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ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

  Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ 

 ημ. 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ      

      

Μη κςκλοθοπούν ενεπγηηικό      

Δλζψκαηα πάγηα  146.424,40  152.069,41  146.424,40  152.069,41 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  20.188,08  22.273,88  20.188,08  22.273,88 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 6 97.241.774,00 97.241.774,00 84.214.050,00 84.214.050,00 

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο  0,00 0,00 4.220.046,89 4.220.046,89 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο  0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 

Λνηπέο απαηηήζεηο  8 83.370,19 83.443,56  70.160,19 70.233,56 

  97.491.756,67 97.499.560,85 88.990.869,56 88.998.673,74 

      

Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό      

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο   7 300.455,98  309.858,60 151.745,83  250.374,48 

Λνηπέο απαηηήζεηο 8 266.408,56  174.286,64 238.224,34  145.898,26 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  8.520.169,66  13.179.451,22  8.409.746,68  12.626.276,81 

  9.087.034,2 13.663.596,46 8.799.716,85 13.022.549,55 

      

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ  106.578.790,87 111.163.157,31 97.790.586,41 102.021.223,29 

      

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ      

      

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ      

Ίδια κεθάλαια και αποθεμαηικά πος ανα-
λογούν ζηοςρ μεηόσοςρ 

     

Μεηνρηθφ θεθάιαην   62.023.711,20  62.023.711,20  62.023.711,20  62.023.711,20  

Γηαθνξά  απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην  163.190,75  163.190,75  163.190,75  163.190,75  

Απνζεκαηηθά  2.526.898,96  2.526.898,96   2.526.898,96  2.526.898,96  

Κέξδε εηο λέν  32.739.277,67  36.847.312,11 32.283.949,65  36.374.625,89 

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν  97.453.078,58 101.561.113,02 96.997.750,56 101.088.426,80 

      

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ      

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ      

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ 
εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

 24.216,75 21.572,00 24.216,75 21.572,00  

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 10 6.906.250,00 6.906.250,00 0,00 0,00  

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  77.274,08  77.274,08  77.274,08 77.274,08  

  7.007.740,83 7.005.096,08  101.490,83 98.846,08  

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ      

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 9 752.904,07 559.813,44 395.346,70 404.146,53 

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 10 1.062.500,00 1.593.750,00 0,00 0,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 11 302.567,39 443.384,77 295.998,32 429.803,88 

  2.117.971,46 2.596.948,21 691.345,02 833.950,41  

ύνολο ςποσπεώζευν  9.125.712,29 9.602.044,29 792.835,85 932.796,49  

      

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 106.578.790,87 111.163.157,31 97.790.586,41 102.021.223,29 
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ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ  

  Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ 

 ημ. 
01.01.- 

31.03.2011 
01.01.- 

31.03.2010 
01.01.- 

31.03.2011 
01.01.- 

31.03.2010 

Έζνδα απφ κηζζψκαηα επελδπηηθψλ αθηλήησλ  1.763.642,62  1.884.209,67 1.662.934,12 1.721.625,67 

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ  9.982,39  61.797,68 0,00 25.059,17 

Άιια έζνδα  26.335,67 0,00 26.335,67 0,00 

ύνολο Λειηοςπγικών Δζόδυν  1.799.960,68 1.946.007,35 1.689.269,79 1.746.684,84 

      

Λεηηνπξγηθά έμνδα αθηλήησλ  12 (94.217,75)  (264.185,26) (67.041,31) (222.146,24) 

Γαπάλεο πξνζσπηθνχ  (123.851,11)  (156.235,00) (123.851,11) (156.235,00) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 13 (147.006,63)  (179.851,62) (144.421,91) (178.398,55) 

Απνζβέζεηο  (8.737,92)  (8.287,38) (8.737,92) (8.287,38) 

ύνολο Λειηοςπγικών Δξόδυν  (373.813,41) (608.559,26) (344.052,25) (565.067,17) 

Έζνδα απφ ηφθνπο  97.327,08  75.307,48 99.425,40 75.247,03 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  (89.803,82)  (82.444,41) (183,28) (115,66) 

Κέπδη   ππο θόπυν  1.433.670,53  1.330.311,16 1.444.459,66 1.256.749,04 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 11 (52.880,97)  (58.271,02) (46.311,90) (51.409,99) 

Κέπδη   μεηά από θόποςρ  1.380.789,56  1.242.040,14 1.398.147,76 1.205.339,05 

 
 
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

ςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από 
θόποςρ 

 1.380.789,56 1.272.040,14 1.398.147,76 1.205.339,05 

      

Καηανέμονηαι ζε :      

      

- Μεηόσοςρ ηηρ μηηπικήρ   1.380.789,56 1.272.040,14   

- Μεηόσοςρ μειοτηθίαρ   0,00 0,00   

  
 

1.380.789,56 
 

1.272.040,14 
  

      

Κέπδη   ανά μεηοσή πος αναλογούν ζηοςρ μεηόσοςρ 
 (ζε €) 

    

Βαζηθά & πξνζαξκνζκέλα 14 0,0252 0,0232 0,0255 0,0220 
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 ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ  

Ο ΟΜΙΛΟ 

 
ημεί 
υζη 

Μεηοσικό Κε-
θάλαιο 

 Τπέπ ηο 
άπηιο 

Λοιπά Αποθε-
μαηικά 

Κέπδη  
ειρ νέο 

ύνολο 
Ιδίυν 

 Κεθαλαίυν 

Τπόλοιπο έναπξηρ  
1 Ιανοςαπίος 2010 

 62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 47.932.645,40 112.411.678,56 

Μεξίζκαηα δηαλεκεζέληα ρξήζεο 
2009 

 - - - (6.037.706,40) (6.037.706,40) 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 
κεηά απφ θφξνπο  01.01.2010 – 
31.03.2010 

 - - - 1.272.040,14 1.272.040,14 

Τπόλοιπο ηην 31 Μαπηίος 2010  62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 43.166.979,14 107.646.012,30 

       

Τπόλοιπο έναπξηρ ηην 1 Αππι-
λίος 2010 

 62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 43.166.979,14 107.646.012,30 

Μεηαθνξά θεξδψλ ζε ηαθηηθφ 
απνζεκαηηθφ 

 - - 234.767,75 (234.767,75) 0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζν-
δα/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο  
01.04.2010 – 31.12.2010 

 - - - (6.084.899,28) (6.084.899,28) 

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος 
2010 

 62.023.711,20 163.190,75 2.526.898,96 36.847.312,11 101.561.113,02 

       

Τπόλοιπο έναπξηρ ηην 1 Ια-
νοςαπίος 2011 

 62.023.711,20 163.190,75 2.526.898,96 36.847.312,11 101.561.113,02 

Μεξίζκαηα δηαλεκεζέληα ρξήζεο 
2010 

15 - - - (5.488.824,00) (5.488.824,00) 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 
κεηά απφ θφξνπο  01.01.2011 – 
31.03.2011 

  - - - 1.380.789,56 1.380.789,56 

Τπόλοιπο ηην 31 Μαπηίος 2011   62.023.711,20 163.190,75 2.526.898,96 32.739.277,67 97.453.078,58 

 

Η ΔΣΑΙΡΙΑ 

 
ημεί 
υζη 

Μεηοσικό Κε-
θάλαιο 

 Τπέπ ηο 
άπηιο 

Λοιπά Αποθε-
μαηικά 

Κέπδη  
ειρ νέο 

ύνολο 
Ιδίυν 

 Κεθαλαίυν 

Τπόλοιπο έναπξηρ  
1 Ιανοςαπίος 2010 

 62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 47.468.549,04 111.947.582,20 

Μεξίζκαηα δηαλεκεζέληα ρξήζεο 
2009 

 - - - (6.037.706,40) (6.037.706,40) 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 
απφ θφξνπο  01.01.2010 – 
31.03.2010 

 - - - 1.205.339,05 1.205.339,05 

Τπόλοιπο ηην 31 Μαπηίος 2010  62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 42.636.181,69 107.115.214,85 

       

Τπόλοιπο έναπξηρ ηην 1 Αππιλίος 
2010 

 62.023.711,20 163.190,75 2.292.131,21 42.636.181,69 107.115.214,85 

Μεηαθνξά θεξδψλ ζε ηαθηηθφ απν-
ζεκαηηθφ 

 - - 234.767,75 (234.767,75) 0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζν-
δα/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο  
01.04.2010 – 31.12.2010 

 - - - (6.026.788,05) (6.026.788,05) 

Τπόλοιπο ηην 31 Γεκεμβπίος 2010  62.023.711,20 163.190,75 2.526.898,96 36.374.625,89 101.088.426,80 

       

Τπόλοιπο έναπξηρ ηην 1 Ιανοςα-
πίος 2011 

 62.023.711,20 163.190,75 2.526.898,96 36.374.625,89 101.088.426,80 

Μεξίζκαηα δηαλεκεζέληα ρξήζεο 
2010 

15 - - - (5.488.824,00) (5.488.824,00) 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 
απφ θφξνπο  01.01.2011 – 
31.03.2011 

  - - - 1.398.147,76 1.398.147,76 

Τπόλοιπο ηην 31 Μαπηίος 2011   62.023.711,20 163.190,75 2.526.898,96 32.283.949,65 96.997.750,56 
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ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

  Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ 

 
01.01.2011-
31.03.2011 

01.01.2010-
31.03.2010 

01.01.2011-
31.03.2011 

01.01.2010-
31.03.2010 

Σαμειακέρ Ροέρ από Λειηοςπγικέρ Γπαζηηπιόηηηερ     

Κέξδε / (Εεκίεο)  πξν θφξσλ 1.433.670,53  1.330.311,16 1.444.459,66  1.256.749,04 

Πιένλ / κείνλ  πξνζαξκνγέο γηα :     

Απνζβέζεηο  8.737,92  8.287,38 8.737,92  8.287,38 

Πξνβιέςεηο  7.517,82  5.139,00 7.517,82  5.139,00 

Έζνδα απφ ηφθνπο (97.327,08)  (75.307,48) (99.425,40)  (75.247,03) 

Υξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα 89.803,82  82.444,41 183,28  115,66 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο : 

    

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (58.785,95)  203.166,34 30.235,92  15.614,32 

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 86.651,87   (700.057,82) (24.533,87 ) (244.530,56) 

Μείνλ :     

Υξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (2.299,50)  (157,06) (183,28)  (115,66) 

Καηαβιεκέλνη θφξνη (193.698,35)  (776.107,72) (180.117,46)  (776.107,72) 

ύνολο ειζποών  από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ  1.274.271,08  77.718,21 1.186.874,59  189.904,43 

     

Σαμειακέρ Ροέρ  από Δπενδςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ     

Πιεξσκέο γηα απφθηεζε ζπγαηξηθψλ 0,00 (1.620.046,89) 0,00 (1.620.046,89) 

Αγνξέο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ (1.007,11) (24.311,95) (1.007,11) (24.311,95) 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο  86.328,07 60.819,03 85.225,99 60.758,58 

ύνολο ειζποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ  85.320,96 (1.583.539,81) 84.218,88 (1.583.600,26) 

     

Σαμειακέρ Ροέρ από Υπημαηοδοηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ     

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα αλαιεθζέληα δάλεηα 0,00 320.000,00 0,00 0,00 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (531.250,00) 0,00 0,00 0,00 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (5.487.623,60)  (6.037.706,40) (5.487.623,60)  (6.037.706,40) 

ύνολο (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ  (6.018.873,60)  (5.717.706,40) (5.487.623,60 ) (6.037.706,40) 

     

Καθαπή αύξηζη / (μείυζη) ηος ηαμείος και ηαμειακών 
ιζοδςνάμυν 

(4.659.281,56)  (7.223.528,00) (4.216.530,13) 7.431.402,23) 

     

Σαμείο και ηαμειακά ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 13.179.451,22  16.726.275,15 12.626.276,81  16.699.645,58 

Σαμείο και ηαμειακά ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 8.520.169,66  9.502.747,15 8.409.746,68  9.268.243,35  
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ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΝΓΙΑΜΔΩΝ ΤΝΟΠΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Ζ TRASTOR ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗΩΝ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ, πξψελ ΠΔΗΡΑΗΩ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 
ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ Α.Δ.Δ.Α.Π.  («Δηαηξεία») δξαζηεξηνπνηείηαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ραξηνθπια-
θίνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη θηλεηψλ αμηψλ ζχκθσλα κε ηνπο Ν.2778/1999 θαη Κ.Ν.2190/1920.  Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηά 
ηεο είλαη ε εθκίζζσζε εκπνξηθψλ αθηλήησλ κέζσ ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο.  

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ  Διιάδα θαη ε έδξα ηεο είλαη επί ηεο Λ. Κεθηζίαο 116 & Γαβάθε 1 ζηελ Αζήλα.  

Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.  

Οη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ζπληάζζνληαη , κε ελζσκάησζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο 
εηαηξείαο "REMBO A.E.",  κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ζ ζπγαηξηθή "REMBO A.E." απνθηήζεθε θαηά 100% ζηηο 
08.12.2009 θαη έρεη σο θχξην αληηθείκελν ηελ εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ε έδξα ηεο 
βξίζθεηαη ζηελ νδφ Λ.Κεθηζίαο 116 & Γαβάθε 1 ζηε Αζήλα. 

Οη παξνχζεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο 
ζηηο  28 Απξηιίνπ 2011. 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη, κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο,  
ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ παξαθάησ εηαηξεηψλ :  α) ηεο εηζεγκέλεο  "PASAL DEVELOPMENT S.A. 
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΑΚΗΝΖΣΩΝ",  κε έδξα ηελ Διιάδα θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθά-
ιαην ηεο Δηαηξείαο 37,08% θαη β) ηεο εηζεγκέλεο "ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ A.E.",  κε έδξα ηελ Διιάδα θαη πνζνζηφ ζπκκε-
ηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 33,80 % 

2. ΓΔΝΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 

Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη ππνινγηζκνχ κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
31εο Γεθεκβξίνπ 2010. 

2.1 Βάζη καηάπηιζηρ ηυν ενδιάμεζυν ζςνοπηικών οικονομικών καηαζηάζευν 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31 Μαξηίνπ 2011 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκ-
θσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν (ΓΛΠ) 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ  γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, νη ν-
πνίεο ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

2.2 Νέα λογιζηικά ππόηςπα και επμηνείερ ηηρ ΓΔΔΥΠ 

Νέα πρόησπα,  ηροποποιήζεις προηύπων και διερμηνείες: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ 

θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέ-
σλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε  

 
ΓΛΠ 24 (Σποποποίηζη) «Γνυζηοποιήζειρ ζςνδεδεμένυν μεπών»  

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δε-
κνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγεί-
ηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην 
δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη 
επηβάιιεη ηε γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα 
κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε 
απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.   

 
ΓΛΠ 32 (Σποποποίηζη) «Υπημαηοοικονομικά μέζα: Παποςζίαζη»  

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμη-
λνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθε-
θξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκί-
ζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναί-
ξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, 
κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
Οκίινπ. 

 
ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γιαγπαθή Υπημαηοοικονομικών Τποσπεώζευν με ζςμμεηοσικούρ ηίηλοςρ»  

Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε 
έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε.  Ζ δηεξκελεία 
απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.   
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ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σποποποίηζη) «Όπια Πεπιοςζιακών ηοισείυν Καθοπιζμένυν Παποσών, Δλάσιζηο Απαιηούμενο 
σημαηιζμένο κεθάλαιο και η αλληλεπίδπαζή ηοςρ»  

Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαη-
ηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. 
Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσ-
ξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.   
 
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012   

 

ΓΠΥΑ 9 «Υπημαηοοικονομικά μέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013) 
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηά-
ζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα 
πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο.  Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδη-
θαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 
λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απν-
θαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.  

 
ΓΛΠ 12 (Σποποποίηζη) «Φόποι ειζοδήμαηορ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2012) 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππν-
ρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέ-
ζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα».  Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
ΓΠΥΑ 7 (Σποποποίηζη) «Υπημαηοοικονομικά Μέζα: Γνυζηοποιήζειρ» - μεηαβιβάζειρ σπημαηοοικονομικών πεπι-
οςζιακών ζηοισείυν (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηνπιίνπ 2011) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ 
έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ 
απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε.  Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα 
ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε.  

 

3. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΔ 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγ-
καηνπνηεζνχλ. 

Ο Όκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη εθηηκήζεηο απηέο 
εμ’ νξηζκνχ ζπάληα ηαπηίδνληαη κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ 
ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηελ επφκελε νηθνλνκηθή πεξίνδν έρνπλ σο εμήο: 

3.1 ημανηικέρ λογιζηικέρ εκηιμήζειρ και παπαδοσέρ 

α) Δκηίμηζη ηηρ «εύλογηρ αξίαρ» ηυν επενδύζευν ζε ακίνηηα 

Ζ πιένλ θαηάιιειε έλδεημε ηεο «εχινγεο αμίαο» είλαη νη ηξέρνπζεο αμίεο πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ελεξγή αγνξά γηα ζπλαθή 
κηζζσηήξηα αιιά θαη ινηπά ζπκβφιαηα. Δάλ δελ είλαη εθηθηή ε αλεχξεζε ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ ε Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη 
ηελ αμία κέζα απφ έλα εχξνο ινγηθψλ εθηηκήζεσλ ησλ «επιφγσλ αμηψλ» βαζηδφκελε ζηηο ζπκβνπιέο αλεμάξηεησλ εμσ-
ηεξηθψλ εθηηκεηψλ. 

Γηα λα πάξεη κηα ηέηνηα απφθαζε, ν Όκηινο  ιακβάλεη ππφςε ηεο δεδνκέλα απφ δηάθνξεο πεγέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

(i) Σξέρνπζεο ηηκέο ζε κηα ελεξγή αγνξά αθηλήησλ δηαθνξεηηθήο θχζεσο, θαηάζηαζεο ή ηνπνζεζίαο (ή ππνθείκελεο ζε 
δηαθνξεηηθέο κηζζψζεηο ή ινηπά ζπκβφιαηα), νη νπνίεο έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί σο πξνο απηέο ηηο δηαθνξέο. 

(ii) Πξφζθαηεο ηηκέο παξφκνησλ αθηλήησλ ζε ιηγφηεξν ελεξγέο αγνξέο, αλαπξνζαξκνζκέλεο έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνληαη 
νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ έιαβαλ ρψξα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έγηλαλ νη αληίζηνηρεο 
ζπλαιιαγέο ζε εθείλεο ηηο ηηκέο.  

(iii) Πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ, βαζηζκέλεο ζε αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πνπ πεγάδνπλ 
απφ ηνπο φξνπο ησλ ελ ηζρχ κηζζσκάησλ θαη άιισλ ζπκβνιαίσλ θαη (φπνπ είλαη εθηθηφ) απφ εμσηεξηθά ζηνηρεία φπσο, 



 

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1/01 – 31/03/2011 
Ποζά ζε  εσρώ (Εκηός εάν αναθέρεηαι  διαθορεηικά) 

 

 

 9 

ηξέρνπζεο ηηκέο ελνηθίαζεο παξεκθεξψλ αθηλήησλ ζηελ ίδηα ηνπνζεζία θαη θαηάζηαζε, ρξεζηκνπνηψληαο πξνεμνθιεηηθά 
επηηφθηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα εθηίκεζε ηεο αγνξάο αλαθνξηθά κε ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην χςνο θαη ηελ ρξνληθή 
ζηηγκή εκθάληζεο απηψλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

β) Κύπιερ παπαδοσέρ ηηρ διοίκηζηρ για ηην εκηίμηζη ηηρ «εύλογηρ αξίαρ» 

Δάλ δελ είλαη εθηθηή ε αλεχξεζε ηξερνπζψλ ή πξφζθαησλ ηηκψλ, νη «εχινγεο αμίεο» ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα πξνζ-
δηνξίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ απνηίκεζεο πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ.  

Ο Όκηινο  ρξεζηκνπνηεί παξαδνρέο, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν βαζίδνληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο πνπ επηθξαηνχλ, 
θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη θχξηεο παξαδνρέο πνπ ζεκειηψλνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο «εχινγεο αμίαο» είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε: ηελ είζπξαμε ζπκβαηηθψλ ελνηθίσλ, πξνζδν-
θψκελα κειινληηθά ελνίθηα ζηελ αγνξά, θελέο πεξίνδνη, ππνρξεψζεηο ζπληήξεζεο, θαζψο θαη θαηάιιεια πξνεμνθιεηηθά 
επηηφθηα. Απηέο νη εθηηκήζεηο ζπγθξίλνληαη ζπζηεκαηηθά κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία απφ ηελ αγνξά, κε πξαγκαηνπνηεζείζεο 
ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο θαη κε εθείλεο πνπ αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ αγνξά. 

Σα πξνζδνθψκελα κειινληηθά ελνίθηα πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ησλ ηξερφλησλ ελνηθίσλ φπσο ηζρχνπλ ζηελ αγνξά, γηα 
παξεκθεξή αθίλεηα, ζηελ ίδηα ηνπνζεζία θαη θαηάζηαζε. 

3.2 ημανηικέρ κπίζειρ ηηρ Γιοίκηζηρ για ηην εθαπμογή ηυν λογιζηικών απσών 

Καηηγοπιοποίηζη πποζθάηυρ αγοπαζθένηυν ακινήηυν ζαν επενδςηικά ακίνηηα ή ιδιοσπηζιμοποιούμενα ακί-
νηηα. 

ν Όκηινο  θαζνξίδεη εάλ ην πξνζθάησο αγνξαζζέλ αθίλεην πνπ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ επελδπηηθφ αθίλεην 
ζα πξέπεη αξρηθά λα αλαγλσξηζζεί ζαλ ελζψκαην πάγην ηνπ Οκίινπ ή ζαλ επέλδπζε ζε αθίλεηα. Γηα λα ιεθζεί ε απφ-
θαζε απηή, ν Όκηινο  ιακβάλεη ππφςε εάλ ην αθίλεην επηθέξεη ζεκαληηθέο ηακεηαθέο ξνέο αλεμαξηήησο  ινηπψλ πεξηνπ-
ζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρεη ν Όκηινο . 

4. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΜΔΙ 

Οη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο ηνπ Οκίινπ, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ εζφδνπ ηεο αλά θαηεγνξία αθηλήησλ, δηαθξίλνληαη 
ζηνπο θάησζη:  

 ηνκέαο θαηαζηεκάησλ  

 ηνκέαο γξαθεηαθψλ ρψξσλ 

 ηνκέαο πξαηεξίσλ θαπζίκσλ 

 ηνκέαο ζηαζκψλ απηνθηλήησλ  

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη αλάιπζε ζε δεπηεξεχνληεο ηνκείο δξα-
ζηεξηφηεηαο. 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ γηα θάζε ηνκέα έρεη σο αθνινχζσο: 

Ο ΟΜΙΛΟ 

01.01.2011-31.03.2011 Καηαζηήμαηα Γπαθεία 
Ππαηήπια 
καςζίμυν 

ηαθμοί  
Αςη/ηυν 

Μη 
καηανεμόμενα 

ύνολο 

Έζνδα απφ κηζζψζεηο αθη-
λήησλ 

286.023,00  1.262.215,32  169.519,59  45.884,71  0,00  1.763.642,62  

Παξνρή ππεξεζηψλ / Λνηπά 
έζνδα 

9.982,39  0,00  0,00  0,00  26.335,67  36.318,06  

χλνιν εζφδσλ απφ αθίλεηα 296.005,39  1.262.215,32  169.519,59  45.884,71  26.335,67  1.799.960,68  

Έζνδα απφ ηφθνπο 0,00  0,00  0,00  0,00  97.327,08  97.327,08  

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (89.620,54)     (183,28)  (89.803,82)  

χλνιν ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ (62.022,43)  (17.264,72)  (4.570,92)  (10.359,68)  (279.595,66 ) (373.813,41)  

Κέξδε πξν θφξσλ 144.362,42  1.244.950,60  164.948,67  35.525,03  (156.116,19)  1.433.670,53  

Φφξνο εηζνδήκαηνο (13.516,26)  (27.261,59)  (4.866,13)  (2.976,91)  (4.260,08)  (52.880,97)  

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 130.846,16  1.217.689,01  160.082,54  32.548,12  (160.376,27)  1.380.789,56  
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31.03.2011 Καηαζηήμαηα Γπαθεία 
Ππαηήπια 
καςζίμυν 

ηαθμοί 
Αςη/ηυν 

Μη 
καηανεμόμενα 

ύνολο 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηρεη-
ξεκαηηθψλ ηνκέσλ 

27.032.521,00  54.523.175,00  9.732.265,00  5.953.813,00  166.612,48  97.408.386,48  

 27.032.521,00  54.523.175,00  9.732.265,00  5.953.813,00  166.612,48  97.408.386,48  

χλνιν απαηηήζεσλ θαη 
ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ 

431.553,02  0,00  0,00  27.417,62  8.711.433,75  9.170.404,39  

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνη-
ρείσλ 

27.464.074,02  54.523.175,00  9.732.265,00  5.981.230,62  8.878.046,23  106.578.790,87  

χλνιν ππνρξεψζεσλ 8.046.024,08  0,00  0,00  0,00  1.079.688,21  9.125.712,29  

 

01.01.2010-31.03.2010 Καηαζηήμαηα Γπαθεία 
Ππαηήπια 
καςζίμυν 

ηαθμοί 
Αςη/ηυν 

Μη 
καηανεμόμενα 

ύνολο 

Έζνδα απφ κηζζψζεηο αθη-
λήησλ 

423.056,27 1.259.197,78 161.601,12 40.354,50 0,00 1.884.209,67 

Κέξδε απφ αλαπξνζαξκνγή 
αθηλήησλ ζε εχινγεο αμίεο 

61.797,68 0,00 0,00 0,00 0,00 61.797,68 

χλνιν εζφδσλ απφ αθίλεηα 484.853,95 1.259.197,78 161.601,12 40.354,50 0,00 1.946.007,35 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ απνηέ-
ιεζκα (θαζαξφ) 

    (7.136,93) (7.136,93) 

χλνιν ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ (113.001,06) (104.600,87) (34.458,77) (12.124,56) (344.374,00) (608.559,26) 

Κέξδε πξν θφξσλ 371.852,89 1.154.596,91 127.142,35 28.229,94 (351.510,93) 1.330.311,16 

Φφξνο εηζνδήκαηνο (15.304,76) (29.192,34) (5.330,19) (3.692,35) (4.751,38) (58.271,02) 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 356.548,13 1.125.404,57 121.812,16 24.537,59 (356.262,31) 1.272.040,14 

 

31.12.2010 Καηαζηήμαηα Γπαθεία 
Ππαηήπια 
καςζίμυν 

ηαθμοί 
Αςη/ηυν 

Μη 
καηανεμόμενα 

ύνολο 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηρεη-
ξεκαηηθψλ ηνκέσλ 

27.032.521,00  54.523.175,00  9.732.265,00  5.953.813,00  174.343,29  97.416.117,29  

 27.032.521,00  54.523.175,00  9.732.265,00  5.953.813,00  174.343,29  97.416.117,29  

χλνιν απαηηήζεσλ θαη 
ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ 

438.090,25  0,00  0,00  27.417,62  13.281.532,15  13.747.040,02  

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνη-
ρείσλ 

27.470.611,25  54.523.175,00  9.732.265,00  5.981.230,62  13.455.875,44  111.163.157,31  

χλνιν Τπνρξεψζεσλ 8.577.274,08  0,00  0,00  0,00  1.024.770,21  9.602.044,29  

ρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ αλαθέξνπκε φηη: 

α) Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ 

β) Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ απνηεινχληαη απφ επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαη πάγηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

γ) Σα κε θαηαλεκφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ελζψκαηα θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

δ) Σν ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ θαη ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ αθνξά απαηηήζεηο απφ κηζζσηέο, εγγπήζεηο θαη ινηπέο α-
παηηήζεηο. Σα κε θαηαλεκφκελα αθνξνχλ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ινηπέο απαηηήζεηο. 

5. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

Σα ζπλδεδεκέλα κέξε πεξηιακβάλνπλ α) Σελ εηαηξεία «PASAL DEVELOPMENT S.A.» , β)  Σελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, γ) 
Σελ ζπγαηξηθή REMBO SA, δ) Μέιε Γ.. θαη Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ε) Οηθνλνκηθά εμαξηψκελα κέιε θαη ζπγγελείο 
πξψηνπ βαζκνχ (ζχδπγνη, ηέθλα, θ.ά.) ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Γηνίθεζεο. πλαιιαγέο παξφκνηαο θχζεο γλσζηνπνη-
νχληαη ζπγθεληξσηηθά. Όιεο νη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε είλαη αληηθεηκεληθέο θαη δηελεξγνχληαη θάησ απφ θα-
λνληθέο ζπλζήθεο. 

Ο ΟΜΙΛΟ 

 31.03.2011 01.01.2011-31.03.2011 

 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ  

PASAL DEVELOPMENT S.A.  65.000,00 0,00 0,00 28.600,00 

Σξάπεδα Πεηξαηψο 7.252.273,21 8.133.102,42 1.347.467,34 92.820,94 

ΤΝΟΛΑ 7.317.273,21 8.133.102,42 1.347.467,34 121.420,94 

 

 31.12.2010 01.01.2010-31.03.2010 

 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ  

PASAL DEVELOPMENT S.A.  0,00 0,00 0,00 31.140,00 

Σξάπεδα Πεηξαηψο 12.014.638,57 8.500.000,00 1.298.738,72 0,00 

ΤΝΟΛΑ 12.014.638,57 8.500.000,00 1.298.738,72 31.140,00 
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Η ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011 01.01.2011-31.03.2011 

 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ  

PASAL DEVELOPMENT S.A.  65.000,00 0,00 0,00 28.600,00 

REMBO SA 320.000,00 0,00 3.950,40 0,00 

Σξάπεδα Πεηξαηψο 7.141.871,71 0,00 1.346.365,26 0,00 

ΤΝΟΛΑ 7.526.871,71 0,00 1.350.315,66 28.600,00 

 

 31.12.2010 01.01.2010-31.03.2010 

 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ  

PASAL DEVELOPMENT S.A.  0,00 0,00 0,00 31.140,00 

REMBO SA 320.000,00 0,00 8.430,00 0,00 

Σξάπεδα Πεηξαηψο 11.461.675,06 0,00 1.298.738,72 0,00 

ΤΝΟΛΑ 11.781.675,06 0,00 1.307.168,72 31.140,00 

Οη απαηηήζεηο απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, αθνξνχλ θαηαζέζεηο, νη ππνρξεψζεηο αθνξνχλ νκνινγηαθφ δάλεην ηεο ζπγα-
ηξηθήο REMBO γηα ηελ αγνξά θαη αλάπηπμε ηνπ πθηζηάκελνπ αθηλήηνπ ηεο, ηα έζνδα αθνξνχλ κηζζψκαηα επελδπηηθψλ 
αθηλήησλ θαη ηφθνπο θαηαζέζεσλ ελψ ηα έμνδα αθνξνχλ ηφθνπο δαλείσλ . Σα έμνδα, κε ηελ PASAL DEVELOPMENT 
S.A., αθνξνχλ παξνρή ππεξεζηψλ θαη εξγαζίεο αλάπηπμεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Οη απαηηήζεηο απφ ηελ ζπγαηξηθή 
REMBO SA αθνξνχλ θαηά πνζφ 320.000 ρηι.€ δάλεην πνπ ρνξεγήζεθε ηελ 25-02-2010 απφ ηελ κεηξηθή εηαηξία κε ζθν-
πφ ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο γηα θεθάιαην θίλεζεο πνπ αθνξνχζε θπξίσο ππφινηπν νθεηιήο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
αθηλήηνπ ηεο επί ηεο Λ. Αιίκνπ 36 

ΠΑΡΟΥΔ ΠΡΟ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ 

Γηα ηελ πεξίνδν απφ 01.01.2011 έσο 31.03.2011, νη κηθηέο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 
€ 19.549,95 έλαληη € 21.722,34 ηεο πεξηφδνπ 01.01.2010  έσο 31.03.2010 θαη νη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ  αλήι-
ζαλ ζην πνζφ ησλ € 42.547,47  έλαληη € 76.577,43  ηεο πεξηφδνπ 01.01.2010 έσο 31.12.2010. 

6. ΔΠΔΝΓΤΔΙ Δ ΑΚΙΝΗΣΑ 

Οη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε αθίλεηα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010 

Τπφινηπν έλαξμεο  97.241.774,00 107.039.288,00 84.214.050,00 93.551.739,00 

Εεκίεο απφ αλαπξνζαξκνγή ζε 
εχινγε αμία 

0,00 (9.976.628,95) 0,00 (9.516.803,95) 

Πξνζζήθεο 0,00 179.114,95 0,00 179.114,95 

Τπόλοιπο λήξηρ  97.241.774,00 97.241.774,00 84.214.050,00 84.214.050,00 

Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα εθηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θάζε εμάκελν βάζεη εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο νη νπνίεο ζηεξίδν-
ληαη ζε αλεμάξηεηεο εθηηκήζεηο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ (.Ο.Δ.). Οη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη πξσηνγελψο ζε 
πξνβιέςεηο πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, θαζψο θαη ηξερνπζψλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ελεξγή αγνξά. 

Ζ ηειεπηαία εθηίκεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έγηλε ζηηο 31.12.2010 κε  βάζε ηηο απφ 04.01.2011 εθ-
ζέζεηο εθηίκεζεο ηνπ .Ο.Δ., φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2778/1999.  Απφ ηελ αλαπξνζαξ-
κνγή ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζε εχινγεο αμίεο πξνέθπςαλ δεκίεο € 9.976.628,95  θαη    
€ 9.516.803,95  αληίζηνηρα. 

Δπί ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε. Δπί ηνπ αθηλήηνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 
REMBO A.E. πνπ βξίζθεηαη ζηελ Λ. Αιίκνπ 36-38-40 θαη Ηνλίνπ 9, ζην Γήκν Αιίκνπ, έρεη εγγξαθεί ππνζήθε χςνπο € 
10.200.000,00 ππέξ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο.  

Ο Όκηινο έρεη ηελ πιήξε θπξηφηεηα επί ησλ αθηλήησλ ηνπ, εθηφο ηεο θαηά 50% εμ αδηαηξέηνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ ζην αθίλεην 
επί ηεο Λ.πγγξνχ 87 ζηελ Αζήλα.  

Έρεη θνηλνπνηεζεί ζηελ Δηαηξεία αίηεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πεξί θαζνξηζκνχ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο ιφγσ 
απαιινηξίσζεο ηκήκαηνο νηθνπέδνπ ηεο Δηαηξείαο ζηελ Αλζήιε Φζηψηηδνο, εχινγεο αμίαο € 751ρηι.Γηα ηελ ζπδήηεζε 
νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδνο έρεη νξηζηεί δηθάζηκνο ην 2012. Δπεηδή απφ ηελ παξαπάλσ αίηεζε δελ πξνθχπηεη ην πνζνζηφ ή 
ην κέγεζνο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ νηθνπέδνπ ην νπνίν ζα απαιινηξησζεί, δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ζην παξφλ ζηάδην, νχηε 
θαηά πξνζέγγηζε, ην ζρεηηθφ πνζφ ηεο απνδεκίσζεο. 
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7. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΔ 

 Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010 

Πειάηεο – Μηζζσηέο αθηλήησλ 285.537,88 259.202,24 136.827,73 199.718,12 

Δπηηαγέο – γξακκάηηα εηζπξαθηέα  58.559,82 116.939,73 58.559,82 116.939,73 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο (43.641,72) (66.283,37) (43.641,72) (66.283,37) 

ΤΝΟΛΑ 300.455,98 309.858,60 151.745,83 250.374,48 

8. ΛΟΙΠΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ 

Μακποππόθεζμερ απαιηήζειρ 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010 

Δγγπήζεηο δνζείζεο 83.370,19 83.443,56 70.160,19 70.233,56 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 

 83.370,19 83.443,56 390.160,19 390.233,56 

Βπασςππόθεζμερ απαιηήζειρ 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010 

Λνηπνί Υξεψζηεο  108.261,62 58.343,23 86.531,28 39.967,80 

Δπηηαγέο/ Γξακκάηηα  εηζπξαθηέα 90.869,34 74.413,80 90.869,34 74.413,80 

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 78.013,65 22.642,51 71.559,77 13.731,92 

Έζνδα ρξήζεο δεδνπιεπκέλα 33.060,38 55.055,40 33.060,38 53.953,04 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ρξεψζηεο (43.796,43) (36.168,30) (43.796,43) (36.168,30) 

ΤΝΟΛΑ 266.408,56 174.286,64 238.224,34 145.898,26 

9. ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

 Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010 

Πηζησηέο δηάθνξνη 67.261,09 108.594,05 48.446,23 75.842,21 

Υαξηφζεκν & ΟΓΑ κηζζσκάησλ  317.202,38 254.257,91 277.075,62 221.917,64 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 191.214,86 178.845,62 22.862,44 88.824,32 

Έζνδα επφκελσλ πεξηφδσλ 130.235,33 0,00 0,00 0,00 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 28.196,01 661,86 28.168,01 108,36 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 18.794,40 17.454,00 18.794,40 17.454,00 

ΤΝΟΛΑ 52.904,07 559.813,44 395.346,70 404.146,53 

Σα έμνδα ρξήζεο δνπιεπκέλα ζηνλ Όκηιν αθνξνχλ θπξίσο πξνβιέςεηο ηφθσλ πεξηφδνπ έσο 31/03/2011. 

10. ΓΑΝΔΙΑΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Ο  ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο αλαιχεηαη φπσο παξαθάησ κε βάζε ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο. Σα πνζά πνπ είλαη απνπιε-
ξσηέα εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζκα, ελψ ηα πνζά πνπ 
είλαη απνπιεξσηέα ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ραξαθηεξίδνληαη σο καθξνπξφζεζκα. 

 Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010 

Οκνινγηαθά Σξαπεδηθά δάλεηα  6.906.250,00 6.906.250,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΑ 6.906.250,00 6.906.250,00 0,00 0,00 

     

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010 

Οκνινγηαθά Σξαπεδηθά δάλεηα  1.062.500 1.593.750,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΑ 1.062.500 1.593.750,00 0,00 0,00 

Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, αθνξνχλ νκνινγηαθά δάλεηα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο REMBO A.E. Δίλαη απιά, κε κεηαηξέ-
ςηκα, δηαηξνχληαη ζε απιέο αλψλπκεο νκνινγίεο θαη έρνπλ εθδνζεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε αγνξάο αθηλήηνπ, επί ηνπ ν-
πνίνπ έρεη εγγξαθεί ππνζήθε χςνπο € 10.200.000,00. Οη πιεξσκέο  ησλ ηφθσλ γίλνληαη αλά εμάκελν, κε επηηφθην πνπ 
ππνινγίδεηαη ζε Euribor εμακήλνπ πιένλ πεξηζσξίνπ.  
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11. ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 

Ζ Δηαηξία, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ. 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν.3522/2006,  θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή θφξνπ ίζνπ κε ην 
10% επί ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο επηηνθίνπ παξέκβαζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πξνζαπμεκέλνπ θαηά 1 
πνζνζηηαία κνλάδα, επί ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ εμακεληαίσλ επελδχζεψλ ηεο πιένλ δηαζεζίκσλ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. Με ηνλ 
ίδην ηξφπν θνξνινγείηαη θαη ε REMBO A.E. απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαηέζηεη ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξείαο. Δπνκέλσο δελ 
πθίζηαληαη πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο, πνπ λα δεκηνπξγνχλ αληίζηνηρε αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Σν πνζφ ηνπ 
θφξνπ € 52.880,97 γηα ηνλ Όκηιν θαη €46.311,90 γηα ηελ εηαηξία, αθνξά πξφβιεςε θφξνπ α’ ηξηκήλνπ 2011. ηηο βξαρπ-
πξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εκθαλίδεηαη επίζεο ε έθηαθηε εηζθνξά  ηεο Δηαηξίαο πνζνχ €  249.686,42 , ε νπνία θαηαβάιιε-
ηαη ζε δφζεηο. 

 Ζ Δηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ  ηε ρξήζε 2006 θαη ε ζπγαηξηθή ηεο REMBO A.Δ. έρεη θιείζεη θνξνινγηθά 
έσο ηε ρξήζε 2009 βάζεη ζεκεηψκαηνο πεξαίσζεο λ. 3888/2010. 

12. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΔΞΟΓΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα αθηλήησλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ 

 
01.01-

31.03.2011 
01.01-

31.03.2010 
01.01-

31.03.2011 
01.01-

31.03.2010 

Ακνηβέο δηαρείξηζεο αθηλήησλ 0,00 80.001,00 0,00 75.000,00 

Ακνηβέο εθηηκεηψλ 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 

Αζθάιηζηξα 29.054,72 32.466,03 26.784,45 29.285,52 

πληεξήζεηο - θνηλφρξεζηα 56.603,57 54.852,14 32.050,85 31.541,43 

Φφξνη - ηέιε 2.549,74 30.144,19 2.549,74 27.277,39 

Λνηπά έμνδα  6.009,72 40.721,90 5.656,27 33.041,90 

ΤΝΟΛΑ 94.217,75 264.185,26 67.041,31 222.146,24 

13. ΛΟΙΠΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 

Σα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ 

 
01.01-

31.03.2011 
01.01-

31.03.2010 
01.01-

31.03.2011 
01.01-

31.03.2010 

Φφξνη - ηέιε 24.993,37 30.194,45 24.581,67 30.194,45 

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 15.161,33 18.694,91 13.488,31 17.268,07 

Ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 19.549,95 21.722,34 19.549,95 21.722,34 

Δλνίθηα 21.556,14 16.145,54 21.556,14 16.145,54 

Ακνηβέο ηξίησλ 25.521,45 40.183,19 25.521,45 40.183,19 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο 8.000,00 6.711,68 8.000,00 6.711,68 

Γηάθνξα έμνδα 32.224,39 46.199,51 31.724,39 46.173,28 

ΤΝΟΛΑ 147.006,63 179.851,62 144.421,91 178.398,55 

14. ΚΔΡΓΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ 

Σα βαζηθά  θαη πξνζαξκνζκέλα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο πνπ 
αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο κε ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ βξίζθνληαλ ζε θπθινθν-
ξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

 Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΙΑ 

 
01.01-

31.03.2011 
01.01-

31.03.2010 
01.01-

31.03.2011 
01.01-

31.03.2010 

Κέξδε   κεηά απφ θφξνπο 1.380.789,56 1.272.040,14 1.398.147,76 1.205.339,05 

Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ 54.888.240 54.888.240 54.888.240 54.888.240 

Βαζηθά θέξδε  αλά κεηνρή (πνζά ζε  €) 0,0252 0,0232 0,0255 0,0220 

15. ΜΔΡΙΜΑΣΑ 

Σν κέξηζκα ηεο ρξήζεο  2010, ην νπνίν αλήιζε ζε € 5.488.824,00, εγθξίζεθε απφ ηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κε-
ηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25.02.2011 θαη σο έλαξμε θαηαβνιήο νξίζηεθε ε 09.03.2011 

16. ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΔΜΔΤΔΙ 

Γελ εθθξεκνχλ αγσγέο θαηά ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, νχηε ινηπέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ιφγσ δεζκεχζεσλ  ηελ 
31.03.2011 πνπ ζα επεξέαδαλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπ. Γηα θνξνινγηθέο δηαθνξέο ηεο Δηαηξίαο € 152 ρηι, πνπ 
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αθνξνχλ θφξν ππεξαμίαο αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ (Ν.2065/1992),  ε Δηαηξεία έρεη αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηνπ Δι-
ιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαζψο ζεσξεί φηη ε απαίηεζε απηή είλαη αβάζηκε. 

17. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Σελ 07.04.2011 ε εηαηξία πξαγκαηνπνίεζε  πψιεζε αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηεο, ζηελ Λ. Αζελψλ 158, πεξηνρή Αγίαο Σξηά-
δαο ζηε Καιακάηα.  Πξφθεηηαη γηα πξαηήξην θαπζίκσλ κε ελνηθηαζηή ηελ BP Hellas, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1.235ηκ.  Σν 
ηίκεκα αλήιζε ζε € 380.000, ελψ ε αμία απνηίκεζεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ήηαλ €389.244.  Απφ ηελ πψιεζε απηή ε 
εηαηξία πξαγκαηνπνίεζε θέξδνο χςνπο €81.365. ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί €90.609 κέζσ 
ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ εχινγε αμία, ελψ δεκηά €9.244 ζα εκθαληζζεί ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Β' ηξηκήλνπ ηνπ 2011. 
Πέξαλ απηνχ δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηεο 31 Μαξηίνπ 2011 γεγνλφηα πνπ λα αθνξνχλ ηνλ Όκηιν θαη ηα νπνία λα 
έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ  Οκίινπ 

18. ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 

Σα έζνδα ηνπ Οκίινπ απφ κηζζψκαηα, δελ ππφθεηληαη ζε επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο. 

 

Αζήλα, 28 Απξηιίνπ  2011 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο  ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
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