεημπχκ ηαζ α) δεκ οθμπμίδζε ημ Πνυβναιια
πμνήβδζδξ ζημ πνμζςπζηυ δζηαζςιάηςκ πνμαίνεζδξ επί ιεημπχκ ηδξ Δηαζνίαξ (stock option plan) πμο απμθάζζζε
απυ 26/6/2008 Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνίαξ. Ζ εκ θυβς απυθαζδ, ιεηά ηδ ζοιπθήνςζδ
δζεηίαξ απυ ηδ θήρδ ηδξ, είκαζ πθέμκ ακεκενβυξ.
9. εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε εηαηξία πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε
αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπκθσληώλ απηώλ
Γεκ οθίζηακηαζ ζοιθςκίεξ, μζ μπμίεξ ηίεεκηαζ ζε ζζπφ, ηνμπμπμζμφκηαζ ή θήβμοκ ζε πενίπηςζδ αθθαβήξ ζημκ
έθεβπμ ηδξ Δηαζνίαξ ηαηυπζκ δδιυζζαξ πνυηαζδξ.
10. Κάζε ζπκθσλία πνπ ε εηαηξία έρεη ζπλάςεη κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ ή κε ην πξνζσπηθό ηεο,
ε νπνία πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απόιπζεο ρσξίο βάζηκν ιόγν ή ηεξκαηηζκό ηεο ζεηείαο
ή ηεο απαζρόιεζεο ηνπο εμαηηίαο ηεο δεκόζηαο πξόηαζεο
Γεκ οπάνπμοκ άθθεξ ζοιθςκίεξ ηδξ Δηαζνίαξ ιε ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ, μζ μπμίεξ κα πνμαθέπμοκ
ηδκ ηαηααμθή απμγδιίςζδξ εζδζηά ζε πενίπηςζδ παναίηδζδξ ή απυθοζδξ πςνίξ αάζζιμ θυβμ ή ηενιαηζζιμφ ηδξ
εδηείαξ ή ηδξ απαζπυθδζήξ ημοξ ελαζηίαξ δδιυζζαξ πνυηαζδξ, ελαζνμοιέκδξ ηδξ ζφιααζδξ ημο Γζεοεφκμκημξ
οιαμφθμο ηδξ Δηαζνίαξ η. Ακηςκίμο Κεναζηάνδ.
Αεήκα 21 Μανηίμο 2011
Ο Πνυεδνμξ ημο Γ..

ςηνάηδξ Κυηηαθδξ
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ
Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Δθέβλαιε ηζξ ζοκδιιέκεξ εηαζνζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνίαξ Hellas online Ζθεηηνμκζηέξ
Δπζημζκςκίεξ ΑΔ ηαζ ηςκ εοβαηνζηχκ ηδξ, πμο απμηεθμφκηαζ απυ ημκ εηαζνζηυ ηαζ εκμπμζδιέκμ ζζμθμβζζιυ ηδξ 31
Γεηειανίμο 2010, ηζξ εηαζνζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ ηαηαζηάζεζξ ζοκμθζημφ εζζμδήιαημξ, ιεηααμθχκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηαζ
ηαιεζαηχκ νμχκ ηδξ πνήζεςξ πμο έθδλε ηδκ διενμιδκία αοηή, ηαεχξ ηαζ πενίθδρδ ζδιακηζηχκ θμβζζηζηχκ πμθζηζηχκ ηαζ
θμζπέξ επελδβδιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δζμίηδζδ είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ εφθμβδ πανμοζίαζδ αοηχκ ηςκ εηαζνζηχκ ηαζ εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ
ηαηαζηάζεςκ ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ, υπςξ αοηά έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ
Δονςπασηή Έκςζδ, υπςξ ηαζ βζα εηείκεξ ηζξ εζςηενζηέξ δζηθείδεξ, πμο δ δζμίηδζδ ηαεμνίγεζ ςξ απαναίηδηεξ, χζηε κα
ηαείζηαηαζ δοκαηή δ ηαηάνηζζδ εηαζνζηχκ ηαζ εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ απαθθαβιέκςκ απυ μοζζχδδ
ακαηνίαεζα, πμο μθείθεηαζ είηε ζε απάηδ είηε ζε θάεμξ.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δζηή ιαξ εοεφκδ είκαζ κα εηθνάζμοιε βκχιδ επί αοηχκ ηςκ εηαζνζηχκ ηαζ εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ιε
αάζδ ημκ έθεβπυ ιαξ. Γζεκενβήζαιε ημκ έθεβπυ ιαξ ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Δθέβπμο. Σα πνυηοπα αοηά απαζημφκ κα
ζοιιμνθςκυιαζηε ιε ηακυκεξ δεμκημθμβίαξ, ηαεχξ ηαζ κα ζπεδζάγμοιε ηαζ δζεκενβμφιε ημκ έθεβπμ ιε ζημπυ ηδκ απυηηδζδ
εφθμβδξ δζαζθάθζζδξ βζα ημ εάκ μζ εηαζνζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ είκαζ απαθθαβιέκεξ απυ μοζζχδδ
ακαηνίαεζα.
Ο έθεβπμξ πενζθαιαάκεζ ηδ δζεκένβεζα δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ απυηηδζδ εθεβηηζηχκ ηεηιδνίςκ, ζπεηζηά ιε ηα πμζά ηαζ ηζξ
βκςζημπμζήζεζξ ζηζξ εηαζνζηέξ ηαζ ηζξ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Οζ επζθεβυιεκεξ δζαδζηαζίεξ ααζίγμκηαζ ζηδκ
ηνίζδ ημο εθεβηηή πενζθαιαακμιέκδξ ηδξ εηηίιδζδξ ηςκ ηζκδφκςκ μοζζχδμοξ ακαηνίαεζαξ ηςκ εηαζνζηχκ ηαζ εκμπμζδιέκςκ
μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, πμο μθείθεηαζ είηε ζε απάηδ είηε ζε θάεμξ. Καηά ηδ δζεκένβεζα αοηχκ ηςκ εηηζιήζεςκ ηζκδφκμο, μ
εθεβηηήξ ελεηάγεζ ηζξ εζςηενζηέξ δζηθείδεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ εφθμβδ πανμοζίαζδ ηςκ εηαζνζηχκ ηαζ
εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ εηαζνίαξ, ιε ζημπυ ημ ζπεδζαζιυ εθεβηηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαηάθθδθςκ βζα ηζξ
πενζζηάζεζξ, αθθά υπζ ιε ζημπυ ηδκ έηθναζδ βκχιδξ επί ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ εζςηενζηχκ δζηθείδςκ ηδξ εηαζνίαξ. Ο
έθεβπμξ πενζθαιαάκεζ επίζδξ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ θμβζζηζηχκ πμθζηζηχκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ ημο
εφθμβμο ηςκ εηηζιήζεςκ πμο έβζκακ απυ ηδ δζμίηδζδ, ηαεχξ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ πανμοζίαζδξ ηςκ εηαζνζηχκ ηαζ
εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.
Πζζηεφμοιε υηζ ηα εθεβηηζηά ηεηιήνζα πμο έπμοιε ζοβηεκηνχζεζ είκαζ επανηή ηαζ ηαηάθθδθα βζα ηδ εειεθίςζδ ηδξ
εθεβηηζηήξ ιαξ βκχιδξ.
Γλώκε
Καηά ηδ βκχιδ ιαξ, μζ ζοκδιιέκεξ εηαζνζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πανμοζζάγμοκ εφθμβα, απυ ηάεε
μοζζχδδ άπμρδ, ηδκ μζημκμιζηή εέζδ ηδξ Δηαζνίαξ Hellas online Ζθεηηνμκζηέξ Δπζημζκςκίεξ ΑΔ ηαζ ηςκ εοβαηνζηχκ αοηήξ
ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010 ηαζ ηδ πνδιαημμζημκμιζηή ημοξ επίδμζδ ηαζ ηζξ ηαιεζαηέξ ημοξ νμέξ βζα ηδ πνήζδ πμο έθδλε
ηδκ διενμιδκία αοηή ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ, υπςξ αοηά έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ
Δονςπασηή Έκςζδ.
Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ
α) ηδκ Έηεεζδ Γζαπείνζζδξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο πενζθαιαάκεηαζ δήθςζδ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, δ μπμία
πανέπεζ ηα πθδνμθμνζαηά ζημζπεία πμο μνίγμκηαζ ζηδκ πανάβναθμ 3δ ημο άνενμο 43α ημο Κ.Ν 2190/1920.
α) Δπαθδεεφζαιε ηδ ζοιθςκία ηαζ ηδκ ακηζζημίπδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ Έηεεζδξ Γζαπείνζζδξ ημο Γζμζηδηζημφ
οιαμοθίμο ιε ηζξ ζοκδιιέκεξ εηαζνζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, ζηα πθαίζζα ηςκ μνζγυιεκςκ απυ ηα
άνενα 43α, 108 ηαζ 37 ημο Κ.Ν. 2190/1920.
Αεήκα, 22 Μανηίμο 2011
Ο Ονηςηυξ Δθεβηηήξ Λμβζζηήξ
ΠνασζβμοςηενπαμοξΚμφπενξ
Ακχκοιδ Δθεβηηζηή Δηαζνεία
Λεςθ. Κδθζζίαξ 268
15232 Υαθάκδνζ
ΑΜ ΟΔΛ 113

Μάνζμξ Φάθηδξ
Αν Μ ΟΔΛ: 38081
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Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ
31 Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

HELLAS ONLINE
Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

Δηήζζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα
Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ («ΓΠΥΑ») βζα ηδκ μζημκμιζηή πνήζδ απυ 1
Ηακμοανίμο έςξ 31 Γεηειανίμο 2010
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Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ
31 Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Ηζνινγηζκόο
Ό κηινο
εκ.

31/12/2010

Δηαηξία

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
Δκζχιαηα πάβζα ζημζπεία

13

233,598,996

238,147,392

183,271,933

189,920,114

Άοθα πενζμοζζαηά ζημζπεία

14

32,703,878

42,405,618

24,351,810

32,493,526

Τπεναλία

15

18,106,938

18,106,938

-

-

Δπεκδφζεζξ ζε εοβαηνζηέξ εηαζνίεξ

16

-

-

60,959,600

61,801,941

Ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ

17

3,169,123

3,626,433

5,357,846

6,111,613

Λμζπέξ ιαηνμπνυεεζιεξ απαζηήζεζξ

20

5,127,784

993,091

5,082,544

945,137

292,706,719

303,279,472

279,023,733

291,272,331

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απμεέιαηα

18

742,417

511,392

742,417

282,563

Διπμνζηέξ απαζηήζεζξ

19

57,943,825

58,788,208

58,725,433

61,330,381

Λμζπέξ αναποπνυεεζιεξ απαζηήζεζξ

20

27,589,199

27,607,917

27,396,591

26,305,436

1,472,137

1,445,544

42,543

85,703

2,094,362

6,784,478

1,781,252

4,961,586

Σνέπμοζεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ
Σαιεζαηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια

21

φκμθμ εκενβδηζημφ

89,841,940

95,137,539

88,688,236

92,965,669

382,548,659

398,417,011

367,711,969

384,238,000

99,548,845

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Μ εημπζηυ ηεθάθαζμ

22

55,996,225

99,548,845

55,996,225

Οθεζθυιεκμ ηεθάθαζμ

22

(9,332,704)

-

(9,332,704)

-

Γζαθμνά απυ έηδμζδ ιεημπχκ οπέν ημ άνηζμ

22

19,295,718

19,295,718

19,295,718

19,295,718

Πμζά έκακηζ αφλδζδξ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο

22

12,000,000

-

12,000,000

-

Λμζπά απμεειαηζηά

23

8,004,422

8,676,483

(625,062)

179,835

(89,277,989)

(109,407,638)

(73,533,612)

(95,651,211)

(3,314,328)

18,113,408

3,800,565

23,373,187

Απμηεθέζιαηα εζξ κέμ
φκμθμ Ηδίςκ Κεθαθαίςκ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Μ αηνμπνυεεζια δάκεζα

24

141,393,441

149,868,734

138,393,441

149,868,734

Μ αηνμπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ πνδιαημδμηζηήξ ιίζεςζδξ

25

1,101,181

2,667,756

1,101,181

2,583,907

Πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα

26

1,241,209

436,312

1,241,209

436,312

Τπμπνεχζεζξ πανμπχκ πνμζςπζημφ θυβς ελυδμο απυ ηδκ οπδνεζία

27

1,324,535

1,032,610

1,200,415

964,925

Έζμδα επμιέκςκ πνήζεςκ

28

13,387,197

4,057,771

11,622,338

1,773,865

Δπζπμνδβήζεζξ

29

20,793,364

21,277,838

20,793,364

21,277,838

179,240,927

179,341,021

174,351,948

176,905,581

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Πνμιδεεοηέξ

30

122,257,670

127,657,632

109,349,822

121,156,974

Βναποπνυεεζια δάκεζα

24

60,609,043

49,497,168

58,609,043

41,672,168

Βναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ πνδιαημδμηζηήξ ιίζεςζδξ

25

1,772,649

3,361,675

1,688,800

3,036,648

Βναποπνυεεζιεξ πνμαθέρεζξ

35

400,000

250,000

250,000

250,000

240,000

100,000

-

-

Σνέπμοζεξ θμνμθμβζηέξ οπμπνεχζεζξ
Λμζπέξ αναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ

31

11,060,926

12,536,326

10,024,114

11,152,397

Δπζπμνδβήζεζξ

29

5,424,913

3,167,554

5,424,913

3,167,554

Έζμδα επμιέκςκ πνήζεςκ

28

4,856,859

4,392,227

4,212,764

3,523,491

206,622,060

200,962,582

189,559,456

183,959,232

φκμθμ οπμπνεχζεςκ

385,862,987

380,303,603

363,911,404

360,864,813

φκμθμ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ

382,548,659

398,417,011

367,711,969

384,238,000

Οζ ζδιεζχζεζξ ζηζξ ζεθίδεξ 34 έςξ 66 απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ αοηχκ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.
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Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο
Ό κηινο

Δηαηξία

εκ. 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Έζμδα

8

200,496,626

160,142,242

190,801,026

146,734,917

Κυζημξ πςθήζεςκ

9

(190,705,079)

(163,128,943)

(186,934,343)

(158,098,014)

9,791,547

(2,986,701)

3,866,683

(11,363,097)

Μηθηό Κέξδνο/(Εεκία)
Άθθα έζμδα εηιεηαθθεφζεςξ

8

11,887,576

5,974,993

16,456,441

11,303,176

Έλμδα δζμζηδηζηήξ θεζημονβίαξ

9

(18,285,079)

(17,352,350)

(16,683,132)

(15,098,261)

Έλμδα ένεοκαξ

9

-

(566,557)

-

(566,557)

Έλμδα δζάεεζδξ

9

(23,628,334)

(21,503,426)

(22,670,342)

(19,293,917)

(20,234,290)

(36,434,041)

(19,030,350)

(35,018,656)

Απνηειέζκαηα Δθκεηάιιεπζεο
Υνδιαημμζημκμιζηά έζμδα

10

4,703

169,692

3,360

157,070

Υνδιαημμζημκμιζηά έλμδα

10

(12,154,840)

(11,064,458)

(11,215,768)

(10,358,608)

(32,384,427)

(47,328,807)

(30,242,758)

(45,220,194)

Εεκίεο πξν Φόξσλ
Φυνμξ εζζμδήιαημξ

11

Καζαξέο Εεκίεο ρξήζεο

(600,048)

6,082,777

(753,767)

5,795,604

(32,984,475)

(41,246,030)

(30,996,525)

(39,424,590)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο
οκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαηνμπήξ εοβαηνζηήξ
Εδιζά εφθμβδξ αλίαξ ακηζζηάειζζδξ ηαιεζαηχκ νμχκ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεο κεηά από θόξνπο

132,836

12,840

(804,897)

(436,312)

(804,897)

-

(436,312)

-

(33,656,536)

(41,669,502)

(31,801,422)

(39,860,902)

(32,984,475)

(41,246,030)

(30,996,525)

(39,424,590)

(33,656,536)

(41,669,502)

(31,801,422)

(39,860,902)

Οη θαζαξέο δεκίεο ρξήζεο θαηαλέκνληαη ζε:
Μ εηυπμοξ ηδξ ιδηνζηήξ
Σα ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα θαηαλέκνληαη ζε:
Μ εηυπμοξ ηδξ ιδηνζηήξ
Εεκίεο αλα κεηνρή
Βαζζηέξ

12

(0.21)

(0.34)

(0.20)

(0.33)

Απμιεζςιέκεξ

12

(0.21)

(0.34)

(0.20)

(0.33)

Οζ ζδιεζχζεζξ ζηζξ ζεθίδεξ 34 έςξ 66 απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ αοηχκ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.
(31)

hellas online
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ
31 Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Όκηινο

εκ.
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Έ λαληη αύμεζεο
κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ

Οθεηιόκελν
Κεθάιαην

Γηαθνξέο από
Απνζεκαηηθό
έθδνζε κεηνρώλ αληηζηάζκηζεο
ππέξ ην άξηην ηακεηαθώλ ξνώλ

Απνζεκαηηθά
θεθάιαηα

Απνηειέζκαηα ύλνιν Iδίσλ
εηο λέν
Κεθαιαίσλ

80,815,385

-

-

4,382,382

-

9,099,955

(118,869,301)

-

-

-

-

-

12,840

-

12,840

-

-

-

-

(436,312)

-

-

(436,312)

Καεανέξ γδιίεξ πνήζδξ

-

-

-

-

-

-

(41,246,030)

(41,246,030)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

-

-

-

-

(436,312)

12,840

(41,246,030)

(41,669,502)

οκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ
Εδιζά εφθμβδξ αλίαξ ακηζζηάειζζδξ ηαιεζαηχκ νμχκ

23

(24,571,579)

Αφλδζδ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο

22

26,938,462

-

-

23,769,231

-

-

-

50,707,693

Αφλδζδ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο απυ ελαβμνά ηθάδμο

22

42,502,691

-

-

(7,971,685)

-

-

-

34,531,006

Έλμδα αολήζεςξ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ιεηά θυνςκ

22

-

-

-

(884,210)

-

-

-

(884,210)

Μ είςζδ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο

22

(50,707,693)

-

-

-

-

-

50,707,693

-

99,548,845

-

-

19,295,718

(436,312)

9,112,795

(109,407,638)

18,113,408
(804,897)

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Εδιζά εφθμβδξ αλίαξ ακηζζηάειζζδξ ηαιεζαηχκ νμχκ

-

-

-

-

(804,897)

-

-

οκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ - ιεηαθμνά ζηα απμηεθέζιαηα

23

-

-

-

-

-

132,836

-

132,836

Καεανέξ γδιίεξ πνήζδξ

-

-

-

-

-

-

(32,984,475)

(32,984,475)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
Οθεζθυιεκμ ηεθάθαζμ

22

-

-

-

-

(804,897)

132,836

(32,984,475)

(33,656,536)

9,332,704

(9,332,704)

12,000,000

-

-

-

-

12,000,000

-

-

-

-

-

-

228,800

228,800

(52,885,324)

-

-

-

-

-

52,885,324

-

55,996,225

(9,332,704)

12,000,000

19,295,718

(1,241,209)

9,245,631

(89,277,989)

(3,314,328)

Γςνεάκ ιεημπέξ
Μ είςζδ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο

22

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Δηαηξία

εκ.
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Εδιζά εφθμβδξ αλίαξ ακηζζηάειζζδξ ηαιεζαηχκ νμχκ

Μεηνρηθό
Κεθάιαην
80,815,385

23

Καεανέξ γδιίεξ πνήζδξ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

Έ λαληη αύμεζεο Γηαθνξέο από
Απνζεκαηηθό
κεηνρηθνύ
έθδνζε κεηνρώλ αληηζηάζκηζεο Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα
θεθαιαίνπ
ππέξ ην άξηην ηακεηαθώλ ξνώλ Κεθάιαηα
εηο λέν

Οθεηιόκελν
Κεθάιαην
-

-

4,382,382

-

ύλνιν Iδίσλ
Κεθαιαίσλ

616,147

(106,934,314)

-

-

-

-

(436,312)

-

-

(21,120,400)
(436,312)

-

-

-

-

-

-

(39,424,590)

(39,424,590)

-

-

-

-

(436,312)

-

(39,424,590)

(39,860,902)

Αφλδζδ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο

22

26,938,462

-

-

23,769,231

-

-

-

50,707,693

Αφλδζδ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο απυ ελαβμνά ηθάδμο

22

42,502,691

-

-

(7,971,685)

-

-

-

34,531,006

Έλμδα αολήζεςξ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ιεηά θυνςκ

22

-

-

-

(884,210)

-

-

-

(884,210)

Μ είςζδ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο

22

(50,707,693)

-

-

-

-

-

50,707,693

-

99,548,845

-

-

19,295,718

(436,312)

616,147

(95,651,211)

23,373,187

-

-

-

-

(804,897)

-

-

(804,897)

-

-

-

-

-

-

(30,996,525)

(30,996,525)

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Εδιζά εφθμβδξ αλίαξ ακηζζηάειζζδξ ηαιεζαηχκ νμχκ

23

Καεανέξ γδιίεξ πνήζδξ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
Οθεζθυιεκμ ηεθάθαζμ

22

Γςνεάκ ιεημπέξ
Μ είςζδ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010

22

-

-

-

-

(804,897)

-

(30,996,525)

(31,801,422)

9,332,704

(9,332,704)

12,000,000

-

-

-

-

12,000,000

-

-

-

-

-

-

228,800

228,800

(52,885,324)

-

-

-

-

-

52,885,324

-

55,996,225

(9,332,704)

12,000,000

19,295,718

(1,241,209)

616,147

(73,533,612)

3,800,565

Οζ ζδιεζχζεζξ ζηζξ ζεθίδεξ 34 έςξ 66 απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ αοηχκ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.
(32)

hellas online
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ
31 Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
Όκηινο

Δηαηξία

εκ. 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Εδιίεξ πνμ θυνςκ

(32,384,427)

(47,328,807)

(30,242,758)

(45,220,194)

44,950,987

Πνμζανιμβέξ βζα:
Απμζαέζεζξ

9

69,023,276

51,847,799

61,034,295

Γςνεάκ ιεημπέξ ζε πνμζςπζηυ

9

228,800

-

228,800

-

11,069

82,387

11,069

82,387

104,137

-

(2,659)

-

-

2,496

-

2,496

-

(92,493)
(9,728)

-

(92,493)
(9,728)

-

12,840

-

-

-

2,284,861

-

2,284,861

Εδιίεξ απυ πχθδζδ εκζχιαηςκ ηαζ αφθςκ πάβζςκ ζημζπείςκ
Εδιίεξ / (ηένδδ) απυ πχθδζδ εοβαηνζηήξ
Απμηίιδζδ πνδιαημμζημκμιζηχκ ζημζπείςκ ζε εφθμβδ αλία ιέζς
απμηεθεζιάηςκ
Κένδδ απυ πχθδζδ πνδιαημμζημκμιζηχκ ζημζπείςκ ζε εφθμβδ αλία
ιέζς απμηεθεζιάηςκ
Κένδδ απυ πχθδζδ επεκδφζεςκ δζαεεζίιςκ πνμξ πχθδζδ

16

οκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ
Γζαβναθέξ αφθςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ

9

Υνδιαημμζημκμιζηά (έζμδα)/έλμδα - ηαεανά

10

12,150,137

10,894,766

11,212,408

10,201,538

Έζμδα απυ επζπμνδβήζεζξ

8

(9,705,116)

(4,976,781)

(9,705,116)

(4,976,781)

39,427,876

12,717,340

32,536,039

7,223,073

Μ εηααμθέξ Κεθαθαίμο ηίκδζδξ
Απμεέιαηα

(459,854)

725,415

(459,854)

618,174

Απαζηήζεζξ

2,380,891

(3,686,183)

3,097,323

(2,926,375)

Τπμπνεχζεζξ

26,947,678

13,566,668

25,043,721

9,749,189

Σακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

68,296,591

23,323,240

60,217,229

14,664,061

Δζζπναπεέκηεξ / (πθδνςεέκηεξ) θυνμζ εζζμδήιαημξ
Πθδνςεέκηεξ ηυημζ
Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Πθδνςιέξ βζα αβμνέξ εκζχιαηςκ ηαζ άοθςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ
Δίζπναλδ απυ πχθδζδ εοβαηνζηήξ (ιείμκ ηαιεζαηά δζαεέζζια)

16

Δζζπνάλεζξ απυ πχθδζδ εκζχιαηςκ ηαζ άοθςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ
Δζζπνάλεζξ απυ πςθήζεζξ πνδιαημμζημκμιζηχκ ζημζπείςκ ζε εφθμβδ
αλία ιέζς απμηεθεζιάηςκ
Αβμνά πνδιαημμζημκμιζηχκ ζημζπείςκ ζε εφθμβδ αλία ιέζς
απμηεθεζιάηςκ
Δζζπναπεέκηεξ ηυημζ
Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δλμθθήζεζξ οπμπνεχζεςκ απυ πνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ

(29,331)

(24,204)

43,160

322,573

(11,568,819)

(10,986,826)

(10,925,149)

(10,394,511)

56,698,441

12,312,210

49,335,240

4,592,123

(78,335,553)

(87,836,062)

(73,627,436)

(80,902,852)

(171,182)

-

845,000

-

287,475

119,700

287,475

119,700

-

400,631

-

400,631
(118,138)

-

(118,138)

-

4,703

169,693

3,360

157,070

(78,214,557)

(87,264,176)

(72,491,601)

(80,343,589)

(3,155,601)

(3,880,445)

(2,830,574)

(3,571,394)

Δζζπναπεείζεξ επζπμνδβήζεζξ

29

5,757,064

20,923,816

5,757,064

20,923,816

Δίζπναλδ έκακηζ αφλδζδξ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο

22

12,000,000

-

12,000,000

-

Δζζπνάλεζξ απυ αφλδζδ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο

22

-

50,707,693

-

50,707,693

Έλμδα αολήζεςξ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο

(412,045)

(1,084,843)

(412,045)

(1,084,843)

Γάκεζα ακαθδθεέκηα

5,971,122

20,700,000

5,796,122

20,700,000

Απμπθδνςιή δακεζζιμφ

(3,334,540)

(10,696,506)

(334,540)

(10,571,506)

Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

16,826,000

76,669,715

19,976,027

77,103,766

Καζαξή (κείσζε)/αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

(4,690,116)

1,717,749

(3,180,334)

1,352,300

Υνδιαηζηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια αοηχκ ζηδκ ανπή ηδξ πνήζδξ

6,784,478

5,066,729

4,961,586

3,609,286

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο

2,094,362

6,784,478

1,781,252

4,961,586

Οζ ζδιεζχζεζξ ζηζξ ζεθίδεξ 34 έςξ 66 απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ αοηχκ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.
(33)

hellas online
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ
31 Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
1.

Γεληθά

Ζ hellas online είκαζ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ πανυπμοξ οπδνεζζχκ ζηαεενχκ ηδθεπζημζκςκζχκ ζηδκ
Δθθάδα, δζαεέημκηαξ έκα εονφ θάζια οπδνεζζχκ θςκήξ, πνυζααζδξ ζημ δζαδίηηομ ηαζ οπδνεζζχκ πνμζηζεέιεκδξ
αλίαξ ηαζ πμθοιέζςκ. H hellas online έπεζ έκα ζδζυηηδημ δίηηομ μπηζηχκ ζκχκ ιε εηηεηαιέκμ ιδηνμπμθζηζηυ
δίηηομ ζηδκ Αεήκα ηαζ Αηηζηή, αθθά ηαζ ζε ιεβάθεξ πυθεζξ ηδξ Δθθάδαξ υπςξ Θεζζαθμκίηδ, Λάνζζα ηθπ, ηαεχξ
ηαζ ιε εεκζηυ ημνιυ πμο δζαζοκδέεζ ηζξ πυθεζξ αοηέξ. Δπζπθέμκ, πνμζθένεζ ζε υθμοξ ημοξ εηαζνζημφξ ηδξ πεθάηεξ
ακαααειζζιέκεξ οπδνεζίεξ internet ιε ορδθέξ ηαπφηδηεξ ιέζς ηεπκμθμβζχκ metro-Ethernet, ιζζεςιέκεξ βναιιέξ
πμκδνζηήξ, FTTB ηαζ SHDSL.
Ζ hellas online είκαζ εοβαηνζηή ηδξ εηαζνίαξ Ηntracom Holdings ΑΔ, δ μπμία είκαζ εζζδβιέκδ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ
Αεδκχκ.
Ζ έδνα ηδξ Δηαζνίαξ είκαζ δ μδυξ Αδνζακείμο 2 & Παπαδά ζηδκ Αεήκα. Ζ δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ ηδξ Δηαζνίαξ
είκαζ δ www.hol.gr.
Οζ εηήζζεξ εκμπμζδιέκεξ ηαζ εηαζνζηέξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ έπμοκ εβηνζεεί απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ
Δηαζνίαξ ζηζξ 21 Μανηίμο 2011 ηαζ ηεθμφκ οπυ ηδκ έβηνζζδ ηδξ Σαηηζηήξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηςκ ιεηυπςκ.

2.

Πιαίζην θαηάξηηζεο

Οζ πανμφζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πενζθαιαάκμοκ ηζξ εηαζνζηέξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ hellas online
(«δ Δηαζνία») ηαζ ηζξ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ ηςκ εοβαηνζηχκ ηδξ Αηηζηέξ
Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ ηαζ Unibrain Inc. (ιαγί «μ ιζθμξ» ή «hellas online»), βζα ηδ πνήζδ πμο έθδλε ηδκ 31
Γεηειανίμο 2010. Οζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ έπμοκ ζοκηαπεεί ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα
Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ («ΓΠΥΑ»), υπςξ έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.
Οζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ έπμοκ ζοκηαπεεί ιε αάζδ ηδκ ανπή ημο ζζημνζημφ ηυζημοξ, υπςξ έπεζ ηνμπμπμζδεεί
απυ ηδκ επακεηηίιδζδ ηςκ πανάβςβςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ιέζςκ.
Ζ εημζιαζία ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ
(ΓΠΥΑ) απαζηεί ηδ πνήζδ μνζζιέκςκ ζδιακηζηχκ θμβζζηζηχκ εηηζιήζεςκ ηαζ ηδκ άζηδζδ ηνίζδξ απυ ηδ
Γζμίηδζδ ζηδ δζαδζηαζία εθανιμβήξ ηςκ θμβζζηζηχκ ανπχκ. Δπίζδξ απαζηείηαζ δ πνήζδ οπμθμβζζιχκ ηαζ
οπμεέζεςκ πμο επδνεάγμοκ ηα ακαθενεέκηα πμζά ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ, ηδ
βκςζημπμίδζδ εκδεπυιεκςκ απαζηήζεςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ
ηαζ ηα ακαθενεέκηα πμζά εζυδςκ ηαζ ελυδςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ οπυ ακαθμνά. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ
αοημί μζ οπμθμβζζιμί ααζίγμκηαζ ζηδκ ηαθφηενδ δοκαηή βκχζδ ηδξ Γζμίηδζδξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηνέπμοζεξ
ζοκεήηεξ ηαζ εκένβεζεξ, ηα πναβιαηζηά απμηεθέζιαηα ιπμνεί ηεθζηά κα δζαθένμοκ απυ αοημφξ ημοξ
οπμθμβζζιμφξ. Οζ πενζμπέξ πμο αθμνμφκ πενίπθμηεξ ζοκαθθαβέξ ηαζ ειπενζέπμοκ ιεβάθμ ααειυ
οπμηεζιεκζηυηδηαξ, ή μζ οπμεέζεζξ ηαζ εηηζιήζεζξ πμο είκαζ ζδιακηζηέξ βζα ηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ
ακαθένμκηαζ ζηδ διείςζδ 6.
Οζ θμβζζηζηέξ ανπέξ πμο έπμοκ εθανιμζηεί ζηδκ εημζιαζία ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηςκ εοβαηνζηχκ είκαζ
μιμζυιμνθεξ ιε αοηέξ πμο έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δηαζνία.
Πξόηππα ππνρξεσηηθά γηα ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2010
ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη
Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Σμ ακαεεςνδιέκμ ΓΠΥΑ 3 εζζάβεζ ιζα ζεζνά αθθαβχκ ζημ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ ζοκεκχζεςκ επζπεζνήζεςκ μζ μπμίεξ
εα επδνεάζμοκ ημ πμζυ ηδξ ακαβκςνζζεείζαξ οπεναλίαξ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακαθενυιεκδξ πενζυδμο ζηδκ μπμία
πναβιαημπμζείηαζ δ απυηηδζδ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηα ιεθθμκηζηά απμηεθέζιαηα. Αοηέξ μζ αθθαβέξ πενζθαιαάκμοκ ηδκ
ελμδμπμίδζδ δαπακχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ απυηηδζδ ηαζ ηδκ ακαβκχνζζδ ιεηαβεκέζηενςκ ιεηααμθχκ ζηδκ
εφθμβδ αλία ημο εκδεπυιεκμο ηζιήιαημξ (“contingent consideration”) ζηα απμηεθέζιαηα. Σμ ηνμπμπμζδιέκμ ΓΛΠ
27 απαζηεί ζοκαθθαβέξ πμο μδδβμφκ ζε αθθαβέξ πμζμζηχκ ζοιιεημπήξ ζε εοβαηνζηή κα ηαηαπςνμφκηαζ ζηδκ
ηαεανή εέζδ. Σμ ηνμπμπμζδιέκμ πνυηοπμ ιεηααάθθεζ ημ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ βζα ηζξ γδιίεξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ
απυ εοβαηνζηή εηαζνία ηαεχξ ηαζ ηδξ απχθεζαξ ημο εθέβπμο εοβαηνζηήξ. Δπζπθέμκ, δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα επζθμβήξ,
ζε ηάεε ζοκέκςζδ επζπεζνήζεςκ, μ απμηηχκ κα επζιεηνά ηοπυκ ιδ εθέβπμοζα ζοιιεημπή ζημκ απμηηχιεκμ είηε
ζηδκ εφθμβδ αλία είηε ζημ ακαθμβζηυ πμζμζηυ ημοξ επί ηδξ ιδ εθέβπμοζαξ ζοιιεημπήξ, ηςκ ηαεανχκ
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ακαβκςνίζζιςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ημο απμηηχιεκμο. Ο ιζθμξ εθανιυγεζ αοηέξ ηζξ αθθαβέξ απυ ηδκ 1δ
Ηακμοανίμο 2010 πςνίξ ηαιία επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ.
ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ»
ημπυξ ηδξ ηνμπμπμίδζδξ είκαζ κα απμζαθδκίζεζ ημ πεδίμ εθανιμβήξ ημο ΓΠΥΑ 2 ηαζ ημ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ βζα
ηζξ αιμζαέξ πμο ελανηχκηαζ απυ ηδκ αλία ηδξ ιεημπήξ ηαζ δζαηακμκίγμκηαζ ημζξ ιεηνδημίξ ζηζξ εκμπμζδιέκεξ ή
αημιζηέξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ μζημκμιζηήξ μκηυηδηαξ πμο θαιαάκεζ αβαεά ή οπδνεζίεξ, υηακ δ
μζημκμιζηή μκηυηδηα δεκ έπεζ ηαιία οπμπνέςζδ κα ελμθθήζεζ ηζξ αιμζαέξ πμο ελανηχκηαζ απυ ηδκ αλία ηςκ
ιεημπχκ. Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή δεκ επδνεάγεζ ηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο Οιίθμο.
ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε»
Ζ πανμφζα ηνμπμπμίδζδ απμζαθδκίγεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα έπνεπε κα εθανιυγμκηαζ, ζε ζοβηεηνζιέκεξ
πενζπηχζεζξ, μζ ανπέξ πμο ηαεμνίγμοκ ηαηά πυζμ έκαξ ακηζζηαειζγυιεκμξ ηίκδοκμξ ή ηιήια ηςκ ηαιεζαηχκ νμχκ
ειπίπηεζ ζημ πεδίμ εθανιμβήξ ηδξ θμβζζηζηήξ ακηζζηάειζζδξ. Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή δεκ επδνέαζε ηζξ μζημκμιζηέξ
ηαηαζηάζεζξ ημο Οιίθμο.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 2009 ηνπ ΓΛΠ
(πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ)
Οζ παναηάης ηνμπμπμζήζεζξ πενζβνάθμοκ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ αθθαβέξ πμο οπεζζένπμκηαζ ζηα ΓΠΥΑ ςξ
επαηυθμοεμ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο εηήζζμο πνμβνάιιαημξ αεθηζχζεςκ ημο ΓΛΠ πμο δδιμζζεφηδηε ημκ
Απνίθζμ 2009. Οζ παναηάης ηνμπμπμζήζεζξ ζζπφμοκ βζα ηδ πνήζδ 2010. Δπίζδξ, εθυζμκ δεκ ακαθένεηαζ
δζαθμνεηζηά, μζ ηνμπμπμζήζεζξ αοηέξ δεκ ακαιέκεηαζ κα έπμοκ ζδιακηζηή επίπηςζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ
ημο Οιίθμο.
ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ»
Ζ ηνμπμπμίδζδ πανέπεζ δζεοηνζκίζεζξ υζμκ αθμνά ηδκ βκςζημπμίδζδ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ηα πενζμοζζαηά
ζημζπεία ημο ημιέα.
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Ζ ηνμπμπμίδζδ πανέπεζ δζεοηνζκίζεζξ υηζ μ πζεακυξ δζαηακμκζζιυξ ιζαξ οπμπνέςζδξ ιε ηδκ έηδμζδ
ζοιιεημπζηχκ ηίηθςκ δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ ηαηάηαλή ηδξ ςξ ηοηθμθμνμφκ ή ιδ ηοηθμθμνμφκ ζημζπείμ.
ΓΛΠ 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ»
Ζ ηνμπμπμίδζδ απαζηεί υηζ ιυκμ μζ δαπάκεξ πμο ηαηαθήβμοκ ζε έκα ακαβκςνζζιέκμ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ ζηδκ
ηαηάζηαζδ ηδξ μζημκμιζηήξ εέζδξ ιπμνμφκ κα ηαηαηάζζμκηαζ ςξ επεκδοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ.
ΓΛΠ 17 «Μηζζώζεηο»
Ζ ηνμπμπμίδζδ πανέπεζ δζεοηνζκίζεζξ ςξ πνμξ ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ ιζζεχζεςκ βδπέδςκ ηαζ ηηζνίςκ ςξ
πνδιαημδμηζηέξ ή θεζημονβζηέξ ιζζεχζεζξ.
ΓΛΠ 18 «Έζνδα»
Ζ ηνμπμπμίδζδ πανέπεζ πνυζεεηδ ηαεμδήβδζδ ζπεηζηά ιε ημκ ηαεμνζζιυ ςξ πνμξ ημ ακ δ μζημκμιζηή μκηυηδηα
εκενβεί ςξ πναηημνεουιεκμξ/εκημθέαξ ή πνάηημναξ.
ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ»
Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ δ ιεβαθφηενδ ιμκάδα δδιζμονβίαξ ηαιεζαηχκ νμχκ ζηδκ μπμία πνέπεζ κα
επζιενζζηεί δ οπεναλία βζα ημοξ ζημπμφξ ημο εθέβπμο απμιείςζδξ είκαζ έκαξ θεζημονβζηυξ ημιέαξ υπςξ μνίγεηαζ
απυ ηδκ πανάβναθμ 5 ημο ΓΠΥΑ 8 (δδθαδή πνζκ απυ ηδ ζοβηέκηνςζδ/άενμζζδ ηςκ ημιέςκ).
ΓΛΠ 38 «Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία»
Οζ ηνμπμπμζήζεζξ δζεοηνζκίγμοκ (α) ηζξ απαζηήζεζξ ζφιθςκα ιε ημ ΓΠΥΑ 3 (ακαεεςνδιέκμ) υζμκ αθμνά ημ
θμβζζηζηυ πεζνζζιυ ηςκ άτθςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πμο απμηηήεδηακ ζε ιία ζοκέκςζδ επζπεζνήζεςκ ηαζ (α)
ηδκ πενζβναθή ηςκ ιεευδςκ απμηίιδζδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ απυ ηζξ μζημκμιζηέξ μκηυηδηεξ ηαηά ηδκ
επζιέηνδζδ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ηςκ άτθςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πμο απμηηήεδηακ ζε ιία ζοκέκςζδ
επζπεζνήζεςκ ηαζ δεκ δζαπναβιαηεφμκηαζ ζε εκενβέξ αβμνέξ.
ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε»
Οζ ηνμπμπμζήζεζξ αθμνμφκ (α) δζεοηνζκίζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηονχζεςκ/πνμζηίιςκ απυ
πνμπθδνςιή δακείςκ ςξ πανάβςβα ζηεκά ζοκδεδειέκα ιε ημ ηφνζμ ζοιαυθαζμ, (α) ημ πεδίμ απαθθαβήξ βζα ηζξ
ζοιαάζεζξ ζοκέκςζδξ επζπεζνήζεςκ ηαζ (β) δζεοηνζκίζεζξ υηζ ηα ηένδδ ή γδιζέξ απυ ακηζζηάειζζδ ηαιεζαηχκ
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νμχκ ιζαξ πνμζδμηχιεκδξ ζοκαθθαβήξ πνέπεζ κα επακαηαλζκμιδεμφκ απυ ηα ίδζα ηεθάθαζα ζηα απμηεθέζιαηα
ζηδκ πενίμδμ ηαηά ηδκ μπμία δ ακηζζηαειζγυιεκδ πνμζδμηχιεκδ ηαιεζαηή νμή επδνεάγεζ ηα απμηεθέζιαηα.
Πξόηππα/Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηνλ
Όκηιν
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά
ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2013)
Σμ ΓΠΥΑ 9 απμηεθεί ημ πνχημ ιένμξ ηδξ πνχηδξ θάζδξ ζημ ένβμ ημο ΓΛΠ (οιαμφθζμ Γζεεκχκ Λμβζζηζηχκ
Πνμηφπςκ) βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημο ΓΛΠ 39. Σμ ΓΛΠ ζημπεφεζ κα επεηηείκεζ ημ ΓΠΥΑ 9 ηαηά ηδ δζάνηεζα
ημο 2010 έηζζ χζηε κα πνμζηεεμφκ κέεξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ ηαλζκυιδζδ ηαζ ηδκ επζιέηνδζδ ηςκ
πνδιαημμζημκμιζηχκ οπμπνεχζεςκ, ηδκ απμακαβκχνζζδ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ιέζςκ, ηδκ απμιείςζδ ηδξ
αλίαξ, ηαζ ηδ θμβζζηζηή ακηζζηάειζζδξ. Σμ ΓΠΥΑ 9 μνίγεζ υηζ υθα ηα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία
επζιεηνχκηαζ ανπζηά ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ ζοκ, ζηδκ πενίπηςζδ εκυξ πνδιαημμζημκμιζημφ πενζμοζζαημφ
ζημζπείμο πμο δεκ είκαζ ζηδκ εφθμβδ αλία ιέζς ηςκ απμηεθεζιάηςκ, ζοβηεηνζιέκα ηυζηδ ζοκαθθαβχκ. Ζ
ιεηαβεκέζηενδ επζιέηνδζδ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ βίκεηαζ είηε ζημ απμζαεζιέκμ
ηυζημξ είηε ζηδκ εφθμβδ αλία ηαζ ελανηάηαζ απυ ημ επζπεζνδιαηζηυ ιμκηέθμ ηδξ μζημκμιζηήξ μκηυηδηαξ ζπεηζηά
ιε ηδ δζαπείνζζδ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηςκ ζοιααηζηχκ ηαιεζαηχκ νμχκ ημο
πνδιαημμζημκμιζημφ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο. Σμ ΓΠΥΑ 9 απαβμνεφεζ επακαηαλζκμιήζεζξ, εηηυξ απυ ζπάκζεξ
πενζπηχζεζξ πμο ημ επζπεζνδιαηζηυ ιμκηέθμ ηδξ μζημκμιζηήξ μκηυηδηαξ αθθάλεζ, ηαζ ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ
δ μζημκμιζηή μκηυηδηα απαζηείηαζ κα επακαηαλζκμιήζεζ ιεθθμκηζηά ηα επδνεαγυιεκα πνδιαημμζημκμιζηά
πενζμοζζαηά ζημζπεία. φιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ημο ΓΠΥΑ 9, υθεξ μζ επεκδφζεζξ ζε ζοιιεημπζημφξ ηίηθμοξ πνέπεζ
κα επζιεηνχκηαζ ζε εφθμβδ αλία. Δκημφημζξ, δ δζμίηδζδ έπεζ ηδκ επζθμβή κα πανμοζζάγεζ ζηα θμζπά ζοκμθζηά
έζμδα ηα πναβιαημπμζδεέκηα ηαζ ιδ πναβιαημπμζδεέκηα ηένδδ ηαζ γδιζέξ εφθμβδξ αλίαξ ζοιιεημπζηχκ ηίηθςκ
πμο δεκ ηαηέπμκηαζ πνμξ ειπμνζηή εηιεηάθθεοζδ. Αοηυξ μ πνμζδζμνζζιυξ βίκεηαζ ηαηά ηδκ ανπζηή ακαβκχνζζδ
βζα ηάεε έκα πνδιαημμζημκμιζηυ ιέζμ λεπςνζζηά ηαζ δεκ ιπμνεί κα αθθάλεζ. Σα ηένδδ ηαζ μζ γδιζέξ εφθμβδξ
αλίαξ δεκ ιεηαθένμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ιεηαβεκέζηενα, εκχ ηα έζμδα απυ ιενίζιαηα εα ζοκεπίζμοκ κα
ακαβκςνίγμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα. Σμ ΓΠΥΑ 9 ηαηανβεί ηδκ ελαίνεζδ ηδξ επζιέηνδζδξ ζε ηυζημξ βζα ηζξ ιδ
εζζδβιέκεξ ιεημπέξ ηαζ ηα πανάβςβα ζε ιδ εζζδβιέκεξ ιεημπέξ, αθθά πανέπεζ ηαεμδήβδζδ βζα ημ πυηε ημ ηυζημξ
ιπμνεί κα είκαζ ακηζπνμζςπεοηζηή εηηίιδζδ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ. Ο ιζθμξ ανίζηεηαζ ζηδ δζαδζηαζία εηηίιδζδξ
ηδξ επίδναζδξ ημο ΓΠΥΑ 9 ζηζξ μζημκμιζηέξ ημο ηαηαζηάζεζξ. Σμ ΓΠΥΑ 9 δεκ ιπμνεί κα εθανιμζηεί κςνίηενα
απυ ημκ ιζθμ δζυηζ δεκ έπεζ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. Μυκμ υηακ οζμεεηδεεί, μ ιζθμξ εα
απμθαζίζεζ εάκ εα εθανιυζεζ ημ ΓΠΥΑ 9 κςνίηενα απυ ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2013.
ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» (εθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ
πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2011)
Ζ πανμφζα ηνμπμπμίδζδ επζπεζνεί κα ιεζχζεζ ηζξ βκςζημπμζήζεζξ ηςκ ζοκαθθαβχκ ακάιεζα ζε ζοκδεδειέκα
ιένδ δδιμζίμο (government-related entities) ηαζ κα απμζαθδκίζεζ ηδκ έκκμζα ημο ζοκδεδειέκμο ιένμοξ.
οβηεηνζιέκα, ηαηανβείηαζ δ οπμπνέςζδ ηςκ ζοκδεδειέκςκ ιενχκ δδιμζίμο κα βκςζημπμζήζμοκ ηζξ
θεπημιένεζεξ υθςκ ηςκ ζοκαθθαβχκ ιε ημ δδιυζζμ ηαζ ιε άθθα ζοκδεδειέκα ιένδ δδιμζίμο, απμζαθδκίγεζ ηαζ
απθμπμζεί ημκ μνζζιυ ημο ζοκδεδειέκμο ιένμοξ ηαζ επζαάθθεζ ηδκ βκςζημπμίδζδ υπζ ιυκμ ηςκ ζπέζεςκ, ηςκ
ζοκαθθαβχκ ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ ακάιεζα ζηα ζοκδεδειέκα ιένδ αθθά ηαζ ηςκ δεζιεφζεςκ ηυζμ ζηζξ αημιζηέξ
υζμ ηαζ ζηζξ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Ο ιζθμξ εα εθανιυζεζ αοηέξ ηζξ αθθαβέξ απυ ηδκ διένα πμο
ηίεεκηαζ ζε εθανιμβή. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ηνμπμπμίδζδ δεκ ακαιέκεηαζ κα έπεζ επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ
ημο Οιίθμο.
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ
πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Φεανμοανίμο 2010)
Ζ πανμφζα ηνμπμπμίδζδ πανέπεζ επελδβήζεζξ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μνζζιέκα δζηαζχιαηα πνέπεζ κα
ηαλζκμιδεμφκ. οβηεηνζιέκα, δζηαζχιαηα, δζηαζχιαηα πνμαίνεζδξ ή δζηαζχιαηα αβμνάξ ιεημπήξ βζα ηδκ
απυηηδζδ ζοβηεηνζιέκμο ανζειμφ ζδίςκ ζοιιεημπζηχκ ηίηθςκ ηδξ μζημκμιζηήξ μκηυηδηαξ βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ
πμζυ μπμζμοδήπμηε κμιίζιαημξ απμηεθμφκ ζοιιεημπζημφξ ηίηθμοξ εάκ δ μζημκμιζηή μκηυηδηα πνμζθένεζ αοηά ηα
δζηαζχιαηα, δζηαζχιαηα πνμαίνεζδξ ή δζηαζχιαηα αβμνάξ ιεημπήξ ακαθμβζηά ζε υθμοξ ημοξ οθζζηάιεκμοξ
ιεηυπμοξ ηδξ ίδζαξ ηαηδβμνίαξ ηςκ ζδίςκ, ιδ παναβχβςκ, ζοιιεημπζηχκ ηίηθςκ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ηνμπμπμίδζδ
δεκ ακαιέκεηαζ κα έπεζ επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο Οιίθμο.
ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ημοθίμο
2011)
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Ζ πανμφζα ηνμπμπμίδζδ πανέπεζ ηζξ βκςζημπμζήζεζξ βζα ιεηααζααζιέκα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία
πμο δεκ έπμοκ απμακαβκςνζζηεί ελ’μθμηθήνμο ηαεχξ ηαζ βζα ιεηααζααζιέκα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά
ζημζπεία πμο έπμοκ απμακαβκςνζζηεί ελ’μθμηθήνμο αθθά βζα ηα μπμία μ ιζθμξ έπεζ ζοκεπζγυιεκδ ακάιεζλδ.
Πανέπεζ επίζδξ ηαεμδήβδζδ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ απαζημφιεκςκ βκςζημπμζήζεςκ. Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή δεκ έπεζ
αηυιδ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 2010 ηνπ ΓΛΠ
(πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ)
Οζ παναηάης ηνμπμπμζήζεζξ πενζβνάθμοκ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ αθθαβέξ πμο οπεζζένπμκηαζ ζηα ΓΠΥΑ ςξ
επαηυθμοεμ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο εηήζζμο πνμβνάιιαημξ αεθηζχζεςκ ημο ΓΛΠ πμο δδιμζζεφηδηε ημκ Μάζμ
2010. Οζ παναηάης ηνμπμπμζήζεζξ, εθυζμκ δεκ μνίγεηαζ δζαθμνεηζηά, ζζπφμοκ βζα ηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ
πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2011. Δπίζδξ, εθυζμκ δεκ ακαθένεηαζ δζαθμνεηζηά, μζ
ηνμπμπμζήζεζξ αοηέξ δεκ ακαιέκεηαζ κα έπμοκ ζδιακηζηή επίπηςζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο Οιίθμο.
ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Οζ ηνμπμπμζήζεζξ πανέπμοκ επζπνυζεεηεξ δζεοηνζκίζεζξ ζπεηζηά ιε: (α) ζοιθςκίεξ εκδεπυιεκμο ηζιήιαημξ πμο
πνμηφπημοκ απυ ζοκεκχζεζξ επζπεζνήζεςκ ιε διενμιδκίεξ απυηηδζδξ πμο πνμδβμφκηαζ ηδξ εθανιμβήξ ημο
ΓΠΥΑ 3 (2008), (α) ηδκ επζιέηνδζδ ηδξ ιδ εθέβπμοζαξ ζοιιεημπήξ, ηαζ (β) θμβζζηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ
ζοκαθθαβχκ πθδνςιήξ πμο ααζίγμκηαζ ζε αλίεξ ιεημπχκ ηαζ πμο απμηεθμφκ ιένμξ ιζαξ επζπεζνδιαηζηήξ
ζοκέκςζδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ επζανααεφζεςκ πμο ααζίγμκηαζ ζε αλίεξ ιεημπχκ ηαζ πμο δεκ
ακηζηαηαζηάεδηακ ή εημφζζα ακηζηαηαζηάεδηακ.
ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Οζ ηνμπμπμζήζεζξ πενζθαιαάκμοκ πμθθαπθέξ δζεοηνζκίζεζξ
πνδιαημμζημκμιζηχκ ιέζςκ.

ζπεηζηά

ιε

ηζξ

βκςζημπμζήζεζξ

ηςκ

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ μζ μζημκμιζηέξ μκηυηδηεξ ιπμνμφκ κα πανμοζζάγμοκ ηδκ ακάθοζδ ηςκ
ζοζηαηζηχκ ζημζπείςκ ηςκ θμζπχκ ζοκμθζηχκ εζυδςκ είηε ζηδκ ηαηάζηαζδ ιεηααμθχκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ είηε ζηζξ
ζδιεζχζεζξ.
ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ μζ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 ηαζ ΓΛΠ 31 πμο απμννέμοκ απυ ηδκ
ακαεεχνδζδ ημο ΓΛΠ 27 (2008) πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ ιεθθμκηζηά.
ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Ζ ηνμπμπμίδζδ δίκεζ ιεβαθφηενδ έιθαζδ ζηζξ ανπέξ βκςζημπμίδζδξ πμο πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ ζε ζπέζδ ιε
ζδιακηζηά βεβμκυηα ηαζ ζοκαθθαβέξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ιεηααμθχκ ακαθμνζηά ιε επζιεηνήζεζξ ζηδκ
εφθμβδ αλία, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ακάβηδ επζηαζνμπμίδζδξ ηςκ ζπεηζηχκ πθδνμθμνζχκ απυ ηδκ πζμ πνυζθαηδ εηήζζα
έηεεζδ.

3.

πλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα

Οζ πανμφζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ έπμοκ εημζιαζεεί ιε αάζδ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ ημο Οιίθμο κα
δζαηδνδεεί ςξ ζοκεπζγυιεκδ δναζηδνζυηδηα.
Ζ εβηονυηδηα βζα ηδκ παναδμπή ηδξ ζοκεπζγυιεκδξ δναζηδνζυηδηαξ ελανηάηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ηδκ επζηοπή
πνμζπάεεζα ηδξ Γζμίηδζδξ κα δζαζθαθίζεζ επζπνυζεεηδ πνδιαημδυηδζδ βζα κα ηαθφρεζ ηζξ ζοκεπείξ ακάβηεξ ημο
Οιίθμο ζημ μναηυ ιέθθμκ.
H Intracom Holdings ΑΔ έπεζ δεζιεοηεί κα ζοκεπίζεζ ηδκ μζημκμιζηή οπμζηήνζλδ ηδξ Δηαζνίαξ, ςξ εββοήηνζα βζα
ημ ζφκμθμ ημο δακεζζιμφ ή/ηαζ ηδκ πανμπή πνυζεεηδξ πνδιαημδυηδζδξ πμο ιπμνεί κα είκαζ απαναίηδηδ οπυ ηζξ
πενζζηάζεζξ, έςξ υημο δ Δηαζνία κα είκαζ ζε εέζδ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ πνδιαημδμηζηέξ οπμπνεχζεζξ ηδξ ζηα
πθαίζζα ηςκ ζοκήεςκ ζοκαθθαβχκ ηδξ ζημ άιεζμ ιέθθμκ.
Ζ Δηαζνία είκαζ ζε δζαδζηαζία αφλδζδξ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ιε ηαηααμθή ιεηνδηχκ ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ
ηδξ αναποπνυεεζιδξ ηδξ νεοζηυηδηαξ. Καηά ηδ πνήζδ 2010 έπεζ εζζπναπεεί ημ πμζυ ηςκ €12 εη. απυ ηδκ
Intracom Holdings έκακηζ ιεθθμκηζηήξ αφλδζδξ (αθέπε δι. 22). Δπίζδξ δ Δηαζνία εζζέπναλε ημ πμζυ ηςκ €5.7
εη. απυ επζδμηήζεζξ επεκδοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ακαιέκεηαζ δ είζπναλδ πμζμφ €5.7 εκηυξ ημο 2011.
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Γεδμιέκδξ ηδξ ζοκεπμφξ μζημκμιζηήξ ζηήνζλδξ ημο Οιίθμο απυ ημκ ηφνζμ ιέημπμ δ Γζμίηδζδ εηηζιά υηζ δ
ηαηάνηζζδ ηςκ μζημκμιζηχκ αοηχκ πθδνμθμνζχκ ζηδ αάζδ ηδξ ζοκεπζγυιεκδξ δναζηδνζυηδηαξ είκαζ μνεή. Ζ
Γζμίηδζδ εηηζιά υηζ μζ ιεθθμκηζηέξ ηαιεζαηέξ νμέξ ημο Οιίθμο εα πανμοζζάζμοκ ζδιακηζηή αεθηίςζδ
ιεζμπνυεεζια ηαζ ιαηνμπνυεεζια, αθμφ πνμδβμοιέκςξ μθμηθδνςεεί δ θάζδ ηδξ ακάπηολδξ ζηδκ μπμία
ανίζηεηαζ ηχνα.

4.

Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο

4.1 Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλελώζεηο
Οζ επζπεζνδιαηζηέξ ζοκεκχζεζξ θμβζζηζημπμζμφκηαζ αάζεζ ηδξ ιεευδμο ελαβμνάξ. Σμ ηυζημξ ηηήζδξ είκαζ δ
εφθμβδ αλία ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πμο δυεδηακ, ηςκ ιεημπχκ πμο εηδυεδηακ ηαζ ηςκ οπμπνεχζεςκ πμο
ακαθήθεδηακ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηδξ ακηαθθαβήξ. Σοπυκ ηυζηδ άιεζα ζοκδεδειέκα ιε ηδ ζοκαθθαβή
ηαηαπςνμφκηαζ ςξ έλμδα ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ πνήζδξ. Σα πενζμοζζαηά ζημζπεία, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ άοθςκ
πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ, οπμπνεχζεζξ ηαζ εκδεπυιεκεξ οπμπνεχζεζξ πμο απμηηχκηαζ ζε ιία ελαβμνά
επζιεηνχκηαζ ηαηά ηδκ ελαβμνά ζηζξ εφθμβεξ αλίεξ ημοξ ακελανηήηςξ ημο πμζμζημφ ζοιιεημπήξ. Σμ ηυζημξ
ελαβμνάξ πένακ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ηςκ επί ιένμοξ ζημζπείςκ πμο απμηηήεδηακ, ηαηαπςνείηαζ ςξ οπεναλία. Ακ ημ
ζοκμθζηυ ηυζημξ ηδξ ελαβμνάξ είκαζ ιζηνυηενμ απυ ηδκ εφθμβδ αλία ηςκ επί ιένμοξ ζημζπείςκ πμο απμηηήεδηακ,
δ δζαθμνά ηαηαπςνείηαζ άιεζα ζηα απμηεθέζιαηα.
Οζ εοβαηνζηέξ, μζ μπμίεξ είκαζ μζ επζπεζνήζεζξ ζηζξ μπμίεξ μ ιζθμξ ηαηέπεζ, άιεζα ή έιιεζα, πενζζζυηενμ απυ
50% ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ιε δζηαίςια ρήθμο ή έπεζ έθεβπμ ζηζξ πνδιαημμζημκμιζηέξ ή θεζημονβζηέξ
πμθζηζηέξ, εκμπμζμφκηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ μθζηήξ εκμπμίδζδξ. Ζ φπανλδ ηοπυκ δοκδηζηχκ δζηαζςιάηςκ ρήθμο ηα
μπμία ιπμνμφκ κα αζηδεμφκ ηαηά ημκ πνυκμ ζφκηαλδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, θαιαάκεηαζ οπυρδ
πνμηεζιέκμο κα ζημζπεζμεεηδεεί ακ δ ιδηνζηή αζηεί ημκ έθεβπμ επί ηςκ εοβαηνζηχκ. Οζ εοβαηνζηέξ εκμπμζμφκηαζ
πθήνςξ (μθζηή εκμπμίδζδ) απυ ηδκ διενμιδκία πμο απμηηάηαζ μ έθεβπμξ ηαζ παφμοκ κα εκμπμζμφκηαζ απυ ηδκ
διενμιδκία πμο μ έθεβπμξ δεκ οθίζηαηαζ.
Δκδμεηαζνζηέξ ζοκαθθαβέξ, οπυθμζπα ηαζ ιδ πναβιαημπμζδιέκα ηένδδ απυ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ ηςκ εηαζνζχκ ημο
Οιίθμο απαθείθμκηαζ. Οζ ιδ πναβιαημπμζδιέκεξ γδιζέξ επίζδξ απαθείθμκηαζ, εηηυξ εάκ δ ζοκαθθαβή πανέπεζ
εκδείλεζξ απμιείςζδξ ημο ιεηααζααζεέκημξ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο.
Ζ Δηαζνία ηαηαπςνεί ηζξ επεκδφζεζξ ζε εοβαηνζηέξ ζηζξ αημιζηέξ μζημκμιζηέξ πθδνμθμνίεξ ζε ηυζημξ ηηήζεςξ
ιείμκ απμιείςζδ.
4.2 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Οζ ημιείξ ηαεμνίγμκηαζ ιε αάζδ ηδκ εζςηενζηή πθδνμθυνδζδ πμο θαιαάκεζ δ Γζμίηδζδ ημο Οιίθμο ηαζ
πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιε αάζδ αοηήκ ηδκ εζςηενζηή ηαηδβμνζμπμίδζδ.
4.3 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο
(α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο
Σα ζημζπεία ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηςκ εηαζνζχκ ημο Οιίθμο επζιεηνχκηαζ αάζεζ ημο κμιίζιαημξ ημο
πνςηεφμκημξ μζημκμιζημφ πενζαάθθμκημξ, ζημ μπμίμ ηάεε εηαζνία θεζημονβεί («θεζημονβζηυ κυιζζια»). Οζ
εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ πθδνμθμνίεξ πανμοζζάγμκηαζ ζε Δονχ, πμο είκαζ ημ θεζημονβζηυ κυιζζια ηαζ ημ
κυιζζια πανμοζίαζδξ ηδξ ιδηνζηήξ Δηαζνίαξ.
(β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα
Οζ ζοκαθθαβέξ ζε λέκα κμιίζιαηα ιεηαηνέπμκηαζ ζημ θεζημονβζηυ κυιζζια ιε ζζμηζιίεξ πμο ζζπφμοκ ηαηά ηδκ
διενμιδκία ηςκ ζοκαθθαβχκ. Κένδδ ηαζ γδιζέξ απυ ζοκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ μζ μπμίεξ πνμηφπημοκ απυ ηδκ
ηαηημπμίδζδ ηέημζςκ ζοκαθθαβχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο ηαζ απυ ηδ ιεηαηνμπή ηςκ κμιζζιαηζηχκ
ζημζπείςκ πμο εηθνάγμκηαζ ζε λέκμ κυιζζια ιε ηζξ ζζπφμοζεξ ζζμηζιίεξ ηαηά ηδκ διενμιδκία ζζμθμβζζιμφ,
ηαηαπςνμφκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα. Οζ ζοκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ απυ ιδ κμιζζιαηζηά ζημζπεία πμο απμηζιχκηαζ
ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ, εεςνμφκηαζ ςξ ηιήια ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ηαζ ζοκεπχξ ηαηαπςνμφκηαζ υπμο ηαζ μζ
δζαθμνέξ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ.
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(γ) Δηαηξίεο ηνπ Οκίινπ
Ζ ιεηαηνμπή ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηςκ εηαζνζχκ ημο Οιίθμο (ηαιία εη ηςκ μπμίςκ δεκ έπεζ κυιζζια
οπενπθδεςνζζηζηήξ μζημκμιίαξ), μζ μπμίεξ έπμοκ δζαθμνεηζηυ θεζημονβζηυ κυιζζια απυ ημ κυιζζια πανμοζίαζδξ
ημο Οιίθμο βίκεηαζ ςξ ελήξ:
(1) Σα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηαζ οπμπνεχζεζξ ιεηαηνέπμκηαζ ιε ηζξ ζζμηζιίεξ πμο ζζπφμοκ ηαηά ηδκ διενμιδκία
ημο ζζμθμβζζιμφ,
(2) Σα έζμδα ηαζ ηα έλμδα ιεηαηνέπμκηαζ ιε ηζξ ιέζεξ ζζμηζιίεξ ηδξ πενζυδμο (εηηυξ εάκ δ ιέζδ ζζμηζιία δεκ
είκαζ θμβζηή πνμζέββζζδ ηδξ ζοζζςνεοιέκδξ επίδναζδξ ηςκ ζζμηζιζχκ πμο ίζποακ ηαηά ηζξ διενμιδκίεξ ηςκ
ζοκαθθαβχκ, ζηδκ μπμία πενίπηςζδ ηα έζμδα ηαζ έλμδα ιεηαηνέπμκηαζ ιε ηζξ ζζμηζιίεξ πμο ίζποακ ηζξ
διενμιδκίεξ ηςκ ζοκαθθαβχκ) ηαζ
(3) Οζ πνμηφπημοζεξ ζοκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ ηαηαπςνμφκηαζ ζε απμεειαηζηυ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηαζ
ιεηαθένμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ιε ηδκ πχθδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ αοηχκ. Οζ ζοκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ πμο
πνμηφπημοκ απυ ηδκ ιεηαηνμπή ηδξ ηαεανήξ επέκδοζδξ ζε επζπείνδζδ ελςηενζημφ ηαεχξ ηαζ ημο δακεζζιμφ πμο
έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ ακηζζηάειζζδ ηδξ επέκδοζδξ αοηήξ, ηαηαπςνμφκηαζ ζηα ίδζα ηεθάθαζα. Καηά ηδκ πχθδζδ
επζπείνδζδξ ελςηενζημφ, μζ ζοζζςνεοιέκεξ ζοκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαθένμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα
πνήζεςξ ςξ ιένμξ ημο ηένδμοξ ή γδιίαξ απυ ηδ πχθδζδ.
Ζ οπεναλία ηαζ μζ πνμζανιμβέξ ηςκ εφθμβςκ αλζχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ελαβμνά επζπεζνήζεςκ ζημ
ελςηενζηυ, ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ ζημζπεία εκενβδηζημφ ηαζ παεδηζημφ ηδξ επζπείνδζδξ ελςηενζημφ ηαζ
ιεηαηνέπμκηαζ ιε ηζξ ζζμηζιίεξ ηδξ διενμιδκίαξ ζζμθμβζζιμφ.
4.4 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα εκζχιαηα πάβζα επζιεηνχκηαζ ζημ ζζημνζηυ ηυζημξ ηηήζδξ, ιεζςιέκα ιε ηζξ ζςνεοιέκεξ απμζαέζεζξ ηαζ ηζξ
ηοπυκ απμιεζχζεζξ ηδξ αλίαξ ημοξ.
Δπζπθέμκ δαπάκεξ πνμζηίεεκηαζ ζηδ θμβζζηζηή αλία ηςκ εκζςιάηςκ παβίςκ ή ηαηαπςνμφκηαζ ςξ λεπςνζζηυ πάβζμ
ιυκμκ εάκ ακαιέκεηαζ κα επζθένμοκ ιεθθμκηζηά μζημκμιζηά μθέθδ ζημκ ιζθμ ηαζ ημ ηυζημξ ημοξ ιπμνεί κα
επζιεηνδεεί αλζυπζζηα. Σμ ηυζημξ επζζηεοχκ ηαζ ζοκηδνήζεςκ ηαηαπςνείηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ πνήζεςξ
πμο πναβιαημπμζμφκηαζ.
Οζ απμζαέζεζξ ηςκ εκζχιαηςκ παβίςκ οπμθμβίγμκηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ζηαεενήξ απυζαεζδξ, ζηδ δζάνηεζα ηδξ
εηηζιχιεκδξ ςθέθζιδξ γςήξ ηςκ εκζχιαηςκ παβίςκ, δ μπμία επακελεηάγεηαζ ζε πενζμδζηή αάζδ. Ζ ςθέθζιδ γςή
ηςκ εκζχιαηςκ παβίςκ ζημζπείςκ ακά ηαηδβμνία, έπεζ ςξ ελήξ:
Δίδνο παγίνπ

Κηίνζα –ηεπκζηά ένβα
Σδθεπζημζκςκζαηυξ ελμπθζζιυξ & εβηαηαζηάζεζξ
Μεηαθμνζηά ιέζα
Έπζπθα ηαζ θμζπυξ ελμπθζζιυξ

πληειεζηήο απόζβεζεο

8%
5% - 24%
11-15%
15-20%

Οζ οπμθεζιιαηζηέξ αλίεξ ηαζ μζ ςθέθζιεξ γςέξ ηςκ εκζςιάηςκ παβίςκ οπυηεζκηαζ ζε επακελέηαζδ ζε ηάεε ηέθμξ
πνήζεςξ. ηακ μζ θμβζζηζηέξ αλίεξ ηςκ εκζχιαηςκ παβίςκ οπενααίκμοκ ηδκ ακαηηήζζιδ αλία ημοξ, δ δζαθμνά
(απμιείςζδ) ηαηαπςνείηαζ άιεζα ςξ έλμδμ ζηα απμηεθέζιαηα.
Σμ ηυζημξ ηαζ μζ ζςνεοιέκεξ απμζαέζεζξ εκυξ παβίμο δζαβνάθμκηαζ ηαηά ηδκ πχθδζδ ή απυζονζδ ημο υηακ δεκ
ακαιέκμκηαζ πεναζηένς μζημκμιζηά μθέθδ απυ ηδ ζοκεπζγυιεκδ πνήζδ ημο. Σα ηένδδ ή μζ γδιζέξ πμο πνμηφπημοκ
ηαηά ηδκ πχθδζδ πενζθαιαάκμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ πνήζδξ πμο πςθείηαζ ή δζαβνάθεηαζ.
Σα πνδιαημμζημκμιζηά έλμδα πμο απμδίδμκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή εκζχιαηςκ παβίςκ βζα ηα μπμία απαζηείηαζ
ζδιακηζηυ πνμκζηυ δζάζηδια, απμηεθμφκ ιένμξ ημο ηυζημοξ ημο παβίμο.
4.5 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ημ θμβανζαζιυ «άοθα πενζμοζζαηά ζημζπεία» πενζθαιαάκμκηαζ:
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α) Λμβζζιζηά: ηα θμβζζιζηά πνμβνάιιαηα αθμνμφκ ημ ηυζημξ αβμνάξ ή ζδζμπαναβςβήξ θμβζζιζημφ. Σμ θμβζζιζηυ
πμο πανάβεηαζ εζςηενζηά πενζθαιαάκεζ έλμδα υπςξ ιζζεμδμζία, οθζηά, οπδνεζίεξ ηαεχξ ηαζ ηάεε δαπάκδ πμο
έπεζ πναβιαημπμζδεεί ηαηά ηδκ ακάπηολδ θμβζζιζημφ πνμηεζιέκμο αοηυ κα ηεεεί ζε ηαεεζηχξ θεζημονβίαξ. Οζ
απμζαέζεζξ οπμθμβίγμκηαζ ιε ηδ ζηαεενή ιέεμδμ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ςθέθζιδξ γςήξ ηςκ ζημζπείςκ αοηχκ δ
μπμία ηοιαίκεηαζ απυ 3 έςξ 5 πνυκζα. Οζ δαπάκεξ πμο εκζζπφμοκ ή επεηηείκμοκ ηδκ απυδμζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ
θμβζζιζημφ πένα απυ ηζξ ανπζηέξ πνμδζαβναθέξ ημοξ, ακαβκςνίγμκηαζ ςξ ηεθαθαζμοπζηή δαπάκδ ηαζ πνμζηίεεκηαζ
ζημ ανπζηυ ηυζημξ ημο θμβζζιζημφ. Γαπάκεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοκηήνδζδ θμβζζιζηχκ πνμβναιιάηςκ
ακαβκςνίγμκηαζ ςξ έλμδα υηακ πναβιαημπμζμφκηαζ.
α) Κυζημξ απυηηδζδξ πεθαηχκ: αθμνά εθάπαλ ηέθδ εκενβμπμίδζδξ ηαζκμφνβζςκ πεθαηχκ ηαεχξ ηαζ πνμιήεεζεξ
απυηηδζδξ ηαζκμφνζςκ πεθαηχκ, ηαζ απμζαέκεηαζ εκηυξ 12 ιδκχκ πμο είκαζ δ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ ιε ημκ
πεθάηδ.
β) Πεθαηεζαηέξ ζπέζεζξ: αθμνμφκ ζημζπεία πμο ακαβκςνίζηδηακ ηαηά ηδκ ελαβμνά ηδξ εοβαηνζηήξ εηαζνίαξ
Αηηζηέξ Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ ηαζ απμζαέκμκηαζ ζε 10 έηδ.
4.6 Τπεξαμία
Ζ οπεναλία δεκ απμζαέκεηαζ αθθά οπυηεζηαζ ζε έθεβπμ απμιείςζδξ ζε εηήζζα αάζδ ή ζοπκυηενα ακ βεβμκυηα ή
αθθαβέξ ζοκεδηχκ οπμδδθχκμοκ υηζ δ αλία ηδξ ιπμνεί κα έπεζ απμιεζςεεί. Καηά ηδκ διενμιδκία ελαβμνάξ (ή
ηαηά ηδκ διενμιδκία μθμηθήνςζδξ ημο ζπεηζημφ επζιενζζιμφ ημο ηζιήιαημξ ελαβμνάξ), δ οπεναλία πμο
απμηηάηαζ, ηαηακέιεηαζ ζηζξ ιμκάδεξ δδιζμονβίαξ ηαιεζαηχκ νμχκ, ή ζε μιάδεξ ιμκάδςκ δδιζμονβίαξ
ηαιεζαηχκ νμχκ πμο ακαιέκεηαζ κα ςθεθδεμφκ απυ ηδκ ζοκέκςζδ αοηή. Ζ απμιείςζδ πνμζδζμνίγεηαζ ιε
εηηίιδζδ ημο ακαηηήζζιμο πμζμφ ηςκ ιμκάδςκ δδιζμονβίαξ ηαιεζαηχκ νμχκ, μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ
οπεναλία.
Ακ δ θμβζζηζηή αλία ιζαξ ιμκάδαξ δδιζμονβίαξ ηαιεζαηχκ νμχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ ακαθμβμφζαξ
οπεναλίαξ, οπενααίκεζ ημ ακαηηήζζιμ πμζυ ηδξ, ηυηε ακαβκςνίγεηαζ γδιία απμιείςζδξ. Ζ γδιία απμιείςζδξ πμο
ακαβκςνίγεηαζ ζε οπεναλία δεκ ακαζηνέθεηαζ.
Ακ ηιήια ιζαξ ιμκάδαξ δδιζμονβίαξ ηαιεζαηχκ νμχκ ζηδκ μπμία έπεζ ηαηακειδεεί οπεναλία, πςθδεεί, ηυηε δ
οπεναλία πμο ακαθμβεί ζημ πςθδεέκ ηιήια ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηδ θμβζζηζηή αλία ημο ηιήιαημξ αοημφ
πνμηεζιέκμο κα πνμζδζμνζζεεί ημ ηένδμξ ή δ γδιία. Ζ αλία ηδξ οπεναλίαξ πμο ακαθμβεί ζημ πςθδεέκ ηιήια
πνμζδζμνίγεηαζ αάζεζ ηςκ ζπεηζηχκ αλζχκ ημο ηιήιαημξ πμο πςθήεδηε ηαζ ημο ηιήιαημξ ηδξ ιμκάδαξ
δδιζμονβίαξ ηαιεζαηχκ νμχκ πμο παναιέκεζ.
4.7 Μηζζώζεηο
(α) Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Οζ ιζζεχζεζξ παβίςκ υπμο μ ιζθμξ δζαηδνεί μοζζςδχξ υθμοξ ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ μθέθδ ηδξ ζδζμηηδζίαξ
ηαλζκμιμφκηαζ ςξ πνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ. Οζ πνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ ηεθαθαζμπμζμφκηαζ ιε ηδκ έκανλδ
ηδξ ιίζεςζδξ ζηδ παιδθυηενδ ιεηαλφ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ημο παβίμο ζημζπείμο ή ηδξ πανμφζαξ αλίαξ ηςκ
εθάπζζηςκ ιζζεςιάηςκ. Κάεε ιίζεςια επζιενίγεηαζ ιεηαλφ ηδξ οπμπνέςζδξ ηαζ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ
ελυδςκ έηζζ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ έκα ζηαεενυ επζηυηζμ ζηδκ οπμθεζπυιεκδ πνδιαημμζημκμιζηή οπμπνέςζδ. Οζ
ακηίζημζπεξ οπμπνεχζεζξ απυ ιζζεχιαηα, ηαεανέξ απυ πνδιαημμζημκμιζηά έλμδα, απεζημκίγμκηαζ ζηζξ
οπμπνεχζεζξ. Σμ ιένμξ ημο πνδιαημμζημκμιζημφ ελυδμο πμο αθμνά ζε πνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ ακαβκςνίγεηαζ
ζηα απμηεθέζιαηα πνήζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιίζεςζδξ. Σα πάβζα πμο απμηηήεδηακ ιε πνδιαημδμηζηή
ιίζεςζδ απμζαέκμκηαζ ζηδ δζάνηεζα ηδξ ςθέθζιδξ γςήξ ηςκ παβίςκ ζημζπείςκ, εηηυξ υπμο δεκ οπάνπεζ θμβζηή
αεααζυηδηα υηζ μ ιζθμξ εα απμηηήζεζ ηονζυηδηα ηςκ παβίςκ ζηδ θήλδ ηδξ ιίζεςζδξ μπυηε ηαζ απμζαέκμκηαζ
ζηδ ιζηνυηενδ πενίμδμ ιεηαλφ ηδξ ςθέθζιδξ γςήξ ηαζ ηδξ δζάνηεζαξ ιίζεςζδξ.
(β) Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Μζζεχζεζξ υπμο μοζζςδχξ μζ ηίκδοκμζ ηαζ ηα μθέθδ ηδξ ζδζμηηδζίαξ δζαηδνμφκηαζ απυ ημκ εηιζζεςηή
ηαλζκμιμφκηαζ ςξ θεζημονβζηέξ ιζζεχζεζξ. Οζ πθδνςιέξ πμο βίκμκηαζ βζα θεζημονβζηέξ ιζζεχζεζξ (ηαεανέξ απυ
ηοπυκ ηίκδηνα πμο πνμζθένεδηακ απυ ημκ εηιζζεςηή) ακαβκςνίγμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα πνήζδξ ακαθμβζηά
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιίζεςζδξ.
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4.8 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
(α) Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Με ηδκ ελαίνεζδ ηδξ οπεναλίαξ δ μπμία εθέβπεηαζ βζα απμιείςζδ ημοθάπζζημκ ζε εηήζζα αάζδ, μζ θμβζζηζηέξ
αλίεξ ηςκ θμζπχκ ζημζπείςκ ιαηνμπνυεεζιμο εκενβδηζημφ εθέβπμκηαζ βζα ζημπμφξ απμιείςζδξ υηακ βεβμκυηα ή
αθθαβέξ ζηζξ ζοκεήηεξ οπμδδθχκμοκ υηζ δ θμβζζηζηή αλία ιπμνεί κα ιδκ είκαζ ακαηηήζζιδ. ηακ δ θμβζζηζηή
αλία ηάπμζμο πενζμοζζαημφ ζημζπείμο οπενααίκεζ ημ ακαηηήζζιμ πμζυ ημο, δ ακηίζημζπδ γδιία απμιείςζδξ ημο
ηαηαπςνείηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ. Ζ ακαηηήζζιδ αλία πνμζδζμνίγεηαζ ςξ δ ιεβαθφηενδ αλία ιεηαλφ
ηδξ ηαεανήξ ηζιήξ πχθδζδξ ηαζ ηδξ αλίαξ πνήζεςξ. Δφθμβδ αλία ιείμκ έλμδα πχθδζδξ είκαζ ημ πμζυ πμο ιπμνεί
κα θδθεεί απυ ηδ πχθδζδ εκυξ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο ζηα πθαίζζα ιζαξ αιθμηενμαανμφξ ζοκαθθαβήξ ζηδκ
μπμία ηα ιένδ έπμοκ πθήνδ βκχζδ ηαζ πνμζπςνμφκ μζηεζμεεθχξ, ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ηάεε πνυζεεημο άιεζμο
ηυζημοξ δζάεεζδξ ημο πενζμοζζαημφ ζημζπείμο, εκχ, αλία πνήζδξ είκαζ δ ηαεανή πανμφζα αλία ηςκ εηηζιχιεκςκ
ιεθθμκηζηχκ ηαιεζαηχκ νμχκ πμο ακαιέκεηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ απυ ηδ ζοκεπή πνήζδ εκυξ πενζμοζζαημφ
ζημζπείμο ηαζ απυ ηδκ πνυζμδμ πμο ακαιέκεηαζ κα πνμηφρεζ απυ ηδ δζάεεζή ημο ζημ ηέθμξ ηδξ εηηζιχιεκδξ
ςθέθζιδξ γςήξ ημο. Γζα ημοξ ζημπμφξ πνμζδζμνζζιμφ ηδξ απμιείςζδξ, ηα ζημζπεία ημο εκενβδηζημφ
μιαδμπμζμφκηαζ ζημ παιδθυηενμ επίπεδμ βζα ημ μπμίμ μζ ηαιεζαηέξ νμέξ δφκαηαζ κα πνμζδζμνζζημφκ λεπςνζζηά.
(β) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ο ιζθμξ αλζμθμβεί ζε ηάεε διενμιδκία ηθεζζίιαημξ ηα δεδμιέκα ακαθμνζηά ιε ημ ηαηά πυζμκ έκα
πνδιαημμζημκμιζηυ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ ή ιζα μιάδα πνδιαημμζημκμιζηχκ ζημζπείςκ έπεζ απμιεζςεεί.
Σα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία πμο οπυηεζκηαζ ζε έθεβπμ απμιείςζδξ (εθυζμκ οθίζηακηαζ ζπεηζηέξ
εκδείλεζξ) είκαζ πενζμοζζαηά ζημζπεία απμηζιχιεκα ζημ ηυζημξ ηηήζεςξ (ζοιιεημπέξ ζε εοβαηνζηέξ) ηαζ
πενζμοζζαηά ζημζπεία απμηζιχιεκα ζημ ακαπυζαεζημ ηυζημξ (ιαηνμπνυεεζιεξ απαζηήζεζξ).
Ζ ακαηηήζζιδ αλία ηςκ ζοιιεημπχκ ζε εοβαηνζηέξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ υπςξ βζα ηα ιδ
πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία.
Ζ ακαηηήζζιδ/εζζπνάλζιδ αλία ηςκ θμζπχκ πνδιαημμζημκμιζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πνμηεζιέκμο κα
δζεκενβδεμφκ μζ ζπεηζημί έθεβπμζ απμιείςζδξ, πνμζδζμνίγεηαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ αάζεζ ηδξ πανμφζαξ αλίαξ ηςκ
εηηζιχιεκςκ ιεθθμκηζηχκ πνδιαημνμχκ, πνμελμθθδιέκςκ είηε ιε ημ ανπζηυ πναβιαηζηυ επζηυηζμ πνμελυθθδζδξ
ημο εηάζημηε ζημζπείμο ή μιάδαξ ζημζπείςκ, ή ιε ημκ ηνέπμκηα ζοκηεθεζηή απυδμζδξ εκυξ πανυιμζμο
πνδιαημμζημκμιζημφ ζημζπείμο. Οζ πνμηφπημοζεξ γδιίεξ απμιείςζδξ ακαβκςνίγμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα
πνήζεςξ.
4.9 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Σα πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία ημο Οιίθμο ηαλζκμιμφκηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ. Ζ ηαλζκυιδζδ ελανηάηαζ
απυ ημ ζημπυ βζα ημκ μπμίμ απμηηήεδηε δ επέκδοζδ. Ζ Γζμίηδζδ πνμζδζμνίγεζ ηδκ ηαλζκυιδζδ ηαηά ηδκ ανπζηή
ακαβκχνζζδ ηαζ επακελεηάγεζ ηδκ ηαλζκυιδζδ ζε ηάεε διενμιδκία δδιμζίεοζδξ.
(α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα
Ζ ηαηδβμνία αοηή πενζθαιαάκεζ πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία πμο απμηηήεδηακ ιε ζημπυ ηδκ πχθδζδ ζε
ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια ή πμο έπμοκ ηαλζκμιδεεί ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία απυ ηδ Γζμίηδζδ. Σα πανάβςβα
ηαλζκμιμφκηαζ ςξ ηαηεπυιεκα βζα ειπμνία. ημζπεία εκενβδηζημφ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ ηαλζκμιμφκηαζ ζημ
ηοηθμθμνμφκ εκενβδηζημφ εάκ ηαηέπμκηαζ βζα ειπμνία ή ακαιέκεηαζ κα πμοθδεμφκ εκηυξ 12 ιδκχκ απυ ηδκ
διενμιδκία ζζμθμβζζιμφ. Καηά ηδκ διενμιδκία ζζμθμβζζιμφ, μ ιζθμξ δεκ ηαηείπε επεκδφζεζξ αοηήξ ηδξ
ηαηδβμνίαξ.
(β) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Πενζθαιαάκεζ ιδ πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία ιε πάβζεξ ή πνμζδζμνζζιέκεξ πθδνςιέξ,
ηα μπμία δε δζαπναβιαηεφμκηαζ ζε εκενβμφξ αβμνέξ ηαζ δεκ οπάνπεζ πνυεεζδ πχθδζδξ ημοξ. Πενζθαιαάκμκηαζ
ζημ ηοηθμθμνμφκ εκενβδηζηυ, εηηυξ απυ εηείκα ιε θήλεζξ ιεβαθφηενεξ ηςκ 12 ιδκχκ απυ ηδκ διενμιδκία
ζζμθμβζζιμφ. Σα ηεθεοηαία ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηα ιδ ηοηθμθμνμφκηα πενζμοζζαηά ζημζπεία. Σα δάκεζα ηαζ
απαζηήζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ ζημ ακαπυζαεζημ ηυζημξ αάζεζ ηδξ ιεευδμο ημο πναβιαηζημφ επζημηίμο.
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(γ) Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηε ιήμε
Πενζθαιαάκεζ ιδ πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία ιε πάβζεξ δ πνμζδζμνζζιέκεξ πθδνςιέξ
ηαζ ζοβηεηνζιέκδ θήλδ ηαζ ηα μπμία μ ιζθμξ έπεζ ηδκ πνυεεζδ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα ηα δζαηναηήζεζ ςξ ηδ θήλδ
ημοξ. Καηά ηδκ διενμιδκία ζζμθμβζζιμφ, μ ιζθμξ δεκ ηαηείπε επεκδφζεζξ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ.
(δ) Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πενζθαιαάκεζ ιδ πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία ηα μπμία είηε πνμζδζμνίγμκηαζ ζε αοηήκ
ηδκ ηαηδβμνία, είηε δε ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζε ηάπμζα απυ ηζξ ακςηένς ηαηδβμνίεξ. Πενζθαιαάκμκηαζ ζηα ιδ
ηοηθμθμνμφκηα πενζμοζζαηά ζημζπεία εθυζμκ δ Γζμίηδζδ δεκ έπεζ ηδκ πνυεεζδ κα ηα νεοζημπμζήζεζ ιέζα ζε 12
ιήκεξ απυ ηδκ διενμιδκία ζζμθμβζζιμφ. Καηά ηδκ διενμιδκία ζζμθμβζζιμφ, μ ιζθμξ δεκ ηαηείπε επεκδφζεζξ
αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ.
Οζ αβμνέξ ηαζ μζ πςθήζεζξ ηςκ επεκδφζεςκ ακαβκςνίγμκηαζ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηδξ ζοκαθθαβήξ πμο είκαζ ηαζ δ
διενμιδκία πμο μ ιζθμξ δεζιεφεηαζ κα αβμνάζεζ ή κα πςθήζεζ ημ ζημζπείμ. Οζ επεκδφζεζξ ανπζηά
ακαβκςνίγμκηαζ ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ πθέμκ ηςκ δαπακχκ ζοκαθθαβήξ, ιε ελαίνεζδ ηα πνδιαημμζημκμιζηά
ζημζπεία απμηζιχιεκα ζε εφθμβδ αλία ιέζς απμηεθεζιάηςκ. Οζ επεκδφζεζξ δζαβνάθμκηαζ υηακ ημ δζηαίςια ζηζξ
ηαιεζαηέξ νμέξ απυ ηζξ επεκδφζεζξ θήβεζ ή ιεηααζαάγεηαζ ηαζ μ ιζθμξ έπεζ ιεηααζαάζεζ μοζζςδχξ υθμοξ ημοξ
ηζκδφκμοξ ηαζ ηα μθέθδ πμο ζοκεπάβεηαζ δ ζδζμηηδζία.
ηδ ζοκέπεζα, ηα δζαεέζζια πνμξ πχθδζδ πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία απμηζιχκηαζ ζηδκ εφθμβδ
αλία ημοξ ηαζ ηα ζπεηζηά ηένδδ ή γδιζέξ ηαηαπςνμφκηαζ ζε απμεειαηζηυ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ, ιε ελαίνεζδ
γδιίεξ απμιείςζδξ ηαζ ζοκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ απμηίιδζδξ κμιζζιαηζηχκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ζημζπείςκ ηα
μπμία ακαβκςνίγμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα, ιέπνζ ηα ζημζπεία αοηά πςθδεμφκ. Καηά ηδκ πχθδζδ ηα ηένδδ ή μζ
γδιζέξ ιεηαθένμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα. Εδιζέξ απμιείςζδξ πμο έπμοκ ακαβκςνζζεεί ζηα απμηεθέζιαηα δεκ
ακηζζηνέθμκηαζ.
Σα πναβιαημπμζδεέκηα ηαζ ιδ πναβιαημπμζδεέκηα ηένδδ ή γδιίεξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ ιεηααμθέξ ηδξ
εφθμβδξ αλίαξ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ απμηζιχιεκα ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ ιε
ιεηααμθέξ ζηα απμηεθέζιαηα, ακαβκςνίγμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ πενζυδμο πμο πνμηφπημοκ.
Οζ εφθμβεξ αλίεξ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πμο δζαπναβιαηεφμκηαζ ζε πνδιαηζζηδνζαηέξ
αβμνέξ πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ηζξ ηνέπμοζεξ ηζιέξ αβμνάξ. Γζα ηα ζημζπεία ηα μπμία δε δζαπναβιαηεφμκηαζ ζε
πνδιαηζζηδνζαηή αβμνά, μζ εφθμβεξ αλίεξ πνμζδζμνίγμκηαζ ιε ηδ πνήζδ ηεπκζηχκ απμηίιδζδξ υπςξ ακάθοζδ
πνυζθαηςκ ζοκαθθαβχκ, ζοβηνίζζιςκ ζημζπείςκ πμο δζαπναβιαηεφμκηαζ ηαζ πνμελυθθδζδ ηαιεζαηχκ νμχκ.
4.10 Παξάγσγα θαη αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή
Ο ιζθμξ πνδζζιμπμζεί πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα βζα ηδκ ακηζζηάειζζδ ηζκδφκςκ πμο απμννέμοκ απυ
ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ επζημηίςκ. Αοηά ηα πανάβςβα ηαηαπςνμφκηαζ ζημκ ζζμθμβζζιυ ανπζηά ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ
ηδκ διενμιδκία ηδξ ζοκαθθαβήξ ηαζ απμηζιχκηαζ ιεηαβεκέζηενα ζηδκ εηηζιδιέκδ εφθμβδ αλία ημοξ. Ζ
εηηζιδιέκδ εφθμβδ αλία οπμθμβίγεηαζ ιε αάζδ ηζξ ηνέπμοζεξ ηζιέξ ηαζ ακαθφζεζξ πνμελμθθδιέκςκ ηαιεζαηχκ
νμχκ.
Σα πανάβςβα πανμοζζάγμκηαζ ςξ πενζμοζζαηά ζημζπεία υηακ δ εηηζιδιέκδ εφθμβδ αλία ημοξ είκαζ εεηζηή ηαζ ςξ
οπμπνεχζεζξ υηακ δ εηηζιδιέκδ εφθμβδ αλία ημοξ είκαζ ανκδηζηή.
Ο ιζθμξ εθανιυγεζ ακηζζηαειζζηζηή θμβζζηζηή βζα πανάβςβα ηα μπμία πθδνμφκ ηα ζπεηζηά ηνζηήνζα. Γζα
πανάβςβα ηα μπμία δεκ πθδνμφκ ηα ηνζηήνζα βζα ακηζζηαειζζηζηή θμβζζηζηή, ηένδδ ή γδιζέξ πμο πνμηφπημοκ απυ
ιεηααμθέξ ζηδκ εφθμβδ αλία ηαηαπςνμφκηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ.
Γζα ζημπμφξ πνήζδξ ακηζζηαειζζηζηήξ θμβζζηζηήξ, μζ ακηζζηαειίζεζξ ηαλζκμιμφκηαζ ςξ ελήξ:




Ακηζζηαειίζεζξ εφθμβδξ αλίαξ (fair value hedges) υηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ έκακηζ ιεηααμθχκ ζηδκ εφθμβδ
αλία εκυξ ακαβκςνζζιέκμο πενζμοζζαημφ ζημζπείμο ή οπμπνέςζδξ ή εηαζνζηήξ δέζιεοζδξ.
Ακηζζηαειίζεζξ ηαιεζαηχκ νμχκ (cash flow hedges) υηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ έκακηζ ηδξ δζαηφιακζδξ ηςκ
ηαιεζαηχκ νμχκ ζε ζπέζδ ιε έκα ακαβκςνζζιέκμ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ ή οπμπνέςζδ, ή ζε ζπέζδ ιε ημ
ζοκαθθαβιαηζηυ ηίκδοκμ ιίαξ εηαζνζηήξ δέζιεοζδξ.
Ακηζζηαειίζεζξ ηδξ ηαεανήξ επέκδοζδξ ζε ιία λέκδ δναζηδνζυηδηα.
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Γζα ακηζζηαειίζεζξ εφθμβδξ αλίαξ μζ μπμίεξ πθδνμφκ ηα ηνζηήνζα βζα ακηζζηαειζζηζηή θμβζζηζηή, ηένδδ ή γδιζέξ
απυ ηδκ επακεηηίιδζδ ημο παναβχβμο ζηδκ εφθμβδ αλία ηαηαπςνμφκηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ. Κένδδ
ή γδιζέξ ζημ ακηζζηαειζζιέκμ ιέζμ πμο μθείθμκηαζ ζημκ ακηζζηαειζγυιεκμ ηίκδοκμ, ακαπνμζανιυγμοκ ηδ
θμβζζηζηή αλία ημο ακηζζηαειζζιέκμο ιέζμο ηαζ ηαηαπςνμφκηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ.
Γζα ακηζζηαειίζεζξ ηαιεζαηχκ νμχκ μζ μπμίεξ πθδνμφκ ηα ηνζηήνζα βζα ακηζζηαειζζηζηή θμβζζηζηή, δ ακαθμβία
ημο ηένδμοξ ή ηδξ γδιζάξ απυ ημ πανάβςβμ πμο πνμζδζμνίγεηαζ ςξ απμηεθεζιαηζηή ακηζζηάειζζδ, ηαηαπςνείηαζ
ηαηεοεείακ ζηα απμεειαηζηά ηαζ δ ακαθμβία πμο πνμζδζμνίγεηαζ ςξ ιδ απμηεθεζιαηζηή ακηζζηάειζζδ
ηαηαπςνείηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ.
Γζα ακηζζηαειίζεζξ ηαιεζαηχκ νμχκ, ηένδδ ή γδιζέξ πμο είπακ ηαηαπςνδεεί ηαηεοεείακ ζηα απμεειαηζηά
ιεηαθένμκηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ θμβανζαζιμφ απμηεθεζιάηςκ ζηδκ ίδζα πενίμδμ ηαηά ηδκ μπμία δ
ακηζζηαειζγυιεκδ ζοκαθθαβή επδνεάγεζ ηα απμηεθέζιαηα.
Ζ ακηζζηαειζζηζηή θμβζζηζηή δζαηυπηεηαζ υηακ ημ ακηζζηαειίγμκ ιέζμ εηπκέεζ ή πςθείηαζ, ηενιαηίγεηαζ ή
αζηείηαζ, ή υηακ δ ακηζζηάειζζδ δεκ πθδνμί πθέμκ ηα ηνζηήνζα βζα ακηζζηαειζζηζηή θμβζζηζηή. ηδκ πενίπηςζδ
πμο ιζα ακηζζηαειζγυιεκδ ζοκαθθαβή δεκ ακαιέκεηαζ πθέμκ κα πναβιαημπμζδεεί, ηα ηαεανά ζοζζςνεοιέκα
ηένδδ ή γδιζέξ πμο είπακ ηαηαπςνδεεί ζηα απμεειαηζηά ιεηαθένμκηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ.
Σα πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα ημο Οιίθμο ζηζξ 31 Γεηειανίμο 2010 ηαζ 31 Γεηειανίμο 2009
πενζθαιαάκμοκ ζοιαάζεζξ ακηαθθαβήξ επζημηίςκ (IRS) ηαζ ζοιαάζεζξ ακηαθθαβήξ επζημηίςκ ιε οπυ αίνεζδ
ακχηαημ επζηυηζμ (Cap) βζα ηα μπμία εθανιυγεηαζ ακηζζηαειζζηζηή θμβζζηζηή ηαιεζαηχκ νμχκ.
4.11 Απνζέκαηα
Σα απμεέιαηα ημο Οιίθμο απμηζιχκηαζ ζηδ παιδθυηενδ αλία ιεηαλφ ηυζημοξ ηηήζεςξ ηαζ ηαεανήξ
νεοζημπμζήζζιδξ αλίαξ. Σμ ηυζημξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ημο ιέζμο ζηαειζημφ ηυζημοξ. Σμ ηυζημξ ηςκ
εημίιςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ διζηεθχκ απμεειάηςκ πενζθαιαάκεζ ημ ηυζημξ ηςκ οθζηχκ, ημ άιεζμ ενβαηζηυ
ηυζημξ ηαζ ακαθμβία ημο βεκζημφ ημζκμφ ηυζημοξ παναβςβήξ. Ζ ηαεανή νεοζημπμζήζζιδ αλία εηηζιάηαζ ιε αάζδ
ηζξ ηνέπμοζεξ ηζιέξ πχθδζδξ, ζηα πθαίζζα ηςκ ζοκήεςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο Οιίθμο, ιεζςιέκεξ ιε ηα
εηηζιχιεκα βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ πχθδζδξ ηυζηδ. Πνυαθερδ βζα αναδέςξ ηζκμφιεκα ή απαλζςιέκα
απμεέιαηα ζπδιαηίγεηαζ εθυζμκ ηνίκεηαζ απαναίηδημ.
4.12 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Οζ απαζηήζεζξ απυ πεθάηεξ ηαηαπςνμφκηαζ ανπζηά ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ ηαζ ιεηαβεκέζηενα απμηζιχκηαζ ζημ
ακαπυζαεζημ ηυζημξ ιε ηδ πνήζδ ημο πναβιαηζημφ επζημηίμο, αθαζνμοιέκςκ ηαζ ηςκ γδιζχκ απμιείςζδξ. Οζ
γδιζέξ απμιείςζδξ ακαβκςνίγμκηαζ ιέζς πνυαθερδξ υηακ οπάνπεζ ακηζηεζιεκζηή έκδεζλδ υηζ μ ιζθμξ δεκ είκαζ
ζε εέζδ κα εζζπνάλεζ υθα ηα πμζά πμο μθείθμκηαζ ιε αάζδ ημοξ ζοιααηζημφξ υνμοξ. Σμ πμζυ ηδξ γδιζάξ
απμιείςζδξ είκαζ δ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ θμβζζηζηήξ αλίαξ ηςκ απαζηήζεςκ ηαζ ηδξ πανμφζαξ αλίαξ ηςκ
εηηζιχιεκςκ ιεθθμκηζηχκ ηαιεζαηχκ νμχκ, πνμελμθθμοιέκςκ ιε ημ πναβιαηζηυ επζηυηζμ. Σμ πμζυ ηδξ γδιζάξ
απμιείςζδξ ηαηαπςνείηαζ ςξ έλμδμ ζηα απμηεθέζιαηα.
ηδκ πενίπηςζδ πμο έπμοκ ελακηθδεεί υθεξ μζ δζαδζηαζίεξ είζπναλδξ ηςκ επζζθαθχκ απαζηήζεςκ πςνίξ
απμηέθεζια ηυηε μζ απαζηήζεζξ δζαβνάθμκηαζ ιε ακηίζημζπδ ιείςζδ ηδξ δδιζμονβδεείζαξ πνυαθερδξ. ε
πενίπηςζδ πμο εζζπναπεεί πμζυ βζα ημ μπμίμ έπεζ δδιζμονβδεεί πνυαθερδ, ημ ηένδμξ ηαηαπςνείηαζ ζηα
απμηεθέζιαηα.
4.13 Σακεηαθά δηαζέζηκα
Σα πνδιαηζηά δζαεέζζια πενζθαιαάκμοκ ηα ιεηνδηά, ηζξ ηαηαεέζεζξ υρεςξ ηαζ ηζξ αναποπνυεεζιεξ ιέπνζ 3 ιήκεξ
επεκδφζεζξ ορδθήξ νεοζημπμίδζδξ ηαζ παιδθμφ νίζημο.
4.14 Μεηνρηθό θεθάιαην
Σμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ πενζθαιαάκεζ ηζξ ημζκέξ ιεημπέξ ηδξ Δηαζνίαξ. Οζ ημζκέξ ιεημπέξ πενζθαιαάκμκηαζ ζηα ίδζα
ηεθάθαζα.
Άιεζα έλμδα βζα ηδκ έηδμζδ ιεημπχκ, ειθακίγμκηαζ ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ημο ζπεηζημφ θυνμο εζζμδήιαημξ, ζε
ιείςζδ ημο πνμσυκημξ ηδξ έηδμζδξ.
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4.15 Δπηρνξεγήζεηο
Οζ ηναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ υηακ ακαιέκεηαζ ιε αεααζυηδηα υηζ δ
επζπμνήβδζδ εα εζζπναπεεί ηαζ μ ιζθμξ εα ζοιιμνθςεεί ιε υθμοξ ημοξ πνμαθεπυιεκμοξ υνμοξ.
Κναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ πμο αθμνμφκ έλμδα, ηαηαπςνμφκηαζ ζε ιεηαααηζημφξ θμβανζαζιμφξ ηαζ ακαβκςνίγμκηαζ
ζηα απμηεθέζιαηα έηζζ χζηε κα ακηζζημζπίγμκηαζ ιε ηα έλμδα πμο πνμμνίγμκηαζ κα απμγδιζχζμοκ.
Οζ ηναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αβμνά εκζςιάηςκ παβίςκ, πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ
ιαηνμπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ ςξ ηναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ επυιεκςκ πνήζεςκ ηαζ ιεηαθένμκηαζ ςξ έζμδα ζηδκ
ηαηάζηαζδ θμβανζαζιμφ απμηεθεζιάηςκ ιε ηδ ζηαεενή ιέεμδμ ζφιθςκα ιε ηδκ ακαιεκυιεκδ ςθέθζιδ γςή ηςκ
ζπεηζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ.
4.16 Πξνβιέςεηο
Οζ πνμαθέρεζξ, ακαβκςνίγμκηαζ υηακ μ ιζθμξ έπεζ ιζα πανμφζα δέζιεοζδ (κμιζηή ή ηεηιαζνυιεκδ) ςξ
απμηέθεζια βεβμκυηςκ ημο πανεθευκημξ ηαζ είκαζ πζεακυ υηζ εα οπάνλεζ εηνμή πυνςκ πμο εκζςιαηχκμοκ
μζημκμιζηά μθέθδ βζα ημκ δζαηακμκζζιυ ηδξ δέζιεοζδξ ηαζ ημ πμζυ αοηήξ ιπμνεί κα εηηζιδεεί αλζυπζζηα.
Σα δζηαζχιαηα ηδξ εηήζζαξ αδείαξ ηαζ ηδξ αδείαξ ιαηνμπνυκζαξ οπδνεζίαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ακαβκςνίγμκηαζ
υηακ αοηά πνμηφπημοκ. Ακαβκςνίγεηαζ πνυαθερδ βζα ηδκ εηηζιχιεκδ οπμπνέςζδ ηδξ εηήζζαξ αδείαξ ηαζ ηδξ
αδείαξ ιαηνμπνυκζαξ οπδνεζίαξ ςξ απμηέθεζια οπδνεζζχκ πμο πνμζθένεδηακ έςξ ηδκ διενμιδκία ημο
ζζμθμβζζιμφ ηαζ ηαηαπςνείηαζ ζηα δεδμοθεοιέκα έλμδα.
4.17 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
(α) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία
Οζ πανμπέξ ιεηά ηδκ έλμδμ απυ ηδκ οπδνεζία πενζθαιαάκμοκ ηυζμ πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ εζζθμνχκ υζμ
ηαζ πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ.
Ζ οπμπνέςζδ πμο ηαηαπςνείηαζ ζημκ ζζμθμβζζιυ βζα ηα πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ είκαζ δ πανμφζα
αλία ηδξ δέζιεοζδξ βζα ηδκ ηαεμνζζιέκδ πανμπή ιείμκ ηδκ εφθμβδ αλία ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ημο
πνμβνάιιαημξ ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηα ιδ ακαβκςνζζιέκα ακαθμβζζηζηά ηένδδ ηαζ γδιίεξ ηαζ
ημ ηυζημξ ηδξ πνμτπδνεζίαξ. Ζ δέζιεοζδ ηδξ ηαεμνζζιέκδξ πανμπήξ οπμθμβίγεηαζ εηδζίςξ απυ ακελάνηδημ
ακαθμβζζηή ιε ηδ πνήζδ ηδξ ιεευδμο ηδξ πνμαεαθδιέκδξ πζζηςηζηήξ ιμκάδμξ (projected unit credit method).
Σα ακαθμβζζηζηά ηένδδ ηαζ μζ γδιίεξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ πνμζανιμβέξ ιε αάζδ ηα ζζημνζηά δεδμιέκα ηαζ
είκαζ πάκς ή ηάης απυ ημ πενζεχνζμ ημο 10% ηδξ ζςνεοιέκδξ οπμπνέςζδξ, ηαηαπςνμφκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα
ιέζα ζημκ ακαιεκυιεκμ ιέζμ αζθαθζζηζηυ πνυκμ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζημ πνυβναιια. Σμ ηυζημξ πνμτπδνεζίαξ
ηαηαπςνείηαζ άιεζα ζηα απμηεθέζιαηα ιε ελαίνεζδ ηδκ πενίπηςζδ πμο μζ ιεηααμθέξ ημο πνμβνάιιαημξ
ελανηχκηαζ απυ ημκ εκαπμιέκμκηα πνυκμ οπδνεζίαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ημ ηυζημξ
πνμτπδνεζίαξ ηαηαπςνείηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ιε ηδ ζηαεενή ιέεμδμ ιέζα ζηδκ πενίμδμ ςνίιακζδξ.
Οζ εζζθμνέξ ημο Οιίθμο ζημ πνυβναιια ηαεμνζζιέκςκ εζζθμνχκ ηαηαπςνμφκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ηαηά ηδκ
πενίμδμ ηδκ μπμία αθμνμφκ.
(β) Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο
Οζ πανμπέξ ηενιαηζζιμφ ηδξ απαζπυθδζδξ πθδνχκμκηαζ υηακ μζ ενβαγυιεκμζ απμπςνμφκ πνζκ ηδκ διενμιδκία
ζοκηαλζμδμηήζεςξ. Ο ιζθμξ ηαηαπςνεί αοηέξ ηζξ πανμπέξ υηακ δεζιεφεηαζ, είηε υηακ ηενιαηίγεζ ηδκ
απαζπυθδζδ ενβαγμιέκςκ ζφιθςκα ιε έκα θεπημιενέξ πνυβναιια βζα ημ μπμίμ δεκ οπάνπεζ πζεακυηδηα
απυζονζδξ, είηε υηακ πνμζθένεζ αοηέξ ηζξ πανμπέξ ςξ ηίκδηνμ βζα εεεθμοζία απμπχνδζδ. Πανμπέξ ηενιαηζζιμφ
ηδξ απαζπυθδζδξ πμο μθείθμκηαζ 12 ιήκεξ ιεηά ηδκ διενμιδκία ημο ζζμθμβζζιμφ πνμελμθθμφκηαζ.
ηδκ πενίπηςζδ ηενιαηζζιμφ απαζπυθδζδξ ηαζ υπμο οπάνπεζ αδοκαιία ζημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ανζειμφ
ενβαγμιέκςκ πμο εα ηάκμοκ πνήζδ αοηχκ ηςκ πανμπχκ, δεκ βίκεηαζ θμβζζηζημπμίδζδ αθθά βκςζημπμίδζδ αοηχκ
ςξ εκδεπυιεκδ οπμπνέςζδ.
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4.18 Γαλεηζκόο
Σα δάκεζα ηαηαπςνμφκηαζ ανπζηά ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ, ιεζςιέκα ιε ηα ηοπυκ άιεζα έλμδα βζα
πναβιαημπμίδζδ ηδξ ζοκαθθαβήξ. ηδ ζοκέπεζα απμηζιχκηαζ ζημ ακαπυζαεζημ ηυζημξ αάζεζ ηδξ ιεευδμο
πναβιαηζημφ επζημηίμο. Σοπυκ δζαθμνά ιεηαλφ ημο εζζπναπεέκημξ πμζμφ (ηαεανυ απυ ζπεηζηά έλμδα) ηαζ
αλίαξ ελυθθδζδξ ακαβκςνίγεηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο δακεζζιμφ αάζεζ ηδξ ιεευδμο
πναβιαηζημφ επζημηίμο.

ηδκ
ημο
ηδξ
ημο

4.19 Κόζηε δαλεηζκνύ
θα ηα ηυζηδ δακεζζιμφ ηαηαπςνμφκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ιε ηδκ πναβιαημπμίδζή ημοξ εηηυξ απυ ημ ηυζημξ
δακεζζιμφ ημ μπμίμ είκαζ άιεζα απμδζδυιεκμ ζηδκ απυηηδζδ, ηαηαζηεοή ή παναβςβή εκυξ πενζμοζζαημφ
ζημζπείμο πμο πθδνεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ, υπςξ αοηυ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ηνμπμπμζδιέκμ ΓΛΠ 23 ηαζ ημ μπμίμ
ηεθαθαζμπμζείηαζ.
4.20 Μεξίζκαηα
Σα ιενίζιαηα θμβίγμκηαζ ςξ έζμδα, υηακ εειεθζχκεηαζ ημ δζηαίςια είζπναλήξ ημοξ.
4.21 Έζνδα
Σα έζμδα πενζθαιαάκμοκ ηδκ εφθμβδ αλία ηςκ πςθήζεςκ αβαεχκ ηαζ πανμπήξ οπδνεζζχκ, ηαεανά απυ Φυνμ
Πνμζηζεέιεκδξ Αλίαξ, εηπηχζεζξ ηαζ επζζηνμθέξ. Σα εκδμεηαζνζηά έζμδα ιέζα ζημκ ιζθμ απαθείθμκηαζ
πθήνςξ. Ζ ακαβκχνζζδ ηςκ εζυδςκ βίκεηαζ ςξ ελήξ:
(α) Πσιήζεηο αγαζώλ
Οζ πςθήζεζξ αβαεχκ πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ πνμσυκηα ηεπκμθμβίαξ πμθοιέζςκ βζα ηδ πνήζδ 2009 ηαζ πςθήζεζξ
ηδθεπζημζκςκζαημφ ελμπθζζιμφ βζα ηδ πνήζδ 2010. Οζ πςθήζεζξ αβαεχκ, ιεζςιέκεξ ιε ηζξ πμνδβμφιεκεξ
εηπηχζεζξ, ακαβκςνίγμκηαζ ςξ έζμδμ υηακ μζ ζδιακηζημί ηίκδοκμζ ηαζ δ ζδζμηηδζία ιεηααζαάγεηαζ ζημκ αβμναζηή
ηαζ δ είζπναλδ ηδξ ζπεηζηήξ απαίηδζδξ είκαζ εφθμβα ελαζθαθζζιέκδ.
(β) Παξνρή ππεξεζηώλ
Σα έζμδα πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ οπδνεζίεξ πνυζααζδξ ζημ δζαδίηηομ, ηδθεθςκία ηαζ οπδνεζίεξ δεδμιέκςκ,
ηαεχξ ηαζ οπδνεζίεξ ιζζεςιέκςκ ηοηθςιάηςκ. θα ηα έζμδα ακαβκςνίγμκηαζ υηακ πναβιαημπμζδεμφκ μζ
οπδνεζίεξ πνμξ ημοξ πεθάηεξ.
(γ) Έζνδα από ηόθνπο
Σα έζμδα απυ ηυημοξ ακαβκςνίγμκηαζ αάζεζ πνμκζηήξ ακαθμβίαξ ηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο πναβιαηζημφ επζημηίμο.
4.22 Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο
Ο ηνέπςκ θυνμξ οπμθμβίγεηαζ αάζεζ ημο θμνμθμβζημφ ζζμθμβζζιμφ ζφιθςκα ιε ημοξ θμνμθμβζημφξ κυιμοξ πμο
ζζπφμοκ ζηδκ Δθθάδα ή άθθα θμνμθμβζηά πθαίζζα εκηυξ ηςκ μπμίςκ θεζημονβμφκ μζ εοβαηνζηέξ ελςηενζημφ. Ζ
δαπάκδ βζα ηνέπμκηα θυνμ εζζμδήιαημξ πενζθαιαάκεζ ημκ θυνμ εζζμδήιαημξ πμο πνμηφπηεζ αάζεζ ηςκ ηενδχκ
ηδξ ηάεε εηαζνίαξ υπςξ ακαιμνθχκεηαζ ζηδ θμνμθμβζηή ημοξ δήθςζδ ηαζ πνμαθέρεζξ βζα πνυζεεημοξ θυνμοξ ηαζ
πνμζαολήζεζξ βζα ακέθεβηηεξ θμνμθμβζηά πνήζεζξ, ηαζ οπμθμβίγεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ εεζιμεεηδιέκμοξ ή
μοζζαζηζηά εεζιμεεηδιέκμοξ θμνμθμβζημφξ ζοκηεθεζηέξ.
4.23 Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
Ο ακαααθθυιεκμξ θυνμξ εζζμδήιαημξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ οπμπνέςζδξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηζξ
πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηδξ θμνμθμβζηήξ αάζδξ ηαζ ηδξ θμβζζηζηήξ αλίαξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ
ηςκ οπμπνεχζεςκ. Ακαααθθυιεκμξ θυνμξ εζζμδήιαημξ δε θμβίγεηαζ εάκ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ανπζηή ακαβκχνζζδ
ζημζπείμο εκενβδηζημφ ή παεδηζημφ ζε ζοκαθθαβή, εηηυξ επζπεζνδιαηζηήξ ζοκέκςζδξ, δ μπμία υηακ έβζκε δ
ζοκαθθαβή δεκ επδνέαζε μφηε ημ θμβζζηζηυ μφηε ημ θμνμθμβζηυ ηένδμξ ή γδιία. Οζ ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ
απαζηήζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ ηαηά ηδκ έηηαζδ ζηδκ μπμία εα οπάνλεζ ιεθθμκηζηυ θμνμθμβδηέμ ηένδμξ βζα ηδκ
πνδζζιμπμίδζδ ηδξ πνμζςνζκήξ δζαθμνάξ πμο δδιζμονβεί ηδκ ακαααθθυιεκδ θμνμθμβζηή απαίηδζδ.
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Ο ακαααθθυιεκμξ θυνμξ εζζμδήιαημξ ακαβκςνίγεηαζ βζα ηζξ πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ πμο πνμηφπημοκ απυ
επεκδφζεζξ ζε εοβαηνζηέξ, ιε ελαίνεζδ ηδκ πενίπηςζδ πμο δ ακαζηνμθή ηςκ πνμζςνζκχκ δζαθμνχκ εθέβπεηαζ
απυ ημκ ιζθμ ηαζ είκαζ πζεακυ υηζ μζ πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ δεκ εα ακαζηναθμφκ ζημ πνμαθεπηυ ιέθθμκ.
Ο ακαααθθυιεκμξ θυνμξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ημοξ θμνμθμβζημφξ ζοκηεθεζηέξ πμο ζζπφμοκ ηαηά ηδκ διενμιδκία
ημο ζζμθμβζζιμφ.
4.24 Κέξδε αλά κεηνρή
Σα ααζζηά ηένδδ ακά ιεημπή οπμθμβίγμκηαζ δζαζνχκηαξ ηα ηαεανά ηένδδ πμο ακαθμβμφκ ζημοξ ιεηυπμοξ ηδξ
ιδηνζηήξ Δηαζνίαξ ιε ημ ιέζμ ζηαειζζιέκμ ανζειυ ημζκχκ ιεημπχκ πμο είκαζ ζε ηοηθμθμνία ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηάεε έημοξ, ελαζνχκηαξ ημκ ιέζμ υνμ ηςκ ημζκχκ ιεημπχκ πμο απμηηήεδηακ ςξ ίδζεξ ιεημπέξ.
Σα απμιεζςιέκα ηένδδ ακά ιεημπή οπμθμβίγμκηαζ δζαζνχκηαξ ημ ηαεανυ ηένδμξ πμο απμδίδεηαζ ζημοξ ιεηυπμοξ
ηδξ ιδηνζηήξ (αθμφ αθαζνεεεί μ ηυημξ επί ηςκ ιεηαηνέρζιςκ ιεημπχκ, ιεηά θυνςκ) ιε ημκ ιέζμ ζηαειζζιέκμ
ανζειυ ηςκ ιεημπχκ ζε ηοηθμθμνία ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ (πνμζανιμζιέκμ βζα ηδκ επίδναζδ ηςκ
απμιεζμφιεκςκ ιεηαηνέρζιςκ ιεημπχκ).
Ο ιέζμξ ζηαειζζιέκμξ ανζειυξ ηςκ ημζκχκ ιεημπχκ ζε ηοηθμθμνία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θμβζζηζηήξ πενζυδμο
ηαζ βζα υθεξ ηζξ πανμοζζαγυιεκεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πνμζανιυγεηαζ βζα βεβμκυηα πμο έπμοκ ιεηααάθεζ ημκ
ανζειυ ηςκ ημζκχκ ιεημπχκ ζε ηοηθμθμνία πςνίξ ακηίζημζπδ ιεηααμθή ζημοξ πυνμοξ.
4.25 Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Γζακμιή ιενίζιαημξ ακαβκςνίγεηαζ ςξ οπμπνέςζδ υηακ δ δζακμιή εβηνίκεηαζ απυ ηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ
ιεηυπςκ.
4.26 Αλαθαηαηάμεηο θαη ζηξνγγπινπνηήζεηο θνλδπιίσλ
ηδ ζδιείςζδ 9 «Ακάθοζδ ελυδςκ» ηδξ πνμδβμφιεκδξ πνήζδξ έπεζ ακαηαλζκμιδεεί απυ ηζξ «Αιμζαέξ & έλμδα
ηνίηςκ» ζηζξ «Δπζζηεοέξ ηαζ ζοκηδνήζεζξ» πμζυ φρμοξ €2,780,478 βζα ημκ ιζθμ ηαζ ηδκ Δηαζνία, πνμηεζιέκμο
κα ηαηαζημφκ μιμεζδή ηαζ ζοβηνίζζια ιε ηα ακηίζημζπα ημκδφθζα ηδξ ηνέπμοζαξ πνήζδξ. Ζ ακαηαηάηαλδ δεκ έπεζ
επδνεάζεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ζοκμθζημφ εζζμδήιαημξ.
Γζαθμνέξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ιεηαλφ ηςκ πμζχκ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ πμζχκ ζηζξ
ζδιεζχζεζξ μθείθμκηαζ ζε ζηνμββοθμπμζήζεζξ.

5.

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ

5.1 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ο ιζθμξ εηηίεεηαζ ζε πνδιαημμζημκμιζημφξ ηζκδφκμοξ υπςξ ηζκδφκμοξ αβμνάξ (ιεηααμθέξ ζε ζοκαθθαβιαηζηέξ
ζζμηζιίεξ, ηίκδοκμ ηαιεζαηχκ νμχκ ηαζ ηίκδοκμ εφθμβδξ αλίαξ απυ ιεηααμθέξ επζημηίςκ ηαζ ηίκδοκμ ηζιχκ),
πζζηςηζηυ ηίκδοκμ ηαζ ηίκδοκμ νεοζηυηδηαξ. Ο ιζθμξ δναζηδνζμπμζείηαζ ζηδκ Δθθδκζηή αβμνά. Σμ βεκζηυ
πνυβναιια δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ ημο Οιίθμο επζδζχηεζ κα εθαπζζημπμζήζεζ ηδκ εκδεπυιεκδ ανκδηζηή επίδναζδ
ηδξ ιεηααθδηυηδηαξ ηςκ πνδιαημπζζηςηζηχκ αβμνχκ ζηδ πνδιαημμζημκμιζηή απυδμζδ ημο Οιίθμο.
Οζ πνδιαημμζημκμιζηέξ οπμπνεχζεζξ ημο Οιίθμο (πένακ ηςκ ειπμνζηχκ οπμπνεχζεςκ) απμηεθμφκηαζ απυ
αναποπνυεεζια ηαζ ιαηνμπνυεεζια ηναπεγζηά δάκεζα, μιμθμβζαηά δάκεζα ηαζ ζοιαάζεζξ πνδιαημδμηζηήξ
ιίζεςζδξ. Με ηα ακςηένς πνμσυκηα πνδιαημδμημφκηαζ μζ ακάβηεξ ζε ηεθάθαζμ ηίκδζδξ, ηαεχξ ηαζ μζ επεκδφζεζξ
ζε ηδθεπζημζκςκζαηυ ελμπθζζιυ.
οκμπηζηά, μζ ιμνθέξ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηζκδφκςκ πμο πνμηφπημοκ ακαθφμκηαζ ηαηςηένς.
5.1.1 Κίλδπλνο αγνξάο
(α) Κίκδοκμξ ηζιήξ: Ο ιζθμξ έπεζ πμθφ πενζμνζζιέκδ έηεεζδ ζε ιεηααμθέξ ηδξ αλίαξ ιεημπχκ πμο ηαηέπμκηαζ
είηε βζα ειπμνία είηε ςξ δζαεέζζια πνμξ πχθδζδ πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία, θυβς ημο ιζηνμφ φρμοξ ηςκ
επεκδφζεςκ. Ο ιζθμξ δεκ είπε πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010.
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(α) οκαθθαβιαηζηυξ ηίκδοκμξ: Ο ζοκαθθαβιαηζηυξ ηίκδοκμξ είκαζ πενζμνζζιέκμξ δζυηζ μ ιζθμξ
δναζηδνζμπμζείηαζ ιυκμ ζηδκ Δθθάδα, εκχ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, υπμο οπάνπμοκ απαζηήζεζξ απυ
ζοιαάζεζξ ζε λέκμ κυιζζια, οπάνπμοκ ακηίζημζπεξ οπμπνεχζεζξ ζημ ίδζμ κυιζζια.
(β) Κίκδοκμξ ηαιεζαηχκ νμχκ ηαζ ηίκδοκμξ ιεηααμθχκ εφθμβδξ αλίαξ θυβς ιεηααμθχκ ηςκ επζημηίςκ: Ζ έηεεζδ
ημο Οιίθμο ζημ ηίκδοκμ ιεηααμθήξ επζημηίςκ ζηα ηαιεζαηά δζαεέζζια είκαζ παιδθυξ δεδμιέκμο υηζ δεκ
δζαηναηεί ζδιακηζηά ηαιεζαηά δζαεέζζια, αθθά ηα πνδζζιμπμζεί βζα ιείςζδ ηςκ δακεζαηχκ ημο οπμπνεχζεςκ.
Ο ιζθμξ δζαηδνεί ημ δακεζζιυ ημο ζε πνμσυκηα ηοιαζκυιεκμο επζημηίμο (Euribor), 3ιδκδξ ηαζ 6ιδκδξ δζάνηεζαξ
ηα μπμία ημκ εηεέημοκ ζε επζημηζαηυ ηίκδοκμ ηαιεζαηχκ νμχκ. Ο ιζθμξ έπεζ ζοκάρεζ ζοιθςκίεξ ακηζζηάειζζδξ
(hedging) βζα ιένμξ ημο επζημηζαημφ ηζκδφκμο (δι. 26). Σμ βεβμκυξ υηζ ημ ζφκμθμ ημο ηναπεγζημφ δακεζζιμφ
ααζίγεηαζ ζε πνμσυκηα ηοιαζκυιεκμο επζημηίμο, έπεζ ςξ απμηέθεζια μζ επζπηχζεζξ ηςκ δζαηοιάκζεςκ ηςκ
επζημηίςκ ζηα απμηεθέζιαηα πνήζδξ ημο Οιίθμο ηαζ ζηζξ ηαιεζαηέξ νμέξ ηςκ θεζημονβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ημο
Οιίθμο, κα είκαζ ζδιακηζηέξ. Σδκ 31 Γεηειανίμο 2010 εάκ ηα επζηυηζα ήηακ 1% ιεβαθφηενα / (ιζηνυηενα), μζ
γδιίεξ πνμ θυνςκ εα είπακ αολδεεί / (ιεζςεεί) ηαηά €2.02 εη (2009: €2.01 εη.), εκχ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ηα
πνμσυκηα ακηζζηάειζζδξ επζημηζαημφ ηζκδφκμο, ηα ίδζα ηεθάθαζα εα είπακ αολδεεί / (ιεζςεεί) ηαηά €1.7 εη.
(2009: €1.8 εη.).
5.1.2 Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ο ιζθμξ είκαζ εηηεεεζιέκμξ ζημκ πζζηςηζηυ ηίκδοκμ ηςκ πεθαηχκ ημο. Γζα ημοξ πεθάηεξ θζακζηήξ μ ηίκδοκμξ
αοηυξ πενζμνίγεηαζ εθανιυγμκηαξ δζαδζηαζίεξ αοηυιαηδξ θναβήξ θδλζπνυεεζιςκ απαζηήζεςκ, ηαεχξ ηαζ
εθανιυγμκηαξ ηαιπάκζεξ πνμζέθηοζδξ πεθαηχκ πμο δίκμοκ πάβζεξ εκημθέξ ελυθθδζδξ ηςκ θμβανζαζιχκ ημοξ
δζαιέζμο πζζηςηζηχκ ηανηχκ ή ηναπεγζηχκ θμβανζαζιχκ. Γζα ημοξ εηαζνζημφξ πεθάηεξ βίκεηαζ αλζμθυβδζδ
πζζημθδπηζηήξ ζηακυηδηαξ πνζκ απυ ηδκ οπμβναθή ζφιααζδξ ηαζ ηδκ έκανλδ πανμπήξ οπδνεζζχκ ιε απμηέθεζια
κα ιεζχκεηαζ μ πζζηςηζηυξ ηίκδοκμξ.
Ο πζζηςηζηυξ ηίκδοκμξ ζε υηζ αθμνά ηα ηαιεζαηά δζαεέζζια ηνίκεηαζ πενζμνζζιέκμξ δζυηζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ
ηςκ ηαηαεέζεςκ είκαζ ημπμεεηδιέκμ ζε Δθθδκζηέξ ηνάπεγεξ.
5.1.3 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ζ ζοκεπήξ δζαπείνζζδ ηζκδφκμο νεοζηυηδηαξ πνμτπμεέηεζ ηδκ φπανλδ επανηχκ ηαιεζαηχκ δζαεεζίιςκ ηαζ ηδκ
ελαζθάθζζδ επανηχκ μνίςκ πνδιαημδυηδζδξ.
Ο ιζθμξ εθέβπεζ δζανηχξ ημ πμζυ ημο αναποπνυεεζιμο δακεζζιμφ ηαεχξ ηαζ ηδκ ακαθμβία αοημφ πνμξ ηζξ
ζοκμθζηέξ οπμπνεχζεζξ, ηδ ζφκεεζδ ηςκ ζοκμθζηχκ οπμπνεχζεςκ, ηαζ δζαπεζνίγεηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο ιπμνεί
κα δδιζμονβδεμφκ απυ έθθεζρδ επανημφξ νεοζηυηδηαξ θνμκηίγμκηαξ κα οπάνπμοκ πάκηα ελαζθαθζζιέκεξ
ηναπεγζηέξ πζζηχζεζξ πνμξ πνήζδ. Οζ οπάνπμοζεξ δζαεέζζιεξ απνδζζιμπμίδηεξ εβηεηνζιέκεξ ηναπεγζηέξ
πζζηχζεζξ πνμξ ημκ ιζθμ, είκαζ επανηείξ χζηε κα ακηζιεηςπζζηεί μπμζαδήπμηε πζεακή έθθεζρδ ηαιεζαηχκ
δζαεεζίιςκ. πςξ ακαθένεηαζ ζηδ διείςζδ 3 δ Intracom Holdings έπεζ δεζιεοηεί κα ζοκεπίζεζ ηδκ μζημκμιζηή
οπμζηήνζλδ ηδξ Δηαζνίαξ, ςξ εββοήηνζα βζα ημ ζφκμθμ ημο δακεζζιμφ ή/ηαζ ηδκ πανμπή πνυζεεηδξ
πνδιαημδυηδζδξ πμο ιπμνεί κα είκαζ απαναίηδηδ οπυ ηζξ πενζζηάζεζξ, έςξ υημο δ Δηαζνία κα είκαζ ζε εέζδ κα
ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ πνδιαημδμηζηέξ οπμπνεχζεζξ ηδξ ζηα πθαίζζα ηςκ ζοκήεςκ ζοκαθθαβχκ ηδξ ζημ άιεζμ
ιέθθμκ.
ημκ πζμ ηάης πίκαηα ακαθφμκηαζ μζ πνδιαημμζημκμιζηέξ οπμπνεχζεζξ ημο Οιίθμο ηαζ ηδξ Δηαζνίαξ ηαηά ηδκ
διενμιδκία ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ιε αάζδ ηδκ διενμιδκία ςνίιακζδξ ημοξ. Σα πμζά πμο ακαθένμκηαζ
ζημκ πίκαηα είκαζ πςνίξ πνμελυθθδζδ. Σα πμζά ηςκ θμζπχκ οπμπνεχζεςκ πμο είκαζ εκηυξ 12 ιδκχκ
πανμοζζάγμκηαζ ζηδ θμβζζηζηή ημοξ αλία ηαεχξ δ επίπηςζδ ηδξ πνμελυθθδζδξ δεκ είκαζ ζδιακηζηή.
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Όκηινο
31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ληγόηεξν από 1 έηνο

Γακεζαηέξ οπμπνεχζεζξ
Υνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ
Πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα
Πνμιδεεοηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ
31 Γεθεκβξίνπ 2009
Υνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ
Πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα
Πνμιδεεοηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ

Από 2 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

31,019,845

128,006,054

-

1,883,245

581,916

580,793

-

388,703

581,648

491,317

-

133,242,600

-

-

-

Ληγόηεξν από 1 έηνο

Γακεζαηέξ οπμπνεχζεζξ

Από 1 έσο 2 έηε

69,235,797

Από 1 έσο 2 έηε

Από 2 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

58,134,527

19,218,891

156,686,890

-

3,689,269

1,677,172

1,162,709

-

324,106

612,853

191,185

139,139,864

-

-

-

Δηαηξία
31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ληγόηεξν από 1 έηνο

Γακεζαηέξ οπμπνεχζεζξ
Υνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ
Πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα
Πνμιδεεοηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ
31 Γεθεκβξίνπ 2009
Υνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ
Πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα
Πνμιδεεοηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ

Από 2 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

67,052,128

28,913,931

126,986,076

-

1,798,689

581,916

580,793

-

388,703

581,648

491,317

-

119,408,151

-

-

-

Ληγόηεξν από 1 έηνο

Γακεζαηέξ οπμπνεχζεζξ

Από 1 έσο 2 έηε

Από 1 έσο 2 έηε

Από 2 έσο 5 έηε

Πάλσ από 5 έηε

49,980,877

19,218,891

156,686,890

-

3,351,046

1,592,616

1,162,709

-

324,106

612,853

191,185

131,480,793

-

-

-

5.2 Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Σδ πνήζδ 2010 δ Δηαζνία οπέζηδ ηαεανέξ γδιζέξ φρμοξ €30,996,524. Δπεζδή ημ ζφκμθμ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ
Δηαζνίαξ ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010 είκαζ ηαηχηενμ απυ ημ 1/10 ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ, ζοκηνέπεζ
πενίπηςζδ εθανιμβήξ ηςκ δζαηάλεςκ ημο άνενμο 48 ημο Κ.Ν. 2190/1920.
Ζ φπανλδ γδιζχκ ζηδ δζάνηεζα ηδξ θάζδξ ηδξ ακάπηολδξ είκαζ παναηηδνζζηζηυ ημο ηδθεπζημζκςκζαημφ ηθάδμο. Ζ
Γζμίηδζδ εηηζιά υηζ ηα απμηεθέζιαηα ηαζ μζ ιεθθμκηζηέξ ηαιεζαηέξ νμέξ ημο Οιίθμο εα πανμοζζάζμοκ
ζδιακηζηή αεθηίςζδ ιεζμπνυεεζια ηαζ ιαηνμπνυεεζια.
Ζ ιδηνζηή εηαζνία Intracom Holdings ΑΔ πανέπεζ μζημκμιζηή ζηήνζλδ ζημκ ιζθμ, είκαζ εββοήηνζα εηαζνία βζα ημ
ζοκυθμο ημο δακεζζιμφ ηαζ έπεζ δεζιεοηεί επίζδια κα ζοκεπίζεζ κα πανέπεζ πνδιαημμζημκμιζηή ζηήνζλδ ζημκ
ιζθμ βζα ημ άιεζμ ιέθθμκ.
ε πενίπηςζδ ιδ πθήνμοξ ηάθορδξ ηδξ αφλδζδξ πμο ακαθένεηαζ ζηδ διείςζδ 22, δ Γζμίηδζδ ηδξ Δηαζνίαξ εα
πνμαεί, ηαη΄ άνενμ 47 Κ.Ν., ζηδ ζφβηθδζδ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ιε ζημπυ ηδκ εη κέμο αφλδζδ ημο ιεημπζημφ
ηεθαθαίμο, χζηε ημ ζφκμθμ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ Δηαζνίαξ κα ιδκ είκαζ ηαηχηενμ απυ ημ ιζζυ (1/2) ημο
ιεημπζημφ ηεθαθαίμο αοηήξ.
5.3

Πξνζδηνξηζκόο ησλ επιόγσλ αμηώλ

Απυ ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2009 μ ιζθμξ έπεζ οζμεεηήζεζ ημ ηνμπμπμζδιέκμ ΓΠΥΑ 7 βζα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα
πμο επζιεηνμφκηαζ ζημκ ζζμθμβζζιυ ζε εφθμβδ αλία. Ζ ηνμπμπμίδζδ απαζηεί βκςζημπμζήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ
επζιέηνδζδ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ιέζς ιζαξ ζενάνπδζδξ ηνζχκ επζπέδςκ.
Σδκ 31 Γεηειανίμο 2010 ηαζ 31 Γεηειανίμο 2009 μ ιζθμξ είπε πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα ζε εφθμβδ
αλία, ηα μπμία ηαηαηάζζμκηαζ ζημ Δπίπεδμ 2. Ζ εφθμβδ αλία πνμζδζμνίγεηαζ ιε ηδ πνήζδ ηεπκζηχκ απμηίιδζδξ
ηαζ παναδμπχκ πμο ζηδνίγμκηαζ ηονίςξ ζε δεδμιέκα ηδξ αβμνάξ ηαηά ηδκ διενμιδκία ημο ζζμθμβζζιμφ.
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6.

εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο

Ζ ζφκηαλδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, ζφιθςκα ιε ηα ΓΠΥΑ, απαζηεί ηδκ δζεκένβεζα εηηζιήζεςκ ηαζ ηδκ
οζμεέηδζδ παναδμπχκ απυ πθεονάξ ηδξ Γζμίηδζδξ, μζ μπμίεξ δφκαηαζ κα επδνεάζμοκ ηδκ εθανιμβή ηςκ
θμβζζηζηχκ ανπχκ ηαεχξ ηαζ ηα πμζά πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Οζ εηηζιήζεζξ ηαζ μζ
ηνίζεζξ ηδξ δζμίηδζδξ επακελεηάγμκηαζ δζανηχξ ηαζ ααζίγμκηαζ ζε ζζημνζηά δεδμιέκα ηαζ πνμζδμηίεξ βζα
ιεθθμκηζηά βεβμκυηα, πμο ηνίκμκηαζ εφθμβεξ ζφιθςκα ιε ηα ζζπφμκηα. Ο ιζθμξ πνμααίκεζ ζε εηηζιήζεζξ ηαζ
παναδμπέξ ζπεηζηά ιε ηδκ ελέθζλδ ηςκ ιεθθμκηζηχκ βεβμκυηςκ. Οζ ααζζηέξ εηηζιήζεζξ ηαζ αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ
ηδξ Γζμίηδζδξ έπμοκ ςξ ελήξ:
(α) Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Ζ πνυαθερδ επζζθαθχκ πεθαηχκ πενζθαιαάκεζ ηδ δζεκένβεζα ζοβηεηνζιέκδξ πνυαθερδξ βζα υζμοξ πεθάηεξ έπμοκ
παναηηδνζζηεί επζζθαθείξ, αθθά ηαζ ηδ δζεκένβεζα πνυαθερδξ ιε αάζδ ηδκ εκδθζηίςζδ ηςκ ακμζηηχκ οπμθμίπςκ
πεθαηχκ. ηδκ παναπάκς δζαδζηαζία έπμοκ ελαζνεεεί μζ απαζηήζεζξ απυ ηζξ ζοκδεδειέκεξ εηαζνίεξ ηαζ μζ
απαζηήζεζξ απυ εηαζνίεξ ημο δδιυζζμο ημιέα, ηαεχξ εηηζιάηαζ υηζ δεκ ζοκηνέπεζ ηίκδοκμξ ιδ είζπναλδξ ηςκ
απαζηήζεςκ απυ ημοξ πεθάηεξ αοηχκ ηςκ ηαηδβμνζχκ. ηζξ 31 Γεηειανίμο 2010 ηα απμηεθέζιαηα ημο Οιίθμο
ηαζ ηδξ Δηαζνίαξ έπμοκ επζαανοκεεί ιε πνυαθερδ επζζθαθχκ πεθαηχκ πμζμφ €9,293,721 ηαζ €9,209,536
ακηίζημζπα (31 Γεηειανίμο 2009: €3,350,438 βζα ημκ ιζθμ ηαζ €2,989,747 βζα ηδκ Δηαζνία).
(β) Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο
Ζ Δθθδκζηή θμνμθμβζηή κμιμεεζία ηαζ μζ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ, οπυηεζκηαζ ζε ενιδκείεξ απυ ηζξ θμνμθμβζηέξ
ανπέξ. Τπάνπμοκ ζοκαθθαβέξ ηαζ οπμθμβζζιμί βζα ημοξ μπμίμοξ μ ηεθζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ημο θυνμο είκαζ
ααέααζμξ. Οζ δδθχζεζξ θυνμο εζζμδήιαημξ ηαηαηίεεκηαζ ζηζξ θμνμθμβζηέξ ανπέξ ζε εηήζζα αάζδ, αθθά ηα ηένδδ
ή μζ γδιζέξ πμο δδθχκμκηαζ, βζα θμνμθμβζημφξ ζημπμφξ, παναιέκμοκ πνμζςνζκά εηηνειείξ, έςξ υημο μζ
θμνμθμβζηέξ ανπέξ εθέβλμοκ ηζξ θμνμθμβζηέξ δδθχζεζξ ηαζ ηα αζαθία ημο θμνμθμβμφιεκμο ηαζ, ιε αάζδ ημοξ
εθέβπμοξ αοημφξ, κα μνζζηζημπμζδεμφκ ηαζ μζ ζπεηζηέξ θμνμθμβζηέξ οπμπνεχζεζξ. Οζ θμνμθμβζηέξ γδιζέξ, ζημ
ααειυ πμο αοηέξ ακαβκςνίγμκηαζ απυ ηζξ θμνμθμβζηέξ ανπέξ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ημκ ζοιρδθζζιυ
ηενδχκ ηςκ πέκηε επυιεκςκ πνήζεςκ, πμο αημθμοεμφκ ηδ πνήζδ πμο αθμνμφκ.
(β) Κεθαθαζμπμζήζεζξ ελυδςκ ηαζ ηυηςκ ηαηαζηεοήξ δζηηφμο
Ο ιζθμξ έπεζ ηεθαθαζμπμζήζεζ αιμζαέξ ηαζ έλμδα πνμζςπζημφ πμο πνμηφπημοκ άιεζα απυ ηδκ ηαηαζηεοή ημο
δζηηφμο, ηαεχξ ηαζ ηυζημξ δακεζζιμφ πμο έπεζ ηαηακειδεεί ζηδκ ηαηαζηεοή δζηηφμο.
Δπεζδή μζ επεκδοηζηέξ δαπάκεξ ημο Οιίθμο πνμένπμκηαζ απυ βεκζηυ δακεζζιυ, μ ιζθμξ έπεζ πνμζδζμνίζεζ ημ
2009 ημ πμζυ ημο ηυζημοξ δακεζζιμφ πμο είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ηεθαθαζμπμίδζδ ιε ηδκ εθανιμβή εκυξ επζημηίμο
ηεθαθαζμπμίδζδξ ζηζξ επεκδοηζηέξ δαπάκεξ. ηδ πνήζδ 2010 δεκ έπεζ πνμηφρεζ πμζυ βζα ηεθαθαζμπμίδζδ.
(δ) Απμιείςζδ οπεναλίαξ ηαζ απμηίιδζδ εοβαηνζηήξ ζε εφθμβδ αλία
Ζ οπεναλία ζημκ εκμπμζδιέκμ ζζμθμβζζιυ πνμήθεε απυ ηδκ ελαβμνά ηδξ Αηηζηέξ Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ. Ο ιζθμξ
ελεηάγεζ ηοπυκ απμιείςζδ ηδξ οπεναλίαξ ζε εηήζζα αάζδ. Ζ ελέηαζδ αοηή βίκεηαζ ιέζς ηδξ πνμελυθθδζδξ
ιεθθμκηζηχκ ηαιεζαηχκ νμχκ ηςκ ιμκάδςκ παναβςβήξ ηςκ ηαιεζαηχκ νμχκ ζηζξ μπμίεξ έπμοκ ηαηαθμβζζηεί
οπεναλίεξ.
(ε) Απμιείςζδ ιδ πνδιαημμζημκμιζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ
Ζ Γζμίηδζδ εηηζιά υηζ μζ θμβζζηζηέξ αλίεξ ηςκ ζημζπείςκ ιαηνμπνυεεζιμο εκενβδηζημφ είκαζ ακαηηήζζιεξ ηαζ ηα
ζημζπεία αοηά δεκ έπμοκ οπμζηεί απμιείςζδ. Ο ιζθμξ ανίζηεηαζ ζε θάζδ ακάπηολδξ, επεκδφμκηαξ ζδιακηζηά
ηεθάθαζα βζα επεκδφζεζξ ζε εκζχιαηα ηαζ άοθα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηαζ ακαιέκεζ υηζ ζηα επυιεκα 3-5 έηδ εα
έπεζ εεηζηά απμηεθέζιαηα.

7.

Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα

Ο ιζθμξ πανέπεζ ηδθεπζημζκςκζαηέξ οπδνεζίεξ ζηδκ Δθθάδα. Μέπνζ ηδκ 31 Γεηειανίμο 2009 μ ιζθμξ πανείπε
οπδνεζίεξ θμβζζιζημφ ηαζ δθεηηνμκζηχκ ζοζηδιάηςκ ιέζς ημο οπμηαηαζηήιαημξ ημο, ηαεχξ ηαζ ηδξ εοβαηνζηήξ
εηαζνίαξ Unibrain Inc.. Ζ δναζηδνζυηδηα ημο οπμηαηαζηήιαημξ δζεηυπδ ημ 2009, εκχ δ εοβαηνζηή εηαζνία Unibrain
INC πμοθήεδηε ζηζξ ανπέξ Μανηίμο 2010 (αθέπε δι. 16). Χξ απμηέθεζια μ ιζθμξ έπεζ ιυκμ έκα ημιέα
πθδνμθυνδζδξ.
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8.

Έζνδα

Έ ζνδα
ηαεενή ηδθεθςκία
ADSL
Μ ζζεςιέκα ηοηθχιαηα
Τπδνεζίεξ data center
Λμζπά έζμδα απυ πανμπή οπδνεζζχκ
Πςθήζεζξ ειπμνεοιάηςκ, ελμπθζζιμφ ηαζ ακαθχζζιςκ
Πςθήζεζξ πνμσυκηςκ

Άιια έζνδα εθκεηάιεπζεο
Δπζπμνδβήζεζξ
Λμζπά

Ό κηινο

Δηαηξία

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009
110,719,080
90,285,865
54,540,770
35,146,086
32,039,545
30,052,545
356,498
620,798
2,182,366
1,579,631
658,367
2,130,162
327,155
200,496,626
160,142,242

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009
110,719,080
90,285,865
54,540,770
35,146,086
19,400,252
15,393,650
356,498
620,798
5,126,059
3,700,407
658,367
1,260,956
327,155
190,801,026
146,734,917

9,705,116
2,182,460
11,887,576

4,976,781
998,212
5,974,993

9,705,116
6,751,325
16,456,441

4,976,781
6,326,395
11,303,176

Σα θμζπά έζμδα εηιεηάθθεοζδξ βζα ηδκ Δηαζνία ζηδ πνήζδ 2010 αθμνμφκ ηονίςξ έζμδα απυ ηδ εοβαηνζηή
εηαζνία Αηηζηέξ Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ.
Ο ιζθμξ βζα ηδ πνήζδ 2010 είπε έζμδα απυ έκα εηαζνζηυ πεθάηδ φρμοξ €23.8 εη. πενίπμο (2009: €40 εη.
πενίπμο).

9.

Αλάιπζε εμόδσλ

Κυζημξ πςθδεέκηςκ απμεειάηςκ
Αιμζαέξ & έλμδα πνμζςπζημφ
Αιμζαέξ & έλμδα ηνίηςκ
Σδθεπζημζκςκζαηά ηυζηδ

Ό κηινο

Δηαηξία

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

236,699

2,346,731

236,699

1,939,241

22,162,565

20,191,221

13,787,555

14,881,537

7,076,777

6,195,636

9,811,486

4,908,735

102,853,665

89,885,316

111,672,327

96,587,808

Δπζζηεοέξ ηαζ ζοκηδνήζεζξ

7,076,295

7,370,629

6,543,813

6,907,420

Έλμδα πνμαμθήξ ηαζ δζαθήιζζδξ

7,969,426

10,637,228

7,969,426

10,630,111

Δκμίηζα

2,133,574

2,243,068

1,966,645

2,061,799

Φυνμζ - ηέθδ

821,371

751,736

691,837

728,406

Έλμδα ιεηαθμνχκ

181,990

405,038

147,912

375,122

Έλμδα ηαλζδζχκ

147,730

284,020

133,087

261,390

Απμζαέζεζξ εκζχιαηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ

37,595,229

26,998,346

31,381,130

21,834,476

Απμζαέζεζξ άτθςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ

31,428,047

24,849,453

29,653,165

23,116,511

9,293,721

3,350,438

9,209,536

2,989,747

Γζαβναθέξ αφθςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ

-

2,284,861

-

2,284,861

Απμιείςζδ απμεειάηςκ

-

239,340

-

239,340

150,000

-

-

-

3,491,403

4,518,215

3,083,199

3,310,245

232,618,492

202,551,276

226,287,817

193,056,749

Πνμαθέρεζξ ηαζ δζαβναθέξ επζζθαθχκ απαζηήζεςκ

Λμζπέξ πνμαθέρεζξ
Λμζπά έλμδα

Καηαλνκή αλά ιεηηνπξγία:

Κυζημξ πςθδεέκηςκ
Έλμδα δζμίηδζδξ
Έλμδα ένεοκαξ
Έλμδα δζάεεζδξ

Ό κηινο

Δηαηξία

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

190,705,079

163,128,943

186,934,343

158,098,014

18,285,079

17,352,350

16,683,132

15,098,261

-

566,557

-

566,557

23,628,334

21,503,426

22,670,342

19,293,917

232,618,492

202,551,276

226,287,817

193,056,749
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Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνύ:

Αιμζαέξ έιιζζεμο πνμζςπζημφ
Δνβμδμηζηέξ εζζθμνέξ ηαζ επζαανφκζεζξ

Ό κηινο

Δηαηξία

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

17,904,428

17,104,050

11,250,752

12,725,320

4,436,589

4,003,684

2,659,251

2,862,294

Πανεπυιεκεξ πανμπέξ ηαζ έλμδα πνμζςπζημφ

472,936

416,458

344,901

298,346

Κυζημξ δςνεάκ ιεημπχκ ιδηνζηήξ

228,800

-

228,800

-

οκηαλζμδμηζηυ ηυζημξ πνμβναιιάηςκ ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ

467,085

727,989

350,136

634,169

οκηαλζμδμηζηυ ηυζημξ πνμβναιιάηςκ ηαεμνζζιέκςκ εζζθμνχκ

392,590

263,257

312,322

221,158

ύλνιν

23,902,428

22,515,438

15,146,162

16,741,287

Μ είμκ: Κεθαθαζμπμζήζεζξ ζε πάβζα οπμ ηαηαζηεοή

(1,739,863)

(2,324,217)

(1,358,607)

(1,859,750)

ύλνιν ακνηβώλ

22,162,565

20,191,221

13,787,555

14,881,537

Σμ ηυζημξ δςνεάκ ιεημπχκ αθμνά 215 πζθ. ιεημπέξ ηδξ ιδηνζηήξ εηαζνίαξ Intracom Holdings πμο δυεδηακ πνμξ
δζεοεοκηζηά ζηεθέπδ ηδξ Δηαζνίαξ.

10. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα – έμνδα
Ό κηινο

Δηαηξία

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Πζζηςηζημί ηυημζ

4,703

169,692

3,360

157,070

4,703.00

169,692.00

3,360.00

157,070.00

Συημζ ηναπεγζηχκ δακείςκ

(2,552,313)

(2,005,628)

(2,330,070)

(1,644,778)

Συημζ μιμθμβζαηχκ δακείςκ

(6,419,984)

(7,102,142)

(6,291,049)

(7,102,142)

(219,098)

(292,366)

(205,901)

(263,193)

(2,551,148)

(2,081,522)

(2,026,744)

(1,818,169)

(263,306)

(349,481)

(219,335)

(304,062)

φκμθμ πνδιαημμζημκμιζηχκ εζυδςκ
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

Συημζ πνδιαημδμηζηχκ ιζζεχζεςκ
Λμζπμί ηυημζ
Δββοδηζηέξ
Λμζπά πνδιαημμζημκμιζηά έλμδα
φκμθμ
Μ είμκ: Κεθαθαζμπμζήζεζξ ζε πάβζα οπυ ηαηαζηεοή

(148,991)

(134,099)

(142,669)

(127,044)

(12,154,840)

(11,965,238)

(11,215,768)

(11,259,388)

-

900,780

-

900,780

φκμθμ πνδιαημμζημκμιζηχκ ελυδςκ

(12,154,840)

(11,064,458)

(11,215,768)

(10,358,608)

Υνδιαημμζημκμιζηά έζμδα / (έλμδα) ηαεανά

(12,150,137)

(10,894,766)

(11,212,408)

(10,201,538)

11. Φόξνο εηζνδήκαηνο
Ζ Δηαζνία έπεζ εθεβπεεί απυ ηζξ θμνμθμβζηέξ ανπέξ ιέπνζ ηαζ ηδ πνήζδ 2006, εκχ δ εοβαηνζηή Αηηζηέξ
Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ έπεζ εθεβπεεί απυ ηζξ θμνμθμβζηέξ ανπέξ ιέπνζ ηαζ ηδ πνήζδ 2007. Γζα ηδκ Δηαζνία δεκ έπεζ
δζεκενβδεεί πνυαθερδ βζα ακέθεβηηεξ θμνμθμβζηά πνήζεζξ, θυβς ζςνεοιέκςκ θμνμθμβζηχκ γδιζχκ, εκχ βζα ηδκ
εοβαηνζηή Αηηζηέξ Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ έπεζ δδιζμονβδεεί πνυαθερδ πμζμφ €240,000.
Ο θυνμξ εζζμδήιαημξ πμο επζαάνοκε ηα απμηεθέζιαηα, ακαθφεηαζ ςξ ελήξ:
Όκηινο

Δηαηξία

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

Σνέπςκ θυνμξ εζζμδήιαημξ

142,738

-

-

-

Ακαααθθυιεκμξ θυνμξ

457,310

(6,082,777)

753,767

(5,795,604)

φκμθμ θυνμο εζζμδήιαημξ

600,048

(6,082,777)

753,767

(5,795,604)

(51)

hellas online
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ
31 Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Ο θυνμξ, επί ηςκ γδιζχκ πνμ θυνςκ ημο Οιίθμο ηαζ ηδξ Δηαζνίαξ, δζαθένεζ απυ ημ εεςνδηζηυ πμζυ πμο εα
πνμέηοπηε πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ ζοκηεθεζηή θυνμο, επί ηςκ ηενδχκ ηςκ εκμπμζδιέκςκ εηαζνεζχκ. Ζ δζαθμνά
έπεζ ςξ ελήξ:

Εδιζέξ πνμ θυνςκ
Φυνμξ οπμθμβζζιέκμξ ιε αάζδ ζζπφμκηεξ θμνμθμβζημφξ ζοκηεθεζηέξ
Φυνμξ πμο ακαθμβεί ζε έλμδα πμο δεκ εηπίπημοκ βζα θμνμθμβζημφξ
ζημπμφξ
Δπίδναζδ θμνμθμβζηχκ γδιζχκ ηδξ ηνέπμοζαξ πνήζδξ βζα ηζξ μπμίεξ
δεκ έπεζ ακαβκςνζζηεί ακαααθθυιεκδ θμνμθμβζηή απαίηδζδ
Γζαθμνέξ θμνμθμβζηχκ ζοκηεθεζηχκ
Φυνμξ Υνήζδξ

Όκηινο

Δηαηξία

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

(32,384,427)
(7,772,262)

(47,328,807)
(11,832,202)

(30,242,758)
(7,258,262)

(45,220,194)
(11,305,049)

7,720,735

1,432,743

7,442,023

1,192,763

89,519
562,056

3,619,966
696,716

570,006

3,619,966
696,716

600,048

(6,082,777)

753,767

(5,795,604)

12. Εεκίεο αλά κεηνρή
Ό κηινο
1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009
Εδιίεξ πμο ακαθμβμφκ ζημοξ ιεηυπμοξ
ηαειζζιέκμξ ιέζμξ υνμξ ημο ανζειμφ ιεημπχκ
Εεκίεο αλά κεηνρή
Βαζζηέξ (€)
Απμιεζςιέκεξ (€)

Δηαηξία
1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009

(32,984,475)
155,545,070

(41,246,030)
121,180,263

(30,996,525)
155,545,070

(39,424,590)
121,180,263

(0.21)
(0.21)

(0.34)
(0.34)

(0.20)
(0.20)

(0.33)
(0.33)

Οζ ααζζηέξ / απμιεζςιέκεξ γδιζέξ ακά ιεημπή οπμθμβίγμκηαζ ιε δζαίνεζδ ηδξ γδιζάξ πμο ακαθμβεί ζημοξ
ιεηυπμοξ ηδξ ιδηνζηήξ, ιε ημκ ζηαειζζιέκμ ιέζμ ανζειυ ηςκ ημζκχκ ιεημπχκ ζηδκ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ.

13. Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Όκηινο
ΚηίξηαΜεηαθνξηθά
ηερληθά έξγα
κέζα
Κόζηνο
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2009
Πνμζεήηεξ
Δλαβμνά ηθάδμο
Μ εηαθμνέξ απυ πάβζα οπυ ηαηαζηεοή
Πνμζεήηεξ απυ πνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ
Πςθήζεζξ
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2010
Πνμζεήηεξ
Μ εηαθμνέξ απυ πάβζα οπυ ηαηαζηεοή
Πςθήζεζξ
Τπυθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2009
Απμζαέζεζξ πνήζεςξ
Απμζαέζεζξ παβίςκ οπυ πνδι. ιίζεςζδ
Πςθήζεζξ
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2010
Απμζαέζεζξ πνήζεςξ
Απμζαέζεζξ παβίςκ οπυ πνδι. ιίζεςζδ
Πςθήζεζξ
Τπυθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010
Αλαπόζβεζηε αμία
31 Γεηειανίμο 2009
31 Γεηειανίμο 2010

Σειεπνηθνηλσληαθόο
εμνπιηζκόο θαη
εγθαηαζηάζεηο

Έ πηπια &
ινηπόο
εμνπιηζκόο

135,443
5,895
141,338
1,759
143,097

44,331
16,608
(9,747)
51,192
51,192

204,323,071
18,527,094
28,429,062
44,777,259
2,071,458
(483,925)
297,644,019
20,211,185
12,649,289
(246,289)
330,258,204

2,134,823
28,484
13,304
(741,569)
1,435,042
50,244
(99,331)
1,385,955

(7,397)
(11,204)
(18,601)
(11,377)
(29,978)

(26,248)
(6,814)
9,744
(23,318)
(6,511)
(29,829)

(35,901,324)
(25,761,081)
(1,050,513)
440,739
(62,272,179)
(36,270,713)
(1,159,484)
106,414
(99,595,962)

(1,423,736)
(168,734)
702,372
(890,098)
(147,144)
97,002
(940,240)

122,737
113,119

27,874
21,363

235,371,840
230,662,242

544,944
445,715

Πξνθαηαβνιέο γηα
αγνξά παγίσλ θαη
πάγηα ππό θαηαζθεπή
15,493,455
31,377,105
(44,790,563)
2,079,997
12,925,849
(12,649,289)
2,356,557

ύλνιν
222,131,123
49,955,186
28,429,062
2,071,458
(1,235,241)
301,351,588
33,189,037
(345,620)
334,195,005

- (37,358,705)
- (25,947,833)
(1,050,513)
1,152,855
- (63,204,196)
- (36,435,745)
(1,159,484)
203,416
- (100,596,009)
2,079,997
2,356,557

238,147,392
233,598,996

Ζ ακαπυζαεζηδ αλία ηςκ εκζχιαηςκ παβίςκ απυ πνδιαημδμηζηή ιίζεςζδ ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010 ηαζ 31
Γεηειανίμο 2009 ακένπεηαζ ζε €11,781,675 ηαζ €12,941,159 ακηίζημζπα ηαζ αθμνά ηδθεπζημζκςκζαηυ ελμπθζζιυ.
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Δηαηξία
ΚηίξηαΜεηαθνξηθά
ηερληθά έξγα
κέζα
Κόζηνο
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2009
Πνμζεήηεξ
Δλαβμνά ηθάδμο
Μ εηαθμνέξ απυ πάβζα οπυ ηαηαζηεοή
Πνμζεήηεξ απυ πνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ
Πςθήζεζξ
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2010
Πνμζεήηεξ
Μ εηαθμνέξ απυ πάβζα οπυ ηαηαζηεοή
Πςθήζεζξ
Τπυθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2009
Απμζαέζεζξ πνήζεςξ
Απμζαέζεζξ παβίςκ οπυ πνδι. ιίζεςζδ
Πςθήζεζξ
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2010
Απμζαέζεζξ πνήζεςξ
Απμζαέζεζξ παβίςκ οπυ πνδι. ιίζεςζδ
Πςθήζεζξ
Τπυθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010
Αλαπόζβεζηε αμία
31 Γεηειανίμο 2009
31 Γεηειανίμο 2010

Σειεπνηθνηλσληαθόο
εμνπιηζκόο θαη
εγθαηαζηάζεηο

Έ πηπια &
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Πξνθαηαβνιέο γηα
αγνξά παγίσλ θαη
πάγηα ππό θαηαζθεπή

ύλνιν

135,443
5,895
141,338
1,759
143,097

18,688
16,608
(9,747)
25,549
25,549

152,273,161
14,311,510
28,429,062
41,742,700
2,071,458
(483,925)
238,343,966
12,364,403
12,197,985
(240,482)
262,665,872

1,910,444
2,404
13,304
(741,569)
1,184,583
28,639
(99,331)
1,113,891

15,493,455
28,342,546
(41,756,004)
2,079,997
12,474,545
(12,197,985)
2,356,557

169,831,191
42,678,963
28,429,062
2,071,458
(1,235,241)
241,775,433
24,869,346
(339,813)
266,304,966

(7,397)
(11,204)
(18,601)
(11,377)
(29,978)

(15,415)
(1,653)
9,744
(7,324)
(2,368)
(9,692)

(29,886,612)
(20,858,558)
(825,815)
440,739
(51,130,246)
(30,313,087)
(934,785)
106,414
(82,271,704)

(1,264,274)
(137,246)
702,372
(699,148)
(119,513)
97,002
(721,659)

-

-

(31,173,698)
(21,008,661)
(825,815)
1,152,855
(51,855,319)
(30,446,345)
(934,785)
203,416
(83,033,033)

122,737
113,119

18,225
15,857

187,213,720
180,394,168

485,435
392,232

2,079,997
2,356,557

189,920,114
183,271,933

Ζ ακαπυζαεζηδ αλία ηςκ εκζχιαηςκ παβίςκ απυ πνδιαημδμηζηή ιίζεςζδ ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010 ηαζ 31
Γεηειανίμο 2009 ακένπεηαζ ζε €11,351,003 ηαζ €12,285,788 ακηίζημζπα ηαζ αθμνά ηδθεπζημζκςκζαηυ ελμπθζζιυ.

14. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Όκηινο
Λνγηζκηθό
Κόζηνο
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2009
Πνμζεήηεξ
Δλαβμνά ηθάδμο
Γζαβναθέξ
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2010
Πνμζεήηεξ
Πςθήζεζξ
Τπυθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2009
Απμζαέζεζξ πνήζεςξ
Γζαβναθέξ
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2010
Απμζαέζεζξ πνήζεςξ
Πςθήζεζξ
Τπυθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010
Αλαπόζβεζηε αμία
31 Γεηειανίμο 2009
31 Γεηειανίμο 2010

Κόζηνο απόθηεζεο
πειαηώλ

Πειαηεηαθέο
ζρέζεηο

ύλνιν

21,580,502
5,868,723
9,459,630
(4,575,719)
32,333,136

16,126,200
23,989,363
40,115,563

12,090,000
12,090,000

49,796,702
29,858,086
9,459,630
(4,575,719)
84,538,699

1,726,524
(163,642)
33,896,018

20,161,930
60,277,493

12,090,000

21,888,454
(163,642)
106,263,511

(8,405,260)
(4,748,353)
2,290,857
(10,862,756)
(7,769,813)
1,495
(18,631,074)

(9,154,225)
(18,892,100)
(28,046,325)
(22,449,234)
(50,495,559)

(2,015,000)
(1,209,000)
(3,224,000)
(1,209,000)
(4,433,000)

(19,574,485)
(24,849,453)
2,290,857
(42,133,081)
(31,428,047)
1,495
(73,559,633)

21,470,380
15,264,944

12,069,238
9,781,934

8,866,000
7,657,000

42,405,618
32,703,878
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Δηαηξία

Λνγηζκηθό
Κόζηνο
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2009
Πνμζεήηεξ
Δλαβμνά ηθάδμο
Γζαβναθέξ
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2010
Πνμζεήηεξ
Πςθήζεζξ
Τπυθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2009
Απμζαέζεζξ πνήζεςξ
Γζαβναθέξ
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2010
Απμζαέζεζξ πνήζεςξ
Πςθήζεζξ
Τπυθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010
Αλαπόζβεζηε αμία
31 Γεηειανίμο 2009
31 Γεηειανίμο 2010

Κόζηνο απόθηεζεο
πειαηώλ

ύλνιν

20,054,096
5,442,694
9,459,630
(4,575,719)
30,380,701

16,126,200
23,989,363
40,115,563

36,180,296
29,432,057
9,459,630
(4,575,719)
70,496,264

1,511,666
(163,642)
31,728,725

20,161,930
60,277,493

21,673,596
(163,642)
92,006,218

(8,022,859)
(4,224,411)
2,290,857
(9,956,413)
(7,203,931)
1,495
(17,158,849)

(9,154,225)
(18,892,100)
(28,046,325)
(22,449,234)
(50,495,559)

(17,177,084)
(23,116,511)
2,290,857
(38,002,738)
(29,653,165)
1,495
(67,654,408)

20,424,288
14,569,876

12,069,238
9,781,934

32,493,526
24,351,810

15. Τπεξαμία

Τπυθμζπμ

Ό κηινο
31/12/2010
31/12/2009
18,106,938
18,106,938

Ζ οπεναλία πνμέηορε απυ ηδκ ελαβμνά ημο 100% ηδξ εοβαηνζηήξ εηαζνίαξ Αηηζηέξ Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ.
Ζ Δηαζνία δζελήβαβε ηδκ 31/12/2010 εηήζζμ έθεβπμ απμιείςζδξ ηδξ ςξ άκς οπεναλίαξ, ζφιθςκα ιε ημ ΓΛΠ 36.
ηα πθαίζζα ημο εθέβπμο αοημφ ςξ ιμκάδα δδιζμονβίαξ ηαιεζαηχκ νμχκ (ΜΓΣΡ) μνίζηδηε δ δναζηδνζυηδηα ηδξ
«Αηηζηέξ Σδθεπζημζκςκίεξ Α.Δ.». Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ςξ θμβζζηζηή αλία ηδξ ΜΓΣΡ μνίζεδηε δ εζςηενζηή αλία
ηδξ ΜΓΣΡ ελαζνμοιέκμο ημο ηαεανμφ δακεζζιμφ ηαζ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ οπεναλίαξ ηαζ θμζπχκ
αζςιάηςκ ζημζπείςκ, δ μπμία ζηδ ζοκέπεζα, ηαζ ζηα πθαίζζα ημο εθέβπμο απμιείςζδξ, ζοβηνίεδηε ιε ηδκ
ακαηηήζζιδ αλία ηδξ.
Ζ ακαηηήζζιδ αλία πνμζεββίζεδηε αάζεζ αλίαξ πνήζεςξ (value in use). Ζ αλία πνήζεςξ πνμηφπηεζ ςξ δ πανμφζα
αλία πνμαθεπυιεκςκ ιεθθμκηζηχκ ηαιεζαηχκ νμχκ ηδξ ΜΓΣΡ πνμελμθθδιέκεξ ζε επζηυηζμ πμο ακηζηαημπηνίγεζ
ηδ πνμκζηή αλία ημο πνήιαημξ ηαζ ημκ ηίκδοκμ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ΜΓΣΡ. Ο οπμθμβζζιυξ αοηυξ πνδζζιμπμζεί
πνμαθέρεζξ ηαιεζαηχκ νμχκ πμο έπμοκ εβηνζεεί απυ ηδ δζμίηδζδ ηαζ ηαθφπημοκ ηεηναεηή πενίμδμ (2011 – 2014)
ιε ακαβςβή ζημ δζδκεηέξ.
Οζ ηφνζεξ παναδμπέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ααζίγμκηαζ ζε ζζημνζηά ζημζπεία ηαεχξ ηαζ εηηζιήζεζξ βζα ηδκ
ιεθθμκηζηή πμνεία ηδξ εηαζνίαξ ηαζ είκαζ ζοκεπείξ ιε ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ:




Μζηηυξ ηένδμξ 86%
Ροειυξ ακάπηολδξ ζημ δζδκεηέξ 2.5%
Πνμελμθθδηζηυ επζηυηζμ 8.9%

φιθςκα ιε ημκ δζελαπεέκηα έθεβπμ δ ακαηηήζζιδ αλία ηδξ ΜΓΣΡ οπενααίκεζ ηδ θμβζζηζηή αλία ηδξ ηαζ ςξ εη
ημφημο δ ΜΓΣΡ ηαζ δ ακαθμβμφζα ζε αοηή οπεναλία δεκ έπεζ οπμζηεί απμιείςζδ.
Μεζχκμκηαξ ημ νοειυ ακάπηολδξ ζημ δζδκεηέξ ηαηά 0.5% ή αολάκμκηαξ ημ πνμελμθθδηζηυ επζημηζμ ηαηά 1%, δ
ακαηηήζζιδ αλία οπενααίκεζ ηδ θμβζζηζηή αλία.
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16. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο
Δπσλπκία
Αηηζηέξ Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ
Unibrain Inc.

Υώξα
εγθαηάζηαζεο

% Πνζνζηό
ζπκκεηνρήο

Δθθάδα
ΖΠΑ

100%
100%

Κόζηνο θηήζεο
ζπκκεηνρήο
31/12/2010 31/12/2009
60,959,600 60,959,600
842,341
60,959,600 61,801,941

Ζ Αηηζηέξ Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηονίςξ ζηδκ πανμπή ιζζεςιέκςκ ηοηθςιάηςκ ζε
ηδθεπζημζκςκζαημφξ πανυπμοξ ηαζ εηαζνίεξ.
ηζξ ανπέξ Μανηίμο 2010 δ Δηαζνία πνμέαδ ζηδκ πχθδζδ ημο ζοκυθμο ηςκ ιεημπχκ ηδξ εοβαηνζηήξ εηαζνίαξ
Unibrain Inc. ακηί ημο ζοκμθζημφ πμζμφ USD 1,145,000 (€845,000). Αβμναζηήξ ηςκ εκ θυβς ιεημπχκ είκαζ δ
Unibrain Inc., δ μπμία πνμέαδ ζηδκ εκ θυβς αβμνά, ιέζς αβμνάξ ζδίςκ ιεημπχκ. Σμ απμηέθεζια απυ ηδκ πχθδζδ
ηδξ εοβαηνζηήξ ήηακ γδιία €104,137 βζα ημκ ιζθμ ηαζ ηένδμξ €2,659 βζα ηδκ Δηαζνία. Σα ηαιεζαηά δζαεέζζια
ηδξ εοβαηνζηήξ ηαηά ηδκ διενμιδκία πχθδζδξ ήηακ €1,016,182.

17. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία
Ζ ηίκδζδ ηδξ ακαααθθυιεκδξ θμνμθμβζηήξ απαίηδζδξ/οπμπνέςζδξ έπεζ ςξ ελήξ:
Όκηινο
31/12/2010
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Ακαηηήζζιεξ ιεηά απυ 12 ιήκεξ
Ακαηηήζζιεξ εκηυξ 12 ιδκχκ
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Πθδνςηέεξ ιεηά απυ 12 ιήκεξ
Πθδνςηέεξ εκηυξ 12 ιδκχκ

Δηαηξία

31/12/2009

31/12/2009

6,311,770
2,513,742
8,825,512

7,661,775
103,969
7,765,744

6,311,770
2,503,884
8,815,654

7,657,487
90,000
7,747,487

(3,464,564)
(2,191,825)
(5,656,389)
3,169,123

(3,811,881)
(327,430)
(4,139,311)
3,626,433

(1,579,770)
(1,878,038)
(3,457,808)
5,357,846

(1,635,874)
(1,635,874)
6,111,613

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009
3,626,433
(2,456,343)
(457,310)
6,082,776
3,169,123
3,626,433

Τπυθμζπμ έκανλδξ πνήζδξ:
(Υνέςζδ)/πίζηςζδ ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ
Τπυθμζπμ ηέθμοξ πνήζδξ

31/12/2010

1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009
6,111,613
316,010
(753,767)
5,795,603
5,357,846
6,111,613

Ζ ηίκδζδ ηςκ ακαααθθυιεκςκ θμνμθμβζηχκ απαζηήζεςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ έπεζ ςξ
ελήξ:
Όκηινο
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Γηαγξαθέο ελζώκαησλ
Δπηηαρπλόκελεο
& αζώκαησλ
Φνξνινγηθέο θνξνινγηθέο απνζβέζεηο
αθηλεηνπνηήζεσλ
δεκίεο
αύισλ ζηνηρείσλ
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2009
(Υνέςζδ)/ πίζηςζδ ζηα απμηεθέζιαηα
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2010
(Υνέςζδ)/ πίζηςζδ ζηα απμηεθέζιαηα
Τπυθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010

210,696

-

Λνηπά

ύλνιν

900,449

221,251

1,332,396

(208,557)

5,355,000

1,322,292

(35,387)

6,433,348

2,139

5,355,000

2,222,741

185,864

7,765,744

168,197

(1,136,423)

2,030,133

1,059,768

5,523,197

1,086,318

2,215,997

8,825,512

Δπηηαρπλόκελεο
Πειαηεηαθέο θνξνινγηθέο απνζβέζεηο
ζρέζεηο
ελζώκαησλ ζηνηρείσλ
(2,196,350)
(1,561,468)
302,250
(628,282)
(1,894,100)
(2,189,750)
290,160
535,687
(1,603,940)
(1,654,063)

Λνηπά
(30,921)
(24,540)
(55,461)
(2,342,925)
(2,398,386)

ύλνιν
(3,788,739)
(350,572)
(4,139,311)
(1,517,078)
(5,656,389)

(2,139)
-

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2009
(Υνέςζδ)/ πίζηςζδ ζηα απμηεθέζιαηα
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2010
(Υνέςζδ)/ πίζηςζδ ζηα απμηεθέζιαηα
Τπυθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010
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Δηαηξία
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Γηαγξαθέο ελζώκαησλ
Δπηηαρπλόκελεο
& αζώκαησλ
Φνξνινγηθέο θνξνινγηθέο απνζβέζεηο
αθηλεηνπνηήζεσλ
δεκίεο
αύισλ ζηνηρείσλ
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2009
(Υνέςζδ)/ πίζηςζδ ζηα απμηεθέζιαηα

Λνηπά

ύλνιν

188,079

-

900,449

196,251

1,284,779

(188,079)

5,355,000

1,322,292

(26,505)

6,462,708

Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2010

-

5,355,000

2,222,741

169,746

7,747,487

(Υνέςζδ)/ πίζηςζδ ζηα απμηεθέζιαηα

-

168,197

(1,136,423)

2,036,393

1,068,167

Τπυθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010

-

5,523,197

1,086,318

2,206,139

8,815,654

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Δπηηαρπλόκελεο
θνξνινγηθέο απνζβέζεηο
ελζώκαησλ ζηνηρείσλ
(968,769)
(667,105)
(1,635,874)
498,417
(1,137,457)

Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2009
(Υνέςζδ)/ πίζηςζδ ζηα απμηεθέζιαηα
Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο 2010
(Υνέςζδ)/ πίζηςζδ ζηα απμηεθέζιαηα
Τπυθμζπμ 31 Γεηειανίμο 2010

Λνηπά

ύλνιν
(968,769)
(667,105)
- (1,635,874)
(2,320,351) (1,821,934)
(2,320,351) (3,457,808)

Ζ Δηαζνία έπεζ ακαβκςνίζεζ ακαααθθυιεκδ θμνμθμβζηή απαίηδζδ ζηζξ θμνμθμβζηέξ γδιζέξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηαζ
ηνέπμοζαξ πνήζδξ. Ζ Δηαζνία εηηζιά υηζ εα έπεζ επανηή θμνμθμβζηά ηένδδ ζηα επυιεκα πνυκζα έηζζ χζηε κα
ζοιρδθίζεζ ηζξ θμνμθμβζηέξ γδιίεξ.

18. Απνζέκαηα
Δηαηξία

Ό κηινο
31/12/2010
Διπμνεφιαηα

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

742,417

694,866

742,417

466,037

-

(183,474)

-

(183,474)

742,417

511,392

742,417

282,563

Πνυαθερδ βζα απαλζςιέκα ειπμνεφιαηα

19. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Όκηινο
31/12/2010
Πεθάηεξ

Δηαηξία

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

62,113,192

60,663,429

56,202,077

55,703,504

(18,816,358)

(9,522,637)

(16,889,390)

(7,679,854)

Απαζηήζεζξ απυ ζοκδεδειέκεξ εηαζνίεξ (δι. 32)

5,755,598

1,471,025

10,983,265

8,001,428

Δπζηαβέξ εζζπναηηέεξ ηαζ θμζπμί θμβανζαζιμί

1,422,088

1,141,547

963,266

599,459

Πνμαθέρεζξ απμιείςζδξ

Έζμδα πνήζεςξ εζζπναηηέα

7,469,305

5,034,844

7,466,215

4,705,844

57,943,825

58,788,208

58,725,433

61,330,381

Ζ Γζμίηδζδ εηηζιά υηζ δ θμβζζηζηή αλία ηςκ ειπμνζηχκ απαζηήζεςκ πνμζεββίγεζ ηδκ εφθμβδ αλία. θεξ μζ
απαζηήζεζξ είκαζ ζε Δονχ.
Σα έζμδα πνήζεςξ εζζπναηηέα αθμνμφκ ιδ ηζιμθμβδεέκηα έζμδα απυ ηδκ διενμιδκία ηφηθμο ηζιμθυβδζδξ ιέπνζ
ηδκ διενμιδκία ηθεζζίιαημξ.
Σα ιδ θδλζπνυεεζια οπυθμζπα ηςκ ειπμνζηχκ απαζηήζεςκ ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010 ήηακ €35,558,092 βζα
ημκ ιζθμ ηαζ €38,697,035 βζα ηδκ Δηαζνία (2009: €38,499,332 βζα ημκ ιζθμ ηαζ €38,887,637 βζα ηδκ Δηαζνία).
Σα πζμ πάκς οπυθμζπα ημο Οιίθμο πενζθαιαάκμοκ απαζηήζεζξ απυ ζοκδεδειέκα ιένδ €5,227,928, απαζηήζεζξ απυ
πανυπμοξ ηδθεπζημζκςκζχκ €3,167,445 ηαζ έζμδα πνήζεςξ εζζπναηηέα €7,469,304. Σα ακηίζημζπα πμζά ζηδκ
Δηαζνία πενζθαιαάκμοκ απαζηήζεζξ απυ ζοκδεδειέκα ιένδ €9,778,158, απαζηήζεζξ απυ πανυπμοξ
ηδθεπζημζκςκζχκ €2,128,000 ηαζ έζμδα πνήζεςξ εζζπναηηέα €7,466,215.
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Ζ ακάθοζδ παθαζυηδηαξ ηςκ θδλζπνυεεζιςκ οπμθμίπςκ ειπμνζηχκ απαζηήζεςκ, μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ οπμζηεί
απμιείςζδ έπμοκ ςξ αημθμφεςξ:
Όκηινο
31/12/2010

Δηαηξία

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

Λδλζπνυεεζια οπυθμζπα ηαηά ηζξ αηυθμοεεξ πενζυδμοξ:
60-90 ιένεξ

5,341,028

4,283,633

4,575,796

3,998,486

90-180 ιένεξ

5,224,156

5,495,019

4,939,681

5,290,838

180-240 ιένεξ

3,181,617

2,758,592

2,293,605

5,481,992

240-360 ιένεξ

3,875,797

2,931,776

3,503,639

2,892,691

>360 ιένεξ

3,386,189

4,160,747

3,338,731

4,119,628

21,008,787

19,629,767

18,651,452

21,783,635

Σα οπυθμζπα πάκς απυ 360 ιένεξ αθμνμφκ ηονίςξ απαζηήζεζξ απυ ημ Γδιυζζμ. Σμ ζφκμθμ ηςκ απαζηήζεςκ απυ
ημ Γδιυζζμ ζηζξ 31 Γεηειανίμο 2010 ακενπυηακ ζε €5.2 εη. πενίπμο βζα ημκ ιζθμ ηαζ €3.7 εη. πενίπμο βζα ηδκ
Δηαζνία (31 Γεηειανίμο 2009 €4.2 εη. πενίπμο βζα ημκ ιζθμ ηαζ €3.3 εη. πενίπμο βζα ηδκ Δηαζνία).
Σα θδλζπνυεεζια οπυθμζπα πεθαηχκ ηαηά ηδκ διενμιδκία ημο ζζμθμβζζιμφ βζα ηα μπμία έπεζ βίκεζ πνυαθερδ
έπμοκ ςξ αημθμφεςξ:
Όκηινο
31/12/2010
Δίκαζ θδλζπνυεεζια ηαηά ηδκ διενμιδκία ημο ζζμθμβζζιμφ
Έπεζ δδιζμονβδεεί πνυαθερδ βζα ημ πμζυ ηςκ:

Δηαηξία

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

20,193,304

10,181,746

18,266,336

8,338,963

(18,816,358)

(9,522,637)

(16,889,390)

(7,679,854)

1,376,946

659,109

1,376,946

659,109

ηα πζμ πάκς πμζά δεκ πενζθαιαάκμκηαζ απαζηήζεζξ απυ ζοκδεδειέκα ιένδ, ηαεχξ αοηέξ δεκ εεςνμφκηαζ
επζζθαθείξ.
Ζ ιεηααμθή ηδξ πνυαθερδξ βζα επζζθαθείξ απαζηήζεζξ ακαθφεηαζ ςξ ελήξ:
Όκηινο
31/12/2010

Δηαηξία

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

Τπυθμζπμ 1 Ηακμοανίμο

9,522,637

7,560,506

7,679,854

5,578,421

Πνυαθερδ απμιείςζδξ

9,293,721

3,350,438

9,209,536

2,989,747

-

(1,388,307)

-

(888,314)

18,816,358

9,522,637

16,889,390

7,679,854

Γζαβναθή απαζηήζεςκ
Τπυθμζπμ 31 Γεηειανίμο

Ζ ιέβζζηδ έηεεζδ ζε πζζηςηζηυ ηίκδοκμ είκαζ δ θμβζζηζηή αλία ηςκ απαζηήζεςκ υπςξ ακαθένεηαζ πζμ πάκς. Ο
ιζθμξ ηαζ δ Δηαζνία δεκ έπμοκ θάαεζ εββοήζεζξ βζα ελαζθάθζζδ ηςκ απαζηήζεςκ.

20. Λνηπέο απαηηήζεηο
Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο
Όκηινο
31/12/2010
ΦΠΑ εζζπναηηέμ
Πνμηαηααμθέξ πνμιδεεοηχκ
Έλμδα επμιέκςκ πνήζεςκ
Πνμηαηααμθέξ ζε πνμζςπζηυ
Λμζπέξ απαζηήζεζξ

Δηαηξία

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

19,880,822

24,927,587

19,842,968

227,128

385,176

227,128

23,729,999
363,843

1,426,757

1,336,142

1,340,892

1,294,718

4,143

-

4,143

-

6,050,349

959,012

5,981,460

916,876

27,589,199

27,607,917

27,396,591

26,305,436

Ζ Γζμίηδζδ εηηζιά υηζ δ θμβζζηζηή αλία ηςκ θμζπχκ απαζηήζεςκ πνμζεββίγεζ ηδκ εφθμβδ αλία.
Ζ Δηαζνία έπεζ ηαηαεέζεζ αίηδζδ επζζηνμθήξ ΦΠΑ €19 εη. πενίπμο ηαζ είκαζ ζε ελέθζλδ δ ζπεηζηή δζαδζηαζία. Σμ
αζημφιεκμ ΦΠΑ έπεζ εηπςνδεεί ςξ εββφδζδ αναποπνυεεζιμο δακεζζιμφ φρμοξ €15 εη..
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ηζξ «Λμζπέξ απαζηήζεζξ» ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010 πενζθαιαάκεηαζ απαίηδζδ απυ επζπμνδβήζεζξ φρμοξ €5.7 εη.
πενίπμο. Μέπνζ ηδκ διενμιδκία δδιμζίεοζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ εζζπνάπεδηε πμζυ φρμοξ €2.8 εη.
ηαζ ημ οπυθμζπμ ακαιέκεηαζ κα εζζπναπεεί ηέθμξ Μανηίμο 2011.
Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Οζ ιαηνμπνυεεζιεξ απαζηήζεζξ πενζθαιαάκμοκ πμζυ φρμοξ €4,786,729 (2009: €602,507) βζα ημκ ιζθμ ηαζ ηδκ
Δηαζνία πμο αθμνά ζε έλμδα επμιέκςκ πνήζεςκ βζα θεζημονβζηέξ ιζζεχζεζξ.

21. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα πνδιαηζηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια απμηεθμφκηαζ απυ ιεηνδηά ηαζ αναποπνυεεζιεξ ηαηαεέζεζξ ανπζηήξ
δζάνηεζαξ 3 ιδκχκ ή θζβυηενμ. Ζ θμβζζηζηή αλία ηςκ πνδιαηζηχκ δζαεεζίιςκ πνμζεββίγεζ ηδκ εφθμβδ αλία ημοξ.
Όκηινο
31/12/2010
11,708
2,082,654
2,094,362

Σαιείμ
Καηαεέζεζξ υρεςξ & πνμεεζιίαξ

Δηαηξία
31/12/2009
7,861
6,776,617
6,784,478

31/12/2010
8,952
1,772,300
1,781,252

31/12/2009
5,857
4,955,729
4,961,586

Σα ηαιεζαηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια ακαθφμκηαζ ζηα ελήξ κμιίζιαηα:
Όκηινο
31/12/2010
1,934,790
159,572
2,094,362

Δονχ
Γμθάνζα (USD)

Δηαηξία
31/12/2009
5,744,791
1,039,687
6,784,478

31/12/2010
1,621,680
159,572
1,781,252

31/12/2009
4,938,080
23,506
4,961,586

Έ λαληη αύμεζεο
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

ύλνιν

22. Μεηνρηθό θεθάιαην
Αξηζκόο
κεηνρώλ
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009
Αφλδζδ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ιε ιεηνδηά
Αφλδζδ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο απυ ελαβμνά ηθάδμο
Έλμδα αφλδζδξ ηεθαθαίμο
Μ είςζδ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010
Οθεζθυιεκμ ηεθάθαζμ
Μ είςζδ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Κνηλέο
κεηνρέο

95,076,924 80,815,385
31,692,308 26,938,462
28,775,838 42,502,691
- (50,707,693)
155,545,070 99,548,845
31,109,014
9,332,704
- (52,885,324)
186,654,084 55,996,225

Οθεηιόκελν
Κεθάιαην
(9,332,704)
(9,332,704)

Τπέξ ην
άξηην
4,382,382
23,769,231
(7,971,685)
(884,210)
19,295,718
19,295,718

85,197,767
50,707,693
- 34,531,006
(884,210)
- (50,707,693)
- 118,844,563
12,000,000 12,000,000
- (52,885,324)
12,000,000 77,959,239

Σδκ 31 Γεηειανίμο 2009 ημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ Δηαζνίαξ ακενπυηακ ζε €99,548,845, δζαζνμφιεκμ ζε
155,545,070 ιεημπέξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ €0.64 δ ηάεε ιία.
Ζ Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνίαξ ηδξ 22 Ημοκίμο 2010 απμθάζζζε ηδ ιείςζδ ημο
ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνίαξ, ηαηά ημ πμζυ ηςκ €52,885,324 ιε ζοιρδθζζιυ ζζυπμζςκ γδιζχκ εζξ κέμκ. Ζ
ιείςζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ακηίζημζπδ ιείςζδ ηδξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ ηάεε ιεημπήξ,
απυ €0.64 ζε €0.30.
Σμ Τπμονβείμ Ακάπηολδξ ιε ηδκ ανζε. πνςη. Κ2-6698/7/07/2010 απυθαζή ημο εκέηνζκε ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο
ζπεηζημφ άνενμο ημο Καηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ημο Υ.Α. ζηδ ζοκεδνίαζή ημο ηδξ
15/07/10 εκδιενχεδηε βζα ηδ ιείςζδ ηδξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ ηςκ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνίαξ.
Καηά ηδκ πενίμδμ 1/1 – 31/12/2010 δ ιδηνζηή εηαζνία Intracom Holdings ΑΔ (πμζμζηυ άιεζδξ ζοιιεημπήξ
49.25%) ηαηέααθε ημ πμζυ ηςκ €12,000,000 έκακηζ ιεθθμκηζηήξ αφλδζδξ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνίαξ.
H απυ 21.12.2010 Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνίαξ απμθάζζζε ηδκ αφλδζδ ημο ιεημπζημφ
ηεθαθαίμο έςξ ημο πμζμφ ηςκ €9,332,704 ιε ηαηααμθή ιεηνδηχκ ηαζ έηδμζδ έςξ 31,109,014 κέςκ Κμζκχκ
Οκμιαζηζηχκ ιεηά δζηαζχιαημξ ρήθμο ιεημπχκ, μκμιαζηζηήξ αλίαξ €0.30 δ ηαεειία ηαζ δζηαίςια πνμηίιδζδξ
οπέν ηςκ, ηαηά ημκ πνυκμ ηδξ έηδμζδξ ιεηυπςκ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 13 παν. 7 - 9 ημο Κ.Ν. 2190/20. Ζ εκ
θυβς αφλδζδ εβηνίεδηε ιε ηδκ οπ’ ανζει. πνςη. Κ2-11791/24.12.2010 απυθαζδ ημο Τπμονβείμο Οζημκμιίαξ,
Ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ Ναοηζθίαξ.
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ε πενίπηςζδ ιδ πθήνμοξ ηάθορδξ ημο πμζμφ ηδξ αφλδζδξ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, ημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ εα
αολδεεί ιέπνζ ημο πμζμφ ηδξ ηάθορδξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 13α Κ.Ν. 2190/20. Ζ ηζιή δζάεεζδξ ηςκ κέςκ
ιεημπχκ εα μνζζεεί ιε κευηενδ απυθαζδ ημο Γ.. ηαζ εα δφκαηαζ κα είκαζ ακχηενδ ηδξ πνδιαηζζηδνζαηήξ ηζιήξ
ηαηά ημ πνυκμ απμημπήξ ημο δζηαζχιαημξ πνμηίιδζδξ. Ζ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ ηαζ ηδξ ηζιήξ
δζάεεζδξ ηάεε ιεημπήξ εα πζζηςεεί ζημ θμβανζαζιυ «Απμεειαηζηά απυ ηδκ έηδμζδ ιεημπχκ οπέν ημ άνηζμ».
ε πενίπηςζδ πθήνμοξ ηάθορδξ ηδξ ςξ άκς αφλδζδξ, ημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ Δηαζνίαξ εα ακέθεεζ ζημ πμζυ
ηςκ €55,996,225, δζαζνμφιεκμ ζε 186,654,084 Κμζκέξ Οκμιαζηζηέξ ιεηά δζηαζχιαημξ ρήθμο ιεημπέξ,
μκμιαζηζηήξ αλίαξ €0.30, δ ηάεε ιία.
ημ πθαίζζμ ηαηάνηζζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ πνήζδξ 2010, ημ πμζυ ηδξ απμθαζζζεείζαξ αφλδζδξ
έςξ ημο πμζμφ ηςκ €9,332,704, έπεζ εκζςιαηςεεί ζημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηαζ ακηίζημζπα ειθακίγεηαζ αθαζνεηζηά
ςξ μθεζθυιεκμ ηεθάθαζμ.
Ζ ςξ άκς αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνίαξ είκαζ ζε ελέθζλδ. ηακ αοηή μθμηθδνςεεί, ημ
ηαηααθδεέκ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ εα πζζημπμζδεεί ηαηά ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 11 Κ.Ν. 2190/20, ςξ ζζπφεζ, ηαζ εα
εηδμεμφκ μζ ακηζζημζπμφζεξ ζημ ηαηααθδεέκ ηεθάθαζμ κέεξ ιεημπέξ.
Δπεζδή ημ ζφκμθμ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ Δηαζνίαξ ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010 είκαζ ηαηχηενμ απυ ημ 1/10
ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ, ζοκηνέπεζ πενίπηςζδ εθανιμβήξ ηςκ δζαηάλεςκ ημο άνενμο 48 ημο Κ.Ν.
2190/1920.
ε πενίπηςζδ ιδ πθήνμοξ ηάθορδξ ηδξ ςξ άκς αφλδζδξ, δ Γζμίηδζδ ηδξ Δηαζνίαξ εα πνμαεί, ηαη΄ άνενμ 47
Κ.Ν., ζηδ ζφβηθδζδ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ιε ζημπυ ηδκ εη κέμο αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, χζηε ημ
ζφκμθμ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ Δηαζνίαξ κα ιδκ είκαζ ηαηχηενμ απυ ημ ιζζυ (1/2) ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο
αοηήξ.

23. Λνηπά απνζεκαηηθά
Όκηινο
Σαηηζηυ απμεειαηζηυ
Έηηαηηα απμεειαηζηά
Αθμνμθυβδηα απμεειαηζηά
Απμεειαηζηυ ακηζζηάειζζδξ ηαιεζαηχκ νμχκ
Απμεειαηζηά απυ ζοκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ

31/12/2010
166,027
326,836
8,752,768
(1,241,209)
8,004,422

31/12/2009
166,027
326,836
8,752,768
(436,312)
(132,836)
8,676,483

Δηαηξία
31/12/2010
166,027
326,836
123,284
(1,241,209)
(625,062)

31/12/2009
166,027
326,836
123,284
(436,312)
179,835

23.1 Σαθηηθό απνζεκαηηθό
φιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ Δθθδκζηήξ εηαζνζηήξ κμιμεεζίαξ, παναηναηείηαζ εηδζίςξ ημ 5% ημοθάπζζημκ ηςκ
ηαεανχκ ηενδχκ, ιεηά απυ θυνμοξ, βζα ηδ δδιζμονβία Σαηηζημφ Απμεειαηζημφ, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ
απμηθεζζηζηά βζα ηδκ ελίζςζδ, πνζκ ηδ δζακμιή ιενίζιαημξ, ημο ηοπυκ πνεςζηζημφ οπμθμίπμο ημο θμβανζαζιμφ
Κενδχκ ηαζ Εδιζχκ. Ζ παναηνάηδζδ αοηή παφεζ κα είκαζ οπμπνεςηζηή, υηακ ημ οπυθμζπμ ημο Σαηηζημφ
Απμεειαηζημφ θεάζεζ ημ 1/3 ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο.
23.2 Έθηαθηα απνζεκαηηθά
Σα έηηαηηα απμεειαηζηά πενζθαιαάκμοκ πμζά απμεειαηζηχκ ηα μπμία έπμοκ δδιζμονβδεεί ιε απμθάζεζξ
Σαηηζηχκ Γεκζηχκ οκεθεφζεςκ, δεκ έπμοκ εζδζηυ πνμμνζζιυ ηαζ δφκαηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα μπμζμδήπμηε
ζημπυ ηαηυπζκ ζπεηζηήξ απυθαζδξ ηδξ Σαηηζηήξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηαζ πμζά απμεειαηζηχκ ηα μπμία έπμοκ
ζπδιαηζζηεί αάζεζ δζαηάλεςκ ηδξ Δθθδκζηήξ Νμιμεεζίαξ. Σα απμεειαηζηά αοηά δεκ ιπμνμφκ κα δζακειδεμφκ
θυβς φπανλδξ γδιζχκ. Σα ακςηένς έηηαηηα απμεειαηζηά έπμοκ ζπδιαηζζηεί απυ θμνμθμβδεέκηα ηένδδ ηαζ ςξ
εη ημφημο δεκ οπυηεζκηαζ ζε πεναζηένς θμνμθυβδζδ ζε πενίπηςζδ δζακμιήξ ή ηεθαθαζμπμίδζήξ ημοξ.
23.3 Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά
Σμ αθμνμθυβδημ απμεειαηζηυ αθμνά απμεειαηζηυ εζδζηχκ δζαηάλεςκ ηδξ εοβαηνζηήξ εηαζνίαξ Αηηζηέξ
Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ ημ μπμίμ δδιζμονβήεδηε αάζεζ ημο Ν. 3299/2004. ε πενίπηςζδ δζακμιήξ ζηδ ιδηνζηή
Δηαζνία εα θμνμθμβδεεί.
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23.4 Απνζεκαηηθό αληηζηάζκηζεο ηακεηαθώλ ξνώλ
Ζ ιεηααμθή ζημ απμεειαηζηυ φρμοξ €804,897 (2009: €436,312) αθμνά ηζξ γδιζέξ εφθμβδξ αλίαξ ηδξ πνήζδξ
(αθέπε δι. 26).

24. Μαθξνπξόζεζκα θαη βξαρππξόζεζκα δάλεηα
Σα ιαηνμπνυεεζια ηαζ αναποπνυεεζια δάκεζα ημο Οιίθμο ηαζ ηδξ Δηαζνίαξ έπμοκ ςξ ελήξ:
Ό κηινο
31/12/2010

Δηαηξία

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

Μαθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο
Σναπεγζηά δάκεζα

1,109,110

1,363,650

1,109,110

1,363,650

Οιμθμβζαηά δάκεζα

140,284,331

148,505,084

137,284,331

148,505,084

φκμθμ ιαηνμπνυεεζιςκ δακείςκ

141,393,441

149,868,734

138,393,441

149,868,734

Σναπεγζηά δάκεζα

47,066,629

49,363,721

47,066,629

41,538,721

Βναποπνυεεζιμ ιένμξ ιαηνμπνυεεζιςκ δακείςκ

13,542,414

133,447

11,542,414

133,447

φκμθμ αναποπνυεεζιςκ δακείςκ

60,609,043

49,497,168

58,609,043

41,672,168

φκμθμ δακεζαηχκ οπμπνεχζεςκ

202,002,484

199,365,902

197,002,484

191,540,902

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Οζ διενμιδκίεξ θήλδξ ηςκ ιαηνμπνυεεζιςκ δακείςκ είκαζ μζ ελήξ:
Ό κηινο
31/12/2010

Δηαηξία

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

Απυ 1 έςξ 2 έηδ

25,319,793

11,475,294

22,319,793

11,475,294

Απυ 2 έςξ 5 έηδ

116,073,648

138,393,440

116,073,648

138,393,440

141,393,441

149,868,734

138,393,441

149,868,734

θα ηα δάκεζα ημο Οιίθμο είκαζ ζε Δονχ. Γζα ημ ζοκμθζηυ δακεζζιυ ημο Οιίθμο έπμοκ δμεεί εββοήζεζξ απυ ηδκ
ιδηνζηή εηαζνία Intracom Holdings ΑΔ. Δπίζδξ βζα ηδκ ζφκαρδ ημο μιμθμβζαημφ δακείμο ηδξ ιδηνζηήξ έπμοκ
δμεεί ςξ εκέπονμ 36,124,350 ημζκέξ μκμιαζηζηέξ ιεημπέξ ηδξ εοβαηνζηήξ εηαζνίαξ Αηηζηέξ Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ,
μκμιαζηζηήξ αλίαξ €0.60 δ ηάεε ιία.
Σμ πναβιαηζηυ ζηαειζζιέκμ επζηυηζμ βζα ημκ ιζθμ βζα ημ 2010 ήηακ 4.44% (2009: 4.57%) βζα ηα
ιαηνμπνυεεζια ηαζ αναποπνυεεζια δάκεζα.
Ο ιζθμξ εηηζιά υηζ μζ ηνέπμοζεξ αλίεξ ηςκ δακείςκ πμο θμβζζηζημπμζήεδηακ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ
πθδζζάγμοκ ηδκ εφθμβδ αλία.
Οκνινγηαθά δάλεηα
ηζξ 23 Οηηςανίμο 2008 δ Δηαζνία οπέβναρε ζφιααζδ μιμθμβζαημφ δακείμο ζοκμθζημφ φρμοξ €144,500,000 ιε
ημζκμπναλία ηναπεγχκ ιε επζηυηζμ δακεζζιμφ Euribor πθέμκ πενζεςνίμο 3%. ημπυξ ημο δακείμο είκαζ δ
ακαπνδιαημδυηδζδ ημο οθζζηάιεκμο δακεζζιμφ ιεηαηνέπμκηαξ ημ αναποπνυεεζιμ δακεζζιυ ζε ιαηνμπνυεεζιμ.
Ζ πθδνςιή ημο δακείμο εα βίκεζ ζε 8 δυζεζξ ηςκ μπμίςκ μζ πνχηεξ 7 εα είκαζ πνμξ ελυθθδζδ ημο 50% ημο
ζοκμθζημφ πμζμφ ημο δακείμο ηαζ δ ηεθεοηαία εα είκαζ ηαηααθδηέα ηδκ διενμιδκία θήλδξ ημο δακείμο πνμξ
ελυθθδζδ ημο 50% ημο ζοκμθζημφ πμζμφ ημο δακείμο. Ζ πνχηδ δυζδ είκαζ ηαηααθδηέα ηδκ 27 Απνζθίμο 2011.
Απυ ηδκ ζφιααζδ απμννέμοκ βζα ηδκ Δηαζνία οπμπνεχζεζξ ηαζ πενζμνζζιμί μζ ζδιακηζηυηενμζ ηςκ μπμίςκ
ζοκμρίγμκηαζ ζηα ελήξ: (i) οπμπνέςζδ κα δζαηδνεί ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο δακείμο, αζθαθζζιέκα ζε
αζθαθζζηζηή εηαζνία, ακαβκςνζζιέκδ ζηδκ Δθθδκζηή αβμνά, ηα ζημζπεία ημο εκενβδηζημφ ηαζ κα ιδκ εηπςνεί
πνμξ ηνίημοξ ηζξ απαζηήζεζξ πμο απμννέμοκ απυ ηα αζθαθζζηήνζα ζοιαυθαζα, (ii) οπμπνέςζδ κα ηαηααάθθεζ ζημκ
πθδνελμφζζμ ηαηααμθχκ α) ιέπνζ ηζξ 30 Μαΐμο ηάεε έημοξ, ηζξ εθεβιέκεξ απυ ηδκ Δθεβηηζηή εηαζνία,
εκμπμζδιέκεξ ηαζ ιδ, μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ α) ιέζα ζε δζάζηδια (60) διενχκ απυ ηδκ θήλδ ημο
ακηίζημζπμο ελαιήκμο, ηζξ ελαιδκζαίεξ, εκμπμζδιέκεξ ηαζ ιδ, μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πνμζημιίγμκηαξ ηάεε
θμνά Πζζημπμζδηζηυ οιιυνθςζδξ ηαζ (iii) οπμπνέςζδ κα ηδνεί ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο δακείμο ηαζ ιέπνζ κα
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ελμθθδεεί μθμζπενχξ ημ δάκεζμ, ημοξ ηαηςηένς μζημκμιζημφξ δείηηεξ, οπμθμβζγυιεκμοξ επί ηςκ εηήζζςκ ηαζ
ελαιδκζαίςκ εκμπμζδιέκςκ, εθεβιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ:
1. Όρμξ EBITDA
2. Ο θυβμξ ημο EBITDA πνμξ ημ ζφκμθμ ηςκ Καεανχκ Υνεςζηζηχκ Συηςκ.
3. Ο θυβμξ Καεανμφ Γακεζζιμφ πνμξ ημ ζφκμθμ ηςκ Ηδίςκ Κεθαθαίςκ.
4. Ο θυβμξ Καεανμφ Γακεζζιμφ πνμξ EBITDA.
5. Ο θυβμξ Καεανμφ Γακεζζιμφ πνμξ ημ άενμζζια ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηαζ ηδξ δζαθμνάξ
απυ έηδμζδ ιεημπχκ οπέν ημ άνηζμ
6. Όρμξ Κεθαθαζμοπζηχκ Γαπακχκ
Βάζεζ ηςκ υνςκ ημο μιμθμβζαημφ δακείμο δ Δηαζνία είπε ηδκ οπμπνέςζδ ιέπνζ ηδκ 31/12/2008 κα αολήζεζ ημ
ιεημπζηυ ηδξ ηεθαθαίμ ημοθάπζζημκ ηαηά €100εη., ιε ηαηααμθή ιεηνδηχκ. ηζξ 23 Οηηςανίμο 2009 δ
πθεζμρδθία ηςκ μιμθμβζμφπςκ ηναπεγχκ ζοκαίκεζε ζηδκ άνζδ ηδξ οπμπνέςζδξ αοηήξ. Γζα κα μθμηθδνςεεί δ πζμ
πάκς άνζδ εηηνειεί δ πναβιαημπμίδζδ ζοκέθεοζδξ ηςκ μιμθμβζμφπςκ ηαζ εκ ζοκεπεία εζδζημφ πναηηζημφ
δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο (εηδυηδ & εββοδηή) ηαζ δ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ηίηθςκ.
Δπζπθέμκ δ εοβαηνζηή εηαζνία Αηηζηέξ Σδθεπζημζκςκίεξ ζηζξ 19 Απνζθίμο 2010 οπέβναρε ζφιααζδ μιμθμβζαημφ
δακείμο ζοκμθζημφ φρμοξ €5,000,000 ιε ημζκμπναλία ηναπεγχκ ιε επζηυηζμ δακεζζιμφ Euribor πθέμκ πενζεςνίμο
3%. Σμ μιμθμβζαηυ δάκεζμ οπυηεζηαζ ζημοξ υνμοξ πμο ακαθένμκηαζ πζμ πάκς ηαζ ζημπυξ ημο δακείμο είκαζ δ
ακαπνδιαημδυηδζδ ημο οθζζηάιεκμο δακεζζιμφ ιεηαηνέπμκηαξ ημ αναποπνυεεζιμ δακεζζιυ ζε ιαηνμπνυεεζιμ.
Ζ πθδνςιή ημο δακείμο εα βίκεζ ζε 5 ζζυπμζεξ ελαιδκζαίεξ δυζεζξ. Ζ πνχηδ δυζδ είκαζ ηαηααθδηέα ημκ Απνίθζμ
2011.

25. Τπνρξεώζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Όκηινο
31/12/2010
Διάρηζηα κηζζώκαηα από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Μ έπνζ έκα έημξ
Απυ 1 έημξ ιέπνζ 5 έηδ
φκμθμ
Μ είμκ: Μ εθθμκηζηέξ πνδιαημμζημκμιζηέξ οπμπνεχζεζξ
πνδιαημδμηζηχκ ιζζεχζεςκ
Σνέπμοζα αλία οπμπνεχζεςκ πνδιαημδμηζηήξ ιίζεςζδξ

Δηαηξία

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

1,883,245
1,162,709
3,045,954

3,689,271
2,839,880
6,529,151

1,798,689
1,162,709
2,961,398

3,351,047
2,755,324
6,106,371

172,124
2,873,830

499,720
6,029,431

171,417
2,789,981

485,816
5,620,555

Ζ ηνέπμοζα αλία ηςκ οπμπνεχζεςκ πνδιαημδμηζηήξ ιίζεςζδξ έπεζ ςξ ελήξ:
Όκηινο
Μ έπνζ έκα έημξ
Απυ 1 έημξ ιέπνζ 5 έηδ

31/12/2010
1,772,649
1,101,181
2,873,830

Δηαηξία

31/12/2009
3,361,675
2,667,756
6,029,431

31/12/2010
1,688,800
1,101,181
2,789,981

31/12/2009
3,036,648
2,583,907
5,620,555

26. Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Όκηινο θαη Δηαηξία
Ολνκαζηηθή αμία

Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ:
οιαάζεζξ ακηαθθαβήξ επζημηίμο
οιαάζεζξ ακηαθθαβήξ επζημηίμο ιε οπυ αίνεζδ ακχηαημ επζηυηζμ (cap)

29,875,000
44,375,000
74,250,000

Δύινγε αμία (Τπνρξεώζεηο)
31/12/2010
31/12/2009

948,276
292,933
1,241,209

192,382
243,930
436,312

Γεκ ακαβκςνίζηδηε ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ πμζυ πμο κα αθμνά ιδ απμηεθεζιαηζηή ακηζζηάειζζδ.
Σα πανάβςβα ακηζζηαειίγμοκ ηζξ ηαιεζαηέξ νμέξ ζε ζπέζδ ιε ημκ ηίκδοκμ επζημηίμο πμο πνμηφπηεζ απυ ημ
μιμθμβζαηυ δάκεζμ ηδξ Δηαζνίαξ (αθέπε δι. 24). Σα πανάβςβα εα ακαβκςνζζημφκ ζηα απμηεθέζιαηα αάζεζ ηδξ
απμπθδνςιήξ ημο μιμθμβζαημφ δακείμο.
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Σα πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία ακαβκςνίγμκηαζ ζημ ιδ ηοηθμθμνμφκ εκενβδηζηυ/ιαηνμπνυεεζιεξ
οπμπνεχζεζξ υηακ δ οπμθεζπυιεκδ πενίμδμξ ιέπνζ ηδ θήλδ ημοξ οπενααίκεζ ημοξ 12 ιήκεξ, ηαζ ςξ ηοηθμθμνμφκ
εκενβδηζηυ/αναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ υηακ δ οπμθεζπυιεκδ πενίμδμξ ιέπνζ ηδ θήλδ ημοξ είκαζ ιζηνυηενδ ηςκ
12 ιδκχκ.
Κένδδ ηαζ γδιζέξ πμο ακαβκςνίζηδηακ ζημ απμεειαηζηυ ακηζζηάειζζδξ ηαιεζαηχκ νμχκ ζηα ίδζα ηεθάθαζα
(δι.23) απυ ζοιαάζεζξ ακηαθθαβήξ επζημηίςκ ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010, εα ιεηαθένμκηαζ ζηαδζαηά ζηδκ
ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ πνήζεςξ ιέπνζ ηδκ απμπθδνςιή ηςκ ζπεηζηχκ δακεζαηχκ οπμπνεχζεςκ.
Καηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010 ηα επζηυηζα ηςκ ιαηνμπνυεεζιςκ δακείςκ υπςξ δζαιμνθχκμκηαζ απυ ηα
πανάβςβα πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα (SWAPS) ηοιαίκμκηακ απυ 2.48% έςξ 2.52%.
Ζ ιέβζζηδ έηεεζδ ημο Οιίθμο ζε πζζηςηζηυ ηίκδοκμ ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010 είκαζ δ ηνέπμοζα αλία ηςκ
πανάβςβςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ζημζπείςκ εκενβδηζημφ υπςξ ειθακίγεηαζ ζημκ ζζμθμβζζιυ.

27. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ

Τπμπνεχζεζξ ζζμθμβζζιμφ βζα ιζζεμδμηζηέξ πανμπέξ
Υνεχζεζξ ζηα απμηεθέζιαηα

Ό κηινο
31/12/2010
31/12/2009
1,324,535
1,032,610
467,085
727,989

Δηαηξία
31/12/2010
31/12/2009
1,200,415
964,925
350,136
634,169

Σα πμζά πμο έπμοκ ηαηαπςνδεεί ζημκ Ηζμθμβζζιυ έπμοκ πνμζδζμνζζεεί ςξ ελήξ:

Πανμφζα αλία δέζιεοζδξ ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ
Μ δ ηαηαπςνδιέκα ακαθμβζζηζηά (ηένδδ) / γδιίεξ
Τπμπνέςζδ Καηαπςνμφιεκδ ζημκ Ηζμθμβζζιυ

Ό κηινο
31/12/2010
31/12/2009
1,205,375
801,477
119,160
231,133
1,324,535
1,032,610

Δηαηξία
31/12/2010
31/12/2009
1,052,549
742,743
147,866
222,182
1,200,415
964,925

Ζ ιεηααμθή ηδξ οπμπνέςζδξ ζημκ ζζμθμβζζιυ έπεζ ςξ ελήξ:

Τπυθμζπμ έκανλδξ
Καηααθδεείζεξ απμγδιζχζεζξ
φκμθμ πνέςζδξ ζηα απμηεθέζιαηα
Τπυθμζπμ θήλδξ

Ό κηινο
31/12/2010
31/12/2009
1,032,610
834,076
(175,160)
(529,455)
467,085
727,989
1,324,535
1,032,610

Δηαηξία
31/12/2010
31/12/2009
964,925
775,621
(114,646)
(444,865)
350,136
634,169
1,200,415
964,925

Σα πμζά πμο έπμοκ ηαηαπςνδεεί ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ έπμοκ ςξ ελήξ:

Κυζημξ ηνέπμοζαξ απαζπυθδζδξ
Υνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ
Μ δ ηαηαπςνδιέκεξ ακαθμβζζηζηέξ (γδιίεξ)/ηένδδ
Δπίδναζδ πενζημπήξ
Καεανυ έλμδμ πνήζδξ

Ό κηινο
1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009
201,477
449,016
50,045
35,470
101,249
(13,728)
114,314
257,231
467,085
727,989

Δηαηξία
1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2009
142,483
407,680
45,301
32,666
95,761
(12,730)
66,591
206,553
350,136
634,169

Οζ ααζζηέξ ακαθμβζζηζηέξ παναδμπέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα θμβζζηζημφξ ζημπμφξ είκαζ μζ ελήξ:

Δηήζζα αφλδζδ ιζζεχκ
Δπζηυηζμ πνμελυθθδζδξ
Πθδεςνζζιυξ

Ό κηινο
31/12/2010
31/12/2009
3.00%
3.00%
4.70%
6.00%
4.50%
4.50%

Δηαηξία
31/12/2010
31/12/2009
3.00%
3.00%
4.70%
6.00%
4.50%
4.50%
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Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ θαηά ηελ απνρώξεζε
Σμ έλμδμ πμο ακαβκςνίζηδηε ζηδ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ πνήζεςξ ημ 2010 βζα πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ
εζζθμνχκ βζα ημκ ιζθμ ηαζ ηδκ Δηαζνία ακένπεηαζ ζε €392,590 ηαζ €312,322 ακηίζημζπα (2009: €263,257 βζα
ιζθμ ηαζ €221,158 βζα ηδκ Δηαζνία) ηαζ πενζθαιαάκεηαζ ζηζξ αιμζαέξ ηαζ έλμδα πνμζςπζημφ.

28. Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Όκηινο
Βναποπνυεεζια έζμδα
Μ αηνμπνυεεζια έζμδα

31/12/2010
4,856,859
13,387,197
18,244,056

31/12/2009
4,392,227
4,057,771
8,449,998

Δηαηξία
31/12/2010
4,212,764
11,622,338
15,835,102

31/12/2009
3,523,491
1,773,865
5,297,356

Σα έζμδα επμιέκςκ πνήζεςκ πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ οπδνεζίεξ πνυζααζδξ ζημ δζαδίηηομ, ηδθεθςκία ηαζ
οπδνεζίεξ δεδμιέκςκ, ηαεχξ ηαζ οπδνεζίεξ ιζζεςιέκςκ ηοηθςιάηςκ.
Σα έζμδα επμιέκςκ πνήζεςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ ιαηνμπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ αθμνμφκ ηονίςξ
πνμηαηααμθέξ πεθαηχκ βζα ιζζεςιέκα ηοηθχιαηα, εκχ ημ αναποπνυεεζιμ ιένμξ αθμνά ηονίςξ ηζιμθμβδεέκηα
έζμδα επμιέκςκ πνήζεςκ απυ οπδνεζίεξ ηδθεθςκίαξ ηαζ πνυζααζδξ ζημ δζαδίηηομ.

29. Δπηρνξεγήζεηο
Όκηινο
Τπυθμζπμ ανπήξ πνήζεςξ
Πνμζεήηεξ
Μ εηαθμνά ζηα απμηεθέζιαηα
Τπυθμζπμ ηέθμοξ πνήζεςξ

31/12/2010
24,445,392
11,478,001
(9,705,116)
26,218,277

31/12/2009
12,511,370
16,910,803
(4,976,781)
24,445,392

Δηαηξία
31/12/2010
24,445,392
11,478,001
(9,705,116)
26,218,277

31/12/2009
12,511,370
16,910,803
(4,976,781)
24,445,392

Οζ επζπμνδβήζεζξ ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ:
Όκηινο
Βναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ
Μ αηνμπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ

31/12/2010
5,424,913
20,793,364
26,218,277

31/12/2009
3,167,554
21,277,838
24,445,392

Δηαηξία
31/12/2010
5,424,913
20,793,364
26,218,277

31/12/2009
3,167,554
21,277,838
24,445,392

Οζ επζπμνδβήζεζξ αθμνμφκ ηδκ επζδυηδζδ ένβςκ ηδξ Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ ημο Ακαπηολζαημφ κυιμο
βζα ακάπηολδ ημο ηδθεπζημζκςκζαημφ δζηηφμο. Πμζυ φρμοξ €5.7 εη. ημ μπμίμ πενζθαιαάκεηαζ ζηζξ πνμζεήηεξ δεκ
είπε εζζπναπεεί ιέπνζ ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010. Μέπνζ ηδκ διενμιδκία δδιμζίεοζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ
ηαηαζηάζεςκ εζζπνάπεδηε πμζυ φρμοξ €2.8 εη. ηαζ ημ οπυθμζπμ ακαιέκεηαζ κα εζζπναπεεί ηέθμξ Μανηίμο 2011.

30. Πξνκεζεπηέο
Οζ πνμιδεεοηέξ αθμνμφκ ηονίςξ αβμνέξ πάβζμο ηδθεπζημζκςκζαημφ ελμπθζζιμφ ηαζ θεζημονβζηά ηυζηδ ηαζ
ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ:
Όκηινο
Πνμιδεεοηέξ
Τπμπνεχζεζξ πνμξ ζοκδεδειέκεξ εηαζνίεξ (δι. 32)

31/12/2010
41,185,107
81,072,563
122,257,670

31/12/2009
63,470,851
64,186,781
127,657,632

Δηαηξία
31/12/2010
38,381,295
70,968,527
109,349,822

31/12/2009
58,761,248
62,395,726
121,156,974

Ζ Γζμίηδζδ εηηζιά υηζ δ θμβζζηζηή αλία ηςκ πνμιδεεοηχκ πνμζεββίγεζ ηδκ εφθμβδ αλία.
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31. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Όκηινο
Τπμπνεχζεζξ απυ θυνμοξ / ηέθδ
Έλμδα πνήζεςξ δεδμοθεοιέκα
Πνμηαηααμθέξ πεθαηχκ
Αζθαθζζηζημί μνβακζζιμί
Λμζπέξ αναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ

31/12/2010
485,290
5,569,740
908,700
1,084,529
3,012,667
11,060,926

Δηαηξία

31/12/2009
667,096
7,233,675
1,404,243
958,720
2,272,592
12,536,326

31/12/2010
385,201
5,112,073
889,009
625,164
3,012,667
10,024,114

31/12/2009
584,598
6,791,625
1,357,613
636,330
1,782,231
11,152,397

ημ θμβανζαζιυ έλμδα πνήζεςξ δεδμοθεοιέκα πενζθαιαάκμκηαζ πνμαθέρεζξ ελυδςκ πμο αθμνμφκ ηδ πνήζδ. Οζ
πνμαθέρεζξ αθμνμφκ ηονίςξ ηδθεπζημζκςκζαηά ηυζηδ, πνδιαημμζημκμιζηά έλμδα ηαζ πνμαθέρεζξ ιζζεμδμζίαξ. Ζ
Γζμίηδζδ εηηζιά υηζ δ θμβζζηζηή αλία ηςκ θμζπχκ αναποπνυεεζιςκ οπμπνεχζεςκ πνμζεββίγεζ ηδκ εφθμβδ αλία.

32. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Οζ ηαηςηένς ζοκαθθαβέξ, αθμνμφκ ζοκαθθαβέξ ιε ζοκδεδειέκα ιένδ:
ύλνιν αγνξώλ/πσιήζεσλ
Όκηινο
1/1-31/12/2010
Πςθήζεζξ οπδνεζζχκ ηαζ αβαεχκ:
- Μ δηνζηή εηαζνία
- Θοβαηνζηέξ εηαζνίεξ
- Λμζπά ζοκδεδειέκα ιένδ
Αβμνέξ οπδνεζζχκ ηαζ αβαεχκ:
- Μ δηνζηή εηαζνία
- Θοβαηνζηέξ εηαζνίεξ
- Λμζπά ζοκδεδειέκα ιένδ
Υνδιαημμζημκμιζηά έλμδα
- Λμζπά ζοκδεδειέκα ιένδ
Αβμνέξ εκζχιαηςκ ηαζ αφθςκ παβίςκ
- Θοβαηνζηέξ εηαζνίεξ
- Λμζπά ζοκδεδειέκα ιένδ

Δηαηξία

1/1-31/12/2009

1/1-31/12/2010

1/1-31/12/2009

6,753
25,218,578
25,225,331

12,455
1,556,319
1,568,774

6,753
7,558,546
25,129,316
32,694,615

12,455
7,796,620
1,556,319
9,365,394

1,975,470
30,226,017
32,201,487

2,163,384
5,324,256
7,487,640

1,525,968
14,634,941
30,028,412
46,189,321

1,614,087
9,000,113
5,289,465
15,903,665

2,402,522
2,402,522

1,978,965
1,978,965

1,933,588
1,933,588

1,749,962
1,749,962

25,645,406
25,645,406

32,737,071
32,737,071

350,833
19,812,180
20,163,013

537,903
28,398,197
28,936,100

Τπόινηπα απαηηήζεσλ/ππνρξεώζεσλ
Όκηινο
31/12/2010
Απαζηήζεζξ απυ ζοκδεδειέκα ιένδ:
- Μ δηνζηή εηαζνία
- Θοβαηνζηέξ εηαζνίεξ
- Λμζπά ζοκδεδειέκα ιένδ
Τπμπνεχζεζξ πνμξ ζοκδεδειέκα ιένδ:
- Μ δηνζηή εηαζνία
- Θοβαηνζηέξ εηαζνίεξ
- Λμζπά ζοκδεδειέκα ιένδ

Δηαηξία

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

215,738
5,754,860
5,970,598

215,000
1,471,025
1,686,025

215,738
5,227,667
5,754,860
11,198,265

215,000
6,530,403
1,471,025
8,216,428

6,204,701
74,867,862
81,072,563

4,733,257
59,453,524
64,186,781

3,576,833
7,019,680
60,372,014
70,968,527

2,658,276
8,990,357
50,747,093
62,395,726

Παξνρέο πξνο ηελ Γηνίθεζε
Όκηινο
1/1-31/12/2010
Βναποπνυεεζιεξ πανμπέξ βζα ιέθδ Γ ηαζ ηεθέπδ Γζμίηδζδξ
Πανμπέξ ιεηά ηδκ έλμδμ απυ ηδκ οπδνεζία
Γςνεάκ Μ εημπέξ
Απαζηήζεζξ απυ ιέθδ Γ ηαζ ηεθέπδ Γζμίηδζδξ
Αιμζαέξ πθδνςηέεξ βζα ιέθδ Γ ηαζ ηεθέπδ Γζμίηδζδξ

1,754,098
399,970
228,800
-

Δηαηξία

1/1-31/12/2009
2,908,882
286,274
-

1/1-31/12/2010
1,754,098
399,970
228,800
-

1/1-31/12/2009
2,908,882
286,274
-
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ηζξ απαζηήζεζξ απυ ζοκδεδειέκα ιένδ πενζθαιαάκεηαζ πμζυ φρμοξ €215,000 βζα ημκ ιζθμ ηαζ ηδκ Δηαζνία
μθεζθυιεκμ απυ ηδκ ιδηνζηή, ημ μπμίμ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηζξ θμζπέξ ιαηνμπνυεεζιεξ απαζηήζεζξ.
Οζ οπδνεζίεξ απυ ηαζ πνμξ ζοκδεδειέκα ιένδ, ηαεχξ ηαζ μζ πςθήζεζξ ηαζ αβμνέξ αβαεχκ, βίκμκηαζ ζφιθςκα ιε
ηδκ πμθζηζηή ηζιχκ πμο ζζπφεζ βζα ιδ ζοκδεδειέκα ιένδ.
Οζ οπδνεζίεξ απυ ηδκ Δηαζνία πνμξ ηδ εοβαηνζηή εηαζνία Αηηζηέξ Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ αθμνμφκ ηονίςξ έλμδα
ιζζεμδμζίαξ ηαζ δζαθήιζζδξ πμο ιεηαηζιμθμβεί δ Δηαζνία ζηδ εοβαηνζηή. Δπζπθέμκ, δ εοβαηνζηή εηαζνία
ηζιμθμβεί ηδ ιδηνζηή ιε ηδθεπζημζκςκζαηέξ οπδνεζίεξ, ηαεχξ ηαζ ιε έλμδα ιζζεμδμζίαξ.
Ζ ιδηνζηή εηαζνία είκαζ δ Intracom Holdings ΑΔ. Σα θμζπά ζοκδεδειέκα ιένδ αθμνμφκ εηαζνίεξ ημο μιίθμο
Intracom Holdings AE, ηαεχξ ηαζ εηαζνίεξ ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπεζ μ ηφνζμξ ιέημπμξ ηδξ ιδηνζηήξ. Δπζπθέμκ ζηα
θμζπά ζοκδεδειέκα ιένδ πενζθαιαάκεηαζ δ Vodafone AE θυβς ηδξ ζοιιεημπήξ ηδξ ζημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ
Δηαζνίαξ ιε πμζμζηυ 18.5%.
Γζα ημ ζοκμθζηυ δακεζζιυ ημο Οιίθμο έπμοκ δμεεί εββοήζεζξ απυ ηδκ ιδηνζηή εηαζνία Intracom Holdings ΑΔ.

33. Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεύζεηο
Ο ιζθμξ ηαζ δ Δηαζνία ζηζξ 31Γεηειανίμο 2010 είπακ ηεθαθαζμοπζηέξ δεζιεφζεζξ €0.3 εη. ηαζ €0.3 εη πενίπμο
ακηίζημζπα βζα αβμνέξ ηδθεπζημζκςκζαημφ ελμπθζζιμφ ηαζ ηαηαζηεοήξ δζηηφμο.

34. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ο ιζθμξ ηαζ δ Δηαζνία έπμοκ εκδεπυιεκεξ οπμπνεχζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηνάπεγεξ, θμζπέξ εββοήζεζξ ηαζ άθθα εέιαηα
πμο πνμηφπημοκ ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκήεμοξ δναζηδνζυηδηαξ. Γεκ ακαιέκεηαζ κα πνμηφρμοκ μοζζχδεζξ
επζαανφκζεζξ απυ ηζξ εκδεπυιεκεξ οπμπνεχζεζξ. Ο ιζθμξ ηαζ δ Δηαζνία έπμοκ ιέπνζ ηδκ 31 Γεηειανίμο 2010
εηδχζεζ οπέν ηνίηςκ εββοδηζηέξ επζζημθέξ ζοκμθζημφ πμζμφ €17.5 εη. ηαζ €13.5 εη. πενίπμο ακηίζημζπα.
Γεκ οπήνλε πενίπηςζδ ζημ πανεθευκ ηαηάπηςζδ εββοδηζηήξ επζζημθήξ, ηαζ δ Γζμίηδζδ εηηζιά υηζ δεκ εα
πνμηφρεζ ηέημζα πενίπηςζδ ζημ μναηυ ιέθθμκ. Καηά ζοκέπεζα μ ιζθμξ δεκ ακαβκςνίγεζ πνυαθερδ ζε ζπέζδ ιε
ηαηάπηςζδ εββοδηζηχκ επζζημθχκ.

35. Δθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο
(α)
Ζ Δηαζνία ανίζηεηαζ ζε δζαθςκία ιε ημκ ααζζηυηενμ πνμιδεεοηή ηδξ – πάνμπμ ηδθεπζημζκςκζαηχκ
ηοηθςιάηςκ ΟΣΔ ΑΔ, ακαθμνζηά ιε πνεχζεζξ πμο αοηυξ έπεζ πνμαεί πνμξ ηδκ Δηαζνία ηαηά ηζξ πνήζεζξ 2003 2005. Ζ δζαθςκία είκαζ οπυ ηνίζδ ζηδκ Δεκζηή Δπζηνμπή Σδθεπζημζκςκζχκ & Σαποδνμιείςκ, δεδμιέκμο υηζ δ
αάζδ ηδξ δζέκελδξ είκαζ ημ ακ δ ΟΣΔ ΑΔ εθάνιμζε μνεά ηζξ απμθάζεζξ ηδξ ΔΔΣΣ μζ μπμίεξ νοειίγμοκ ηα
ηζιμθυβζα ιε αάζδ ηα μπμία δ ΟΣΔ ΑΔ οπμπνεμφηαζ κα πςθεί ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ ζε άθθμοξ ηδθεπζημζκςκζαημφξ
πανυπμοξ. ε ζπέζδ ιε ηδκ οπυεεζδ αοηή δ Δηαζνία αιθζζαδημφζε ζημ ηέθμξ ημο 2005 πμζυ €1,423πζθ., ημ μπμίμ
έπεζ ακαβκςνζζηεί ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ Δηαζνίαξ. ε πενίπηςζδ πμο δ έηααζδ ηδξ οπυεεζδξ είκαζ εεηζηή βζα
ηδκ Δηαζνία ημ πμζυ ηδξ ηοπυκ πνμηφπημοζαξ δζαθμνάξ εα ακαβκςνζζηεί ςξ έζμδμ.
(α)
Σδκ πενίμδμ 1/1-31/12/2009 δ ΟΣΔ ΑΔ ηζιμθυβδζε ημκ ιζθμ ιε πμζά ζοκμθζημφ φρμοξ €2,659 πζθ.
(πθέμκ ΦΠΑ) βζα ηδκ ηαηακάθςζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζημοξ πχνμοξ Φοζζηήξ οκεβηαηάζηαζδξ βζα ηδκ
πενίμδμ 2007 ιέπνζ 2009. Ζ ΔΔΣΣ ελέδςζε ηδκ οπ’ ανζει. 531/232 απυ 23/07/2009 Απυθαζδ ιε ηδκ μπμία
οπμπνέςζε ηδκ ΟΣΔ Α.Δ. ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακαδνμιζηέξ πνεχζεζξ ηαηακαθςεείζαξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιέπνζ
31/12/2008, αθθά ηαζ ζε υζεξ πνεχζεζξ έπμοκ ηζιμθμβδεεί εκηυξ ημο 2009 ηαζ ιέπνζ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ εκ θυβς
απυθαζδξ, κα πνμαεί ζε δζμνεςηζηή ηζιμθυβδζδ ηαζ αάζεζ αοηήξ, ζε εηηαεάνζζδ ηςκ ηζιμθμβίςκ πμο έπμοκ ήδδ
εζζπναπεεί απυ ημοξ πανυπμοξ ηαηά πμζμζηυ 20%, ζφιθςκα ιε πνμδβμφιεκεξ απμθάζεζξ ηδξ επί ημο εέιαημξ,
ηαεχξ ηαζ ζε ηαθυπζζηεξ δζαπναβιαηεφζεζξ βζα ηδκ επίηεολδ αιμζααία απμδεηημφ πνυκμο ηαηααμθήξ ηςκ θμζπχκ
μθεζθμιέκςκ πμζχκ. Καηά ηδξ ηεθεοηαίαξ απυθαζδξ ηδξ ΔΔΣΣ αζηήεδηε δ οπ’ αφλμκηα ανζειυ ηαηαπχνδζδξ
ΠΡ617/15.10.2009 Πνμζθοβή ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ ΠΡ618/15.10.2009 Πνμζθοβή ηδξ εοβαηνζηήξ εηαζνίαξ Αηηζηέξ
Σδθεπζημζκςκίεξ ΑΔ εκχπζμκ ημο Γζμζηδηζημφ Δθεηείμο Αεδκχκ. Δπζπθέμκ, δ Δηαζνία έπεζ οπμαάθεζ ζπεηζηχξ
ζηδκ ΔΔΣΣ ηαζ ηδκ απυ 8.2.2010 Αίηδζδ Θεναπείαξ, ιε ηδκ μπμία αζηεί ηδκ επακελέηαζδ ηαζ ηδκ ηνμπμπμίδζδ
ηδξ πνμακαθενυιεκδξ Απυθαζδξ, ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ιδ ζοκδνμιήξ μθεζθήξ ηδξ ηαηά ημ πνμκζηυ δζάζηδια απυ
27.2.2007 έςξ 31.8.2009 μπμζμοδήπμηε ιδκζαίμο ηζιήιαημξ ηαηακάθςζδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ πμο κα
οπενααίκεζ ημ πμζυ ηςκ €55,899 ηαζ ηδκ απαθθαβή ηδξ απυ ηδκ ηαηααμθή ηάεε ηέημζμο οπεναάθθμκημξ ιδκζαίμο
πμζμφ έςξ ηδκ επακελέηαζδ ηαζ ηνμπμπμίδζδ ηδξ ςξ άκς Απυθαζδξ. Ήδδ έπεζ μθμηθδνςεεί δ δζαδζηαζία
δδιυζζαξ δζααμφθεοζδξ ςξ πνμξ ημ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια οπυ ηδκ ΔΔΣΣ ηαζ ακαιέκεηαζ πθέμκ ημ απμηέθεζια
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Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ
31 Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

ηδξ δζααμφθεοζδξ, πνμηεζιέκμο κα βίκεζ βκςζηή δ ηοπυκ κέα ηακμκζζηζηή νφειζζδ ηδξ ΔΔΣΣ επί ημο
ακηζηεζιέκμο ηαζ δ επίπηςζή ηδξ ζηα ςξ άκς μζημκμιζηά ιεβέεδ.
ε ζπέζδ ιε ηδκ οπυεεζδ αοηή μ ιζθμξ ηαζ δ Δηαζνία αιθζζαδημφκ πμζυ €1,402 πζθ., ηαζ €1,345 πζθ ακηίζημζπα,
ηα μπμία έπμοκ ακαβκςνζζηεί ζηα απμηεθέζιαηα ημο Οιίθμο ηαζ ηδξ Δηαζνίαξ. ε πενίπηςζδ πμο δ έηααζδ ηδξ
οπυεεζδξ είκαζ εεηζηή βζα ηδκ Δηαζνία ημ πμζυ ηδξ ηοπυκ πνμηφπημοζαξ δζαθμνάξ εα ακαβκςνζζηεί ςξ έζμδμ.
(β)
οβηεηνζιέκμζ ααζζημί ιέημπμζ ηδξ Teledome A.E άζηδζακ ζηζξ 4 Μανηίμο 2008 αβςβή ηαηά ηδξ
Intracom Holdings A.E., Hellas online Α.Δ., ιζαξ εοβαηνζηήξ ημο μιίθμο Intracom Holdings ηαζ ιεθχκ ηδξ
δζμίηδζδξ, γδηχκηαξ, ιεηαλφ άθθςκ, κα ηδνοπεμφκ άηονεξ μζ απμθάζεζξ ηδξ Δηαζνίαξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηςκ
θμζπχκ ειπθεημιέκςκ εηαζνζχκ ημο μιίθμο Intracom Holdings δζα ηςκ μπμίςκ ιαηαζχεδηε δ ζπεδζαγυιεκδ
ζοβπχκεοζδ ηδξ Hellas online A.E., Unibrain A.E. & ηδξ εκάβμοζαξ Teledome A.E.. Γζα ηδξ ακςηένς αβςβήξ
γδηείηαζ κα ηαηααάθεζ δ Δηαζνία, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ θμζπέξ ειπθεηυιεκεξ εηαζνίεξ ημο μιίθμο Intracom
Holdings, εζξ μθυηθδνμκ έηαζημξ, απμγδιζχζεζξ ζοκμθζημφ φρμοξ € 122 εηαη. πενίπμο, βζα απμεεηζηέξ γδιζέξ ηαζ
απμηαηάζηαζδ ηδξ δεζηήξ αθάαδξ πμο θένεηαζ υηζ οπέζηδζακ μζ εκάβμκηεξ. Ζ δζμίηδζδ ημο Οιίθμο ηαζ μζ
κμιζημί ζφιαμοθμζ εηηζιμφκ υηζ μζ πζεακυηδηεξ κα πνμηφρμοκ ζδιακηζηέξ επζαανφκζεζξ βζα ημκ ιζθμ απυ ηδκ εκ
θυβς αβςβή είκαζ εθάπζζηεξ.
(δ)
Καηά ημο Οιίθμο εηηνειμφκ δζάθμνεξ δζηαζηζηέξ οπμεέζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ μ ιζθμξ ηαζ δ Δηαζνία έπμοκ
δδιζμονβήζεζ πνυαθερδ φρμοξ €400 πζθ. ηαζ €250 πζθζάδεξ ακηίζημζπα. Ζ δζμίηδζδ εηηζιά υηζ δεκ εα πνμηφρμοκ
μοζζχδεζξ επζαανφκζεζξ πένακ ημο πμζμφ ηδξ πνυαθερδξ.

36. Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Ο ιζθμξ έπεζ ζοκάρεζ ειπμνζηέξ ζοιθςκίεξ βζα ηδ ιίζεςζδ ηηζνίςκ ηαζ εκμζηζάζεζξ αοημηζκήηςκ. Οζ
ιεθθμκηζηέξ οπμπνεχζεζξ ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ:
Όκηινο
31/12/2010
2,174,596
7,718,408
6,465,877
16,358,881

Έςξ 1 έημξ
Απυ 1-5 έηδ
Πενζζζυηενα απυ 5 έηδ

31/12/2009
2,127,487
7,628,567
7,580,423
17,336,477

Δηαηξία
31/12/2010
1,991,589
7,129,783
6,421,692
15,543,064

31/12/2009
1,947,836
7,019,637
7,443,821
16,411,294

37. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ
Γεκ οπάνπμοκ βεβμκυηα ιεηά ηδκ διενμιδκία ζζμθμβζζιμφ

Αεήκα, 21 Μανηίμο 2011
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΚΟΚΚΑΛΖ
ΩΚΡΑΣΖ

ΚΔΡΑΣΑΡΖ
ΑΝΣΩΝΗΟ

ΓΗΑΝΝΔΣΟ
ΓΔΩΡΓΗΟ

ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε
31 Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Έθζεζε δηάζεζεο αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ από ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ
Γκςζημπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ οπ' ανζει. 25/17.7.2008 απυθαζδ Γ.. ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ, υηζ απυ ηδκ αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Ακχκοιδξ
Δηαζνίαξ HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (εθελήξ δ «Δηαζνία») ιε ηαηααμθή ιεηνδηχκ, πμο πναβιαημπμζήεδηε
ζφιθςκα ιε ηδκ απυ 12.12.2008 απυθαζδ ηδξ Έηηαηηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ, ακηθήεδηακ ζοκμθζηά ηεθάθαζα φρμοξ €50,707,693, υπςξ πζζημπμζήεδηε
ηδκ 10.03.2009 απυ ημ Γ.. ηδξ Δηαζνίαξ ηα μπμία, ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ηςκ δαπακχκ ηδξ αφλδζδξ, φρμοξ €884,211, ακήθεακ ζε €49,823,482. Απυ ηδκ ςξ άκς αφλδζδ ημο
ιεημπζημφ ηεθαθαίμο εηδυεδηακ 31,692,308 κέεξ ημζκέξ μκμιαζηζηέξ ιεημπέξ, ιε ηζιή δζάεεζδξ €1.60 ακά ιεημπή, μζ μπμίεξ εζζήπε δζακ βζα δζαπναβιάηεοζδ ζημ
Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ ηδκ 27.03.2009. Ζ δζάεεζδ ηςκ ακηθδεέκηςκ ηεθαθαίςκ ζε ζπέζδ ιε ηα ακαθενυιεκα ζημ Δκδιενςηζηυ Γεθηίμ ηδξ Δηαζνίαξ, υπςξ ηνμπμπμζήεδηε
ιε απυθαζδ ηδξ Έηηαηηδξ Γ.. ηςκ ιεηυπςκ ζηζξ 16.12.2009 ηαεχξ ηαζ μζ πναβιαημπμζδεείζεξ επεκδφζεζξ ηαηά ηδκ 30 επηειανίμο 2010 έπμοκ ςξ αημθμφεςξ:

Πξνβιεπόκελε ρξήζε ζύκθσλα κε ην ελεκεξσηηθό
δειηίν
Καηεγνξία Υξήζεο Αληιεζέλησλ Κεθαιαίσλ (πνζά Δπξώ)
Δπεκδφζεζξ μνβακζηήξ ακάπηολδξ
Δπεκδφζεζξ Γζηηφμο ημνιμφ
Δπεκδφζεζξ Γζηηφμο Πνυζααζδξ
Δπεκδφζεζξ ζε Νέεξ Σεπκμθμβίεξ ηαζ οζηήιαηα Πθδνμθμνζηήξ
Λμζπέξ Δπεκδφζεζξ
ύλνιν επελδύζεσλ νξγαληθήο αλάπηπμεο
Δκίζποζδ ηεθαθαίμο ηίκδζδξ
Γαπάκεξ αφλδζδξ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο
ύλνιν Κεθαιαίσλ από ΑΜΚ

Πξνβιεπόκελε ρξήζε κε βάζε ηελ απόθαζε ηεο
Γ.. 16/12/2009 πεξη ηξνπνπνίεζεο δηάζεζεο ζε
επελδύζεηο ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ

2009

2010

ύλνιν

2009

2010

ύλνιν

10,900,000
5,200,000
6,400,000
10,823,482
33,323,482
6,500,000
884,211
40,707,693

2,700,000
1,000,000
1,200,000
5,100,000
10,000,000
10,000,000

13,600,000
6,200,000
7,600,000
15,923,482
43,323,482
6,500,000
884,211
50,707,693

12,100,000
5,200,000
1,200,000
15,923,482
34,423,482
11,700,000
884,211
47,007,693

1,500,000
1,000,000
1,200,000
3,700,000
3,700,000

13,600,000
6,200,000
2,400,000
15,923,482
38,123,482
11,700,000
884,211
50,707,693

Αδηάζεηα
θεθάιαηα

Γηαηεζέληα θεθάιαηα
31/12/2009 1/1 - 30/09/2010
12,100,000
5,200,000
1,200,000
15,923,482
34,423,482
11,700,000
884,211
47,007,693

1,500,000
1,000,000
1,200,000
3,700,000
3,700,000

ύλνιν
13,600,000
6,200,000
2,400,000
15,923,482
38,123,482
11,700,000
884,211
50,707,693

30/09/2010
-

Αεήκα, 15 Νμειανίμο 2010
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΚΟΚΚΑΛΖ ΩΚΡΑΣΖ

ΚΔΡΑΣΑΡΖ ΑΝΣΩΝΗΟ

ΓΗΑΝΝΔΣΟ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε
31 Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Έθζεζε Δπξεκάησλ από ηελ Δθηέιεζε Πξνζπκθσλεκέλσλ Γηαδηθαζηώλ επί ηεο
«Έθζεζεο Γηάζεζεο Αληιεζέλησλ Κεθαιαίσλ»
Πνμξ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ Δηαζνείαξ
«HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ AE»
φιθςκα ιε ηδκ εκημθή πμο θάααιε απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ AE» (δ Δηαζνεία), δζεκενβήζαιε ηζξ ηαηςηένς πνμζοιθςκδιέκεξ δζαδζηαζίεξ ζημ πθαίζζμ
υζςκ πνμαθέπμκηαζ απυ ημ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ ηαζ ημ ζπεηζηυ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ
ηδξ ηεθαθαζαβμνάξ, ζπεηζηά ιε ηδκ Έηεεζδ Γζάεεζδξ ηςκ Ακηθδεέκηςκ Κεθαθαίςκ ηδξ Δηαζνείαξ, πμο αθμνά
ζηδκ αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ιε ηαηααμθή ιεηνδηχκ, πμο δζεκενβήεδηε ημ 2009. Ζ Γζμίηδζδ ηδξ
Δηαζνείαξ έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδ ζφκηαλδ ηδξ πνμακαθενυιεκδξ Έηεεζδξ. Ακαθάααιε αοηή ηδκ ενβαζία
ζφιθςκα ιε ημ Γζεεκέξ Πνυηοπμ οκαθχκ Τπδνεζζχκ 4400, ημ μπμίμ ζζπφεζ ζε «Ακαεέζεζξ Δηηέθεζδξ
Πνμζοιθςκδιέκςκ Γζαδζηαζζχκ οκαθχκ ιε Υνδιαημμζημκμιζηή Πθδνμθυνδζδ». Δοεφκδ ιαξ είκαζ κα
εηηεθέζμοιε ηζξ ηαηςηένς πνμζοιθςκδιέκεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ κα ζαξ βκςζημπμζήζμοιε ηα εονήιαηά ιαξ.
Γζαδζηαζίεξ:
1.

2.

οβηνίκαιε ηα πμζά πμο ακαθένμκηαζ ςξ εηηαιζεφζεζξ ζηδκ επζζοκαπηυιεκδ «Έηεεζδ Γζάεεζδξ
Ακηθδεέκηςκ Κεθαθαίςκ απυ ηδκ Αφλδζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο ιε Καηααμθή Μεηνδηχκ», ιε ηα
ακηίζημζπα πμζά πμο έπμοκ ακαβκςνζζηεί ζηα αζαθία ηαζ ζημζπεία ηδξ Δηαζνείαξ, ηαηά ηδ πνμκζηή
πενίμδμ πμο αοηά ακαθένμκηαζ.
Δλεηάζαιε ηδκ πθδνυηδηα ηδξ Έηεεζδξ ηαζ ηδ ζοκέπεζα ημο πενζεπμιέκμο ηδξ ιε ηα ακαθενυιεκα ζημ
Δκδιενςηζηυ Γεθηίμ, πμο εηδυεδηε απυ ηδκ Δηαζνεία βζα ημ ζημπυ αοηυ, ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ ζπεηζηέξ
απμθάζεζξ ηαζ ακαημζκχζεζξ ηςκ ανιυδζςκ μνβάκςκ ηδξ Δηαζνείαξ.

Δονήιαηα:
α)
Σα ακά ηαηδβμνία πνήζδξ/επέκδοζδξ πμζά πμο ειθακίγμκηαζ ςξ εηηαιζεφζεζξ ζηδκ επζζοκαπηυιεκδ
«Έηεεζδ Γζάεεζδξ Ακηθδεέκηςκ Κεθαθαίςκ απυ ηδκ Αφλδζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο ιε Καηααμθή
Μεηνδηχκ», πνμηφπημοκ απυ ηα αζαθία ηαζ ζημζπεία ηδξ Δηαζνείαξ, ζηδ πνμκζηή πενίμδμ πμο αοηά ακαθένμκηαζ.
α)
Σμ πενζεπυιεκμ ηδξ Έηεεζδξ πενζθαιαάκεζ ηζξ ηαη’ εθάπζζημκ πθδνμθμνίεξ πμο πνμαθέπμκηαζ βζα ημ
ζημπυ αοηυ απυ ημ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ ηαεχξ ηαζ ημ ζπεηζηυ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ
ηδξ ηεθαθαζαβμνάξ ηαζ είκαζ ζοκεπέξ ιε ηα ακαθενυιεκα ζημ μζηείμ Δκδιενςηζηυ Γεθηίμ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ
απμθάζεζξ ηαζ ακαημζκχζεζξ ηςκ ανιμδίςκ μνβάκςκ ηδξ Δηαζνείαξ.
Με δεδμιέκμ υηζ δ δζεκενβδεείζα ενβαζία, δεκ απμηεθεί έθεβπμ ή επζζηυπδζδ, ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Δθεβηηζηά
Πνυηοπα ή ηα Γζεεκή Πνυηοπα Ακάεεζδξ Δνβαζζχκ Δπζζηυπδζδξ, δεκ εηθνάγμοιε μπμζαδήπμηε άθθδ
δζααεααίςζδ πένακ ηςκ υζςκ ακαθένμοιε ακςηένς. Ακ είπαιε δζεκενβήζεζ επζπνυζεεηεξ δζαδζηαζίεξ ή είπαιε
εηηεθέζεζ έθεβπμ ή επζζηυπδζδ εκδεπμιέκςξ κα είπακ οπμπέζεζ ζηδκ ακηίθδρή ιαξ ηαζ άθθα εέιαηα, πένακ ηςκ
ακαθενμιέκςκ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ.
Ζ πανμφζα Έηεεζδ απεοεφκεηαζ απμηθεζζηζηά πνμξ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ Δηαζνείαξ, ζηα πθαίζζα ηδξ
ηήνδζδξ ηςκ οπμπνεχζεχκ ηδξ πνμξ ημ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ ηαζ ημ ζπεηζηυ
κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ηδξ ηεθαθαζαβμνάξ. Χξ εη ημφημο, δ Έηεεζδ αοηή δεκ επζηνέπεηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα
άθθμοξ ζημπμφξ αθμφ πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζηα ζημζπεία πμο ακαθένμκηαζ παναπάκς ηαζ δεκ επεηηείκεηαζ ζηζξ
μζημκμιζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο ζοκέηαλε δ Δηαζνεία βζα ηδκ πενίμδμ απυ 1 Ηακμοανίμο 2010 ιέπνζ 30 επηειανίμο
2010, βζα ηζξ μπμίεξ εηδχζαιε λεπςνζζηή έηεεζδ Δπζζηυπδζδξ, ιε διενμιδκία 16 Νμειανίμο 2010.
Πνάζξβμοςηενπαμοξ Κμφπενξ
Ακχκοιμξ εθεβηηζηή Δηαζνεία
Ονηςημί Δθεβηηέξ Λμβζζηέξ
Λεςθ. Κδθζζίαξ 268
152 32 Υαθάκδνζ
ΑΜ ΟΔΛ 113

Αεήκα, 16 Νμειανίμο 2010
Ο ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

Μάνζμξ Φάθηδξ
ΑΜ ΟΔΛ 38081
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε
31 Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Πιεξνθνξίεο Άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3401/2005
Ο παναηάης πίκαηαξ εκζςιαηχκεζ ιέζς παναπμιπήξ ηζξ πθδνμθμνίεξ ημο άνενμο 10 ημο κ. 3401/2005 πμο
αθμνμφκ ζηδκ Δηαζνία, ζηζξ ιεημπέξ ηδξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ αβμνά ηζκδηχκ αλζχκ ζηδκ μπμία δζαπναβιαηεφμκηαζ μζ
ιεημπέξ ηδξ ηαζ ηζξ μπμίεξ πθδνμθμνίεξ δ Δηαζνία δδιμζίεοζε ηαζ ηαηέζηδζε δζαεέζζιεξ ζημ ημζκυ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ημο έημοξ 2010, ζφιθςκα ιε ημ κυιμ. Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ είκαζ ακανηδιέκεξ ζημκ επίζδιμ
δζαδζηηοαηυ πχνμ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ (www.ase.gr) ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Δηαζνίαξ (www.hol.gr).
Ζκεξνκελία

Θέκα

04/01/2010 Ακαημίκςζδ απμπχνδζδξ δζεοεοκηζημφ ζηεθέπμοξ ηδξ Δηαζνίαξ
18/01/2010 Ακαημίκςζδ Γζάεεζδξ Δκδιενςηζημφ Γεθηίμο
Ακαημίκςζδ βζα ηδκ εζζαβςβή ηςκ κέςκ ιεημπχκ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ απμννυθδζδ ημο ηθάδμο ηδξ Vodafone – Panafon ηαζ αφλδζδ ηδξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ
ηςκ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνίαξ
02/02/2010 Ακαημίκςζδ ημο φρμοξ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνίαξ ζημ πθαίζζμ ηςκ δζαηάλεςκ ημο Ν.3556/2007
29/01/2010

02/02/2010 Γκςζημπμίδζδ ζδιακηζηχκ ιεηααμθχκ ζε δζηαζχιαηα ρήθμο, ζφιθςκα ιε ημ N.3556/2007
04/02/2010 Γκςζημπμίδζδ ζδιακηζηχκ ιεηααμθχκ ζε δζηαζχιαηα ρήθμο, ζφιθςκα ιε ημ Ν.3556/2007
22/02/2010 Πνυζηθδζδ ηςκ ιεηυπςκ ζε Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ζηζξ 16.03.2010
09/03/2010 Ακαημίκςζδ βζα ηδ ιεηααίααζδ ημο ζοκυθμο ηςκ ιεημπχκ ηδξ UNIBRAIN Inc.
16/03/2010 Απμθάζεζξ ηδξ απυ 16.03.2010 Έηηαηηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηςκ Μ εηυπςκ ηδξ hellas Online
16/03/2010 Γζεοηνζκήζεζξ επί δδιμζζεοιάηςκ
18/03/2010 Απάκηδζδ ηδξ Δηαζνίαξ επί ηδξ οπ’ ανζει. πνςη. 1041/17.03.2010 επζζημθήξ ηδξ Δπζηνμπήξ Κεθαθαζαβμνάξ
19/03/2010 οβηνυηδζδ ζε ζχια ημο κέμο 9ιεθμφξ Γ.. ηδξ Δηαζνίαξ
22/03/2010 Γεθηίμ Σφπμο – Οζημκμιζηά Απμηεθέζιαηα πνήζδξ 2009
23/03/2010 Ακαημίκςζδ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 4.1.4.4 ημο Κακμκζζιμφ ημο Υ.Α.
23/03/2010 Δηήζζα Οζημκμιζηή Έηεεζδ (01.01.2009 – έςξ 31.12.2009)
23/03/2010 ημζπεία ηαζ πθδνμθμνίεξ πενζυδμο απυ 01.01.2009 - 31.12.2009.
23/03/2010 Πίκαηαξ Γζάεεζδξ Ακηθδεέκηςκ Κεθαθαίςκ
23/03/2010 Γκςζημπμίδζδ ζδιακηζηχκ ιεηααμθχκ ζε δζηαζχιαηα ρήθμο, ζφιθςκα ιε ημ Ν. 3556/2007
Ακαημίκςζδ βζα ηδκ επακέβηνζζδ ηδξ Δηήζζαξ Οζημκμιζηήξ Έηεεζδξ, πνήζδξ 2009 ηαζ ηδ ζοκαηυθμοεδ επακαδδιμζίεοζδ ηςκ ζπεηζηχκ ημζπείςκ ηαζ
16/04/2010
Πθδνμθμνζχκ, πνήζδξ 2009
16/04/2010 Δηήζζα Οζημκμιζηή Έηεεζδ (01.01.2009 έςξ 31.12.2009)
16/04/2010 ημζπεία ηαζ Πθδνμθμνίεξ πενζυδμο απυ 01.01.2009 - 31.12.2009
16/04/2010 Πίκαηαξ Γζάεεζδξ Ακηθδεέκηςκ Κεθαθαίςκ
25/05/2010 Γεθηίμ Σφπμο – Οζημκμιζηά Απμηεθέζιαηα Α’ ηνζιήκμο 2010
26/05/2010 Δκδζάιεζεξ ζοκμπηζηέξ μζημκμιζηέξ πθδνμθμνίεξ ζφιθςκα ιε ημ Γζεεκέξ Λμβζζηζηυ Πνυηοπμ 34 βζα ηδκ πενίμδμ 01.01.2010 –31.03.2010.
26/05/2010 ημζπεία ηαζ πθδνμθμνίεξ πενζυδμο απυ 01.01.2010 - 31.03.2010
26/05/2010 Ακαημίκςζδ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 4.1.4.4 ημο Κακμκζζιμφ ημο Υ.Α.
31/05/2010 Πνυζηθδζδ ηςκ ιεηυπςκ ζε Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ ζηζξ 22.06.2010
01/06/2010 Ακαημίκςζδ Ροειζγυιεκδξ Πθδνμθμνίαξ
02/06/2010 Ακαημίκςζδ επί δδιμζζεοιάηςκ
04/06/2010 Γζεοηνζκζζηζηή ακαημίκςζδ βζα ηδκ έηηαηηδ εζζθμνά ημο άνενμο 5 ημο Ν. 3845/2010
18/06/2010 Ακαημίκςζδ ζπεδίμο ηνμπμπμίδζδξ ημο Καηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνίαξ
22/06/2010 Γεθηίμ Σφπμο - Σ.Γ.. 22.06.2010
22/06/2010 Απμθάζεζξ ηδξ απυ 22.06.2010 Σ.Γ.. ηςκ ιεηυπςκ ηδξ hellas Online
Ακαημίκςζδ βζα ηδ ιείςζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνίαξ ηαηά ημ πμζυ ηςκ € 52.885.323,80 ιε ιείςζδ ηδξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ ηδξ ιεημπήξ ηαηά € 0,34
16/07/2010
(απυ € 0,64 ζε € 0,30)
24/08/2010 Δλαιδκζαία Οζημκμιζηή Έηεεζδ ( 01.01.2010 – 30.06.2010)
24/08/2010 ημζπεία ηαζ Πθδνμθμνίεξ πενζυδμο απυ 01.01.2010 έςξ ηαζ 30.06.2010.
24/08/2010 Πίκαηαξ Γζάεεζδξ Ακηθδεέκηςκ Κεθαθαίςκ
24/08/2010 Γεθηίμ Σφπμο – Οζημκμιζηά Απμηεθέζιαηα A’ ελαιήκμο 2010.
24/08/2010 Ακαημίκςζδ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 4.1.4.4 ημο Κακμκζζιμφ ημο Υ.Α.
15/11/2010 Γεθηίμ Σφπμο – Οζημκμιζηά Απμηεθέζιαηα εκκεαιήκμο 2010
16/11/2010 Δκδζάιεζεξ ζοκμπηζηέξ μζημκμιζηέξ πθδνμθμνίεξ ζφιθςκα ιε ημ Γζεεκέξ Λμβζζηζηυ Πνυηοπμ 34 βζα ηδκ πενίμδμ 01.01.2010 -30.09.2010.
16/11/2010 ημζπεία ηαζ πθδνμθμνίεξ πενζυδμο απυ 01.01.2010 - 30.09.2010
16/11/2010 Πίκαηαξ Γζάεεζδξ Ακηθδεέκηςκ Κεθαθαίςκ
16/11/2010 Ακαημίκςζδ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 4.1.4.4 ημο Κακμκζζιμφ ημο Υ.Α.
29/11/2010 Πνυζηθδζδ ηςκ ιεηυπςκ ζε Έηηαηηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ζηζξ 21.12.2010
30/11/2010 Ακαημίκςζδ
30/11/2010 Έηεεζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Δηαζνίαξ ηαηά ηζξ δζαηάλεζξ 4.1.4.1.1 ηαζ 4.1.4.1.2 ημο Κακμκζζιμφ ημο Υ.Α. ηαζ ημ άνενμ 9 ημο Ν. 3016/2002
30/11/2010 Ακαημίκςζδ ζοκμθζημφ ανζειμφ ιεημπχκ ηαζ δζηαζςιάηςκ ρήθμο
14/12/2010 Απμθμβζζιυξ αβμνάξ ζδίςκ ιεημπχκ βζα ημ πνμκζηυ δζάζηδια απυ 12.12.2008 έςξ ηαζ 12.12.2010
17/12/2010 Ακαημίκςζδ ζπεδίμο ηνμπμπμίδζδξ άνενςκ ημο Καηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνίαξ
21/12/2010 Απμθάζεζξ ηδξ Έηηαηηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ 21δξ Γεηειανίμο 2010

(69)

hellas online
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε
31 Γεθεκβξίνπ 2010
(Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Γηαζεζηκόηεηα Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο
H Δηήζζα Οζημκμιζηή Έηεεζδ, ζηδκ μπμία πενζθαιαάκμκηαζ:
 Οζ Γδθχζεζξ Μεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο
 Ζ Δηήζζα Έηεεζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο
 Δπελδβδιαηζηή Έηεεζδ ηδξ Δηήζζαξ Έηεεζδξ δζαπείνζζδξ
 Ζ Έηεεζδ Δθέβπμο Ακελάνηδηςκ Ονηςηχκ Δθεβηηχκ Λμβζζηχκ
 Οζ Δηήζζεξ Οζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ Δηαζνίαξ ηαζ Οιίθμο
 Σα ημζπεία ηαζ πθδνμθμνίεξ ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ ημο Οιίθμο ηδξ είκαζ ακανηδιέκδ ζημ δζαδίηηομ ζηδ
δζεφεοκζδ www.hol.gr
Οζ Δηήζζεξ Οζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ, μζ Δηεέζεζξ εθέβπμο ηςκ Ακελάνηδηςκ Ονηςηχκ Δθεβηηχκ ηαζ μζ
Δηεέζεζξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηςκ εηαζνζχκ πμο εκζςιαηχκμκηαζ ζηζξ Δκμπμζδιέκεξ Οζημκμιζηέξ
Καηαζηάζεζξ, ακανηχκηαζ ζημ δζαδίηηομ, ζηδ δζεφεοκζδ www.hol.gr.
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ΑΡ.Μ.Α.Ε: 21328/06/Β/90/13
Αδριανείου 2 & Παπαδά, Αθήνα
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
(∆ηµοσιευµένα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη κατά τα ∆.Λ.Π.)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Hellas online ΑΕ και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν
προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η επισκόπηση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ.:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

www.hol.gr
21 Μαρτίου 2011
Ψάλτης Μάριος
PWC
Με σύµφωνη γνώµη

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Πρόεδρος ∆.Σ., Εκτελεστικό Μέλος: Σωκράτης Κόκκαλης
Αντιπρόεδρος ∆.Σ., Εκτελεστικό Μέλος: ∆ηµήτριος Κλώνης
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος: Αντώνιος Κεραστάρης
∆ιευθύνων Σύµβουλος - Αναπληρωτής , Εκτελεστικό Μέλος:
Κωνσταντίνος Κόκκαλης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31.12.2010
31.12.2009

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31.12.2010
31.12.2009

233.598.996
32.703.878
18.106.938
3.169.123
5.127.784
742.417
57.943.825
2.094.362
29.061.336
382.548.659

183.271.933
24.351.810
60.959.600
5.357.846
5.082.544
742.417
58.725.433
1.781.252
27.439.134
367.711.969

238.147.392
42.405.618
18.106.938
3.626.433
993.091
511.392
58.788.208
6.784.478
29.053.461
398.417.011

189.920.114
32.493.526
61.801.941
6.111.613
945.137
282.563
61.330.381
4.961.586
26.391.139
384.238.000

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)

55.996.225
(59.310.553)
(3.314.328)

99.548.845
(81.435.437)
18.113.408

55.996.225
(52.195.660)
3.800.565

99.548.845
(76.175.658)
23.373.187

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

141.393.441
37.847.486
60.609.043
146.013.017
385.862.987
382.548.659

149.868.734
29.472.287
49.497.168
151.465.414
380.303.603
398.417.011

138.393.441
35.958.507
58.609.043
130.950.413
363.911.404
367.711.969

149.868.734
27.036.847
41.672.168
142.287.064
360.864.813
384.238.000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/(Ζηµίες)
(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
(Ζηµίες) προ φόρων
(Ζηµίες) µετά από φόρους (Α)
- Μετόχους της µητρικής
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β)
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
Ζηµιά εύλογης αξίας αντιστάθµισης ταµειακών ροών
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης
µετά από φόρους (Α)+(Β)
- Μετόχους της µητρικής

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009
200.496.626
160.142.242
9.791.547
(2.986.701)

(Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε Ευρώ)
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

MH ENOΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009
190.801.026
146.734.917
3.866.683
(11.363.097)

(20.234.290)
(32.384.427)
(32.984.475)
(32.984.475)

(36.434.041)
(47.328.807)
(41.246.030)
(41.246.030)

(19.030.350)
(30.242.758)
(30.996.525)
(30.996.525)

(35.018.656)
(45.220.194)
(39.424.590)
(39.424.590)

132.836
(804.897)

12.840
(436.312)

(804.897)

(436.312)

(33.656.536)
(33.656.536)

(41.669.502)
(41.669.502)

(31.801.422)
(31.801.422)

(39.860.902)
(39.860.902)

(0,2121)

(0,3404)

(0,1993)

(0,3253)

48.788.986

15.413.758

42.003.945

9.932.331

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31.12.2010
31.12.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα)
Αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου
Μετοχικό κεφάλαιο
Οφειλόµενο κεφάλαιο
Έναντι αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου µετά φόρων
∆ωρεάν µετοχές
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα)

Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος: Άννινος Γεώργιος
Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος: Νικόλαος Σοφοκλέους
Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος: Γεώργιος Κολιαστάσης
Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος: Ιωάννης Καλλέργης

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31.12.2010
31.12.2009

18.113.408
9.332.704
(9.332.704)
12.000.000
228.800
(33.656.536)

(24.571.579)
85.238.699
(884.210)
(41.669.502)

23.373.187
9.332.704
(9.332.704)
12.000.000
228.800
(31.801.422)

(21.120.400)
85.238.699
(884.210)
(39.860.902)

(3.314.328)

18.113.408

3.800.565

23.373.187

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµίες προ φόρων
(32.384.427)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
69.023.276
∆ωρεάν µετοχές σε προσωπικό
228.800
Ζηµίες από πώληση ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων
11.069
Ζηµίες / (κέρδη) από πώληση θυγατρικής
104.137
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Συναλλαγµατικές διαφορές
∆ιαγραφές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/έξοδα - καθαρά
12.150.137
Κέρδη από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Κέρδη από πώληση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση
Έσοδα από επιχορηγήσεις
(9.705.116)
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Αποθέµατα
(459.854)
Απαιτήσεις
2.380.891
Υποχρεώσεις
26.947.678
Εισπραχθέντες / (πληρωθέντες) φόροι εισοδήµατος
(29.331)
Πληρωθέντες τόκοι
(11.568.819)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
56.698.441

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009

(47.328.807)

(30.242.758)

(45.220.194)

51.847.799
82.387
-

61.034.295
228.800
11.069
(2.659)

44.950.987
82.387
-

2.496
12.840
2.284.861
10.894.766

11.212.408

2.496
2.284.861
10.201.538

(92.493)
(9.728)
(4.976.781)

(9.705.116)

(92.493)
(9.728)
(4.976.781)

725.415
(3.686.183)
13.566.668
(24.204)
(10.986.826)
12.312.210

(459.854)
3.097.323
25.043.721
43.160
(10.925.149)
49.335.240

618.174
(2.926.375)
9.749.189
322.573
(10.394.511)
4.592.123

(78.335.553)
(171.182)

(87.836.062)
-

(73.627.436)
845.000

(80.902.852)
-

287.475

119.700

287.475

119.700

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για αγορές ενσώµατων και άϋλων
περιουσιακών στοιχείων
Είσπραξη από πώληση θυγατρικής (µείον ταµειακά διαθέσιµα)
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άϋλων
περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Εισπραχθέντες τόκοι
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-

400.631

-

400.631

4.703
(78.214.557)

(118.138)
169.693
(87.264.176)

3.360
(72.491.601)

(118.138)
157.070
(80.343.589)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις
Είσπραξη έναντι αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου
∆άνεια αναληφθέντα
Αποπληρωµή δανεισµού
Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(3.155.601)
5.757.064
12.000.000
(412.045)
5.971.122
(3.334.540)
16.826.000

(3.880.445)
20.923.816
50.707.693
(1.084.843)
20.700.000
(10.696.506)
76.669.715

(2.830.574)
5.757.064
12.000.000
(412.045)
5.796.122
(334.540)
19.976.027

(3.571.394)
20.923.816
50.707.693
(1.084.843)
20.700.000
(10.571.506)
77.103.766

Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)

(4.690.116)

1.717.749

(3.180.334)

1.352.300

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών στην αρχή της χρήσης

6.784.478

5.066.729

4.961.586

3.609.286

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης

2.094.362

6.784.478

1.781.252

4.961.586

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες χώρες εγκατάστασης και ποσοστά συµµετοχής τους, που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι:
Εταιρία
Χώρα εγκατάστασης
Ποσοστό
Μέθοδος Ενοποίησης
Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ
Ελλάδα
100%
Ολική
Unibrain Inc (Βλέπε Σηµ. 9)
ΗΠΑ
100%
Ολική
2. Η Εταιρία θα συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της INTRACOM HOLDINGS AE (ποσοστό έµµεσης συµµετοχής 53,40%).
3. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2006, ενώ η θυγατρική Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2007. Για την Εταιρία δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις, λόγω σωρευµένων φορολογικών ζηµιών, ενώ για την θυγατρική Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 240.000.
4. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Οµίλου.
5. Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις:
α. Η Εταιρία βρίσκεται σε διαφωνία µε τον βασικότερο προµηθευτή της – πάροχο τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων ΟΤΕ ΑΕ, αναφορικά µε χρεώσεις που αυτός έχει προβεί προς την Εταιρία κατά τις χρήσεις 2003 - 2005. Η διαφωνία είναι υπό κρίση στην Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων, δεδοµένου ότι η βάση της διένεξης είναι το αν η ΟΤΕ ΑΕ εφάρµοσε ορθά τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ οι οποίες ρυθµίζουν τα τιµολόγια µε βάση τα οποία η ΟΤΕ ΑΕ υποχρεούται να πωλεί τις υπηρεσίες της σε άλλους
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Σε σχέση µε την υπόθεση αυτή ο Όµιλος αµφισβητούσε στο τέλος του 2005 ποσό ευρώ 1.423 χιλ., το οποίο έχει αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η έκβαση της υπόθεσης είναι θετική για την Εταιρία το
ποσό της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς θα αναγνωριστεί ως έσοδο.
β. Την περίοδο 1/1-31/12/2009 η ΟΤΕ ΑΕ τιµολόγησε τον Όµιλο µε ποσά συνολικού ύψους ευρώ 2.659 χιλ. (πλέον ΦΠΑ) για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης για την περίοδο 2007 µέχρι 2009. Η ΕΕΤΤ εξέδωσε την υπ’
αριθµ. 531/232 από 23/07/2009 Απόφαση µε την οποία υποχρέωσε την ΟΤΕ Α.Ε. σε σχέση µε τις αναδροµικές χρεώσεις καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι 31/12/2008, αλλά και σε όσες χρεώσεις έχουν τιµολογηθεί εντός του 2009 και µέχρι την
κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης, να προβεί σε διορθωτική τιµολόγηση και βάσει αυτής, σε εκκαθάριση των τιµολογίων που έχουν ήδη εισπραχθεί από τους παρόχους κατά ποσοστό 20%, σύµφωνα µε προηγούµενες αποφάσεις της επί του θέµατος, καθώς και σε
καλόπιστες διαπραγµατεύσεις για την επίτευξη αµοιβαία αποδεκτού χρόνου καταβολής των λοιπών οφειλοµένων ποσών. Κατά της τελευταίας απόφασης της ΕΕΤΤ ασκήθηκε η υπ’ αύξοντα αριθµό καταχώρησης ΠΡ617/15.10.2009 Προσφυγή της Εταιρίας και
ΠΡ618/15.10.2009 Προσφυγή της θυγατρικής εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. Επιπλέον, η Εταιρία έχει υποβάλει σχετικώς στην ΕΕΤΤ και την από 8.2.2010 Αίτηση Θεραπείας, µε την οποία αιτεί την επανεξέταση και την
τροποποίηση της προαναφερόµενης Απόφασης, την αναγνώριση της µη συνδροµής οφειλής της κατά το χρονικό διάστηµα από 27.2.2007 έως 31.8.2009 οποιουδήποτε µηνιαίου τιµήµατος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ
55.899 και την απαλλαγή της από την καταβολή κάθε τέτοιου υπερβάλλοντος µηνιαίου ποσού έως την επανεξέταση και τροποποίηση της ως άνω Απόφασης. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης ως προς το συγκεκριµένο ζήτηµα υπό την ΕΕΤΤ
και αναµένεται πλέον το αποτέλεσµα της διαβούλευσης, προκειµένου να γίνει γνωστή η τυχόν νέα κανονιστική ρύθµιση της ΕΕΤΤ επί του αντικειµένου και η επίπτωσή της στα ως άνω οικονοµικά µεγέθη.Σε σχέση µε την υπόθεση αυτή ο Όµιλος και η Εταιρία
αµφισβητούν ποσό ευρώ 1.402 χιλ., και ευρώ 1.345 χιλ αντίστοιχα, τα οποία έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η έκβαση της υπόθεσης είναι θετική για την Εταιρία το ποσό της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς θα
αναγνωριστεί ως έσοδο.
γ. Συγκεκριµένοι βασικοί µέτοχοι της Teledome A.E άσκησαν στις 4 Μαρτίου 2008 αγωγή κατά της Intracom Holdings A.E., Hellas online Α.Ε., µιας θυγατρικής του οµίλου Intracom Holdings και µελών της διοίκησης, ζητώντας, µεταξύ άλλων, να κηρυχθούν άκυρες οι
αποφάσεις της Εταιρίας, καθώς επίσης και των λοιπών εµπλεκοµένων εταιριών του οµίλου Intracom Holdings δια των οποίων µαταιώθηκε η σχεδιαζόµενη συγχώνευση της Hellas online A.E., Unibrain A.E. & της ενάγουσας Teledome A.E.. ∆ια της ανωτέρω αγωγής
ζητείται να καταβάλει η Εταιρία, καθώς επίσης και οι λοιπές εµπλεκόµενες εταιρίες του οµίλου Intracom Holdings, εις ολόκληρον έκαστος, αποζηµιώσεις συνολικού ύψους ευρώ 122 εκατ. περίπου, για αποθετικές ζηµιές και αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που
φέρεται ότι υπέστησαν οι ενάγοντες. Η διοίκηση του Οµίλου και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν ότι οι πιθανότητες να προκύψουν σηµαντικές επιβαρύνσεις για τον Όµιλο από την εν λόγω αγωγή είναι ελάχιστες.
δ. Κατά του Οµίλου εκκρεµούν διάφορες δικαστικές υποθέσεις για τις οποίες ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν δηµιουργήσει πρόβλεψη ύψους ευρώ 400 χιλ. και ευρώ 250 χιλιάδες αντίστοιχα. Η διοίκηση εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις πέραν του
ποσού της πρόβλεψης.
6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 ανέρχονταν για την Εταιρία σε 394 άτοµα και για τον Όµιλο σε 836 άτοµα. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 ο αντίστοιχος αριθµός ανέρχονταν για την Εταιρία σε 387 και για τον Όµιλο 689.
7. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές της Εταιρίας.
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορόυν κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ξένου νοµίσµατος της θυγατρικής εταιρίας Unibrain Inc ύψους ευρώ 132.836 για τη χρήση 2010 τα οποία µεταφέρθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων λόγω πώλησης (2009:
ευρώ 12.840) και ζηµίες εύλογης αξίας αντιστάθµισης ταµειακών ροών ύψους ευρώ 804.897 για τη χρήση 2010 (2009: ευρώ 436.312).
9. Στις αρχές Μαρτίου 2010 η Εταιρία προέβη στην πώληση του συνόλου των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας Unibrain Inc αντί του συνολικού ποσού ευρώ 845.000. Αγοραστής των εν λόγω µετοχών είναι η Unibrain Inc, η οποία προέβη στην εν λόγω αγορά, µέσω
αγοράς ιδίων µετοχών.
10. Κατά την περίοδο 1/1 - 31/12/2010 η µητρική εταιρία Intracom Holdings ΑΕ (ποσοστό άµεσης συµµετοχής 49,25%) κατέβαλε το ποσό των ευρώ 12.000.000 έναντι µελλοντικής αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Επίσης η χρέωση στην καθαρή θέση
ποσού ύψους ευρώ 228.800 αφορά δωρεάν µετοχές της µητρικής εταιρίας Intracom Holdings ΑΕ σε προσωπικό της Εταιρίας.
11. H από 21.12.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των ευρώ 9.332.704 µε καταβολή µετρητών και έκδοση έως 31.109.014 νέων Κοινών Ονοµαστικών µετά δικαιώµατος ψήφου
µετοχών, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,30 η καθεµία και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των, κατά τον χρόνο της έκδοσης µετόχων, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 7 - 9 του Κ.Ν. 2190/20. Η εν λόγω αύξηση εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. Κ2-11791/24.12.2010 απόφαση
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σε περίπτωση µη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι του ποσού της κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α Κ.Ν. 2190/20. Η τιµή
διάθεσης των νέων µετοχών θα ορισθεί µε νεότερη απόφαση του ∆.Σ. και θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας και της τιµής διάθεσης κάθε µετοχής
θα πιστωθεί στο λογαριασµό «Αποθεµατικά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ως άνω αύξησης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 55.996.225, διαιρούµενο σε 186.654.084 Κοινές
ονοµαστικές µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,30, η κάθε µία. Στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2010, το ποσό της αποφασισθείσας αύξησης έως του ποσού των ευρώ 9.332.704, έχει ενσωµατωθεί στο
µετοχικό κεφάλαιο και αντίστοιχα εµφανίζεται αφαιρετικά ως οφειλόµενο κεφάλαιο. Η ως άνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας είναι σε εξέλιξη. Όταν αυτή ολοκληρωθεί, το καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο θα πιστοποιηθεί κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
11 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, και θα εκδοθούν οι αντιστοιχούσες στο καταβληθέν κεφάλαιο νέες µετοχές.
12. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, τα οποία έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα
προς αυτήν µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
Όµιλος
Εταιρία
Όµιλος
Εταιρία
α. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
25.225.331
32.694.615
ζ. Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
1.754.098
1.754.098
β. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
32.201.487
46.189.321
399.970
399.970
η. Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
γ. Αγορές ενσώµατων και αύλων παγίων
25.645.406
20.163.013
θ. ∆ωρεάν Μετοχές
228.800
228.800
δ. Απαιτήσεις
5.970.598
11.198.265
ι. Απαιτήσεις από µέλη ∆Σ και Στελέχη ∆ιοίκησης
ε. Υποχρεώσεις
81.072.563
70.968.527
κ. Αµοιβές πληρωτέες για µέλη ∆Σ και Στελέχη ∆ιοίκησης
στ. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
2.402.522
1.933.588
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011
O ΠPOE∆POΣ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Α∆Τ AI 091040

ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Α∆Τ Ν104254

ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆Τ AE145726

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Α∆Τ Χ 132698
ΑΜ ΟE: Λ0003646

