
 
 

  

  

                                                                                                                  FFOOLLLLII  FFOOLLLLIIEE  AA..BB..EE..EE..  

  

  

  

  

ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΕΕΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟ  11//11//22000088  ΕΕΩΩΣΣ  3311//33//22000088    

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ΔΔιιεεθθννήή  ΠΠρρόόττυυππαα  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς  

ΠΠλληηρροοφφόόρρηησσηηςς  

  

  

  

  

  

  

ΒΒεεββααιιώώννεεττααιι  όόττιι  οοιι  σσυυννηημμμμέέννεεςς  ΕΕννδδιιάάμμεεσσεεςς    ΟΟιικκοοννοομμιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο    0011//0011//22000088  ––  3311//33//22000088  εείίννααιι  εεκκεείίννεεςς  πποουυ  εεγγκκρρίίθθηηκκαανν  ααππόό  ττοο  

ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  FFOOLLLLII  FFOOLLLLIIEE    AABBEEEE    ττηηνν  2266//0055//22000088  κκααιι  έέχχοουυνν  δδηημμοοσσιιοοπποοιιηηθθεείί  μμεε  ττηηνν  ααννάάρρττηησσήή  σσοουυςς  σσττοο  δδιιααδδίίκκττυυοο,,  σσττηηνν  δδιιεεύύθθυυννσσηη  

wwwwww..ffoolllliiffoolllliiee..ccoomm  ..  ΕΕππιισσηημμααίίννεεττααιι  όόττιι  τταα  δδηημμοοσσιιοοπποοιιηημμέένναα  σσττοονν  ττύύπποο  σσυυννοοππττιικκάά  οοιικκοοννοομμιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  σσττοοχχεεύύοουυνν  σσττοο  νναα  ππααρράάσσχχοουυνν  σσττοονν  ααννααγγννώώσσττηη  

οορριισσμμέένναα  γγεεννιικκάά  οοιικκοοννοομμιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  δδεενν  ππααρρέέχχοουυνν  ττηηνν  οολλοοκκλληηρρωωμμέέννηη  εειικκόόνναα  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  θθέέσσηηςς  κκααιι  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττοουυ  ΟΟμμίίλλοουυ,,  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ΔΔιιεεθθννήή  ΠΠρρόόττυυππαα  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς  ΠΠλληηρροοφφόόρρηησσηηςς..  
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία (4.1) 198.091.783,48 199.152.522,35 23.334.754,88 22.961.724,13
Επενδύσεις σε ακινητα (4.1) 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00
Υπεραξία (4.2) 359.256.225,45 347.928.082,75 0,00 0,00
Λοίπα Άυλα περιουσιακά στοιχεία (4.2) 111.559.165,99 112.747.864,67 705.683,03 727.409,14
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες/συγγενείς επιχειρήσεις (4.3) 0,00 0,00 400.069.215,20 387.438.470,75
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (4.16) 4.061.928,36 3.703.045,94 262.136,01 316.090,50
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (4.4) 11.307.693,08 12.566.828,22 297.763,98 294.583,75
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (α) 684.276.796,36 676.098.343,93 434.169.553,10 421.238.278,27
Αποθέματα (4.5) 215.219.963,74 209.190.323,18 15.644.071,00 15.572.813,03
Απαιτήσεις από πελάτες (4.6) 174.751.225,58 195.125.870,28 14.671.552,90 16.359.467,19
Λοιπές απαιτήσεις (4.7) 71.708.913,28 49.382.426,72 2.312.256,30 3.461.025,08
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (4.7) 3.001.191,94 3.341.881,14 1.595.970,74 1.629.392,98
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα (4.9) 87.348.330,96 91.508.554,94 5.624.108,08 14.443.008,70
Σύνολο  κυκλοφορούντος ενεργητικού (β) 552.029.625,50 548.549.056,26 39.847.959,02 51.465.706,98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α)+(β) 1.236.306.421,86 1.224.647.400,19 474.017.512,12 472.703.985,25
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (4.10) 9.884.062,50 9.884.062,50 9.884.062,50 9.884.062,50
Υπέρ το άρτιο (4.10) 62.531.731,47 62.531.731,47 62.531.731,47 62.531.731,47
Λοιπά αποθεματικά (4.11) 25.082.740,10 25.443.170,44 16.527.025,06 16.887.455,40
Ίδιες Μετοχές (4.11) -8.893.210,85 -7.899.441,83 -108.259,13 -108.259,13
Αποτελέσματα εις νέον (4.11) 296.714.266,52 277.332.378,69 24.875.544,92 29.856.696,85
Συναλλαγματικές Διαφορές (4.11) -81.321.024,27 -59.101.599,04
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας (4.11) -88.927.927,73 -88.927.927,73
Σύνολο καθαρής θέσης Μετόχων Εταιρείας (α) 215.070.637,74 219.262.374,50 113.710.104,82 119.051.687,09
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) (4.11) 130.164.238,88 134.486.641,86
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 345.234.876,62 353.749.016,36 113.710.104,82 119.051.687,09
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (4.12) 551.125.118,97 547.902.213,79 334.500.000,00 334.500.000,00
Προβλέψεις Αποζημίωσης προσωπικού (4.12) 10.826.941,22 10.271.467,22 695.089,01 674.362,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (4.16) 18.153.341,20 18.091.989,76 1.157.563,85 1.168.104,94
Λοιπές προβλέψεις -μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (4.12) 8.265.948,16 10.420.084,81 430.994,79 438.732,38
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 588.371.349,55 586.685.755,58 336.783.647,65 336.781.199,32
Προμηθευτές (4.13) 94.426.049,39 94.738.124,89 1.619.475,12 3.319.127,90
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (4.13) 150.437.166,22 122.026.853,87 17.586.631,28 8.115.924,16
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (4.13) 57.836.980,08 67.447.649,49 4.317.653,25 5.436.046,78
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 302.700.195,69 284.212.628,25 23.523.759,65 16.871.098,84
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 891.071.545,24 870.898.383,83 360.307.407,30 353.652.298,16
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 1.236.306.421,86 1.224.647.400,19 474.017.512,12 472.703.985,25

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
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1/1-31/03/2008 1/1-31/03/2007 1/1-31/03/2008 1/1-31/03/2007
Κύκλος εργασιών (4.17) 189.254.998,30 121.598.551,98 7.502.988,78 7.752.091,77
Κόστος πωλήσεων -92.379.644,15 -50.468.151,75 -2.809.181,25 -2.780.791,91
Μικτά κέρδη 96.875.354,15 71.130.400,23 4.693.807,53 4.971.299,86
Λοιπά λειτουργικά έσοδα (4.17) 6.873.933,56 4.166.506,27 503.070,76 417.229,15
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (4.17) -11.558.232,91 -9.008.534,31 -1.397.129,80 -1.238.787,60
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (4.17) -52.662.118,87 -34.298.492,62 -3.122.446,75 -2.915.471,31
Λοιπά έξοδα (4.17) -998.714,04 -805.519,93 -459.535,16 -63.477,74
Αποτελέσματα εκμετάλευσης 38.530.221,89 31.184.359,64 217.766,58 1.170.792,36
Χρηματοοικονομικά Έσοδα (4.17) 719.619,11 812.387,36 316.481,88 193.255,43
Χρηματοοικονομικά Έξοδα (4.17) -10.926.343,05 -6.907.664,09 -5.471.986,99 -5.353.972,49
Κέρδη συμμετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη προ φόρων 28.323.497,95 25.089.082,91 -4.937.738,53 -3.989.924,70
Μείον φόροι (4.18) -6.382.247,83 -6.815.727,80 -43.413,40 160.157,94
Κέρδη μετά από φόρους 21.941.250,12 18.273.355,11 -4.981.151,93 -3.829.766,76
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας 19.236.887,83 17.443.249,16
Δικαιώματα Μειοψηφίας -2.704.362,29 -830.105,95
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (4.19) 0,58 0,53 -0,15 -0,12
Αποσβέσεις 4.725.017,83 2.656.160,00 278.052,66 263.697,75
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 43.255.239,72 33.840.519,64 495.819,24 1.434.490,11
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων 38.530.221,89 31.184.359,64 217.766,58 1.170.792,36

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ΜΜεεττααββοολλώώνν  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ΟΟμμίίλλοουυ  

Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Ιδιες Μετοχές
Αποτελέσματα εις  

νέον

Συναλλαγματικές 
διαφορές- Λοιπες 

μεταβολές
Λοιπά στοιχεία 
καθαρής θέσης Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπα 1.1.2007 9.884.062,50 62.531.731,47 8.832.577,14 -1.339.856,41 207.356.278,78 -32.706.043,74 -88.927.927,73 165.630.822,01 104.006.311,60 269.637.133,61

Διανεμηθέντα μερίσματα -3.953.625,00 -3.953.625,00 -3.953.625,00

Αμοιβές μελών Δ.Σ -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00
Δικαιώματα μειοψηφίας από 
μεταβολή ποσοστών σε 
θυγατρικές 0,00 13.611.149,83 13.611.149,83

Αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία 
καταχωρημένη απ΄ευθείας στην 
καθαρή θέση 18.063.336,86 18.063.336,86 18.063.336,86

Αποτέλεσμα περιόδου 72.711.928,77 72.711.928,77 16.869.180,43 89.581.109,20

Αγορά ιδών μετοχών -6.559.585,42 -6.559.585,42 -6.559.585,42

Λοιπές μεταβολές 16.610.593,30 -16.595.540,72 -26.395.555,30 -26.380.502,72 -26.380.502,72

Υπόλοιπο την 
31Δεκεμβρίου  2007 9.884.062,50 62.531.731,47 25.443.170,44 -7.899.441,83 277.332.378,69 -59.101.599,04 -88.927.927,73 219.262.374,50 134.486.641,86 353.749.016,36

Υπόλοιπα 1.1.2008 9.884.062,50 62.531.731,47 25.443.170,44 -7.899.441,83 277.332.378,69 -59.101.599,04 -88.927.927,73 219.262.374,50 134.486.641,86 353.749.016,36

Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 0,00

Αμοιβές μελών Δ.Σ 0,00 0,00
Δικαιώματα μειοψηφίας από 
μεταβολή ποσοστών σε 
θυγατρικές 0,00 -6.909.101,23 -6.909.101,23
Κθαρό εισόδημα 
καταχωρ.απ΄ευθείας στην 
καθαρή θέση -360.430,34 -360.430,34 -360.430,34

Αποτέλεσμα περιόδου 19.381.887,83 19.381.887,83 2.704.362,29 22.086.250,12

Αγορά ιδών μετοχών -993.769,02 -993.769,02 -993.769,02

Λοιπές μεταβολές -22.219.425,23 -22.219.425,23 -117.664,04 -22.337.089,27
Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 
2008 9.884.062,50 62.531.731,47 25.082.740,10 -8.893.210,85 296.714.266,52 -81.321.024,27 -88.927.927,73 215.070.637,74 130.164.238,88 345.234.876,62
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ΜΜεεττααββοολλώώνν  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ΕΕττααιιρρεείίααςς  

Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 
αποθεματικά Ιδιες Μετοχές

Αποτελέσματα 
εις  νέον

Λοιπά στοιχεία 
καθαρής θέσης Σύνολο

Υπόλοιπα 1.1.2007 9.884.062,50 62.531.731,47 20.184.566,82 -108.985,61 22.113.518,04 0,00 114.604.893,22
Διανεμηθέντα μερίσματα -3.953.625,00 -3.953.625,00
Αμοιβές μελών Δ.Σ -250.000,00 -250.000,00
Δικαιώματα μειοψηφίας από 
μεταβολή ποσοστών σε 
θυγατρικές 0,00
Αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία 
καταχωρημένη απ΄ευθείας στην 
καθαρή θέση 726,48 124.725,65 125.452,13
Αποτέλεσμα περιόδου 8.524.966,74 8.524.966,74
Αγορά ιδών μετοχών 0,00
Λοιπές μεταβολές -3.421.837,07 3.421.837,07 0,00
Υπόλοιπο την 31η 
Δεκεμβρίου  2007 9.884.062,50 62.531.731,47 16.762.729,75 -108.259,13 29.856.696,85 124.725,65 119.051.687,09

Υπόλοιπα 1.1.2008 9.884.062,50 62.531.731,47 16.762.729,75 -108.259,13 29.856.696,85 124.725,65 119.051.687,09
Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00
Αμοιβές μελών Δ.Σ 0,00
Δικαιώματα μειοψηφίας από 
μεταβολή ποσοστών σε 
θυγατρικές 0,00
Κθαρό εισόδημα 
καταχωρ.απ΄ευθείας στην 
καθαρή θέση -360.430,34 -360.430,34
Αποτέλεσμα περιόδου -4.981.151,93 -4.981.151,93
Αγορά ιδών μετοχών 0,00
Λοιπές μεταβολές 0,00
Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 
2008 9.884.062,50 62.531.731,47 16.762.729,75 -108.259,13 24.875.544,92 -235.704,69 113.710.104,82
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2η Εναλλακτική: Έμμεση Μέθοδος

Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων 1/1-31/03/2008 1/1-31/03/2007 1/1-31/03/2008 1/1-31/03/2007
Κέρδη προ φόρων 28.468.497,95 25.089.082,91 -4.937.738,53 -3.989.924,70
  Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:
Αποσβέσεις 4.725.017,83 2.656.160,00 278.052,66 263.697,75
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων Πάγιων στοιχείων 0,00
Προβλέψεις 529.573,50 478.777,20 30.875,01 30.630,00
Συναλλαγματικές Διαφορές -11.341.132,28 -186.194,91
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας -430.160,50 214.377,36 -283.099,64 -73.582,12
Χρεωστικοί τόκοι καί συναφή έξοδα 10.308.851,09 6.473.240,00 5.438.564,75 5.168.733,00
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφ κίνησηςή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων -8.895.423,21 -8.846.467,14 -71.257,97 -545.217,42
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -10.559.210,92 -8.345.127,35 2.476.252,73 -1.329.307,42
Αύξηση/(μείωση)  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -183.238,43 2.385.121,53 -1.124.990,39 -2.015.095,04
Μείον
Χρεωστικοί τόκοι καί συναφή έξοδα καταβεβλημένα -3.401.765,00 -7.211.790,00 -1.647.623,75 -5.284.172,11
Καταβεβλημένοι φόροι -7.647.749,18 -1.828.810,63 -1.203.269,76 -63.163,64
  Σύνολο εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 1.573.260,85 10.878.368,97 -1.044.234,89 -7.837.401,70
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -18.509.704,45 -12.630.744,45
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων  στοιχείων -4.139.866,95 -2.668.740,00 -629.357,30 -198.049,22
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων 347.215,61 611.435,08 40,00 106,00
Εισπρ. από την πώληση χρηματοοικον. περουσ.στοιχείων 
Εισπράξεις Μερισμάτων
Τόκοι εισπραχθέντες 553.092,35 738.550,00 316.481,88 115.439,11
Μείωση/(Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 1.690.900,66 -592.237,14 -3.180,23 -4.851,70
  Σύνολο εισροών / (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) -20.058.362,78 -1.910.992,06 -12.946.760,10 -87.355,81
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
Αγορά ιδίων μετοχών -993.769,02 -532.971,92
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 15.901.490,34 5.679.766,12 -2.137.660,89
Εξοφλήσεις δανείων -1.698.910,63
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων (χρεωλύσια) -82.909,21 -94.870,63 -7.737,59 -8.119,65
Πληρωμές μερισμάτων -499.934,16 -1.250.120,04 -499.934,16 -1.250.120,04
  Σύνολο εισροών (εκροών) χρημ/κών δραστ/των (γ) 14.324.877,95 -3.576.873,22 5.172.094,37 -3.395.900,58
Καθαρή Αύξηση / μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) -4.160.223,98 5.390.503,69 -8.818.900,62 -11.320.658,09
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης Περιόδου 91.508.554,94 109.310.713,75 14.443.008,70 22.402.656,98
Ταμειακά  Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου 87.348.330,96 114.701.217,44 5.624.108,08 11.081.998,89 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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11  ΓΓεεννιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττοονν  όόμμιιλλοο  

11..11  ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  

ΗΗ  FFOOLLLLII  FFOOLLLLIIEE  AA..BB..EE..EE  έέχχεειι  ττηηνν  ννοομμιικκήή  μμοορρφφήή  ααννώώννυυμμηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  κκααιι  εείίννααιι  ηη  μμηηττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  ττοουυ  
οομμίίλλοουυ  FFOOLLLLII  FFOOLLLLIIEE..    

ΗΗ  έέδδρραα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττoo  2233χχλλμμ  ΕΕθθννιικκήήςς  οοδδοούύ  ΑΑθθηηννώώνν--ΛΛααμμίίααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  ΕΕκκεείί  
ββρρίίσσκκοοννττααιι  κκααιι  τταα  κκεεννττρριικκάά  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς    

ΟΟιι  μμεεττοοχχέέςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  εείίννααιι  εειισσηηγγμμέέννεεςς  σσττηηνν  κκύύρριιαα  ααγγοορράά  ττοουυ  ΧΧρρηημμααττιισσττήήρριιοουυ  ΑΑθθηηννώώνν,,  σσττηηνν  
κκααττηηγγοορρίίαα μμεεγγάάλληηςς  κκεεφφααλλααιιοοπποοίίηησσηηςς  μμεε  ττοονν  κκωωδδιικκόό  ΦΦΟΟΛΛΙΙ..  ΟΟ  κκωωδδιικκόόςς  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττηη  
BBlloooommbbeerrgg  εείίννααιι  FFOOLLLLII  GGAA,,  εεννώώ  ττοο  RReeuutteerrss  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  ττηη  σσυυννττοομμοογγρρααφφίίαα  FFOOLL..AATT..  

ΗΗ  FFoollllii  FFoolllliiee  μμεε  ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  ττηηςς  σσττοο  ΧΧρρηημμααττιισσττήήρριιοο  ΑΑξξιιώώνν  κκααιι  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  μμεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  
πποουυ  ππρροοέέκκυυψψεε,,  εεππέέκκττεειιννεε  ττηηνν  ααννάάππττυυξξήή  ττηηςς  σσττιιςς  χχώώρρεεςς  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ,,  θθεεμμεελλιιώώννοοννττααςς  έέττσσιι  ττοονν  
πποολλυυεεθθννιικκόό  ττηηςς  χχααρραακκττήήρραα..  ΣΣήήμμεερραα,,  ηη  FFoollllii  FFoolllliiee  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  εεππεεκκττεείίννεειι  ττιιςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττέέςς  ττηηςς  σσεε  
ννέέεεςς,,  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  σσηημμαασσίίααςς  ααγγοορρέέςς,,  εεννώώ,,  ττααυυττόόχχρροονναα,,  εεννιισσχχύύεειι  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττηηςς  σσττιιςς  ήήδδηη  
υυππάάρρχχοουυσσεεςς..  

ΚΚάάθθεε  μμεεττοοχχήή  έέχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  μμίίααςς  ψψήήφφοουυ..  

11..22  ΔΔοομμήή  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  

ΟΟιι  εεττααιιρρεείίεεςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  οοιι  οοπποοίίεεςς  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττιιςς  εεννοοπποοιιηημμέέννεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς,,  
εείίννααιι  οοιι  εεξξήήςς::  

ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ 
ΥΠΑΓ/ΣΕ 

ΤΗΝ ΕΝΟΠ/ΣΗ
FOLLI FOLLIE A.B.E.E. ΕΛΛΑΔΑ - -
FOLLI FOLLIE HONG KONG LTD ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 99,99% Άμεση
FOLLI FOLLIE UK LTD ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 99,99% Άμεση
FOLLI FOLLIE FRANCE SA ΓΑΛΛΙΑ 100% Άμεση
FOLLI FOLLIE SPAIN SA ΙΣΠΑΝΙΑ 100% Άμεση
FOLLI FOLLIE CZECH SRO ΤΣΕΧΙΑ 100% Άμεση
FOLLI FOLLIE POLAND SZOO ΠΟΛΩΝΙΑ 100% Άμεση
FOLLI FOLLIE SLOVAKIA SRO ΣΛΟΒΑΚΙΑ 100% Άμεση
FOLLI FOLLIE GERMANY Gmbh ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ 100% Άμεση
M FK FASHION ΚΥΠΡΟΣ 100% Άμεση
PLANACO AΒΕE ΕΛΛΑΔΑ 76,67% Άμεση
ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 52,28% Άμεση
FOLLI FOLLIE JAPAN LTD ΙΑΠΩΝΙΑ 100% Άμεση
FOLLI FOLLIE ASIA LTD ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 99,99% Έμμεση
FOLLI FOLLIE TAIWAN LTD ΤΑΙΒΑΝ 99,99% Έμμεση
FOLLI FOLLIE KOREA LTD Ν.ΚΟΡΕΑ 99,99% Έμμεση
FOLLI FOLLIE SINGAPORE LTD ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 99,99% Έμμεση
BLUEFOL GUAM LTD ΓΚΟΥΑΜ 99,99% Έμμεση

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ % ΣΥΜ/ΧΗΣ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
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11..33  ΑΑννττιικκεείίμμεεννοο  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  

ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  σσττοουυςς  εεξξήήςς  ττοομμεείίςς::  αα))  κκαατταασσκκεευυήήςς  κκοοσσμμηημμάάττωωνν,,  ωωρροολλοογγίίωωνν,,  ααξξεεσσοουυάάρρ,,  
ββ))  ααννττιιππρροοσσώώππεευυσσηηςς  εεμμπποορριικκώώνν  σσηημμάάττωωνν  κκααιι  ππώώλληησσηηςς  ππααιιδδιικκώώνν  κκααιι  εεφφηηββιικκώώνν  εεννδδυυμμάάττωωνν  κκααθθώώςς  
κκααιι  εεννδδυυμμάάττωωνν  γγιιαα  εεννήήλλιικκεεςς  γγ))  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττοουυ  ττααξξιιδδιιωωττιικκοούύ  εεμμπποορρίίοουυ..    

22  ΠΠλλααίίσσιιοο  κκααττάάρρττιισσηηςς  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

22..11  ΣΣυυμμμμόόρρφφωωσσηη  μμεε  τταα  ΔΔΠΠΧΧΠΠ  

ΟΟιι  εεννοοπποοιιηημμέέννεεςς  κκααιι  ααττοομμιικκέέςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  FFOOLLLLII  FFOOLLLLIIEE  εείίννααιι  σσύύμμφφωωννεεςς  μμεε  τταα  
ΔΔιιεεθθννήή  ΠΠρρόόττυυππαα  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς  ΠΠλληηρροοφφόόρρηησσηηςς  ((ΔΔΠΠΧΧΠΠ))  τταα  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  εεκκδδοοθθεείί  ααππόό  ττηηνν  
ΕΕππιιττρροοππήή  ΔΔιιεεθθννώώνν  ΛΛοογγιισσττιικκώώνν  ΠΠρροοττύύππωωνν  ((IIAASSBB)),,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  εερρμμηηννεειιώώνν  ττοουυςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  
εεκκδδοοθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΕΕρρμμηηννεείίααςς  ΠΠρροοττύύππωωνν  ((IIFFRRIICC))  ττηηςς  IIAASSBB  κκααιι  τταα  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  υυιιοοθθεεττηηθθεείί  ααππόό  
ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη  ωωςς  ττηηνν  3311ήή  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22000077..  

BLUEFOL HAWAII LTD ΧΑΒΑΗ 99,99% Έμμεση
BLUEFOL HONG KONG LTD ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 99,99% Έμμεση
FOLLI FOLLIE MALAYSIA LTD ΜΑΛΑΙΣΙΑ 99,99% Έμμεση
FOLLI FOLLIE THAILAND LTD ΤΑΥΛΑΝΔΗ 99,99% Έμμεση
FOLLI FOLLIE CHINA (PILION LTD) ΚΙΝΑ 85,00% Έμμεση
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 52,27% Έμμεση
LINKS (LONDON) LIMITED ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 52,27% Έμμεση
LINKS OF LONDON (INTERNATIONAL) LTD ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 52,27% Έμμεση
LINKS OF LONDON COM LTD (UK) ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 52,27% Έμμεση
LINKS OF LONDON ASIA LTD (HK) ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 52,27% Έμμεση
LINKS OF LONDON INC (USA) Η.Π.Α. 52,27% Έμμεση
LINKS OF LONDON (FRANCE) ΓΑΛΛΙΑ 52,27% Έμμεση
HDFS SKOPJE DOO (Π.Γ.Δ.Μ .) Π.Γ.Δ.Μ. 52,28% Έμμεση
HELLENIC TOURIST BUREAU  Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 52,28% Έμμεση
LAPFOL ( JOINT VENTURE) ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 50,00% Έμμεση
ELMEC SPORT ABETE ΕΛΛΑΔΑ 49,51% Έμμεση
FACTORY OUTLET A.E.E ΕΛΛΑΔΑ 49,51% Έμμεση
FACTORY OUTLET AIRPORT A.E.E ΕΛΛΑΔΑ 49,51% Έμμεση
ELMEC ROMANIA SRL POYMANIA 49,51% Έμμεση
ELMEC SPORT BULGARIA  EOOD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 49,51% Έμμεση
CHRONOSPORT A.E. ΕΛΛΑΔΑ 24,75% Έμμεση
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 49,51% Έμμεση
LOGISTICS EXPRESS A.E. ΕΛΛΑΔΑ 49,51% Έμμεση
ATTIKA ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 24.74% Έμμεση
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 49,45% Έμμεση
NORTH LANDMARK ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 17,33% Έμμεση
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22..22  ΒΒάάσσηη  κκααττάάρρττιισσηηςς  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

ΟΟιι  εεννοοπποοιιηημμέέννεεςς  κκααιι  ααττοομμιικκέέςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  FFOOLLLLII  FFOOLLLLIIEE  έέχχοουυνν  σσυυννττααχχθθεείί  μμεε  ββάάσσηη    
ττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  σσυυννέέχχιισσηηςς  ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ((ggooiinngg  ccoonncceerrnn))  κκααιι  ττηηνν  ααρρχχήή  ττοουυ  ιισσττοορριικκοούύ  κκόόσσττοουυςς,,  
όόππωωςς  ααυυττήή  ττρροοπποοπποοιιεείίττααιι  μμεε  ττηηνν  ααννααππρροοσσααρρμμοογγήή  οορριισσμμέέννωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  κκααιι  ττοουυ  
ππααθθηηττιικκοούύ..  

22..33  ΈΈγγκκρριισσηη  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

ΟΟιι  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  έέχχοουυνν  εεγγκκρριιθθεείί  ααππόό  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  
σσττιιςς  2266  ΜΜααΐΐοουυ  22000088..  

22..44  ΚΚααλλυυππττόόμμεεννηη  ππεερρίίοοδδοοςς  

ΟΟιι  ππααρροούύσσεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  FFOOLLLLII  FFOOLLLLIIEE  
κκααιι  ττωωνν  θθυυγγααττρριικκώώνν  ττηηςς,,  πποουυ  μμααζζίί  ααννααφφέέρροοννττααιι  ωωςς  όόμμιιλλοοςς  κκααιι  κκααλλύύππττοουυνν  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ααππόό  ττηηνν  11ηη  
ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22000088  έέωωςς  κκααιι  ττηηνν  3311ηη  ΜΜααρρττίίοουυ  22000088..  

22..55  ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

ΟΟιι  ππααρροούύσσεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσεε  €€,,  ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  ττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  ννόόμμιισσμμαα  
ττοουυ  οομμίίλλοουυ,,  δδηηλλααδδήή  ττοο  ννόόμμιισσμμαα  ττοουυ  ππρρωωττεεύύοοννττοοςς  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  σσττοο  οοπποοίίοο  λλεειιττοουυρργγεείί  
ηη  μμηηττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  κκααιι  οοιι  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  θθυυγγααττρριικκέέςς  ττηηςς..  

ΌΌλλαα  τταα  πποοσσάά  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσεε  χχιιλλιιάάδδεεςς  εεκκττόόςς  εεάάνν  ααννααφφέέρρεεττααιι  δδιιααφφοορρεεττιικκάά..    

ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι  λλόόγγωω  σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεεωωνν,,  τταα  ππρρααγγμμααττιικκάά  ααθθρροοίίσσμμαατταα  ττωωνν  πποοσσώώνν  πποουυ  
ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσττιιςς  δδηημμοοσσιιεευυμμέέννεεςς  σσττοονν  ττύύπποο  σσυυννοοππττιικκέέςς  ααττοομμιικκέέςς  κκααιι  εεννοοπποοιιηημμέέννεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  
κκαατταασσττάάσσεειιςς,,  εεννδδέέχχεεττααιι  νναα  δδιιααφφέέρροουυνν  ααππόό    τταα  ααθθρροοίίσσμμαατταα  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσττιιςς  ππααρροούύσσεεςς  
οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς..  

  

22..66  ΣΣυυννααλλλλααγγμμααττιικκέέςς  ιισσοοττιιμμίίεεςς  μμεεττααττρροοππήήςς  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  
εεξξωωττεερριικκοούύ  

ΟΟιι  σσυυννααλλλλααγγμμααττιικκέέςς  ιισσοοττιιμμίίεεςς  πποουυ  έέχχοουυνν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  γγιιαα  ττηηνν  μμεεττααττρροοππήή  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  
κκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττωωνν  θθυυγγααττρριικκώώνν  κκααιι  ττωωνν  υυπποοκκαατταασσττηημμάάττωωνν  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ  σσεε  €€  εείίννααιι  οοιι  εεξξήήςς::  

  

  

22..77  ΑΑλλλλααγγέέςς  σσεε  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααρρχχέέςς  

22..77..11  ΠΠρρόόττυυππαα,,  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  κκααιι  δδιιεερρμμηηννεείίεεςς  σσεε  ήήδδηη  υυππάάρρχχοονντταα  ππρρόόττυυππαα  

ΟΟιι  ααλλλλααγγέέςς  σσεε  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααρρχχέέςς  πποουυ  υυιιοοθθεεττήήθθηηκκαανν  κκααιι  εείίννααιι  σσύύμμφφωωννεεςς  μμεε  ααυυττέέςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννωωνν  
εεττώώνν,,  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  αακκοολλοούύθθωωςς::  

USD GBP JPY
31/3/2008 1,5812 0,7958 157,37

1/1-31/3/2008 1,4981 0,7569 157,79
31/3/2007 1,3318 0,6798 157,23
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22..77..11..11  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΔΔΛΛΠΠ  11  ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

ΕΕξξααιιττίίααςς  ττηηςς  έέκκδδοοσσηηςς  ττοουυ  ΔΔΠΠΧΧΠΠ  77  κκάάπποοιιεεςς  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  σσττοο  ΔΔΛΛΠΠ  11  ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  
ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  ήήτταανν  ααππααρρααίίττηηττεεςς  κκααιι  κκάάπποοιιεεςς  εεππιιππλλέέοονν  ααππααιιττήήσσεειιςς  ππρροοσσττέέθθηηκκαανν  σσττοο  ΔΔΛΛΠΠ  11  πποουυ  
ααφφοορροούύνν  σσττιιςς  γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειιςς  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  μμιιααςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  οοννττόόττηηττααςς..  ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  ππλλέέοονν  
δδηημμοοσσιιεεύύσσεειι  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  σσττοουυςς  σσκκοοπποούύςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  κκααιι  
πποολλιιττιικκέέςς  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί..  

22..77..11..22  ΥΥιιοοθθέέττηησσηη  ττοουυ  ΔΔΠΠΧΧΠΠ  77  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  μμέέσσαα::  ΓΓννωωσσττοοπποοιιήήσσεειιςς  

ΤΤοο  ΔΔΠΠΧΧΠΠ  77  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  γγιιαα  ττιιςς  εεττήήσσιιεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  πποουυ  δδηημμοοσσιιεεύύοοννττααιι  
γγιιαα  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  11//11//22000077  ήή  μμεεττααγγεεννέέσσττεερραα..  ΤΤοο  ΔΔΠΠΧΧΠΠ  77  ααννττιικκααθθιισσττάά  κκααιι  ττρροοπποοπποοιιεείί  
ττιιςς  ααππααιιττοούύμμεεννεεςς  γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειιςς  πποουυ  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  κκααθθοορριιζζόότταανν  ααππόό  ττοο  ΔΔΛΛΠΠ  3322  κκααιι  υυιιοοθθεεττήήθθηηκκεε  
ααππόό  ττοονν  όόμμιιλλοο  γγιιαα  ττιιςς  εεννοοπποοιιηημμέέννεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  22000077..    

ΌΌλλεεςς  οοιι  γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειιςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  σσεε  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  μμέέσσαα  κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  
σσυυγγκκρριιττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  έέχχοουυνν  εεννηημμεερρωωθθεείί  μμεε  σσκκοοππόό  νναα  ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  σσττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττοουυ  ννέέοουυ  
ππρροοττύύπποουυ..  

ΠΠιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  σσττιιςς  εεννοοπποοιιηημμέέννεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  ππλλέέοονν  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι::  

ØØ  ΑΑννάάλλυυσσηη  εευυααιισσθθηησσίίααςς  μμεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  ααιιττιιοολλόόγγηησσηη  ττηηνν  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  σσττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  ττηηςς  
ααγγοορράάςς  πποουυ  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  τταα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ττηηςς  μμέέσσαα,,  κκααιι  

ØØ  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττηηςς  λλήήξξηηςς  ττωωνν  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  πποουυ  δδεείίχχννεειι  ττιιςς  σσυυμμββααττιικκέέςς  
οοφφεειιλλέέςς  πποουυ  ααπποομμέέννοουυνν,,  

γγιιαα  κκάάθθεε  ππααρροουυσσιιααζζόόμμεεννηη  οοιικκοοννοομμιικκήή  κκααττάάσστταασσηη..    

ΗΗ  ππρρώώττηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  ΠΠρροοττύύπποουυ  δδεενν  έέχχεειι  οοδδηηγγήήσσεειι  σσεε  ααννααππρροοσσααρρμμοογγέέςς  ττωωνν  κκοοννδδυυλλίίωωνν  ττωωνν  
ππρροοηηγγοούύμμεεννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  όόσσοονν  ααφφοορράά  σσττιιςς  ττααμμεειιαακκέέςς  ρροοέέςς,,  τταα  κκααθθααρράά  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ήή  σσεε  άάλλλλαα  
κκοοννδδύύλλιιαα  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ..  

22..77..11..33  ΔΔΕΕΕΕΧΧΠΠ  77  --  ΕΕφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  μμεεθθόόδδοουυ  ααννααδδιιααττύύππωωσσηηςς  ττοουυ  ΔΔΛΛΠΠ  2299  

ΗΗ  δδιιεερρμμηηννεείίαα  ππααρρέέχχεειι  κκααθθοοδδήήγγηησσηη  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  ΔΔΛΛΠΠ  2299  σσεε  μμιιαα  ππεερρίίοοδδοο  
ππααρροουυσσίίαασσηηςς  σσττηηνν  οοπποοίίαα  μμιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  υυππεερρππλληηθθωωρριισσμμοούύ  σσττηηνν  οοιικκοοννοομμίίαα  
ττοουυ  λλεειιττοουυρργγιικκοούύ  ννοομμίίσσμμααττόόςς  ττηηςς,,  εεφφόόσσοονν  ηη  οοιικκοοννοομμίίαα  δδεενν  ήήτταανν  υυππεερρππλληηθθωωρριισσττιικκήή  σσττηηνν  
ππρροογγεεννέέσσττεερρηη  ππεερρίίοοδδοο..  ΔΔεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  κκααμμίίαα  ααππόό  ττιιςς  εεττααιιρρεείίεεςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  δδεενν  λλεειιττοουυρργγεείί  σσεε  μμιιαα  
υυππεερρππλληηθθωωρριισσττιικκήή  οοιικκοοννοομμίίαα,,  ααυυττήή  ηη  δδιιεερρμμηηννεείίαα  δδεενν  εεππηηρρέέαασσεε  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  
οομμίίλλοουυ..  

22..77..11..44  ΔΔΕΕΕΕΧΧΠΠ  88  --  ΠΠεεδδίίοο  εεφφααρρμμοογγήήςς  ΔΔΠΠΧΧΠΠ  22  

ΗΗ  δδιιεερρμμηηννεείίαα  εεξξεεττάάζζεειι  σσυυννααλλλλααγγέέςς  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχιικκώώνν  ττίίττλλωωνν  --  όόπποουυ  ττοο  
ααννααγγννωωρρίίσσιιμμοο  λλααμμββααννόόμμεεννοο  ττίίμμηημμαα  εείίννααιι  μμιικκρρόόττεερροο  ααππόό  ττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττωωνν  σσυυμμμμεεττοοχχιικκώώνν  ττίίττλλωωνν  
πποουυ  εεκκδδόόθθηηκκαανν  ––  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  κκααθθοορριισσττεείί  εεάάνν  εεμμππίίππττοουυνν  ήή  όόχχιι  σσττοο  ππεεδδίίοο  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττοουυ  ΔΔΠΠΧΧΠΠ  22..  
ΗΗ  δδιιεερρμμηηννεείίαα  ααυυττήή  δδεενν  εεππηηρρέέαασσεε  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ..  

22..77..11..55  ΔΔΕΕΕΕΧΧΠΠ  99  --  ΕΕππααννααξξιιοολλόόγγηησσηη  ΕΕννσσωωμμααττωωμμέέννωωνν  ΠΠααρράάγγωωγγωωνν  

ΗΗ  δδιιεερρμμηηννεείίαα  ααππααιιττεείί  μμιιαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  οοννττόόττηητταα  νναα  ααξξιιοολλοογγήήσσεειι  εεάάνν  έένναα  εεννσσωωμμααττωωμμέέννοο  ππααρράάγγωωγγοο  
ππρρέέππεειι  γγιιαα  νναα  δδιιααχχωωρριισσττεείί  ααππόό  ττηη  σσύύμμββαασσηη  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααπποοκκττήήθθηηκκεε  κκααιι  νναα  ααξξιιοολλοογγηηθθεείί  ωωςς  
μμεεμμοοννωωμμέέννοο  ππααρράάγγωωγγοο  όότταανν  ηη  οοιικκοοννοομμιικκήή  οοννττόόττηητταα  γγίίννεεττααιι  ααρρχχιικκάά  σσυυμμββααλλλλόόμμεεννοο  μμέέρροοςς  σσττηη  
σσύύμμββαασσηη..  ΗΗ  δδιιεερρμμηηννεείίαα  ααυυττήή  δδεενν  έέχχεειι  εεφφααρρμμοογγήή  σσττοονν  όόμμιιλλοο..  
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22..77..11..66  ΔΔΕΕΕΕΧΧΠΠ  1100  --  ΕΕννδδιιάάμμεεσσεεςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  κκααιι  ΑΑπποομμεείίωωσσηη  

ΗΗ  δδιιεερρμμηηννεείίαα  ααππααγγοορρεεύύεειι  ττιιςς  ζζηημμίίεεςς  ααπποομμεείίωωσσηηςς  πποουυ  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσεε  μμιιαα  εεννδδιιάάμμεεσσηη  ππεερρίίοοδδοο,,  
όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  υυππεερρααξξίίαα,,  ττιιςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  σσυυμμμμεεττοοχχιικκοούύςς  ττίίττλλοουυςς  κκααιι  ττιιςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  
χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσεε  κκόόσσττοοςς,,  νναα  ααννττιισσττρρααφφοούύνν  σσεε  
ιισσοολλοογγιισσμμοούύςς  μμεεττααγγεεννέέσσττεερρωωνν  ηημμεερροομμηηννιιώώνν..  ΗΗ  δδιιεερρμμηηννεείίαα  δδεενν  εεππηηρρέέαασσεε  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  
κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ..  

22..77..22  ΠΠρρόόττυυππαα,,  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  κκααιι  δδιιεερρμμηηννεείίεεςς  σσεε  ήήδδηη  υυππάάρρχχοονντταα  ππρρόόττυυππαα    τταα  οοπποοίίαα  δδεενν  έέχχοουυνν  
αακκόόμμαα  ττεεθθεείί  σσεε  ιισσχχύύ  κκααιι  δδεενν  έέχχοουυνν  υυιιοοθθεεττηηθθεείί..  

22..77..22..11  ΔΔΛΛΠΠ  11::  ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  

ΟΟιι  ββαασσιικκέέςς  ααλλλλααγγέέςς  ααυυττοούύ  ττοουυ  ΠΠρροοττύύπποουυ  σσυυννοοψψίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ξξεεχχωωρριισσττήή  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  μμεεττααββοολλώώνν  
ττηηςς  κκααθθααρρήήςς  θθέέσσηηςς  πποουυ  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  σσυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  ττοουυςς  μμεεττόόχχοουυςς  μμεε  ττηηνν  ιιδδιιόόττηηττάά  ττοουυςς  ωωςς  
μμέέττοοχχοοιι  ((ππ..χχ..  μμεερρίίσσμμαατταα,,  ααυυξξήήσσεειιςς  κκεεφφααλλααίίοουυ))  ααππόό  ττιιςς  λλοοιιππέέςς  μμεεττααββοολλέέςς  ττηηςς  κκααθθααρρήήςς  θθέέσσηηςς  ((ππ..χχ..  
ααπποοθθεεμμααττιικκάά  μμεεττααττρροοππήήςς))..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ηη  ββεελλττιιωωμμέέννηη  έέκκδδοοσσηη  ττοουυ  ΠΠρροοττύύπποουυ  εεππιιφφέέρρεειι  ααλλλλααγγέέςς  σσττηηνν  
οορροολλοογγίίαα  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηηνν  ππααρροουυσσίίαασσηη  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν..  

ΟΟιι  ννέέοοιι  οορριισσμμοοίί  ττοουυ  ΠΠρροοττύύπποουυ  ωωσσττόόσσοο  δδεενν  ααλλλλάάζζοουυνν  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  ααννααγγννώώρριισσηηςς,,  μμέέττρρηησσηηςς  ήή  
γγννωωσσττοοπποοίίηησσηηςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  σσυυννααλλλλααγγώώνν  κκααιι  άάλλλλωωνν  γγεεγγοοννόόττωωνν  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  ααππόό  τταα  
υυππόόλλοοιιππαα  ΠΠρρόόττυυππαα..  

ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΔΔΛΛΠΠ  11  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  γγιιαα  ττιιςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11ηη  
ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22000099  εεννώώ  οοιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  ααυυττέέςς  έέχχοουυνν  εεφφααρρμμοογγήή  κκααιι  σσττοο  ΔΔΛΛΠΠ  88  ««ΛΛοογγιισσττιικκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς,,  
ααλλλλααγγέέςς  σσττιιςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  κκααιι  λλάάθθηη»»..  ΟΟιι  ααλλλλααγγέέςς  πποουυ  ππρροοκκααλλοούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  
ττοουυ  ΔΔΛΛΠΠ  11  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  ααννααδδρροομμιικκάά..    

ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  δδεενν  έέχχεειι  σσκκοοππόό  νναα  εεφφααρρμμόόσσεειι  ττοο  ααννααθθεεωωρρηημμέέννοο  ΠΠρρόόττυυπποο  ννωωρρίίττεερραα..  

22..77..22..22  ΔΔΛΛΠΠ  2233  ΚΚόόσσττοοςς  δδααννεειισσμμοούύ  ((ττρροοπποοπποοίίηησσηη))    

ΣΣττηηνν  ττρροοπποοπποοιιηημμέέννηη  έέκκδδοοσσηη  ττοουυ  ΔΔΛΛΠΠ  2233  ««ΚΚόόσσττοοςς  δδααννεειισσμμοούύ»»,,  ηη  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  θθεεωωρροούύμμεεννηη  ββαασσιικκήή  
μμέέθθοοδδοοςς  ττηηςς  ααννααγγννώώρριισσηηςς  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  δδααννεειισσμμοούύ  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα,,  έέχχεειι  εεξξααλλεειιφφθθεείί..  ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  
δδααννεειισσμμοούύ  ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  άάμμεεσσαα  ααπποοδδιιδδόόμμεεννοο  σσττηηνν  ααππόόκκττηησσηη,,  κκαατταασσκκεευυήή  ήή  ππααρρααγγωωγγήή  εεννόόςς  
εεππιιλλέέξξιιμμοουυ  σσττοοιιχχεείίοουυ  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ,,  όόππωωςς  ααυυττόό  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔΛΛΠΠ  2233,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  
ααπποοττεελλεείί  μμέέρροοςς  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  ααυυττοούύ  ττοουυ  σσττοοιιχχεείίοουυ..  ΗΗ  ττρροοπποοπποοιιηημμέέννηη  έέκκδδοοσσηη  ττοουυ  ΔΔΛΛΠΠ  2233  εείίννααιι  
υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  γγιιαα  εεττήήσσιιεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  ααρρχχίίζζοουυνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11ηη  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22000099..  OO  όόμμιιλλοοςς  
δδεενν  θθαα  εεππηηρρεεαασσττεείί  ααππόό  ττηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ττρροοπποοπποοίίηησσηη..  ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  δδεενν  έέχχεειι  σσκκοοππόό  νναα  εεφφααρρμμόόσσεειι  ττοο  
ααννααθθεεωωρρηημμέέννοο  ΠΠρρόόττυυπποο  ννωωρρίίττεερραα..  

22..77..22..33  ΔΔΠΠΧΧΠΠ  88  --  ΤΤοομμεείίςς  ΔΔρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  

ΤΤοο  ππρρόόττυυπποο  έέχχεειι  εεφφααρρμμοογγήή  ααππόό  ττηηνν  11ηη  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22000099  κκααιι  ααννττιικκααθθιισσττάά  ττοο  ΔΔΛΛΠΠ  1144,,  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  
οοπποοίίοο  οοιι  ττοομμεείίςς  ααννααγγννωωρρίίζζοονντταανν  κκααιι  ππααρροουυσσιιάάζζοονντταανν  μμεε  ββάάσσηη  μμιιαα  ααννάάλλυυσσηη  ααππόόδδοοσσηηςς  κκααιι  κκιιννδδύύννοουυ..  
ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ΔΔΠΠΧΧΠΠ  88  οοιι  ττοομμεείίςς  ααπποοττεελλοούύνν  σσυυσσττααττιικκάά  μμιιααςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  οοννττόόττηηττααςς  πποουυ  εεξξεεττάάζζοοννττααιι  
τταακκττιικκάά  ααππόό  ττηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  οοννττόόττηηττααςς  κκααιι  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  
κκαατταασσττάάσσεειιςς  μμεε  ββάάσσηη  ααυυττήήνν  ττηηνν  εεσσωωττεερριικκήή  κκααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηη..  ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  θθαα  εεφφααρρμμόόσσεειι  ττοο  ΔΔΠΠΧΧΠΠ  88  ααππόό  
ττηηνν  11ηη  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22000099..    

22..77..22..44  ΕΕΔΔΔΔΠΠΧΧΠΠ  1111  --  ΔΔΠΠΧΧΠΠ  22::  ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  ΙΙδδίίωωνν  ΜΜεεττοοχχώώνν  ΟΟμμίίλλοουυ  

ΗΗ  δδιιεερρμμηηννεείίαα  δδιιαασσααφφηηννίίζζεειι  ττοονν  χχεειιρριισσμμόό  όόπποουυ  οοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  μμίίααςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  εεττααιιρρεείίααςς  λλααμμββάάννοουυνν  
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μμεεττοοχχέέςς  ττηηςς  μμηηττρριικκήήςς  εεττααιιρρεείίααςς..  ΕΕππίίσσηηςς  δδιιαασσααφφηηννίίζζεειι  εεάάνν  οορριισσμμέέννοοιι  ττύύπποοιι  σσυυννααλλλλααγγώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  
λλοογγίίζζοοννττααιι  ωωςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  δδιιαακκααννοοννιισσμμόό  μμεε  σσυυμμμμεεττοοχχιικκοούύςς  ττίίττλλοουυςς  ήή  σσυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  
δδιιαακκααννοοννιισσμμόό  ττοοιιςς  μμεεττρρηηττοοίίςς..  ΗΗ  δδιιεερρμμηηννεείίαα  δδεενν  έέχχεειι  εεφφααρρμμοογγήή  κκααιι  δδεενν  θθαα  εεππηηρρεεάάσσεειι  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  
κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ..  

22..77..22..55  ΕΕΔΔΔΔΠΠΧΧΠΠ  1122  --  ΣΣυυμμφφωωννίίεεςς  ΠΠααρρααχχώώρρηησσηηςς  

ΗΗ  δδιιεερρμμηηννεείίαα  έέχχεειι  εεφφααρρμμοογγήή  σσεε  εεττήήσσιιεεςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11ηη  
ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22000088  κκααιι  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττιιςς  εεττααιιρρεείίεεςς  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσεε  σσυυμμφφωωννίίεεςς  ππααρρααχχώώρρηησσηηςς..  ΗΗ  
δδιιεερρμμηηννεείίαα  δδεενν  έέχχεειι  εεφφααρρμμοογγήή  σσττοονν  όόμμιιλλοο..  

22..77..22..66  ΕΕΔΔΔΔΠΠΧΧΠΠ  1133  ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  ααφφοοσσίίωωσσηηςς  ππεελλααττώώνν    

ΗΗ  ΕΕΔΔΔΔΠΠΧΧΠΠ  εεξξέέδδωωσσεε  μμιιαα  δδιιεερρμμηηννεείίαα  ηη  οοπποοίίαα  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  όόσσωωνν  οορρίίζζεειι  ττοο  ΔΔΛΛΠΠ  1188  
γγιιαα  ττηηνν  ααννααγγννώώρριισσηη  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν..  ΗΗ  ΕΕΔΔΔΔΠΠΧΧΠΠ  1133  ««ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  ααφφοοσσίίωωσσηηςς  ππεελλααττώώνν»»  δδιιεευυκκρριιννίίζζεειι  όόττιι  
όότταανν  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ππααρρέέχχοουυνν  ααννττααλλλλάάγγμμαατταα  εεππιιββρράάββεευυσσηηςς  ((ππ..χχ..  ππόόννττοουυςς))  ωωςς  μμέέρροοςς  μμιιαα  
σσυυννααλλλλααγγήήςς  ππώώλληησσηηςς  κκααιι  οοιι  ππεελλάάττεεςς  μμπποορροούύνν  νναα  εεξξααρργγυυρρώώσσοουυνν  ααυυττάά  τταα  ααννττααλλλλάάγγμμαατταα  σσττοο  μμέέλλλλοονν  
γγιιαα  ττηη  λλήήψψηη  δδωωρρεεάάνν  ήή  μμεε  έέκκππττωωσσηη  ααγγααθθώώνν  ήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ηη  ππααρράάγγρρααφφοοςς  
1133  ττοουυ  ΔΔΛΛΠΠ  1188..  ΑΑυυττήή  ααππααιιττεείί  τταα  ααννττααλλλλάάγγμμαατταα  εεππιιββρράάββεευυσσηηςς  νναα  χχεειιρρίίζζοοννττααιι  λλοογγιισσττιικκάά  ωωςς  έένναα  
ξξεεχχωωρριισσττόό  σσττοοιιχχεείίοο  ττηηςς  σσυυννααλλλλααγγήήςς  ππώώλληησσηηςς  κκααιι  έένναα  μμέέρροοςς  ττοουυ  ααννττιιττίίμμοουυ  ττοο  οοπποοίίοο  εειισσππρράάχχθθηηκκεε  ήή  
ττηηςς  ααππααίίττηησσηηςς  ηη  οοπποοίίαα  ααννααγγννωωρρίίσσττηηκκεε  νναα  κκααττααννέέμμεεττααιι  σστταα  ααννττααλλλλάάγγμμαατταα  εεππιιββρράάββεευυσσηηςς..  ΟΟ  χχρρόόννοοςς  
ααννααγγννώώρριισσηηςς  ααυυττοούύ  ττοουυ  σσττοοιιχχεείίοουυ  ττοουυ  εεσσόόδδοουυ  ααννααββάάλλλλεεττααιι  έέωωςς  όόττοουυ  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ιικκααννοοπποοιιήήσσεειι  ττιιςς  
υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττηηςς  πποουυ  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  τταα  ααννττααλλλλάάγγμμαατταα  εεππιιββρράάββεευυσσηηςς,,  εείίττεε  ππααρρέέχχοοννττααςς  τταα  
ααννττααλλλλάάγγμμαατταα  ααυυττάά  άάμμεεσσαα  εείίττεε  μμεεττααββιιββάάζζοοννττααςς  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  σσεε  κκάάπποοιιοο  ττρρίίττοο  μμέέρροοςς..  ΗΗ  εεφφααρρμμοογγήή  
ττηηςς  ΕΕΔΔΔΔΠΠΧΧΠΠ  1133  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  γγιιαα  ππεερριιόόδδοουυςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  ααρρχχίίζζοουυνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11ηη  ΙΙοουυλλίίοουυ  22000088..  
ΗΗ  δδιιεερρμμηηννεείίαα  δδεενν  θθαα  εεππηηρρεεάάσσεειι  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ..  ΗΗ  δδιιεερρμμηηννεείίαα  δδεενν  έέχχεειι  
εεφφααρρμμοογγήή  σσττοονν  ΌΌμμιιλλοο..  

  

22..77..22..77  ΕΕΔΔΔΔΠΠΧΧΠΠ  1144::  ΔΔΛΛΠΠ  1199  --  ΌΌρριιοο  ΠΠεερριιοουυσσιιαακκώώνν  ΣΣττοοιιχχεείίωωνν  ΚΚααθθοορριισσμμέέννωωνν  ΠΠααρροοχχώώνν,,  ΕΕλλάάχχιισσττεεςς  
ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  ΧΧρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  κκααιι  ηη  ΑΑλλλληηλλεεππίίδδρραασσήή  ττοουυςς  

ΗΗ  ΕΕΔΔΔΔΠΠΧΧΠΠ  1144  κκααλλύύππττεειι  ττηηνν  ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  εελλααχχίίσσττωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  ((οοιι  
οοπποοίίεεςς  σσυυννήήθθωωςς  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  ννόόμμοουυςς  κκααιι  κκααννοοννιισσμμοούύςς))  κκααιι  ττηηςς  μμέέττρρηησσηηςς  εεννόόςς  ππεερριιοουυσσιιαακκοούύ  
σσττοοιιχχεείίοουυ  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  ππααρροοχχώώνν  ΤΤοο  θθέέμμαα  μμεελλέέττηηςς  ττηηςς  ΕΕΔΔΔΔΠΠΧΧΠΠ  1144  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμόόννοο  μμεε  
ππεερριιοορριισσμμέέννεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  ππααρροοχχώώνν  μμεεττάά  ττηηνν  έέξξοοδδοο  ααππόό  ττηηνν  
υυππηηρρεεσσίίαα  τταα  οοπποοίίαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  ««σσεε  ππλλεεόόνναασσμμαα»»  ήή  υυππόόκκεειιννττααιι  σσεε  εελλάάχχιισσττεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  
χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς..  ΜΜεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  θθεεμμάάττωωνν,,  αασσχχοολλεείίττααιι  εειιδδιικκάά  μμεε  ττηηνν  έέννννοοιιαα  ««δδιιααθθέέσσιιμμοο»»  πποουυ  
χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  σσττοο  ΔΔΛΛΠΠ  1199..  ΓΓεεννιικκάά,,  ηη  ΔΔιιεερρμμηηννεείίαα  εεππεεξξηηγγεείί  όόττιι  έένναα  οοιικκοοννοομμιικκόό  όόφφεελλοοςς  εείίννααιι  
δδιιααθθέέσσιιμμοο  εεάάνν  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  έέχχεειι  έένναα  ααννεεππιιφφύύλλαακκττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  ααννααγγννωωρρίίσσεειι  ττοο  όόφφεελλοοςς  κκααττάά  ττηηνν  
δδιιάάρρκκεειιαα  ήή  κκααττάά  ττοονν  δδιιαακκααννοοννιισσμμόό  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  ππααρροοχχώώνν..  ΗΗ  ααννααγγννώώρριισσηη  ττοουυ  
σσττοοιιχχεείίοουυ  δδεενν  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττοο  εεάάνν  τταα  οοιικκοοννοομμιικκάά  οοφφέέλληη  εείίννααιι  άάμμεεσσαα  ααννααγγννωωρρίίσσιιμμαα  κκααττάά  ττηηνν  
ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ  ήή  ααππόό  ττοο  ππώώςς  ππρροοττίίθθεεττααιι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  ττοο  ττυυχχόόνν  ππλλεεόόνναασσμμαα..  ΗΗ  
ΔΔιιεερρμμηηννεείίαα  εεππιιππλλέέοονν  αασσχχοολλεείίττααιι  μμεε  ττοονν  λλοογγιισσττιικκόό  χχεειιρριισσμμόό  μμιιααςς  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  γγιιαα  ττιιςς  εελλάάχχιισσττεεςς  
ααππααιιττήήσσεειιςς  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  υυππηηρρεεσσίίεεςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ήήδδηη  λληηφφθθεείί  ααππόό  ττηηνν  
εεππιιχχεείίρρηησσηη..  ΗΗ  ΕΕΔΔΔΔΠΠΧΧΠΠ  1144  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  γγιιαα  ππεερριιόόδδοουυςς  πποουυ  ξξεεκκιιννοούύνν  ττηηνν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  11ηη  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  
22000088..  ΩΩςς  εεξξααίίρρεεσσηη,,  ηη  ΕΕΔΔΔΔΠΠΧΧΠΠ  1144  δδεενν  ααππααιιττεείί  ππλλήήρρηη  ααννααδδρροομμιικκήή  εεφφααρρμμοογγήή..  ΗΗ  εεφφααρρμμοογγήή  ααππααιιττεείίττααιι  
κκααττάά  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  ηη  ΔΔιιεερρμμηηννεείίαα  έέχχεειι  εεφφααρρμμοογγήή..  ΗΗ  δδιιεερρμμηηννεείίαα  δδεενν  
έέχχεειι  εεφφααρρμμοογγήή  σσττοονν  ΌΌμμιιλλοο..  
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22..88  ΣΣηημμααννττιικκέέςς  κκρρίίσσεειιςς  κκααιι  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  ττηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  

ΗΗ  κκααττάάρρττιισσηη  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ΔΔιιεεθθννήή  ΛΛοογγιισσττιικκάά  ΠΠρρόόττυυππαα  ααππααιιττεείί  ττηηνν  
δδιιεεννέέρργγεειιαα  εεκκττιιμμήήσσεεωωνν,,  κκρρίίσσεεωωνν  κκααιι  ππααρρααδδοοχχώώνν,,  πποουυ  εεννδδέέχχεεττααιι  νναα  εεππηηρρεεάάσσοουυνν  τταα  λλοογγιισσττιικκάά  
υυππόόλλοοιιππαα  ττωωνν  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  κκααιι  ττιιςς  ααππααιιττοούύμμεεννεεςς  γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειιςς  γγιιαα  
εεννδδεεχχόόμμεεννεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  ύύψψοοςς  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν  πποουυ  
ααννααγγννωωρρίίσσττηηκκαανν..    

ΗΗ  χχρρήήσσηη  εεππααρρκκοούύςς  ππλληηρροοφφόόρρηησσηηςς  κκααιι  ηη  εεφφααρρμμοογγήή  υυπποοκκεειιμμεεννιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς  ααπποοττεελλοούύνν  ααννααππόόσσππαασστταα  
σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  εεκκττιιμμήήσσεεωωνν  σσεε  ααπποοττιιμμήήσσεειιςς  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν,,  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  γγιιαα  
ππααρροοχχέέςς  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό,,  ααπποομμεείίωωσσηη  ααξξίίααςς  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ,,  ααννέέλλεεγγκκττεεςς  φφοορροολλοογγιικκάά  
χχρρήήσσεειιςς  κκααιι  εεκκκκρρεεμμεείίςς  δδιικκαασσττιικκέέςς  υυπποοθθέέσσεειιςς..  ΟΟιι  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  κκρρίίννοοννττααιι  σσηημμααννττιικκέέςς  ααλλλλάά  μμηη  
δδεεσσμμεευυττιικκέέςς..  ΤΤαα  ππρρααγγμμααττιικκάά  μμεελλλλοοννττιικκάά  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  εεννδδέέχχεεττααιι  νναα  δδιιααφφέέρροουυνν  ααππόό  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  
εεκκττιιμμήήσσεειιςς..  

22..88..11  ΚΚρρίίσσεειιςς  

ΟΟιι  ββαασσιικκέέςς  κκρρίίσσεειιςς  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείί  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  ((εεκκττόόςς  ττωωνν  κκρρίίσσεεωωνν  πποουυ  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  
εεκκττιιμμήήσσεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα))  κκααιι  πποουυ  έέχχοουυνν  ττηηνν  σσηημμααννττιικκόόττεερρηη  εεππίίδδρραασσηη  σστταα  
πποοσσάά  πποουυ  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  κκυυρρίίωωςς  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε::  

22..88..11..11  ΚΚααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  

ΗΗ  δδιιοοίίκκηησσηη  ααπποοφφαασσίίζζεειι  κκααττάά  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  μμιιααςς  εεππέέννδδυυσσηηςς,,  εεάάνν  ααυυττήή  θθαα  κκααττηηγγοορριιοοπποοιιηηθθεείί  ωωςς  
δδιιαακκρρααττοούύμμεεννηη  ωωςς  ττηη  λλήήξξηη,,  κκααττεεχχόόμμεεννηη  γγιιαα  εεμμπποορριικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς,,  ήή  δδιιααθθέέσσιιμμηη  ππρροοςς  ππώώλληησσηη..    

ΓΓιιαα  ττιιςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ωωςς  δδιιαακκρρααττοούύμμεεννεεςς  ωωςς  ττηη  λλήήξξηη,,  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  εεξξεεττάάζζεειι  εεάάνν  
ππλληηρροούύννττααιι  τταα  κκρριιττήήρριιαα  ττοουυ  ΔΔΛΛΠΠ  3399  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ττοο  κκααττάά  ππόόσσοο  οο  όόμμιιλλοοςς  έέχχεειι  ττηηνν  ππρρόόθθεεσσηη  κκααιι  
ττηηνν  ιικκααννόόττηητταα  νναα  ττιιςς  κκρρααττήήσσεειι  έέωωςς  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυςς..  ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  κκααττηηγγοορριιοοπποοιιεείί  ττιιςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ττοουυ  ωωςς  
κκααττεεχχόόμμεεννεεςς  γγιιαα  εεμμπποορριικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς  εεάάνν  ααυυττέέςς  έέχχοουυνν  ααπποοκκττηηθθεείί  κκυυρρίίωωςς  γγιιαα  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  
ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμοουυ  κκέέρρδδοουυςς..  ΗΗ  κκααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  ωωςς  ααπποοττιιμμώώμμεεννεεςς  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  
μμέέσσωω  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττοονν  ττρρόόπποο  μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ππααρραακκοολλοουυθθεείί  ττηηνν  
ααππόόδδοοσσηη  ααυυττώώνν  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν..  ΌΌτταανν  δδεενν  κκααττηηγγοορριιοοπποοιιοούύννττααιι  ωωςς  κκααττεεχχόόμμεεννεεςς  γγιιαα  εεμμπποορριικκοούύςς  
σσκκοοπποούύςς  ααλλλλάά  υυππάάρρχχοουυνν  δδιιααθθέέσσιιμμεεςς  κκααιι  ααξξιιόόππιισσττεεςς  εεύύλλοογγεεςς  ααξξίίεεςς  κκααιι  οοιι  μμεεττααββοολλέέςς  σσττιιςς  εεύύλλοογγεεςς  
ααξξίίεεςς  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττοο  κκέέρρδδοοςς  ήή  σσττηη  ζζηημμιιάά  σσττοουυςς  λλοογγααρριιαασσμμοούύςς  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς,,  
κκααττηηγγοορριιοοπποοιιοούύννττααιι  ωωςς  ααπποοττιιμμώώμμεεννεεςς  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  μμέέσσωω  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν..  ΌΌλλεεςς  οοιι  άάλλλλεεςς  
εεππεεννδδύύσσεειιςς  κκααττηηγγοορριιοοπποοιιοούύννττααιι  ωωςς  δδιιααθθέέσσιιμμεεςς  ππρροοςς  ππώώλληησσηη..  

22..88..22  ΕΕκκττιιμμήήσσεειιςς  

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  πποοσσάά  τταα  οοπποοίίαα  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  ήή  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  κκααθθώώςς  κκααιι  
ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειιςς  εεκκττιιμμώώννττααιι,,  ααππααιιττώώννττααςς  ααππόό  εεμμάάςς  νναα  σσχχηημμααττίίζζοουυμμεε  υυπποοθθέέσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  
μμεε  ααξξίίεεςς  ήή  σσυυννθθήήκκεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  εείίννααιι  γγννωωσσττέέςς  μμεε  ββεεββααιιόόττηητταα  κκααττάά  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  
σσύύννττααξξηηςς  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν..  ΜΜίίαα  λλοογγιισσττιικκήή  εεκκττίίμμηησσηη  θθεεωωρρεείίττααιι  σσηημμααννττιικκήή  όότταανν  εείίννααιι  
σσηημμααννττιικκήή  γγιιαα  ττηηνν  εειικκόόνναα  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκααττάάσστταασσηηςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  κκααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  κκααιι  
ααππααιιττεείί  ττιιςς  ππιιοο  δδύύσσκκοολλεεςς,,  υυπποοκκεειιμμεεννιικκέέςς  ήή  ππεερρίίππλλοοκκεεςς  κκρρίίσσεειιςς  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς,,  σσυυχχννάά  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  
ττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  γγιιαα  σσχχηημμααττιισσμμόό  εεκκττιιμμήήσσεεωωνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  εεππίίδδρραασσηη  υυπποοθθέέσσεεωωνν  οοιι  οοπποοίίεεςς  εείίννααιι  
ααββέέββααιιεεςς..  ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  ααξξιιοολλοογγεείί  ττέέττοοιιεεςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  σσεε  σσυυννεεχχήή  ββάάσσηη,,  ββαασσιιζζόόμμεεννοοςς  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  
ττοουυ  ππααρρεελλθθόόννττοοςς  κκααιι  σσττηηνν  εεμμππεειιρρίίαα,,  σσεε  σσυυσσκκέέψψεειιςς  μμεε  εειιδδιικκοούύςς,,  σσεε  ττάάσσεειιςς  κκααιι  σσεε  άάλλλλεεςς  μμεεθθόόδδοουυςς  οοιι  
οοπποοίίεεςς  θθεεωωρροούύννττααιι  λλοογγιικκέέςς  σσττιιςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς,,  όόππωωςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  ττιιςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς  μμααςς  
σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  ππώώςς  ααυυττάά  εεννδδέέχχεεττααιι  νναα  ααλλλλάάξξοουυνν  σσττοο  μμέέλλλλοονν..  
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22..88..22..11  ΦΦόόρροοιι  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  

ΗΗ  FFOOLLLLII  FFOOLLLLIIEE  κκααιι  οοιι  θθυυγγααττρριικκέέςς  ττηηςς  υυππόόκκεειιννττααιι  σσεε  φφόόρροο  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  
ααρρχχέέςς..  ΓΓιιαα  ττοονν  κκααθθοορριισσμμόό  ττωωνν  ππρροοββλλέέψψεεωωνν  γγιιαα  φφόόρροουυςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  ααππααιιττοούύννττααιι  σσηημμααννττιικκέέςς  
εεκκττιιμμήήσσεειιςς..  ΥΥππάάρρχχοουυνν  πποολλλλέέςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  κκααιι  υυπποολλοογγιισσμμοοίί  γγιιαα  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  οο  αακκρριιββήήςς  κκααθθοορριισσμμόόςς  
ττοουυ  φφόόρροουυ  εείίννααιι  ααββέέββααιιοοςς  κκααττάά  ττηη  σσυυννήήθθηη  πποορρεείίαα  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  
ααννααγγννωωρρίίζζεειι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  γγιιαα  ααννααμμεεννόόμμεενναα  θθέέμμαατταα  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ββαασσιιζζόόμμεεννοοςς  σσεε  
εεκκττιιμμήήσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  εεππιιππλλέέοονν  φφόόρρωωνν  πποουυ  εεννδδεεχχοομμέέννωωςς  θθαα  οοφφεείίλλοοννττααιι..  ΌΌτταανν  ττοο  ττεελλιικκόό  
ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ααππόό  ττοουυςς  φφόόρροουυςς  ττωωνν  υυπποοθθέέσσεεωωνν  ααυυττώώνν,,  δδιιααφφέέρρεειι  ααππόό  ττοο  πποοσσόό  ττοο  οοπποοίίοο  εείίχχεε  ααρρχχιικκάά  
ααννααγγννωωρριισσθθεείί  σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς,,  οοιι  δδιιααφφοορρέέςς  εεππιιδδρροούύνν  σσττοο  φφόόρροο  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  κκααιι  σσττιιςς  
ππρροοββλλέέψψεειιςς  γγιιαα  ααννααββααλλλλόόμμεεννηη  φφοορροολλοογγίίαα  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  τταα  πποοσσάά  ααυυττάά  
οορριισσττιικκοοπποοιιοούύννττααιι..  

22..88..22..22  ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  

ΟΟιι  εεππιισσφφααλλεείίςς  λλοογγααρριιαασσμμοοίί  ααππεειικκοοννίίζζοοννττααιι  μμεε  τταα  πποοσσάά  τταα  οοπποοίίαα  εείίννααιι  ππιιθθααννόόνν  νναα  αανναακκττηηθθοούύνν..  ΟΟιι  
εεκκττιιμμήήσσεειιςς  γγιιαα  τταα  πποοσσάά  πποουυ  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  αανναακκττηηθθοούύνν  ππρροοκκύύππττοουυνν  κκααττόόππιινν  ααννάάλλυυσσηηςς  κκααθθώώςς  κκααιι  
ααππόό  ττηηνν  εεμμππεειιρρίίαα  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ππιιθθααννόόττηητταα  εεππιισσφφααλλεειιώώνν  ττωωνν  ππεελλααττώώνν..  ΜΜόόλλιιςς  γγίίννεειι  
γγννωωσσττόό  όόττιι  έέννααςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοοςς  λλοογγααρριιαασσμμόόςς  υυππόόκκεειιττααιι  σσεε  μμεεγγααλλύύττεερροο  κκίίννδδυυννοο  ττοουυ  σσυυννήήθθοουυςς  
ππιισσττωωττιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  ((ππ..χχ,,  χχααμμηηλλήή  ππιισσττοολληηππττιικκήή  ιικκααννόόττηητταα  ττοουυ  ππεελλάάττηη,,  δδιιααφφωωννίίαα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  
ύύππααρρξξηη  ήή  ττοο  πποοσσόό  ττηηςς  ααππααίίττηησσηηςς,,  κκττλλ..)),,  οο  λλοογγααρριιαασσμμόόςς  ααννααλλύύεεττααιι  κκααιι  κκααττόόππιινν  κκααττααγγρράάφφεεττααιι  ωωςς  
εεππιισσφφάάλλεειιαα  εεάάνν  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς  υυπποοδδηηλλώώννοουυνν  όόττιι  ηη  ααππααίίττηησσηη  εείίννααιι  ααννεείίσσππρραακκττηη..    

22..88..22..33  ΕΕννδδεεχχόόμμεενναα  γγεεγγοοννόότταα  

ΟΟ  κκααθθοορριισσμμόόςς  ττωωνν  εεννδδεεχχόόμμεεννωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττιιςς  δδιικκαασσττιικκέέςς  δδιιεεκκδδιικκήήσσεειιςς  κκααιι  ττιιςς  
ααππααιιττήήσσεειιςς  εείίννααιι  μμιιαα  πποολλύύππλλοοκκηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  ππιιθθααννέέςς  
σσυυννέέππεειιεεςς  κκααιι  ττιιςς  δδιιεερρμμηηννεείίεεςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοουυςς  ννόόμμοουυςς  κκααιι  ττοουυςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς..  ΜΜεεττααββοολλέέςς  σσττιιςς  κκρρίίσσεειιςς  
ήή  σσττιιςς  δδιιεερρμμηηννεείίεεςς  εείίννααιι  ππιιθθααννόό  νναα  οοδδηηγγήήσσοουυνν  σσεε  μμιιαα  ααύύξξηησσηη  ήή  μμιιαα  μμεείίωωσσηη  ττωωνν  εεννδδεεχχόόμμεεννωωνν  
υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  σσττοο  μμέέλλλλοονν..  

33  ΣΣύύννοοψψηη  ττωωνν  λλοογγιισσττιικκώώνν  πποολλιιττιικκώώνν  

ΟΟιι  σσηημμααννττιικκέέςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  σσττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  ααυυττώώνν  ττωωνν  
εεννοοπποοιιηημμέέννωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  σσυυννοοψψίίζζοοννττααιι  ππααρραακκάάττωω..  

ΑΑξξίίζζεειι  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  λλοογγιισσττιικκέέςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  κκααιι  υυπποοθθέέσσεειιςς  σσττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  ττωωνν  
οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν..  ΠΠααρράά  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  ααυυττέέςς  οοιι  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  ββαασσίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  
γγννώώσσηη  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  τταα  ττρρέέχχοονντταα  γγεεγγοοννόότταα  κκααιι  εεννέέρργγεειιεεςς,,  τταα  ππρρααγγμμααττιικκάά  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  
εείίννααιι  ππιιθθααννόό  νναα  δδιιααφφέέρροουυνν  ττεελλιικκάά  ααππόό  ααυυττάά  τταα  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  εεκκττιιμμηηθθεείί..  

33..11  ΕΕννοοπποοίίηησσηη  

33..11..11  ΘΘυυγγααττρριικκέέςς  

ΘΘυυγγααττρριικκέέςς  εείίννααιι  όόλλεεςς  οοιι  οοννττόόττηηττεεςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  οο  όόμμιιλλοοςς  έέχχεειι  ττηη  δδύύννααμμηη  νναα  εελλέέγγχχεειι  ττιιςς  
χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκααιι  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς..  ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  θθεεωωρρεείί  όόττιι  κκααττέέχχεειι  κκααιι  αασσκκεείί  έέλλεεγγχχοο  
όότταανν  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  μμεε  πποοσσοοσσττόό  μμεεγγααλλύύττεερροο  ααππόό  ττοο  ήήμμιισσυυ  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ψψήήφφοουυ..    

ΚΚααττάά  ττοονν  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττοουυ  κκααττάά  ππόόσσοο  οο  όόμμιιλλοοςς  αασσκκεείί  έέλλεεγγχχοο  σστταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ψψήήφφοουυ  μμιιααςς  άάλλλληηςς  
οοιικκοοννοομμιικκήήςς  οοννττόόττηηττααςς  εεξξεεττάάζζεεττααιι  ηη  ύύππααρρξξηη  κκααιι  ηη  ττυυχχόόνν  εεππίίδδρραασσηη  δδυυννηηττιικκώώνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ψψήήφφοουυ  τταα  
οοπποοίίαα  μμπποορροούύνν  νναα  εεξξαασσκκηηθθοούύνν  ήή  νναα  μμεεττααττρρααπποούύνν..  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

1155  

 

ΟΟιι  θθυυγγααττρριικκέέςς  εεννοοπποοιιοούύννττααιι  μμεε  ττηη  μμέέθθοοδδοο  ττηηςς  ππλλήήρροουυςς  εεννοοπποοίίηησσηηςς  ααππόό  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  κκααττάά  ττηηνν  
οοπποοίίαα  οο  όόμμιιλλοοςς  ααπποοκκττάά  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  εεννώώ  ππααύύοουυνν  νναα  εεννοοπποοιιοούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  
ππααύύεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  οο  έέλλεεγγχχοοςς..  

ΕΕππιιππλλέέοονν,,  οοιι  θθυυγγααττρριικκέέςς  πποουυ  ααπποοκκττώώννττααιι  εεννοοπποοιιοούύννττααιι  ααρρχχιικκάά  μμεε  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  μμεεθθόόδδοουυ  ττηηςς  
ααγγοορράάςς..  ΑΑυυττήή  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ττηηνν  ααννααππρροοσσααρρμμοογγήή  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  όόλλωωνν  ττωωνν  ααννααγγννωωρρίίσσιιμμωωνν  
ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν,,  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  ττωωνν  εεννδδεεχχόόμμεεννωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  
ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς,,  κκααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττηηςς  ααππόόκκττηησσηηςς,,  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  εεάάνν  ααυυττάά  έέχχοουυνν  σσυυμμππεερριιλληηφφθθεείί  
σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  ππρριινν  ττηηνν  ααππόόκκττηησσήή  ττηηςς..  ΚΚααττάά  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  ααννααγγννώώρριισσηη,,  
τταα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  οοιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττοονν  εεννοοπποοιιηημμέέννοο  
ιισσοολλοογγιισσμμόό  σστταα  ααννααππρροοσσααρρμμοοσσμμέένναα  πποοσσάά,,  τταα  οοπποοίίαα  εεππίίσσηηςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  ωωςς  ββάάσσηη  γγιιαα  ττηηνν  
μμεεττέέππεειιτταα  εεππιιμμέέττρρηησσηη  ττοουυςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ..  

ΟΟιι  λλοογγιισσττιικκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς  ττωωνν  θθυυγγααττρριικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  μμεεττααββάάλλλλοοννττααιι  όόπποουυ  κκρρίίννεεττααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εείίννααιι  σσυυννεεππεείίςς  μμεε  ττιιςς  πποολλιιττιικκέέςς  πποουυ  υυιιοοθθεεττοούύννττααιι  ααππόό  ττοονν  όόμμιιλλοο..  

ΛΛοογγααρριιαασσμμοοίί  ααππααιιττήήσσεεωωνν  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  σσυυννααλλλλααγγέέςς,,  έέσσοοδδαα  κκααιι  έέξξοοδδαα  κκααιι  μμηη  
ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθέένντταα  κκέέρρδδηη  ήή  ζζηημμιιέέςς  μμεεττααξξύύ  εεττααιιρρεειιώώνν  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  ααππααλλεείίφφοοννττααιι  σσττιιςς  εεννοοπποοιιηημμέέννεεςς  
οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς..  

33..11..22  ΣΣυυγγγγεεννεείίςς  

ΣΣυυγγγγεεννεείίςς  εείίννααιι  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  οο  όόμμιιλλοοςς  έέχχεειι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  αασσκκήήσσεειι  σσηημμααννττιικκήή  
εεππιιρρρροοήή  κκααιι  δδεενν  ααπποοττεελλοούύνν  οούύττεε  θθυυγγααττρριικκέέςς  οούύττεε  δδιικκααιιώώμμαατταα  σσεε  κκοοιιννοοππρρααξξίίαα..  ΣΣηημμααννττιικκήή  εεππιιρρρροοήή  
εείίννααιι  ηη  εεξξοουυσσίίαα  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  σσττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκααιι  
εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς  ττηηςς  εεκκδδόόττρριιααςς,,  ααλλλλάά  όόχχιι  οο  έέλλεεγγχχοοςς  σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  πποολλιιττιικκέέςς..  ΣΣηημμααννττιικκήή  
εεππιιρρρροοήή  σσυυννήήθθωωςς  υυππάάρρχχεειι  όότταανν  οο  όόμμιιλλοοςς  κκααττέέχχεειι  πποοσσοοσσττόό  μμεεττααξξύύ  2200%%  μμεε  5500%%  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  
ψψήήφφοουυ  μμέέσσωω  κκυυρριιόόττηηττααςς  μμεεττοοχχώώνν  ήή  μμέέσσωω  άάλλλλοουυ  εείίδδοουυςς  σσυυμμφφωωννίίααςς..  

ΟΟιι  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  σσυυγγγγεεννεείίςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ααρρχχιικκάά  σσττοο  κκόόσσττοοςς  εεννώώ  γγιιαα  σσκκοοπποούύςς  
εεννοοπποοίίηησσηηςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  ηη  μμέέθθοοδδοοςς  ττηηςς  κκααθθααρρήήςς  θθέέσσηηςς..  ΗΗ  υυππεερρααξξίίαα  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  σσττηη  
λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  ((κκόόσσττοοςς))  ττηηςς  εεππέέννδδυυσσηηςς  κκααιι  εελλέέγγχχεεττααιι  γγιιαα  ααπποομμεείίωωσσηη  σσαανν  μμέέρροοςς  ττηηςς  εεππέέννδδυυσσηηςς..    

ΌΌτταανν  μμιιαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  οοννττόόττηητταα  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  σσυυννααλλλλάάσσσσεεττααιι  μμεε  μμιιαα  σσυυγγγγεεννήή  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ττοουυ  οομμίίλλοουυ,,  τταα  
ττυυχχόόνν  δδιιεεττααιιρριικκάά  κκέέρρδδηη  κκααιι  οοιι  ζζηημμιιέέςς  ααππααλλεείίφφοοννττααιι  κκααττάά  ττοο  πποοσσοοσσττόό  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  σσττηη  
σσχχεεττιικκήή  σσυυγγγγεεννήή  εεππιιχχεείίρρηησσηη..  

ΌΌλλεεςς  οοιι  μμεεττέέππεειιτταα  μμεεττααββοολλέέςς  σσττοο  πποοσσοοσσττόό  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττηηνν  κκααθθααρρήή  θθέέσσηη  ττηηςς  σσυυγγγγεεννοούύςς  
εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττηη  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  ττηηςς  εεππέέννδδυυσσηηςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ..    

ΜΜεεττααββοολλέέςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  τταα  κκέέρρδδηη  ήή  ττιιςς  ζζηημμιιέέςς  ττωωνν  σσυυγγγγεεννώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  
κκααττααχχωωρροούύννττααιι  σσττηηνν  εεννοοπποοιιηημμέέννηη  κκααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν..    

ΜΜεεττααββοολλέέςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  ααππεευυθθεείίααςς  ααννααγγννωωρριισσττεείί  σστταα  ίίδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  ττωωνν  σσυυγγγγεεννώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  
ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σστταα  εεννοοπποοιιηημμέένναα  ίίδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  ττοουυ  οομμίίλλοουυ..    

ΟΟπποοιιεεσσδδήήπποοττεε  μμεεττααββοολλέέςς  πποουυ  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ααππεευυθθεείίααςς  σστταα  ίίδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  κκααιι  δδεενν  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  
ααπποοττέέλλεεσσμμαα,,  όόππωωςς  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα  ηη  δδιιααννοομμήή  μμεερριισσμμάάττωωνν  ήή  άάλλλλεεςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  ττοουυςς  μμεεττόόχχοουυςς  ττηηςς  
σσυυγγγγεεννοούύςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  κκααττααχχωωρροούύννττααιι  έέννααννττιι  ττηηςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ττηηςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς..  ΚΚααμμιιάά  εεππίίδδρραασσηη  
σσττοο  κκααθθααρρόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ήή  σστταα  ίίδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  δδεενν  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ααυυττώώνν  ττωωνν  
σσυυννααλλλλααγγώώνν..    

ΌΌτταανν  ττοο  μμεερρίίδδιιοο  ζζηημμιιώώνν  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  σσεε  μμιιαα  σσυυγγγγεεννήή  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ιισσοούύττααιι  ήή  υυππεερρββααίίννεειι  ττηη  λλοογγιισσττιικκήή  
ααξξίίαα  ττηηςς  εεππέέννδδυυσσηηςς,,  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλωωνν  μμηη  εεξξαασσφφααλλιισσμμέέννωωνν  
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ααππααιιττήήσσεεωωνν,,  οο  όόμμιιλλοοςς  δδεενν  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  ππεερρααιιττέέρρωω  ζζηημμιιέέςς,,  εεκκττόόςς  κκιι  αανν  οο  όόμμιιλλοοςς  έέχχεειι  εεππιιββααρρυυννθθεείί  μμεε  
δδεεσσμμεεύύσσεειιςς  ήή  έέχχεειι  ππρροοββεείί  σσεε  ππλληηρρωωμμέέςς  γγιιαα  λλοογγααρριιαασσμμόό  ττηηςς  σσυυγγγγεεννοούύςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  

ΟΟιι  λλοογγιισσττιικκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς  ττωωνν  σσυυννδδεεδδεεμμέέννωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  μμεεττααββάάλλλλοοννττααιι  όόπποουυ  κκρρίίννεεττααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εείίννααιι  σσυυννεεππεείίςς  μμεε  ττιιςς  πποολλιιττιικκέέςς  πποουυ  υυιιοοθθεεττοούύννττααιι  ααππόό  ττοονν  όόμμιιλλοο..  

33..22  ΚΚοοιιννοοππρρααξξίίεεςς  

ΟΟιικκοοννοομμιικκέέςς  οοννττόόττηηττεεςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  εελλέέγγχχοοννττααιι  ααππόό  κκοοιιννοούύ  ααππόό  ττοονν  
όόμμιιλλοο  κκααιι  ααππόό  άάλλλλοουυςς  κκοοιιννοοππρραακκττοούύννττεεςς  ααννεεξξάάρρττηηττοουυςς  ααππόό  ττοονν  όόμμιιλλοο  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααιι  λλοογγιισσττιικκάά  
χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  ααννααλλοογγιικκήή  εεννοοπποοίίηησσηη..  

ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  όόμμιιλλοοςς  ππωωλλεείί  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  σσττηηνν  κκοοιιννοοππρρααξξίίαα,,  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  μμόόννοο  
ττοο  κκέέρρδδοοςς  ήή  ττηη  ζζηημμιιάά  ααππόό  ττηη  σσυυννααλλλλααγγήή  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  μμεελλώώνν..  

ΑΑννττίίθθεετταα,,  εεάάνν  οο  όόμμιιλλοοςς  ααγγοορράάζζεειι  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  ααππόό  ττηηνν  κκοοιιννοοππρρααξξίίαα,,  δδεενν  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  ττοο  
μμεερρίίδδιιοο  ττοουυ  σσττοο  κκέέρρδδοοςς  ήή  ττηη  ζζηημμιιάά  έέωωςς  όόττοουυ  ππωωλλήήσσεειι  σσεε  ττρρίίττοουυςς  ττοο  σσττοοιιχχεείίοο  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ..  ΣΣττηηνν  
ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  υυππάάρρχχοουυνν  εεννδδεείίξξεειιςς  ζζηημμιιώώνν  λλόόγγωω  μμεείίωωσσηηςς  ττηηςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  ααπποοκκττηηθθέέννττωωνν  ααππόό  ττηηνν  
κκοοιιννοοππρρααξξίίαα  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ,,  ττόόττεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ζζηημμιιάά  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς..  

ΔΔιιεεττααιιρριικκάά  υυππόόλλοοιιππαα  ττηηςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  μμεε  ττηηνν  κκοοιιννοοππρρααξξίίαα  δδιιααγγρράάφφοοννττααιι,,  ααππααλλεείίφφοοννττααςς  κκααττάά  ττοο  
μμεερρίίδδιιοο  ττηηςς  εεππεεννδδύύττρριιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  τταα  υυππόόλλοοιιππαα  ττηηςς  κκοοιιννοοππρρααξξίίααςς..  

33..33  ΜΜεεττααττρροοππήή  ξξέέννοουυ  ννοομμίίσσμμααττοοςς  

ΟΟιι  σσυυννααλλλλααγγέέςς  σσεε  ξξέένναα  ννοομμίίσσμμαατταα  μμεεττααττρρέέπποοννττααιι  σσττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  ννόόμμιισσμμαα  μμεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ττωωνν  
ιισσοοττιιμμιιώώνν  πποουυ  ιισσχχύύοουυνν  κκααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττωωνν  σσυυννααλλλλααγγώώνν..  

ΚΚέέρρδδηη  κκααιι  ζζηημμιιέέςς  ααππόό  σσυυννααλλλλααγγμμααττιικκέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  ττηηνν  εεκκκκααθθάάρριισσηη  ττέέττοοιιωωνν  
σσυυννααλλλλααγγώώνν  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  μμεεττααττρροοππήή  ττωωνν  ννοομμιισσμμααττιικκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  
πποουυ  εεκκφφρράάζζοοννττααιι  σσεε  ξξέέννοο  ννόόμμιισσμμαα  μμεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  ιισσοοττιιμμίίεεςς  κκααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ,,  
κκααττααχχωωρροούύννττααιι  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα..    

ΟΟιι  σσυυννααλλλλααγγμμααττιικκέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  ααππόό  μμηη  ννοομμιισσμμααττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααπποοττιιμμώώννττααιι  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  
ττοουυςς,,  θθεεωωρροούύννττααιι  ωωςς  ττμμήήμμαα  ττηηςς  εεύύλλοογγηηςς  ααξξίίααςς  κκααιι  σσυυννεεππώώςς  κκααττααχχωωρροούύννττααιι  όόπποουυ  κκααιι  οοιι  δδιιααφφοορρέέςς  
ττηηςς  εεύύλλοογγηηςς  ααξξίίααςς..  

ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  εεππιιμμεεττρρώώννττααιι  ββάάσσεειι  ττοουυ  
ννοομμίίσσμμααττοοςς  ττοουυ  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  ττηηςς  εεκκάάσσττοοττεε  χχώώρρααςς  όόπποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  ηη  κκάάθθεε  εεττααιιρρεείίαα  
ττοουυ  οομμίίλλοουυ..    

ΟΟιι  ααττοομμιικκέέςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  σσττηηνν  εεννοοπποοίίηησσηη,,  κκααιι  οοιι  οοπποοίίεεςς  
ααρρχχιικκάά  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσεε  ννόόμμιισσμμαα  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  ααππόό  ττοο  ννόόμμιισσμμαα  ππααρροουυσσίίαασσηηςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ,,  έέχχοουυνν  
μμεεττααττρρααππεείί  σσεε  €€..  ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  κκααιι  οοιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  έέχχοουυνν  μμεεττααφφρραασσττεείί  σσεε  €€  σσττηηνν  
ιισσοοττιιμμίίαα  κκλλεειισσίίμμααττοοςς  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ  ((ββλλ..  ππααρρ..  22..66))..  ΤΤαα  έέσσοοδδαα  κκααιι  τταα  έέξξοοδδαα  έέχχοουυνν  
μμεεττααττρρααππεείί  σσττοο  ννόόμμιισσμμαα  ππααρροουυσσίίαασσηηςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  σσττιιςς  μμέέσσεεςς  ιισσοοττιιμμίίεεςς  κκάάθθεε  ααννααφφεερρόόμμεεννηηςς  
ππεερριιόόδδοουυ  ((ββλλ..  ππααρρ..  22..66))..  ΌΌπποοιιεεςς  δδιιααφφοορρέέςς  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  ααυυττήή  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  έέχχοουυνν  μμεεττααφφεερρθθεείί  
σσττοο  ααπποοθθεεμμααττιικκόό  μμεεττααττρροοππήήςς  ιισσοολλοογγιισσμμώώνν  θθυυγγααττρριικκώώνν  σσεε  ξξέέννοο  ννόόμμιισσμμαα,,  ττηηςς  κκααθθααρρήήςς  θθέέσσηηςς..  

33..44  ΟΟιικκοοννοομμιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααττάά  ττοομμέέαα  

33..44..11  ΔΔΛΛΠΠ  1144  

ΩΩςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόςς  ττοομμέέααςς  οορρίίζζεεττααιι  μμίίαα  οομμάάδδαα  σσττοοιιχχεείίωωνν  εεννεερργγηηττιικκοούύ  κκααιι  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  πποουυ  
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ππααρρέέχχοουυνν  ππρροοϊϊόόνντταα  κκααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  τταα  οοπποοίίαα  υυππόόκκεειιννττααιι  σσεε  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς  κκιιννδδύύννοουυςς  κκααιι  ααπποοδδόόσσεειιςς  
ααππόό  εεκκεείίνναα  άάλλλλωωνν  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκώώνν  ττοομμέέωωνν..  

ΩΩςς  γγεεωωγγρρααφφιικκόόςς  ττοομμέέααςς,,  οορρίίζζεεττααιι  μμίίαα  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  ππεερριιοοχχήή,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ππααρρέέχχοοννττααιι  ππρροοϊϊόόνντταα  κκααιι  
υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  ηη  οοπποοίίαα  υυππόόκκεειιττααιι  σσεε  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς  κκιιννδδύύννοουυςς  κκααιι  ααπποοδδόόσσεειιςς  ααππόό  άάλλλλεεςς  ππεερριιοοχχέέςς..    

ΩΩςς  ππρρωωττεεύύωωνν  ττύύπποο  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάά  ττοομμέέαα  ππλληηρροοφφόόρρηησσηηςς,,  οο  όόμμιιλλοοςς  έέχχεειι  εεππιιλλέέξξεειι  ττηηνν  ππλληηρροοφφόόρρηησσηη  
κκααττάά  γγεεωωγγρρααφφιικκόό  ττοομμέέαα..  

ΟΟ  όόμμιιλλοοςς,,  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ωωςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκοούύςς  ττοομμεείίςς  ττοονν  κκλλάάδδοο  ττωωνν  ΚΚοοσσμμηημμάάττωωνν,,  ωωρροολλοογγίίωωνν,,  
ααξξεεσσοουυάάρρ,,  εείίδδηη  έέννδδυυσσηηςς  κκααιι  ττααξξιιδδιιωωττιικκόό  λλιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο..  ΓΓεεωωγγρρααφφιικκάά  οο  όόμμιιλλοοςς  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ττοουυςς  
ττοομμεείίςς::  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  ΕΕυυρρώώππηηςς,,  ΙΙααππωωννίίααςς  κκααιι  λλοοιιππώώνν  ΑΑσσιιααττιικκώώνν  χχωωρρώώνν..  

33..55  ΥΥππεερρααξξίίαα    

ΗΗ  υυππεερρααξξίίαα  ηη  οοπποοίίαα  ααπποοκκττάάττααιι  σσεε  μμιιαα  σσυυννέέννωωσσηη  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ααρρχχιικκάά  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  σσττοο  κκόόσσττοοςς  ττηηςς,,  
ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  ττοο  υυππεερρββάάλλλλοονν  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  ττηηςς  σσυυννέέννωωσσηηςς,,  ππάάννωω  ααππόό  ττηηνν  ααννααλλοογγίίαα  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  σσττηηνν  
εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττωωνν  κκααθθααρρώώνν  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  πποουυ  ααπποοκκττήήθθηηκκαανν..    

33..66  ΆΆυυλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ((εεκκττόόςς  υυππεερρααξξίίααςς))  κκααιι  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  έέρρεευυννααςς  κκααιι  ααννάάππττυυξξηηςς  

ΤΤαα  άάυυλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ααρρχχιικκάά  σσττοο  κκόόσσττοοςς  κκττήήσσηηςς  ττοουυςς..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  
ααρρχχιικκήή  ααννααγγννώώρριισσηη,,  τταα  άάυυλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  εεππιιμμεεττρροούύννττααιι  σσττοο  κκόόσσττοοςς  ττοουυςς  μμεείίοονν  ττιιςς  
σσωωρρεευυμμέέννεεςς  ααπποοσσββέέσσεειιςς  ττοουυςς  κκααιι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ζζηημμίίαα  ααπποομμεείίωωσσηηςς  πποουυ  ττυυχχόόνν  έέχχεειι  ππρροοκκύύψψεειι..  

33..66..11  ΛΛοοιιππάά  άάυυλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

ΤΤαα  λλοοιιππάά  άάυυλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττοο  ααπποοκκττώώμμεεννοο  λλοογγιισσμμιικκόό  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  
σσττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  ήή  σσττηη  δδιιοοίίκκηησσηη..  

ΟΟιι  ααπποοκκττηηθθεείίσσεεςς  άάδδεειιεεςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  σσεε  λλοογγιισσμμιικκόό  κκεεφφααλλααιιοοπποοιιοούύννττααιι  μμεε  ββάάσσηη  ττιιςς  δδααππάάννεεςς  πποουυ  
ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  κκααιι  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  λλοογγιισσμμιικκοούύ..  

ΟΟιι  δδααππάάννεεςς  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηη  σσυυννττήήρρηησσηη  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  λλοογγιισσμμιικκοούύ  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σστταα  
έέξξοοδδαα  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααυυττέέςς  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι..  

ΟΟιι  δδααππάάννεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  κκεεφφααλλααιιοοπποοιιοούύννττααιι  ααπποοσσββέέννοοννττααιι  μμεε  ττηη  μμέέθθοοδδοο  ττηηςς  σσττααθθεερρήήςς  ααππόόσσββεεσσηηςς  κκααττάά  
ττιιςς  εεκκττιιμμώώμμεεννεεςς  ωωφφέέλλιιμμεεςς  ζζωωέέςς  ττοουυςς..  ΕΕππιιππλλέέοονν  κκααιι  ττοο  ααπποοκκττώώμμεεννοο  λλοογγιισσμμιικκόό  υυππόόκκεειιττααιι  σσεε  έέλλεεγγχχοο  
ααπποομμεείίωωσσηηςς  ττηηςς  ααξξίίααςς  ττοουυ..  

33..66..22  ΕΕμμπποορριικκάά  σσήήμμαατταα  κκααιι  άάδδεειιεεςς  

ΤΤαα  ααπποοκκττηηθθέένντταα  εεμμπποορριικκάά  σσήήμμαατταα  κκααιι  οοιι  άάδδεειιεεςς  ααρρχχιικκάά  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττοο  ιισσττοορριικκόό  ττοουυςς  κκόόσσττοοςς..    

ΟΟιι  άάδδεειιεεςς  έέχχοουυνν  ππεερριιοορριισσμμέέννηη  ωωφφέέλλιιμμηη  ζζωωήή  κκααιι  ααππεειικκοοννίίζζοοννττααιι  σσττοο  κκόόσσττοοςς  μμεείίοονν  ττιιςς  σσωωρρεευυμμέέννεεςς  
ααπποοσσββέέσσεειιςς..  ΗΗ  ααππόόσσββεεσσηη  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  ττηη  μμέέθθοοδδοο  ττηηςς  ωωφφέέλλιιμμηηςς  ζζωωήήςς  μμεε  σσκκοοππόό  
ττηηνν  κκααττααννοομμήή  ττοουυ  κκόόσσττοοςς  ττωωνν  εεμμπποορριικκώώνν  σσηημμάάττωωνν  κκααιι  ττωωνν  ααδδεειιώώνν  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  εεκκττιιμμώώμμεεννηηςς  
ωωφφέέλλιιμμηηςς  ζζωωήήςς  ττοουυςς..    

33..77  ΕΕννσσώώμμααττεεςς  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  

ΤΤαα  εεννσσώώμμαατταα  ππάάγγιιαα  ααπποοττιιμμώώννττααιι  σσττοο  κκόόσσττοοςς  κκττήήσσεεωωςς  μμεείίοονν  ττιιςς  ααπποοσσββέέσσεειιςς..  ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  κκττήήσσεεωωςς  
ππεερριιλλααμμββάάννεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  άάμμεεσσαα  εεππιιρρρριιππττέέεεςς  δδααππάάννεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν..  ΜΜεεττααγγεεννέέσσττεερρεεςς  
δδααππάάννεεςς  κκααττααχχωωρροούύννττααιι  σσεε  εεππααύύξξηησσηη  ττηηςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  εεννσσωωμμάάττωωνν  ππααγγίίωωνν  μμόόννοονν  αανν  
ππιιθθααννοολλοογγεείίττααιι  όόττιι  μμεελλλλοοννττιικκάά  οοιικκοοννοομμιικκάά  οοφφέέλληη  θθαα  εειισσρρεεύύσσοουυνν  σσττοονν  όόμμιιλλοο  κκααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς  ττοουυςς  
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μμπποορρεείί  νναα  ααπποοττιιμμηηθθεείί  ααξξιιόόππιισστταα..  ΟΟιι  εεππιισσκκεευυέέςς  κκααιι  οοιι  σσυυννττηηρρήήσσεειιςς  κκααττααχχωωρροούύννττααιι  σσττ’’  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  
όότταανν  γγίίννοοννττααιι..  ΟΟιι  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  σσεε  αακκίίννηητταα  ττρρίίττωωνν  ((δδηημμιιοουυρργγίίαα  κκαατταασσττηημμάάττωωνν))  ααπποοσσββέέννοοννττααιι  σσττοονν  
εεκκττιιμμώώμμεεννοο  χχρρόόννοο  ττηηςς  μμίίσσθθωωσσηηςς..    

ΤΤαα  οοιικκόόππεεδδαα  δδεενν  ααπποοσσββέέννοοννττααιι..    

ΟΟιι  ααπποοσσββέέσσεειιςς  υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηη  σσττααθθεερρήή  μμέέθθοοδδοο  μμέέσσαα  σσττηηνν  ωωφφέέλλιιμμηη  ζζωωήή  ττωωνν  ππααγγίίωωνν,,  ηη  οοπποοίίαα  
ααννααλλυυττιικκάά  έέχχεειι  ωωςς  εεξξήήςς::  

Κατηγορία παγίου Έτη ωφέλιμης ζωής 
- Κτίρια (ιδιόκτητα)      50 

- Ηλεκτρο-Μηχανολογ. κλπ. Εγκ/σεις Ιδιόκτητων κτιρίων               20-25 

- Εγκ/σεις σε ακίνητα τρίτων   8-12  
- Μηχανολογικός εξοπλισμός        6,67-9,09 

- Αυτοκίνητα – Οχήματα                                         6,67-9,09 
- Λοιπός  εξοπλισμός      6,67 

ΟΟιι  ιιδδιιοοππααρρααγγόόμμεεννεεςς  εεννσσώώμμααττεεςς  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  σσττοοιιχχεειιοοθθεεττοούύνν  ππρροοσσθθήήκκηη  σσττοο  κκόόσσττοοςς  κκττήήσσεεωωςς  ττωωνν  
εεννσσώώμμααττωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  σσεε  ααξξίίεεςς  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττοο  άάμμεεσσοο  κκόόσσττοοςς  μμιισσθθοοδδοοσσίίααςς  ττοουυ  
ππρροοσσωωππιικκοούύ,,  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή,,  κκόόσσττοοςς  ααννααλλωωθθέέννττωωνν  υυλλιικκώώνν  κκααιι  άάλλλλαα  γγεεννιικκάά  κκόόσσττηη..  

ΟΟιι  υυπποολλεειιμμμμααττιικκέέςς  ααξξίίεεςς  κκααιι  οοιι  ωωφφέέλλιιμμεεςς  ζζωωέέςς  ττωωνν  εεννσσωωμμάάττωωνν  ππααγγίίωωνν  υυππόόκκεειιννττααιι  σσεε  εεππααννεεξξέέτταασσηη  σσεε  
κκάάθθεε  ηημμεερροομμηηννίίαα  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ..  ΕΕάάνν  οοιι  υυπποολλεειιμμμμααττιικκέέςς  ααξξίίεεςς,,  ηη  ππρροοσσδδοοκκώώμμεεννηη  ωωφφέέλλιιμμηη  ζζωωήή  ήή  οο  
ππρροοσσδδοοκκώώμμεεννοοςς  ρρυυθθμμόόςς  ααννάάλλωωσσηηςς  ττωωνν  μμεελλλλοοννττιικκώώνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  ωωφφεελλεειιώώνν  πποουυ  εεννσσωωμμααττώώννοοννττααιι  
σσεε  κκάάπποοιιοο  ππεερριιοουυσσιιαακκόό  σσττοοιιχχεείίοο  έέχχοουυνν  μμεεττααββλληηθθεείί,,  οοιι  ααλλλλααγγέέςς  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααιι  λλοογγιισσττιικκάά  ωωςς  
μμεεττααββοολλέέςς  σσεε  λλοογγιισσττιικκέέςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς..  

ΚΚααττάά  ττηηνν  ππώώλληησσηη  εεννσσωωμμάάττωωνν  ππααγγίίωωνν,,  οοιι  δδιιααφφοορρέέςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  ττιιμμήήμμααττοοςς  πποουυ  λλααμμββάάννεεττααιι  κκααιι  ττηηςς  
λλοογγιισσττιικκήήςς  ττοουυςς  ααξξίίααςς  κκααττααχχωωρροούύννττααιι  ωωςς  κκέέρρδδηη  ήή  ζζηημμίίεεςς  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα..  

ΗΗ  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  ττωωνν  εεννσσωωμμάάττωωνν  ππααγγίίωωνν  εελλέέγγχχεεττααιι  γγιιαα  ααπποομμεείίωωσσηη  όότταανν  υυππάάρρχχοουυνν  εεννδδεείίξξεειιςς,,  δδηηλλααδδήή  
γγεεγγοοννόότταα  ήή  ααλλλλααγγέέςς  σσττιιςς  ππεερριισσττάάσσεειιςς  δδεείίχχννοουυνν  όόττιι  ηη  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  ππιιθθααννόόνν  νναα  µµηηνν  εείίννααιι  αανναακκττήήσσιιμμηη..  
ΑΑνν  υυππάάρρχχεειι  ττέέττοοιιαα  έέννδδεειιξξηη  κκααιι  ηη  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  ξξεεππεερρννάά  ττοο  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  αανναακκττήήσσιιμμοο  πποοσσόό,,  τταα  
ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ήή  μμοοννάάδδεεςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ττααμμεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  ααπποομμεειιώώννοοννττααιι  σσττοο  αανναακκττήήσσιιμμοο  
πποοσσόό..  ΤΤοο  αανναακκττήήσσιιμμοο  πποοσσόό  ττωωνν  αακκιιννήήττωωνν,,  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  κκααιι  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  εείίννααιι  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  
μμεεττααξξύύ  ττηηςς  κκααθθααρρήήςς  ττιιμμήήςς  ππωωλλήήσσεεωωςς  ττοουυςς  κκααιι  ττηηςς  ααξξίίααςς  χχρρήήσσηηςς  ττοουυςς..  ΓΓιιαα  ττοονν  υυπποολλοογγιισσμμόό  ττηηςς  ααξξίίααςς  
χχρρήήσσεεωωςς,,  οοιι  ααννααμμεεννόόμμεεννεεςς  μμεελλλλοοννττιικκέέςς  ττααμμεειιαακκέέςς  ρροοέέςς  ππρροοεεξξοοφφλλοούύννττααιι  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  ααξξίίαα  ττοουυςς  
χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  έένναα  ππρροο--φφόόρροουυ  ππρροοεεξξοοφφλληηττιικκόό  εεππιιττόόκκιιοο  πποουυ  αανντταανναακκλλάά  ττιιςς  ττρρέέχχοουυσσεεςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  
ττηηςς  ααγγοορράάςς  γγιιαα  ττηη  δδιιααχχρροοννιικκήή  ααξξίίαα  ττοουυ  χχρρήήμμααττοοςς  κκααιι  ττωωνν  σσυυννααφφώώνν  κκιιννδδύύννωωνν  ππρροοςς  ττοο  ππεερριιοουυσσιιαακκόό  
σσττοοιιχχεείίοο..  

ΌΌτταανν  οοιι  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααξξίίεεςς  ττωωνν  εεννσσωωμμάάττωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  υυππεερρββααίίννοουυνν  ττηηνν  αανναακκττήήσσιιμμηη  ααξξίίαα  ττοουυςς,,  ηη  
δδιιααφφοορράά  ((ααπποομμεείίωωσσηη))  κκααττααχχωωρρεείίττααιι  ααρρχχιικκάά  σσεε  μμεείίωωσσηη  ττοουυ  σσχχηημμααττιισσθθέέννττοοςς  ααπποοθθεεμμααττιικκοούύ  εεύύλλοογγηηςς  
ααξξίίααςς  ((εεάάνν  υυππάάρρχχεειι  γγιιαα  ττοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο  ππάάγγιιοο))  ττοο  οοπποοίίοο  ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  σσεε  λλοογγααρριιαασσμμοούύςς  ττωωνν  ιιδδίίωωνν  
κκεεφφααλλααίίωωνν..  ΚΚάάθθεε  ζζηημμιιάά  ααπποομμεείίωωσσηηςς  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  ππεερράά  ααππόό  ττοο  σσχχηημμααττιισσθθέένν  ααπποοθθεεμμααττιικκόό  γγιιαα  ττοο  
σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ππάάγγιιοο,,  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  άάμμεεσσαα  ωωςς  έέξξοοδδοο  σσττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  χχρρήήσσηηςς..    

33..88  ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  αακκίίννηητταα  

ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  αακκίίννηητταα  εείίννααιι  οοιι  εεππεεννδδύύσσεειιςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  όόλλαα  εεκκεείίνναα  τταα  αακκίίννηητταα  ((σστταα  οοπποοίίαα  
ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  ηη  γγηη,,  τταα  κκττίίρριιαα  ήή  τταα  μμέέρρηη  κκττιιρρίίωωνν))  τταα  οοπποοίίαα  κκααττέέχχοοννττααιι  ((εείίττεε  μμέέσσωω  ααγγοορράάςς  εείίττεε  
μμέέσσωω  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς  μμίίσσθθωωσσηηςς))  ααππόό  ττοονν  όόμμιιλλοο,,  εείίττεε  γγιιαα  νναα  ααπποοκκοομμίίζζεειι  μμιισσθθώώμμαατταα  ααππόό  ττηηνν  
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εεκκμμίίσσθθωωσσήή  ττοουυςς,,  εείίττεε  γγιιαα  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ααξξίίααςς  ττοουυςς  ((εεννίίσσχχυυσσηη  κκεεφφααλλααίίοουυ)),,  εείίττεε  κκααιι  γγιιαα  τταα  δδύύοο,,  κκααιι  
δδεενν  κκααττέέχχοοννττααιι  γγιιαα::    

ØØ  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  σσττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  ήή  σσττηηνν  ππρροομμήήθθεειιαα  υυλλιικκώώνν  //  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ήή  γγιιαα  
δδιιοοιικκηηττιικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς  κκααιι    

ØØ  γγιιαα  ππώώλληησσηη  κκααττάά  ττηηνν  σσυυννήήθθηη  πποορρεείίαα  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  

ΟΟιι  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  αακκίίννηητταα  εεππιιμμεεττρροούύννττααιι  ααρρχχιικκάά  σσττοο  κκόόσσττοοςς  κκττήήσσηηςς  ττοουυςς,,  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  
ττωωνν  εεξξόόδδωωνν  σσυυννααλλλλααγγήήςς..    

ΜΜεεττααγγεεννέέσσττεερραα  ααπποοττιιμμοούύννττααιι  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττοουυςς..  ΗΗ  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  πποουυ  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  σσττιιςς  
οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  ααννττιικκααττοοππττρρίίζζεειι  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ττηηςς  ααγγοορράάςς  κκααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  
ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ..  ΚΚάάθθεε  κκέέρρδδοοςς  ήή  ζζηημμιιάά  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  μμεεττααββοολλήή  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  
σσεε  αακκίίννηητταα  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι..    

ΜΜεεττααφφοορρέέςς  ππρροοςς  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  σσεε  αακκίίννηητταα  γγίίννοοννττααιι  μμόόννοο  όότταανν  υυππάάρρχχεειι  μμεεττααββοολλήή  
σσττηηνν  χχρρήήσσηη  ααυυττώώνν,,  πποουυ  ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  ααππόό  ττοο  ππέέρρααςς  ττηηςς  ιιδδιιοοχχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηηςς  ααππόό  ττοονν  όόμμιιλλοο  ήή  ααππόό  ττοο  
ππέέρρααςς  ττηηςς  κκαατταασσκκεευυήήςς  εεννόόςς  αακκιιννήήττοουυ  ήή  ααππόό  ττηηνν  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  μμίίααςς  λλεειιττοουυρργγιικκήήςς  μμίίσσθθωωσσηηςς  ααππόό  ττρρίίττοο..  

ΜΜεεττααφφοορρέέςς  αακκιιννήήττωωνν  ααππόό  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  σσεε  αακκίίννηητταα  γγίίννοοννττααιι  μμόόννοο  όότταανν  υυππάάρρχχεειι  
μμεεττααββοολλήή  χχρρήήσσηηςς  ααυυττώώνν,,  πποουυ  ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  ιιδδιιοοχχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηηςς  ααππόό  ττοονν  όόμμιιλλοο  
ήή  ττηηνν  κκααττάάττααξξηη  ττοουυςς  ωωςς  κκααττεεχχόόμμεενναα  ππρροοςς  ππώώλληησσηη..  

ΓΓιιαα  ττηηνν  μμεεττααφφοορράά  αακκιιννήήττοουυ  ααππόό  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  σσεε  αακκίίννηητταα  πποουυ  ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  σσττηηνν  
εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  κκααιι  ττοονν  χχααρραακκττηηρριισσμμόό  ττοουυ  ωωςς  ιιδδιιοοχχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννοουυ,,  ττοο  ττεεκκμμααιιρρόόμμεεννοο  κκόόσσττοοςς  ττοουυ  
αακκιιννήήττοουυ  γγιιαα  ττηηνν  μμεεττααγγεεννέέσσττεερρηη  λλοογγιισσττιικκήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη,,  ααπποοττεελλεείί  ηη  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττοουυ  κκααττάά  ττηηνν  
ηημμεερροομμηηννίίαα  ττηηςς  μμεεττααββοολλήήςς  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς..    

ΜΜίίαα  εεππέέννδδυυσσηη  σσεε  αακκίίννηητταα  δδιιααγγρράάφφεεττααιι  ((ααππααλλεείίφφεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ιισσοολλοογγιισσμμόό))  κκααττάά  ττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ήή  όότταανν  
δδεενν  ααννααμμέέννοοννττααιι  μμεελλλλοοννττιικκάά  οοιικκοοννοομμιικκάά  οοφφέέλληη  ααππόό  ττηη  δδιιάάθθεεσσήή  ττηηςς..  

ΤΤαα  κκέέρρδδηη  ήή  ζζηημμίίεεςς  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  ττηηνν  δδιιααγγρρααφφήή  ήή  ττηηνν  δδιιάάθθεεσσηη  ττηηςς  εεππέέννδδυυσσηηςς  σσεε  αακκίίννηητταα,,  
ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  κκααττάά  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ττηηςς  δδιιααγγρρααφφήήςς  ήή  ττηηςς  δδιιάάθθεεσσηηςς..  

33..99  ΜΜηη  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  κκααττεεχχόόμμεενναα  ππρροοςς  ππώώλληησσηη  

ΤΤαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααττεεχχόόμμεενναα  ππρροοςς  ππώώλληησσηη  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  οο  
όόμμιιλλοοςς  σσκκοοππεεύύεειι  νναα  ππωωλλήήσσεειι  μμέέσσαα  σσεε  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  εεννόόςς  έέττοουυςς  ααππόό  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  
χχααρραακκττηηρριισσμμοούύ  ττοουυςς  ωωςς  ““ΚΚααττεεχχόόμμεενναα  ππρροοςς  ππώώλληησσηη””..  ΑΑυυττάά  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοττεελλοούύνν  έένναα  
σσυυσσττααττιικκόό  μμέέρροοςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ,,  μμιιαα  οομμάάδδαα  σσττοοιιχχεείίωωνν  εεννεερργγηηττιικκοούύ  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ήή  έένναα  ααννεεξξάάρρττηηττοο  
μμηη  κκυυκκλλοοφφοορροούύνν  ππάάγγιιοο  σσττοοιιχχεείίοο..    

ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ωωςς  ““ΚΚααττεεχχόόμμεενναα  ππρροοςς  ππώώλληησσηη””  εεππιιμμεεττρροούύννττααιι  
σσττηηνν  χχααμμηηλλόόττεερρηη  ττιιμμήή  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  κκααιι  ττηηςς  εεύύλλοογγηηςς  ααξξίίααςς  μμεειιωωμμέέννηηςς  μμεε  τταα  έέξξοοδδαα  πποουυ  
ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  θθαα  κκλληηθθεείί  νναα  κκααττααββάάλλλλεειι  γγιιαα  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ππώώλληησσηηςς  κκααιι  δδεενν  υυππόόκκεειιννττααιι  σσεε  
ααπποοσσββέέσσεειιςς..  ΤΤοο  κκέέρρδδοοςς  ήή  ηη  ζζηημμιιάά  ααππόό  ττηηνν  ππώώλληησσηη  ήή  ττηηνν  ααννααππρροοσσααρρμμοογγήή  ττωωνν  ««ΚΚααττεεχχόόμμεεννωωνν  ππρροοςς  
ππώώλληησσηη»»  ππααγγίίωωνν  ααππεειικκοοννίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΑΑπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ΧΧρρήήσσηηςς  σστταα  κκοοννδδύύλλιιαα  ««ΛΛοοιιππάά  
ΈΈσσοοδδαα»»  ήή  ««ΛΛοοιιππάά  ΈΈξξοοδδαα»»  ααννττίίσσττοοιιχχαα..  

33..1100  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

ΤΤαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  ττααξξιιννοομμοούύννττααιι  σσττιιςς  ππααρραακκάάττωω  κκααττηηγγοορρίίεεςς  
ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν::    

ØØ  δδάάννεειιαα  κκααιι  ααππααιιττήήσσεειιςς,,    
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ØØ  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  μμέέσσωω  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν,,    
ØØ  δδιιααθθέέσσιιμμαα  ππρροοςς  ππώώλληησσηη  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα,,  κκααιι    
ØØ  εεππεεννδδύύσσεειιςς  δδιιαακκρρααττοούύμμεεννεεςς  μμέέχχρριι  ττηη  λλήήξξηη..    

ΤΤαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  δδιιααχχωωρρίίζζοοννττααιι  σσεε  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ααππόό  ττηηνν  
δδιιοοίίκκηησσηη  ααννάάλλοογγαα  μμεε  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυςς  κκααιι  ττοονν  σσκκοοππόό  γγιιαα  ττοονν  οοπποοίίοο  ααπποοκκττοούύννττααιι..    

ΗΗ  κκααττηηγγοορρίίαα  σσττηηνν  οοπποοίίαα  κκααττααττάάσσσσεεττααιι  κκάάθθεε  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκόό  μμέέσσοο  δδιιααφφοορροοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττιιςς  
υυππόόλλοοιιππεεςς  κκααθθώώςς  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  κκααττααχχωωρρηηθθεείί,,  ιισσχχύύοουυνν  δδιιααφφοορρεεττιικκοοίί  
κκααννόόννεεςς  όόσσοονν  ααφφοορράά  σσττηηνν  ααπποοττίίμμηησσηη  ττοουυ  ααλλλλάά  κκααιι  σσττοονν  ττρρόόπποο  ααννααγγννώώρριισσηηςς  κκάάθθεε  ππρροοσσδδιιοορριιζζόόμμεεννοουυ  
ααπποοττεελλέέσσμμααττοοςς  εείίττεε  σσττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  εείίττεε  ααππεευυθθεείίααςς  σστταα  ΊΊδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα..    

ΤΤαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  ττηηςς  
ηημμεερροομμηηννίίααςς  ττηηςς  εεμμπποορριικκήήςς  σσυυννααλλλλααγγήήςς..  

33..1100..11  ΔΔιιαακκρρααττοούύμμεεννεεςς  μμέέχχρριι  ττηηνν  λλήήξξηη  εεππεεννδδύύσσεειιςς  

ΟΟιι  δδιιαακκρρααττοούύμμεεννεεςς  μμέέχχρριι  ττηηνν  λλήήξξηη  εεππεεννδδύύσσεειιςς  εείίννααιι  μμηη  ππααρράάγγωωγγαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  μμεε  
κκααθθοορριισσμμέέννεεςς  ήή  ππρροοσσδδιιοορριιζζόόμμεεννεεςς  ππλληηρρωωμμέέςς  κκααιι  κκααθθοορριισσμμέέννηη  λλήήξξηη..  ΤΤαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  
χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  σσαανν  δδιιαακκρρααττοούύμμεεννεεςς  μμέέχχρριι  ττηηνν  λλήήξξηη  εεππεεννδδύύσσεειιςς  εεφφόόσσοονν  ηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  έέχχεειι  ττηηνν  
ππρρόόθθεεσσηη  κκααιι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  τταα  δδιιαακκρρααττήήσσεειι  μμέέχχρριι  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυςς..    

ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  ααννααγγννώώρριισσηη,,  οοιι  εεππεεννδδύύσσεειιςς  πποουυ  εεμμππίίππττοουυνν  σσττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ααυυττήή,,  ααπποοττιιμμώώννττααιι  σσττοο  
ααννααππόόσσββεεσσττοο  κκόόσσττοοςς  ββάάσσεειι  ττηηςς  μμεεθθόόδδοουυ  ττοουυ  ππρρααγγμμααττιικκοούύ  εεππιιττοοκκίίοουυ..  ΤΤοο  ααννααππόόσσββεεσσττοο  κκόόσσττοοςς  εείίννααιι  
ττοο  πποοσσόό  σσττοο  οοπποοίίοο  ααρρχχιικκάά  εεππιιμμεεττρρήήθθηηκκεε  ττοο  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκόό  ππεερριιοουυσσιιαακκόό  σσττοοιιχχεείίοο  ήή  ηη  
χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήή  υυπποοχχρρέέωωσσηη  μμεεττάά  ττηηνν  ααφφααίίρρεεσσηη  ττωωνν  ααπποοππλληηρρωωμμώώνν  κκεεφφααλλααίίοουυ,,  ππλλέέοονν  ήή  μμεείίοονν  ττηη  
σσυυσσσσωωρρεευυμμέέννηη  ααππόόσσββεεσσηη  κκάάθθεε  δδιιααφφοορράάςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  ααρρχχιικκοούύ  ααυυττοούύ  πποοσσοούύ  κκααιι  ττοουυ  κκααττααββλληηττέέοουυ  
σσττηη  λλήήξξηη  πποοσσοούύ  υυπποολλοογγιιζζόόμμεεννηη  μμεε  ττηη  μμέέθθοοδδοο  ττοουυ  ππρρααγγμμααττιικκοούύ  εεππιιττοοκκίίοουυ,,  κκααιι  μμεεττάά  ττηηνν  ααφφααίίρρεεσσηη  
κκάάθθεε  υυπποοττίίμμηησσηηςς..  ΣΣττοονν  υυπποολλοογγιισσμμόό  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  όόλλεεςς  οοιι  ααμμοοιιββέέςς  κκααιι  οοιι  μμοοννάάδδεεςς  πποουυ  
κκααττααββλλήήθθηηκκαανν  ήή  εελλήήφφθθηησσαανν  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  σσυυμμββααλλλλόόμμεεννωωνν  πποουυ  ααπποοττεελλοούύνν  ααννααππόόσσππαασσττοο  μμέέρροοςς  ττοουυ  
ππρρααγγμμααττιικκοούύ  εεππιιττοοκκίίοουυ  τταα  κκόόσσττηη  σσυυννααλλλλααγγήήςς  κκααιι  κκάάθθεε  εεππααύύξξηησσηη  ήή  έέκκππττωωσσηη..  

ΕΕππιιππλλέέοονν,,  εεάάνν  υυππάάρρχχοουυνν  ααννττιικκεειιμμεεννιικκάά  ττεεκκμμήήρριιαα  όόττιι  ττοο  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  έέχχεειι  υυπποοσσττεείί  
μμεείίωωσσηη  ττηηςς  ααξξίίααςς  ττοουυ,,  ττόόττεε  ηη  εεππέέννδδυυσσηη  ααπποοττιιμμάάττααιι  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  ααξξίίαα  ττωωνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν  
ττααμμιιαακκώώνν  ρροοώώνν  ττηηςς  κκααιι  κκάάθθεε  δδιιααφφοορράά  μμεε  ττηηνν  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  ττηηςς  εεππέέννδδυυσσηηςς  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  σστταα  
ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ωωςς  ζζηημμίίαα..  

33..1100..22  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ΠΠεερριιοουυσσιιαακκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ααπποοττιιμμώώμμεενναα  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  μμέέσσωω  ττωωνν  
ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν    

ΤΤαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ααπποοττιιμμώώμμεενναα  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  μμέέσσωω  ττωωνν  
ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  εείίννααιι  κκααττεεχχόόμμεενναα  κκυυρρίίωωςς  γγιιαα  
εεμμπποορριικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς  κκααιι  ππρροοσσδδιιοορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  όόμμιιλλοο  ωωςς  ααπποοττιιμμώώμμεενναα  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  μμέέσσωω  
ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  κκααττάά  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  ττοουυςς  ααννααγγννώώρριισσηη..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  τταα  ππααρράάγγωωγγαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  
σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  δδεενν  ππλληηρροούύνν  τταα  κκρριιττήήρριιαα  γγιιαα  λλοογγιισσττιικκήή  ααννττιισσττάάθθμμιισσηηςς    ττααξξιιννοομμοούύννττααιι  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  
κκααττηηγγοορρίίαα..    

ΤΤαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσ’’  ααυυττήήνν  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  
ααπποοττιιμμώώννττααιι  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  μμέέσσωω  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  κκααιι  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  ααννααττααξξιιννοομμηηθθοούύνν  σσεε  
άάλλλληη  κκααττηηγγοορρίίαα..  

ΤΤαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  έέχχεειι  ττααξξιιννοομμήήσσεειι  οο  όόμμιιλλοοςς  σσεε  ααυυττήή  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  
ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  μμεεττοοχχέέςς  εειισσηηγγμμέέννεεςς  σσττοο  ΧΧρρηημμααττιισσττήήρριιοο  ΑΑθθηηννώώνν  κκααιι  ΚΚύύππρροουυ  κκααθθώώςς  κκααιι  μμεερρίίδδιιαα  
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ααμμοοιιββααίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν..  

33..1100..33  ΔΔάάννεειιαα  κκααιι  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  

ΤΤαα  δδάάννεειιαα  κκααιι  οοιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  εείίννααιι  μμηη  ππααρράάγγωωγγαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  μμεε  
σσττααθθεερρέέςς  κκααιι  ππρροοσσδδιιοορριισσμμέέννεεςς  κκααττααββοολλέέςς  κκααιι  τταα  οοπποοίίαα  δδεενν  έέχχοουυνν  χχρρηημμααττιισσττηηρριιαακκήή  ττιιμμήή  σσεε  εεννεερργγόό  
ααγγοορράά..  ΔΔηημμιιοουυρργγοούύννττααιι  όότταανν  οο  όόμμιιλλοοςς  ππααρρέέχχεειι  χχρρήήμμαατταα,,  ππρροοϊϊόόνντταα  ήή  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ααππεευυθθεείίααςς  σσεε  έένναανν  
οοφφεειιλλέέττηη  χχωωρρίίςς  ππρρόόθθεεσσηη  εεμμπποορριικκήήςς  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς..    

ΤΤαα  δδάάννεειιαα  κκααιι  οοιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  ααπποοττιιμμώώννττααιι  σσττοο  ααννααππόόσσββεεσσττοο  κκόόσσττοοςς  ββάάσσεειι  ττηηςς  μμεεθθόόδδοουυ  ττοουυ  
ππρρααγγμμααττιικκοούύ  εεππιιττοοκκίίοουυ  μμεείίοονν  κκάάθθεε  ππρρόόββλλεεψψηη  γγιιαα  ααπποομμεείίωωσσηη..  ΚΚάάθθεε  μμεεττααββοολλήή  σσττηηνν  ααξξίίαα  ττωωνν  
δδααννεείίωωνν  κκααιι  ααππααιιττήήσσεεωωνν  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  όότταανν  τταα  δδάάννεειιαα  κκααιι  οοιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  
δδιιααγγρράάφφοοννττααιι  ήή  υυφφίίσσττααννττααιι  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  ααξξίίααςς  ττοουυςς  κκααθθώώςς  κκααιι  κκααττάά  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  μμεεθθόόδδοουυ  ττοουυ  
ππρρααγγμμααττιικκοούύ  εεππιιττοοκκίίοουυ..    

ΓΓιιαα  οορριισσμμέέννεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  έέλλεεγγχχοοςς  γγιιαα  ττυυχχόόνν  ααπποομμεείίωωσσηη  ττοουυςς  ααννάά  μμεεμμοοννωωμμέέννηη  
ααππααίίττηησσηη  ((γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα  γγιιαα  κκάάθθεε  ππεελλάάττηη  ξξεεχχωωρριισσττάά))  σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  όόπποουυ  ηη  εείίσσππρρααξξηη  ττηηςς  
ααππααίίττηησσηηςς  έέχχεειι  χχααρραακκττηηρριισσθθεείί  εεκκππρρόόθθεεσσμμηη  κκααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  ήή  
σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  όόπποουυ  ααννττιικκεειιμμεεννιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  υυπποοδδεειικκννύύοουυνν  ττηηνν  ααννάάγγκκηη  γγιιαα  ααπποομμεείίωωσσηη  ττοουυςς..  ΟΟιι  
λλοοιιππέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  οομμααδδοοπποοιιοούύννττααιι  κκααιι  εελλέέγγχχοοννττααιι  γγιιαα  ττυυχχόόνν  ααπποομμεείίωωσσηη  ττοουυςς  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττοουυςς..  ΗΗ  
οομμααδδοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  γγίίννεεττααιι  μμεε  ββάάσσηη  κκάάπποοιιαα  κκοοιιννάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ππιισσττωωττιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  
πποουυ  ττιιςς  χχααρραακκττηηρρίίζζοουυνν..    

ΟΟιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  τταα  δδάάννεειιαα  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σστταα  κκυυκκλλοοφφοορροούύνντταα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα,,  εεκκττόόςς  
ααυυττώώνν  πποουυ  λλήήγγοουυνν  μμεεττάά  ττηηνν  ππάάρροοδδοο  δδώώδδεεκκαα  μμηηννώώνν  ααππόό  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ..  ΑΑυυττάά  
χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  σσαανν  μμηη  κκυυκκλλοοφφοορροούύνντταα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα..  ΣΣττοονν  ιισσοολλοογγιισσμμόό  ττααξξιιννοομμοούύννττααιι  σσαανν  
εεμμπποορριικκέέςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  ααπποοττεελλοούύνν  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  μμέέρροοςς  ττωωνν  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  
ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  οομμίίλλοουυ..  

33..1100..44  ΔΔιιααθθέέσσιιμμαα  ππρροοςς  ππώώλληησσηη  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

ΤΤαα  δδιιααθθέέσσιιμμαα  ππρροοςς  ππώώλληησσηη  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  μμηη  ππααρράάγγωωγγαα  
χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  τταα  οοπποοίίαα  ττααξξιιννοομμοούύννττααιι  σσαανν  δδιιααθθέέσσιιμμαα  ππρροοςς  ππώώλληησσηη  ήή  δδεενν  ππλληηρροούύνν  τταα  
κκρριιττήήρριιαα  νναα  ττααξξιιννοομμηηθθοούύνν  σσεε  άάλλλλεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν..  ΌΌλλαα  τταα  
χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  εεννττάάσσσσοοννττααιι  σσττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ααυυττήήνν  ααπποοττιιμμώώννττααιι  σσττηηνν  
εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα,,  εεφφόόσσοονν  ααυυττήή  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοσσδδιιοορριισσττεείί  ααξξιιόόππιισστταα,,  μμεε  ττιιςς  μμεεττααββοολλέέςς  σσττηηνν  ααξξίίαα  ττοουυςς  νναα  
ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σστταα  ίίδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα,,  μμεεττάά  ααππόό  ττοονν  υυπποολλοογγιισσμμόό  κκάάθθεε  εεππίίδδρραασσηηςς  ααππόό  φφόόρροουυςς..  

ΚΚααττάά  ττηηνν  ππώώλληησσηη  ήή  ττηηνν  ααπποομμεείίωωσσηη  ττωωνν  δδιιααθθέέσσιιμμωωνν  ππρροοςς  ππώώλληησσηη  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν,,  τταα  
σσωωρρεευυττιικκάά  κκέέρρδδηη  ήή  ζζηημμιιέέςς  πποουυ  εείίχχαανν  ααννααγγννωωρριισσττεείί  σστταα  ίίδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  
κκααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν..  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμόόννιιμμηηςς  ααπποομμεείίωωσσηηςς,,  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  σσωωρρεευυττιικκώώνν  ζζηημμιιώώνν  πποουυ  μμεεττααφφέέρρεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  
κκααθθααρρήή  θθέέσσηη  κκααιι  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  σσυυννίίσσττααττααιι  σσττηηνν  δδιιααφφοορράά  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  ααξξίίααςς  
κκττήήσσηηςς  κκααιι  ττηηςς  εεύύλλοογγηηςς  ααξξίίααςς....    

ΟΟιι  ζζηημμίίεεςς  ααπποομμεείίωωσσηηςς  πποουυ  εείίχχαανν  ααννααγγννωωρριισσττεείί  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  γγιιαα  εεππέέννδδυυσσηη  σσεε  σσυυμμμμεεττοοχχιικκόό  
ττίίττλλοο  κκαατταατταασσσσόόμμεεννοο  ωωςς  δδιιααθθέέσσιιμμοο  ππρροοςς  ππώώλληησσηη  δδεενν  αανναασσττρρέέφφοοννττααιι  μμέέσσωω  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν..    

ΟΟιι  ζζηημμιιέέςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ααννααγγννωωρριισσττεείί  σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννωωνν  ππεερριιόόδδωωνν  κκααιι  οοιι  
οοπποοίίεεςς  ππρροοέέρρχχοονντταανν  ααππόό  ααπποομμεείίωωσσηη  χχρρεεωωσσττιικκώώνν  ττίίττλλωωνν  αανναασσττρρέέφφοοννττααιι  μμέέσσωω  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν,,  
εεάάνν  ηη  ααύύξξηησσηη  ((αανναασσττρροοφφήή  ααπποομμεείίωωσσηηςς))  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  γγεεγγοοννόότταα  πποουυ  σσυυννέέββηησσαανν  μμεεττάά  ττηηνν  
ααννααγγννώώρριισσηη  ττηηςς  ααπποομμεείίωωσσηηςς  σσττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν..  
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ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  δδεενν  έέχχεειι  ττααξξιιννοομμήήσσεειι  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  σσεε  ααυυττήή  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ..  

33..1100..55  ΕΕύύλλοογγηη  ΑΑξξίίαα  

ΗΗ  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  πποουυ  υυφφίίσσττααννττααιι  σσεε  μμίίαα  εεννεερργγόό  ααγγοορράά  ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  
ααννααφφοορράά  σσεε  χχρρηημμααττιισσττηηρριιαακκέέςς  ττιιμμέέςς  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ..  ΕΕάάνν  ηη  ααγγοορράά  γγιιαα  μμίίαα  
εεππέέννδδυυσσηη  δδεενν  εείίννααιι  εεννεερργγόόςς  ηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεειι  ττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  ττεεχχννιικκέέςς  
ααπποοττίίμμηησσηηςς..  ΟΟ  σσκκοοππόόςς  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  μμιιααςς  ττεεχχννιικκήήςς  ααπποοττίίμμηησσηηςς  εείίννααιι  οο  κκααθθοορριισσμμόόςς  ττηηςς  ττιιμμήήςς  
σσυυννααλλλλααγγήήςς  πποουυ  θθαα  ππρροοέέκκυυππττεε  κκααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  εεππιιμμέέττρρηησσηηςς  γγιιαα  μμιιαα  σσυυννααλλλλααγγήή  σσεε  κκααθθααρράά  
εεμμπποορριικκήή  ββάάσσηη  ππααρραακκιιννοούύμμεεννηη  ααππόό  σσυυννήήθθεειιςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς..  ΣΣττιιςς  ττεεχχννιικκέέςς  
ααπποοττίίμμηησσηηςς  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  ηη  χχρρήήσσηη  ππρρόόσσφφααττωωνν  σσυυννααλλλλααγγώώνν  σσεε  κκααθθααρράά  εεμμπποορριικκήή  
ββάάσσηη,,  ηη  ααννααφφοορράά  σσττηηνν  ττρρέέχχοουυσσαα  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  εεννόόςς  οουυσσιιωωδδώώςς  σσυυννααφφοούύςς  μμέέσσοουυ  κκααιι  ηη  ααννάάλλυυσσηη  ττωωνν  
ππρροοεεξξοοφφλληημμέέννωωνν  ττααμμιιαακκώώνν  ρροοώώνν  ττοουυ..  

33..1111  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

ΟΟιι  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττρρααππεεζζιικκάά  δδάάννεειιαα  κκααιι  
λλοογγααρριιαασσμμοούύςς  υυππεερρααννααλλήήψψεεωωςς  ((oovveerrddrraafftt)),,  εεμμπποορριικκέέςς  κκααιι  άάλλλλοουυ  εείίδδοουυςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  κκααιι  
χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκέέςς  μμιισσθθώώσσεειιςς..  

33..1111..11  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ((εεκκττόόςς  δδααννεείίωωνν))  

ΟΟιι  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  όότταανν  οο  όόμμιιλλοοςς  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσεε  μμίίαα  σσυυμμββααττιικκήή  
σσυυμμφφωωννίίαα  ττοουυ  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκοούύ  μμέέσσοουυ  κκααιι  δδιιααγγρράάφφοοννττααιι  όότταανν  οο  όόμμιιλλοοςς  ααππααλλλλάάσσσσεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  
υυπποοχχρρέέωωσσηη  ήή  ααυυττήή  αακκυυρρώώννεεττααιι  ήή  λλήήγγεειι..  

ΟΟιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααππόό  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκέέςς  μμιισσθθώώσσεειιςς  ααπποοττιιμμώώννττααιι  σσττηηνν  ααρρχχιικκήή  ααξξίίαα  μμεείίοονν  ττοο  πποοσσόό  
ττοουυ  κκεεφφααλλααίίοουυ  ττωωνν  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  εεξξοοφφλλήήσσεεωωνν  εεννώώ  οοιι  ττόόκκοοιι  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ωωςς  έέξξοοδδοο  σσττοο  
κκοοννδδύύλλιι  ττωωνν  ««ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  εεξξόόδδωωνν»»  σσττηηνν  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΑΑπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ΧΧρρήήσσηηςς..  

ΟΟιι  εεμμπποορριικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ααρρχχιικκώώςς  σσττηηνν  οοννοομμαασσττιικκήή  ττοουυςς  ααξξίίαα  κκααιι  αακκοολλοούύθθωωςς  
ααπποοττιιμμώώννττααιι  σσττοο  ααννααππόόσσββεεσσττοο  κκόόσσττοοςς..  

ΤΤαα  κκέέρρδδηη  κκααιι  οοιι  ζζηημμιιέέςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΑΑπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  όότταανν  οοιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  
δδιιααγγρράάφφοοννττααιι  κκααθθώώςς  κκααιι  κκααττάά  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  μμεεθθόόδδοουυ  ττοουυ  ππρρααγγμμααττιικκοούύ  εεππιιττοοκκίίοουυ..    

ΤΤαα  μμεερρίίσσμμαατταα  σσττοουυςς  μμεεττόόχχοουυςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττοο  κκοοννδδύύλλιι  ««ΜΜεερρίίσσμμαατταα  ΠΠλληηρρωωττέέαα»»,,  όότταανν  ααυυττάά  
εεγγκκρρίίννοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττωωνν  ΜΜεεττόόχχωωνν..    

33..1111..22  ΔΔάάννεειιαα  

ΤΤαα  ττρρααππεεζζιικκάά  δδάάννεειιαα  ππααρρέέχχοουυνν  μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμηη  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ττωωνν  λλεειιττοουυρργγιιώώνν  ττοουυ  οομμίίλλοουυ..  ΌΌλλαα  
τταα  δδάάννεειιαα  ααρρχχιικκώώςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττοο  κκόόσσττοοςς,,  πποουυ  εείίννααιι  ηη  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττοουυ  ααννττααλλλλάάγγμμααττοοςς  πποουυ  
λλααμμββάάννεεττααιι,,  εεκκττόόςς  ττωωνν  άάμμεεσσωωνν  εεξξόόδδωωνν  έέκκδδοοσσηηςς  ττοουυςς..    

33..1122  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

33..1122..11  ΑΑρρχχιικκήή  ααννααγγννώώρριισσηη  

ΤΤαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  οοιι  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  
κκααττααχχωωρροούύννττααιι  σσττοονν  ΙΙσσοολλοογγιισσμμόό  ττοουυ  οομμίίλλοουυ,,  ααππόό  ττηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ  οο  όόμμιιλλοοςς  κκααθθίίσσττααττααιι  έένναα  μμέέρροοςς  εεκκ  
ττωωνν  σσυυμμββααλλλλοομμέέννωωνν  ττοουυ  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκοούύ  μμέέσσοουυ..    

ΤΤαα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  μμέέσσαα  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  ααπποοττεελλοούύννττααιι  ααππόό    
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ØØ  κκααττααθθέέσσεειιςς  όόψψεεωωςς  κκααιι  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  
ØØ  ααππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  
ØØ  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  
ØØ  ττρρααππεεζζιικκάά  δδάάννεειιαα  
ØØ  κκοοιιννέέςς  μμεεττοοχχέέςς  

33..1122..22  ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη  κκααιι  ααπποοττίίμμηησσηη  

33..1122..22..11  ΤΤααμμεειιαακκάά  ιισσοοδδύύννααμμαα  

ΤΤαα  δδιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ιισσοοδδύύννααμμαα  δδιιααθθεεσσίίμμωωνν  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  τταα  μμεεττρρηηττάά  σσττηηνν  ττρράάππεεζζαα  κκααιι  σσττοο  ττααμμεείίοο  
κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  ττιιςς  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμεεςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  υυψψηηλλήήςς  ρρεευυσσττόόττηηττααςς  όόππωωςς  rreeppooss  κκααιι  ττρρααππεεζζιικκέέςς  
κκααττααθθέέσσεειιςς  μμεε  ηημμεερροομμηηννίίαα  λλήήξξηηςς  μμιικκρρόόττεερρηη  ττωωνν  ττρριιώώνν  μμηηννώώνν..    

ΓΓιιαα  ττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  ττηηςς  ΚΚααττάάσστταασσηηςς  ΤΤααμμεειιαακκώώνν  ΡΡοοώώνν,,  τταα  ττααμμεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ιισσοοδδύύννααμμαα  
ααπποοττεελλοούύννττααιι  ααππόό  ττααμμεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ττααμμεειιαακκάά  ιισσοοδδύύννααμμαα  όόππωωςς  ππρροοσσδδιιοορρίίσσττηηκκαανν  ααννωωττέέρρωω,,  
χχωωρρίίςς  νναα  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  τταα  εεκκκκρρεεμμήή  υυππόόλλοοιιππαα  ττωωνν  ττρρααππεεζζιικκώώνν  υυππεερρααννααλλήήψψεεωωνν  ((bbaannkk  oovveerrddrraaffttss))..  

33..1122..22..22  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  

ΟΟιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ααρρχχιικκάά  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττοουυςς  κκααιι  
μμεεττααγγεεννέέσσττεερραα  εεππιιμμεεττρροούύννττααιι  σσττοο  ααννααππόόσσββεεσσττοο  κκόόσσττοοςς  μμεε  ττηηνν  μμέέθθοοδδοο  ττοουυ  ππρρααγγμμααττιικκοούύ  εεππιιττοοκκίίοουυ..  

ΚΚααττάάλλλληηλλεεςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς  γγιιαα  εεκκττιιμμώώμμεενναα  μμηη  αανναακκττήήσσιιμμαα  πποοσσάά  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  
χχρρήήσσεεωωςς  όότταανν  υυππάάρρχχεειι  ααννττιικκεειιμμεεννιικκήή  ααππόόδδεειιξξηη  όόττιι  ττοο  ππεερριιοουυσσιιαακκόό  σσττοοιιχχεείίοο  έέχχεειι  ααπποομμεειιωωθθεείί..  ΗΗ  
ααννααγγννωωρριιζζόόμμεεννηη  ππρρόόββλλεεψψηη  εεππιιμμεεττρράάττααιι  ωωςς  ηη  δδιιααφφοορράά  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ττοουυ  
ππεερριιοουυσσιιαακκοούύ  σσττοοιιχχεείίοουυ  κκααιι  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  εεκκττιιμμώώμμεεννωωνν  μμεελλλλοοννττιικκώώνν  ττααμμιιαακκώώνν  ρροοώώνν  
ππρροοεεξξοοφφλληημμέέννωωνν  μμεε  ττοο  ππρρααγγμμααττιικκόό  εεππιιττόόκκιιοο  πποουυ  ίίσσχχυυεε  κκααττάά  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  ααννααγγννώώρριισσηη..    

33..1122..22..33  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  

ΟΟιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααππόό  εεμμπποορριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ααρρχχιικκάά  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττοουυςς  κκααιι  
μμεεττααγγεεννέέσσττεερραα  εεππιιμμεεττρροούύννττααιι  σσττοο  ααννααππόόσσββεεσσττοο  κκόόσσττοοςς  μμεε  ττηηνν  μμέέθθοοδδοο  ττοουυ  ππρρααγγμμααττιικκοούύ  εεππιιττοοκκίίοουυ..  

33..1122..22..44  ΤΤρρααππεεζζιικκάά  δδάάννεειιαα  

ΤΤαα  ττρρααππεεζζιικκάά  δδάάννεειιαα  ππααρρέέχχοουυνν  μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμηη  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ττωωνν  λλεειιττοουυρργγιιώώνν  ττοουυ  οομμίίλλοουυ..  ΌΌλλαα  
τταα  δδάάννεειιαα  ααρρχχιικκώώςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττοο  κκόόσσττοοςς,,  πποουυ  εείίννααιι  ηη  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττοουυ  ααννττααλλλλάάγγμμααττοοςς  πποουυ  
λλααμμββάάννεεττααιι,,  εεκκττόόςς  ττωωνν  άάμμεεσσωωνν  εεξξόόδδωωνν  έέκκδδοοσσηηςς  ττοουυςς..    

ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  ααννααγγννώώρριισσηη,,  τταα  δδάάννεειιαα  ααπποοττιιμμώώννττααιι  σσττοο  ααννααππόόσσββεεσσττοο  κκόόσσττοοςς  ββάάσσεειι  ττηηςς  μμεεθθόόδδοουυ  
ττοουυ  ππρρααγγμμααττιικκοούύ  εεππιιττοοκκίίοουυ  κκααιι  κκάάθθεε  δδιιααφφοορράά  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  κκααττάά  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  
ττοουυ  δδααννεειισσμμοούύ..  

33..1122..22..55  ΚΚοοιιννέέςς  μμεεττοοχχέέςς  

ΤΤοο  μμεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  πποουυ  εεκκδδίίδδεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  εεττααιιρρίίαα  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  μμεε  ττοο  ππρροοϊϊόόνν  ττηηςς  εείίσσππρρααξξηηςς  
μμεειιωωμμέέννοο  μμεε  τταα  άάμμεεσσαα  κκόόσσττηη  ττηηςς  έέκκδδοοσσηηςς,,  μμεεττάά  ττοονν  υυπποολλοογγιισσμμόό  ττοουυ  φφόόρροουυ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  πποουυ  
ααννααλλοογγεείί  σσεε  ααυυττάά..  

ΌΌτταανν  οο  όόμμιιλλοοςς  ααπποοκκττάά  δδιικκοούύςς  ττοουυ  σσυυμμμμεεττοοχχιικκοούύςς  ττίίττλλοουυςς,,  οοιι  ττίίττλλοοιι  ααυυττοοίί  ((οοιι  ««ίίδδιιεεςς  μμεεττοοχχέέςς»»))  
ααφφααιιρροούύννττααιι  ααππόό  τταα  ίίδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα..  ΚΚααττάά  ττηηνν  ααγγοορράά,,  ππώώλληησσηη,,  έέκκδδοοσσηη,,  ήή  αακκύύρρωωσσηη  ιιδδίίωωνν  
σσυυμμμμεεττοοχχιικκώώνν  ττίίττλλωωνν  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  οοννττόόττηηττααςς  δδεενν  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  κκααννέένναα  κκέέρρδδοοςς  ήή  ζζηημμίίαα  σστταα  
ααπποοττεελλέέσσμμαατταα..  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

2244  

 

33..1133  ΑΑπποοθθέέμμαατταα  

ΤΤαα  ααπποοθθέέμμαατταα  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ππρρώώττεεςς  ύύλλεεςς,,  υυλλιικκάά,,  κκααιι  άάλλλλαα  ααγγααθθάά  πποουυ  ααπποοκκττήήθθηηκκαανν  μμεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  
μμεελλλλοοννττιικκήή  ππώώλληησσήή  ττοουυςς..  

ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  ττωωνν  ααπποοθθεεμμάάττωωνν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  ττηηνν  μμέέθθοοδδοο  ττοουυ  μμέέσσοουυ  σσττααθθμμιικκοούύ,,  κκααιι  
ππεερριιλλααμμββάάννεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  δδααππάάννεεςς  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  γγιιαα  νναα  φφθθάάσσοουυνν  τταα  ααπποοθθέέμμαατταα  σσττηηνν  
ππααρροούύσσαα  θθέέσσηη  κκααιι  κκααττάάσστταασσηη  κκααιι  οοιι  οοπποοίίεεςς  εείίννααιι  άάμμεεσσαα  ααπποοδδοοττέέεεςς  σσττηηνν  ππααρρααγγωωγγιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  
κκααθθώώςς  κκααιι  έένναα  μμέέρροοςς  γγεεννιικκώώνν  εεξξόόδδωωνν  πποουυ  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή..  

ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  ττωωνν  ααπποοθθεεμμάάττωωνν  δδεενν  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκέέςς  δδααππάάννεεςς..    

ΚΚααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ,,  τταα  ααπποοθθέέμμαατταα  ααππεειικκοοννίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  χχααμμηηλλόόττεερρηη  ττιιμμήή  μμεεττααξξύύ  
κκόόσσττοουυςς  κκττήήσσηηςς  κκααιι  κκααθθααρρήήςς  ρρεευυσσττοοπποοιιήήσσιιμμηηςς  ααξξίίααςς..    

ΗΗ  κκααθθααρρήή  ρρεευυσσττοοπποοιιήήσσιιμμηη  ααξξίίαα  εείίννααιι  ηη  εεκκττιιμμώώμμεεννηη  ττιιμμήή  ππώώλληησσηηςς  κκααττάά  ττηη  σσυυννήήθθηη  ρροοήή  ττωωνν  
δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  μμεείίοονν  ττοο  εεκκττιιμμώώμμεεννοο  κκόόσσττοοςς  πποουυ  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίοο  γγιιαα  νναα  
ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  ηη  ππώώλληησσηη..  

33..1144  ΛΛοογγιισσττιικκήή  ΦΦόόρροουυ  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  

33..1144..11  ΤΤρρέέχχοουυσσαα  ΦΦοορροολλοογγίίαα  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  

ΗΗ  ττρρέέχχοουυσσαα  φφοορροολλοογγιικκήή  ααππααίίττηησσηη//υυπποοχχρρέέωωσσηη  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  εεκκεείίννεεςς  ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ήή  ααππααιιττήήσσεειιςς  
ααππόό  ττιιςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααρρχχέέςς  πποουυ  εείίννααιι  σσχχεεττιιζζόόμμεεννεεςς  μμεε  ττηηνν  ττρρέέχχοουυσσαα  ήή  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς  
ααννααφφοορράάςς  κκααιι  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  κκααττααββλληηθθεείί  μμέέχχρριι  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ..  ΥΥπποολλοογγίίζζοοννττααιι  
σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  φφοορροολλοογγιικκοούύςς  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  κκααιι  ττοουυςς  φφοορροολλοογγιικκοούύςς  ννόόμμοουυςς  πποουυ  ιισσχχύύοουυνν  κκααιι  ββάάσσεειι  
ττωωνν  φφοορροολλοογγηηττέέωωνν  κκεερρδδώώνν  κκάάθθεε  χχρρήήσσηηςς..  ΌΌλλεεςς  οοιι  μμεεττααββοολλέέςς  σσττιιςς  ττρρέέχχοουυσσεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  
ήή  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσαανν  φφοορροολλοογγιικκόό  έέξξοοδδοο  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα..    

33..1144..22  ΑΑννααββααλλλλόόμμεεννηη  ΦΦοορροολλοογγίίαα  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  

ΗΗ  ααννααββααλλλλόόμμεεννηη  φφοορροολλοογγίίαα  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  μμέέθθοοδδοο  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  πποουυ  εεσσττιιάάζζεειι  
σσττιιςς  ππρροοσσωωρριιννέέςς  δδιιααφφοορρέέςς..  ΑΑυυττήή  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ττηηνν  σσύύγγκκρριισσηη  ττηηςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  
κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττωωνν  εεννοοπποοιιηημμέέννωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  μμεε  ττιιςς  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ττοουυςς  
ββάάσσεειιςς..  

ΟΟιι  ααννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττοονν  ββααθθμμόό  πποουυ  εείίννααιι  ππιιθθααννόό  όόττιι  θθαα  
ααννττιισσττααθθμμιισσττοούύνν  έέννααννττιι  ττηηςς  μμεελλλλοοννττιικκήήςς  φφοορροολλοογγίίααςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς..  

ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  μμίίαα  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  μμηη  ααννααγγννωωρριισσμμέέννηη  ααννααββααλλλλόόμμεεννηη  φφοορροολλοογγιικκήή  ααππααίίττηησσηη  
κκααττάά  ττηηνν  έέκκτταασσηη  πποουυ  εείίννααιι  ππιιθθααννόό  όόττιι  μμεελλλλοοννττιικκόό  φφοορροολλοογγηηττέέοο  κκέέρρδδοοςς  θθαα  εεππιιττρρέέψψεειι  ττηηνν  ααννάάκκττηησσηη  
ττηηςς  ααννααββααλλλλόόμμεεννηηςς  φφοορροολλοογγιικκήήςς  ααππααίίττηησσηηςς..  

ΗΗ  ααννααββααλλλλόόμμεεννηη  φφοορροολλοογγιικκήή  ααππααίίττηησσηη  εεππααννεεξξεεττάάζζεεττααιι  σσεε  κκάάθθεε  ηημμεερροομμηηννίίαα  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ  κκααιι  
μμεειιώώννεεττααιι    κκααττάά  ττηηνν  έέκκτταασσηη  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  ππλλέέοονν  ππιιθθααννόό  όόττιι  εεππααρρκκέέςς  φφοορροολλοογγηηττέέοο  κκέέρρδδοοςς  θθαα  εείίννααιι  
δδιιααθθέέσσιιμμοο  γγιιαα  νναα  εεππιιττρρέέψψεειι  ττηηνν  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ωωφφέέλλεειιααςς  μμέέρροουυςς  ήή  ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ  ααυυττήήςς  ττηηςς  
ααννααββααλλλλόόμμεεννηηςς  φφοορροολλοογγιικκήήςς  ααππααίίττηησσηηςς..  

ΟΟιι  ααννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  φφοορροολλοογγηηττέέεεςς  
ππρροοσσωωρριιννέέςς  δδιιααφφοορρέέςς..    

ΟΟιι  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ζζηημμιιέέςς  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  μμεεττααφφεερρθθοούύνν  σσεε  εεππόόμμεεννεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ωωςς  
ααννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς..    
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ΟΟιι  ααννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι  μμεε  ττοουυςς  φφοορροολλοογγιικκοούύςς  
σσυυννττεελλεεσσττέέςς  πποουυ  ααννααμμέέννοοννττααιι  νναα  εεφφααρρμμοοσσττοούύνν  σσττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  τταακκττοοπποοιιηηθθεείί  ηη  
ααππααίίττηησσηη  ήή  ηη  υυπποοχχρρέέωωσσηη,,  λλααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  ττοουυςς  φφοορροολλοογγιικκοούύςς  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ((κκααιι  φφοορροολλοογγιικκοούύςς  
ννόόμμοουυςς))  πποουυ  έέχχοουυνν  ττεεθθεείί  σσεε  ιισσχχύύ  ήή  οουυσσιιαασσττιικκάά  ιισσχχύύοουυνν  κκααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ..    

ΟΟιι  ααλλλλααγγέέςς  σσττιιςς    ααννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ήή  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσαανν  
σσττοοιιχχεείίοο  ττοουυ  φφόόρροουυ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  σσττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  χχρρήήσσηηςς,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ααυυττέέςς  πποουυ  
ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  μμεεττααββοολλέέςς  σστταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  ήή  ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς,,  οοιι  
οοπποοίίεεςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  κκααττεευυθθεείίαανν  σστταα  ίίδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  ττοουυ  οομμίίλλοουυ,,  όόππωωςς  ηη  εεππααννεεκκττίίμμηησσηη  ττηηςς  ααξξίίααςς  
ττηηςς  αακκίίννηηττηηςς  ππεερριιοουυσσίίααςς  κκααιι  έέχχοουυνν  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  ααλλλλααγγήή  σσττιιςς    ααννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  
φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ήή  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  νναα  χχρρεεώώννεεττααιι//  ππιισσττώώννεεττααιι    έέννααννττιι  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  λλοογγααρριιαασσμμοούύ  
ττηηςς  κκααθθααρρήήςς  θθέέσσηηςς..  

33..1155  ΚΚρρααττιικκέέςς  ΕΕππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  

ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  ττιιςς  κκρρααττιικκέέςς  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  ιικκααννοοπποοιιοούύνν  ααθθρροοιισσττιικκάά  τταα  εεξξήήςς  κκρριιττήήρριιαα::    

ØØ  υυππάάρρχχεειι  ττεεκκμμααιιρρόόμμεεννηη  ββεεββααιιόόττηητταα  όόττιι  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  έέχχεειι  σσυυμμμμοορρφφωωθθεείί  ήή  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  
σσυυμμμμοορρφφωωθθεείί  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  κκααιι    

ØØ  ππιιθθααννοολλοογγεείίττααιι  όόττιι  ττοο  πποοσσόό  ττηηςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  θθαα  εειισσππρρααχχθθεείί..  

ΟΟιι  κκρρααττιικκέέςς  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ααππόόκκττηησσηη  ππααγγίίωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  
σσαανν  ααννααββααλλλλόόμμεεννοο  έέσσοοδδοο  σσττοο  ππααθθηηττιικκόό  κκααιι  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  σσττοο  
κκοοννδδύύλλιι  ««ΆΆλλλλαα  έέσσοοδδαα  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς»»  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ωωφφέέλλιιμμηηςς  ζζωωήήςς  ττωωνν  ππααγγίίωωνν  πποουυ  
ααφφοορροούύνν..  

33..1166  ΠΠααρροοχχέέςς  λλόόγγωω  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηηςς  κκααιι  ββρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς  ππααρροοχχέέςς  σσεε  εερργγααζζοομμέέννοουυςς  

33..1166..11  ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμεεςς  ππααρροοχχέέςς  

ΟΟιι  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμεεςς  ππααρροοχχέέςς  ππρροοςς  ττοουυςς  εερργγααζζοομμέέννοουυςς  ((εεκκττόόςς  ααππόό  ππααρροοχχέέςς  λλήήξξηηςς  ττηηςς  εερργγαασσιιαακκήήςς  
σσχχέέσσηηςς))  σσεε  χχρρήήμμαα  κκααιι  σσεε  εείίδδοοςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ωωςς  έέξξοοδδοο  όότταανν  κκααθθίίσσττααννττααιι  δδεεδδοουυλλεευυμμέέννεεςς..  ΤΤυυχχόόνν  
ααννεεξξόόφφλληηττοο  πποοσσόό  κκααττααχχωωρρεείίττααιι  ωωςς  υυπποοχχρρέέωωσσηη,,  εεννώώ  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ττοο  πποοσσόό  πποουυ  ήήδδηη  
κκααττααββλλήήθθηηκκεε  υυππεερρββααίίννεειι  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ππααρροοχχώώνν,,  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  ττοο  υυππεερρββάάλλλλοονν  πποοσσόό  ωωςς  
σσττοοιιχχεείίοο  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  ττηηςς  ((ππρροοππλληηρρωωθθέένν  έέξξοοδδοο))  μμόόννοο  κκααττάά  ττηηνν  έέκκτταασσηη  πποουυ  ηη  ππρροοππλληηρρωωμμήή  θθαα  
οοδδηηγγήήσσεειι  σσεε  μμεείίωωσσηη  μμεελλλλοοννττιικκώώνν  ππλληηρρωωμμώώνν  ήή  σσεε  εεππιισσττρροοφφήή..  

33..1166..22  ΠΠααρροοχχέέςς  λλόόγγωω  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηηςς  

ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  έέχχεειι  ττόόσσοο  ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  ππααρροοχχώώνν  όόσσοο  κκααιι  ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  
εειισσφφοορρώώνν..    

33..1166..22..11  ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  ππααρροοχχώώνν  

ΗΗ  υυπποοχχρρέέωωσσηη  πποουυ  κκααττααχχωωρρεείίττααιι  σσττοονν  ιισσοολλοογγιισσμμόό  γγιιαα  τταα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  ππααρροοχχώώνν  
ααπποοττεελλεείί  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  ααξξίίαα  ττηηςς  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααθθοορριισσμμέέννηη  ππααρροοχχήή  ββάάσσεειι  ττοουυ  νν..  22111122//2200    κκααιι  
ττιιςς  μμεεττααββοολλέέςς  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ααννααλλοογγιισσττιικκόό  κκέέρρδδοοςς  ήή  ζζηημμίίαα  κκααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς  ττηηςς  
ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίααςς..  ΗΗ  δδέέσσμμεευυσσηη  ττηηςς  κκααθθοορριισσμμέέννηηςς  ππααρροοχχήήςς  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  εεττηησσίίωωςς  ααππόό  ααννεεξξάάρρττηηττοο  
ααννααλλοογγιισσττήή  μμεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ττηηςς  μμεεθθόόδδοουυ  ττηηςς  ππρροοββεεββλληημμέέννηηςς  ππιισσττωωττιικκήήςς  μμοοννάάδδοοςς  ((pprroojjeecctteedd  uunniitt  ccrreeddiitt  
mmeetthhoodd))..  

ΤΤαα  ααννααλλοογγιισσττιικκάά  κκέέρρδδηη  κκααιι  οοιι  ζζηημμιιέέςς  πποουυ  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  εεμμππεειιρριικκέέςς  ααννααππρροοσσααρρμμοογγέέςς  κκααιι  
μμεεττααββοολλέέςς  σσεε  ααννααλλοογγιικκέέςς  υυπποοθθέέσσεειιςς  κκααττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  υυππεερρέέββηησσαανν  ττοο  1100%%  
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ττωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  ππααρροοχχώώνν,,  χχρρεεώώννοοννττααιι  ήή  ππιισσττώώννοοννττααιι  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  μμεε  ββάάσσηη  
ττοονν  ααννααμμεεννόόμμεεννοο  μμέέσσοο  όόρροο  ττηηςς  υυπποολλεειιππόόμμεεννηηςς  εερργγαασσιιαακκήήςς  ζζωωήήςς  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  
σσεε  ααυυττόό  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..  

ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίααςς  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  ααππεευυθθεείίααςς  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα,,  εεκκττόόςς  εεάάνν  οοιι  μμεεττααββοολλέέςς  σστταα  
σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκάά  ππρροογγρράάμμμμαατταα  εείίννααιι  ππρροοααιιρρεεττιικκέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααμμοοννήή  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  
γγιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ((ηημμεερροομμηηννίίαα  κκααττοοχχύύρρωωσσηηςς))..  ΣΣεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ττοο  κκόόσσττοοςς  
ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίααςς  ααπποοσσββέέννεεττααιι  σσεε  σσττααθθεερρήή  ββάάσσηη  μμέέχχρριι  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  κκααττοοχχύύρρωωσσηηςς  ττωωνν  ππααρροοχχώώνν..  

33..1166..22..22  ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  εειισσφφοορρώώνν  

ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  κκααλλύύππττεεττααιι  κκυυρρίίωωςς  ααππόό  ττοονν  κκύύρριιοο  ΚΚρρααττιικκόό  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκόό  ΦΦοορρέέαα  πποουυ  ααφφοορράά  
σσττοονν  ιιδδιιωωττιικκόό  ττοομμέέαα  ((ΙΙΚΚΑΑ))  πποουυ  χχοορρηηγγεείί  σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκέέςς  κκααιι  ιιααττρροοφφααρρμμαακκεευυττιικκέέςς  ππααρροοχχέέςς..  ΚΚάάθθεε  
εερργγααζζόόμμεεννοοςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννοοςς  νναα  σσυυννεειισσφφέέρρεειι  μμέέρροοςς  ττοο  μμηηννιιααίίοουυ  μμιισσθθοούύ  ττοουυ  σσττοο  ττααμμεείίοο,,  εεννώώ  
ττμμήήμμαα  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  εειισσφφοορράάςς  κκααλλύύππττεεττααιι  ααππόό  ττοονν  όόμμιιλλοο..  ΚΚααττάά  ττηηνν  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηη  ττοο  
σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκόό  ττααμμεείίοο  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοο  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ττωωνν  σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκώώνν  ππααρροοχχώώνν  σσττοουυςς  
εερργγααζζοομμέέννοουυςς..  ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα  οο  όόμμιιλλοοςς  δδεενν  έέχχεειι  κκααμμίίαα  ννοομμιικκήή  ήή  ττεεκκμμααρρττήή    υυπποοχχρρέέωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  
ππλληηρρωωμμήή  μμεελλλλοοννττιικκώώνν  ππααρροοχχώώνν  μμεε  ββάάσσηη  ααυυττόό  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..  

ΜΜεε  ββάάσσηη  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  εειισσφφοορρώώνν,,  ηη  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  ((ννοομμιικκήή  ήή  ττεεκκμμααιιρρόόμμεεννηη))  
ππεερριιοορρίίζζεεττααιι  σσττοο  πποοσσόό  πποουυ  έέχχεειι  σσυυμμφφωωννηηθθεείί  νναα  σσυυννεειισσφφέέρρεειι  σσττοονν  φφοορρέέαα  ((ππ..χχ..  ττααμμεείίοο))  πποουυ  
δδιιααχχεειιρρίίζζεεττααιι  ττιιςς  εειισσφφοορρέέςς  κκααιι  χχοορρηηγγεείί  ττιιςς  ππααρροοχχέέςς..  ΣΣυυννεεππώώςς  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ππααρροοχχώώνν  πποουυ  θθαα  λλάάββεειι  οο  
εερργγααζζόόμμεεννοοςς  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοο  πποοσσόό  πποουυ  κκααττααββάάλλλλεειι  οο  όόμμιιλλοοςς  ((ήή  κκααιι  οο  εερργγααζζόόμμεεννοοςς))  κκααιι  ααππόό  ττιιςς  
κκααττααββλληηθθεείίσσεεςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ττωωνν  εειισσφφοορρώώνν  ααυυττώώνν..  

ΗΗ  ππλληηρρωωττέέαα  εειισσφφοορράά  ααππόό  ττοονν  όόμμιιλλοο  σσεε  έένναα  ππρρόόγγρρααμμμμαα  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  εειισσφφοορρώώνν,,  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  ωωςς  
μμίίαα  υυπποοχχρρέέωωσσηη  μμεεττάά  ττηηνν  ααφφααίίρρεεσσηη  ττηηςς  εειισσφφοορράάςς  πποουυ  κκααττααββλλήήθθηηκκεε  κκααιι  ωωςς  ααννττίίσσττοοιιχχοο  έέξξοοδδοο..  

33..1166..33  ΠΠααρροοχχέέςς  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  

ΟΟιι  ππααρροοχχέέςς  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  όότταανν  ηη  ααππαασσχχόόλληησσηη  ττεερρμμααττίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  
όόμμιιλλοο  ππρριινν  ττηηνν  σσυυννήήθθηη  ηημμεερροομμηηννίίαα  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηηςς,,  ήή  όότταανν  κκάάπποοιιοοςς  εερργγααζζόόμμεεννοοςς  ααπποοδδέέχχεεττααιι  ττηηνν  
οοιικκεειιοοθθεελλήή  ααπποοχχώώρρηησσηη  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  σσεε  ααννττάάλλλλααγγμμαα  ααυυττώώνν  ττωωνν  ππααρροοχχώώνν..  

ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  ααυυττέέςς  ττιιςς  ππααρροοχχέέςς  εεξξόόδδοουυ  όότταανν  ααπποοδδεεδδεειιγγμμέένναα  δδεεσσμμεεύύεεττααιι  εείίττεε  νναα  ττεερρμμααττίίσσεειι  
ττηηνν  ααππαασσχχόόλληησσηη  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  έένναα  λλεεππττοομμεερρέέςς  ττυυππιικκόό  σσχχέέδδιιοο  χχωωρρίίςς  ππιιθθααννόόττηητταα  
ααπποοχχώώρρηησσηηςς  εείίττεε  ππααρρέέχχοοννττααςς  ππααρροοχχέέςς  εεξξόόδδοουυ  σσαανν  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ππρροοσσφφοορράάςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  
ππρροοωωθθηηθθεείί  ηη  οοιικκεειιοοθθεελλήήςς  ααπποοχχώώρρηησσηη..  ΌΌτταανν  οοιι  ππααρροοχχέέςς  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  κκααθθίίσσττααννττααιι  
ααπποοδδοοττέέεεςς  ππέέρραανν  ααππόό  ττωωνν  δδώώδδεεκκαα  μμηηννώώνν  μμεεττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ,,  ππρροοεεξξοοφφλλοούύννττααιι  
σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  ααξξίίαα  ττοουυςς..  

33..1177  ΛΛοοιιππέέςς  ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  

ΟΟιι  ππρροοββλλέέψψεειιςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  όότταανν  μμίίαα  ππααρροούύσσαα  δδέέσσμμεευυσσηη  εείίννααιι  ππιιθθααννόό  όόττιι  θθαα  οοδδηηγγήήσσεειι  σσεε  εεκκρροοήή  
οοιικκοοννοομμιικκώώνν  ππόόρρωωνν  γγιιαα  ττοονν  όόμμιιλλοο  κκααιι  ααυυττήή  μμπποορρεείί  νναα  εεκκττιιμμηηθθεείί  ααξξιιόόππιισστταα..  ΟΟ  χχρρόόννοοςς  
ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηηςς  ήή  ττοο  πποοσσόό  ττηηςς  εεκκρροοήήςς  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  ααββέέββααιιαα..  ΜΜίίαα  ππααρροούύσσαα  δδέέσσμμεευυσσηη  
ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  μμίίααςς  ννοομμιικκήήςς  ήή  ττεεκκμμααιιρρόόμμεεννηηςς  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  πποουυ  έέχχεειι  ππρροοκκύύψψεειι  ααππόό  
γγεεγγοοννόότταα  ττοουυ  ππααρρεελλθθόόννττοοςς..    

ΚΚάάθθεε  σσχχηημμααττιισσμμέέννηη  ππρρόόββλλεεψψηη  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  μμόόννοο  γγιιαα  τταα  έέξξοοδδαα  γγιιαα  τταα  οοπποοίίαα  εείίχχεε  ααρρχχιικκώώςς  
σσχχηημμααττιισσττεείί..  ΟΟιι  ππρροοββλλέέψψεειιςς  εεππααννεεξξεεττάάζζοοννττααιι  σσεε  κκάάθθεε  ηημμεερροομμηηννίίαα  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ  κκααιι  ππρροοσσααρρμμόόζζοοννττααιι  
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααππεειικκοοννίίζζοουυνν  ττηηνν  ττρρέέχχοουυσσαα  κκααλλύύττεερρηη  εεκκττίίμμηησσηη..    
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ΟΟιι  ππρροοββλλέέψψεειιςς  ααπποοττιιμμώώννττααιι  σσττοο  ππρροοσσδδοοκκώώμμεεννοο  κκόόσσττοοςς  πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  γγιιαα  νναα  δδιιαακκααννοοννιισσττεείί  ηη  
ππααρροούύσσαα  δδέέσσμμεευυσσηη,,  ββαασσιιζζόόμμεεννοοιι  σστταα  ππιιοο  ααξξιιόόππιισστταα  ττεεκκμμήήρριιαα  πποουυ  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιμμαα  κκααττάά  ττηηνν  
ηημμεερροομμηηννίίαα  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ,,  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααςς  ττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  κκααιι  ττιιςς  ααββεεββααιιόόττηηττεεςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  
ππααρροούύσσαα  δδέέσσμμεευυσσηη..    

ΌΌτταανν  ηη  εεππίίδδρραασσηη  ττηηςς  δδιιααχχρροοννιικκήήςς  ααξξίίααςς  ττοουυ  χχρρήήμμααττοοςς  εείίννααιι  σσηημμααννττιικκήή,,  ττοο  πποοσσόό  ττηηςς  ππρρόόββλλεεψψηηςς  εείίννααιι  
ηη  ππααρροούύσσαα  ααξξίίαα  ττωωνν  εεξξόόδδωωνν  πποουυ  ααννααμμέέννοοννττααιι  νναα  ααππααιιττηηθθοούύνν  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  τταακκττοοπποοιιηηθθεείί  ηη  
υυπποοχχρρέέωωσσηη..  

ΌΌτταανν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  ηη  μμέέθθοοδδοοςς  ττηηςς  ππρροοεεξξόόφφλληησσηηςς,,  ηη  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  μμιιααςς  ππρρόόββλλεεψψηηςς  ααυυξξάάννεειι  σσεε  
κκάάθθεε  ππεερρίίοοδδοο  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  αανντταανναακκλλάά  ττηηνν  ππάάρροοδδοο  ττοουυ  χχρρόόννοουυ..  ΑΑυυττήή  ηη  ααύύξξηησσηη  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  ωωςς  
χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκόό  έέξξοοδδοο  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα..  ΌΌτταανν  υυππάάρρχχεειι  έέννααςς  ααρριιθθμμόόςς  οομμοοίίωωνν  δδεεσσμμεεύύσσεεωωνν,,  ηη  
ππιιθθααννόόττηητταα  όόττιι  μμίίαα  εεκκρροοήή  θθαα  ααππααιιττηηθθεείί  γγιιαα  δδιιαακκααννοοννιισσμμόό,,  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  λλααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  ττηηνν  
κκααττηηγγοορρίίαα  ττωωνν  δδεεσσμμεεύύσσεεωωνν,,  ωωςς  έένναα  σσύύννοολλοο..  ΜΜίίαα  ππρρόόββλλεεψψηη  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  αακκόόμμηη  κκααιι  αανν  ηη  
ππιιθθααννόόττηητταα  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηηςς  εεκκρροοήήςς  γγιιαα  έένναα  σσττοοιιχχεείίοο  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  σσττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα    
δδεεσσμμεεύύσσεεωωνν  εείίννααιι  μμιικκρρήή..  

ΑΑνν  δδεενν  εείίννααιι  εεφφεεξξήήςς  ππιιθθααννόό  όόττιι  μμίίαα  εεκκρροοήή  ππόόρρωωνν,,  πποουυ  εεννσσωωμμααττώώννοουυνν  οοιικκοοννοομμιικκάά  οοφφέέλληη,,  θθαα  
ααππααιιττηηθθεείί  γγιιαα  νναα  δδιιαακκααννοοννιισσττεείί  ηη  υυπποοχχρρέέωωσσηη,,  ηη  ππρρόόββλλεεψψηη  αανναασσττρρέέφφεεττααιι..  

33..1188  ΕΕννδδεεχχόόμμεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

ΟΟιι  εεννδδεεχχόόμμεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  δδεενν  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ααλλλλάά  
γγννωωσσττοοπποοιιοούύννττααιι,,  εεκκττόόςς  αανν  ηη  ππιιθθααννόόττηητταα  εεκκρροοώώνν  ππόόρρωωνν  οοιι  οοπποοίίοοιι  εεννσσωωμμααττώώννοουυνν  οοιικκοοννοομμιικκάά  οοφφέέλληη  
εείίννααιι  εελλάάχχιισσττηη  

33..1199  ΕΕννδδεεχχόόμμεενναα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

ΠΠιιθθααννέέςς  εειισσρροοέέςς  ααππόό  οοιικκοοννοομμιικκάά  οοφφέέλληη  γγιιαα  ττοονν  όόμμιιλλοο  πποουυ  δδεενν  ππλληηρροούύνν  αακκόόμμηη  τταα  κκρριιττήήρριιαα  εεννόόςς  
ππεερριιοουυσσιιαακκοούύ  σσττοοιιχχεείίοουυ  θθεεωωρροούύννττααιι  εεννδδεεχχόόμμεεννεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  γγννωωσσττοοπποοιιοούύννττααιι  σσττιιςς  σσηημμεειιώώσσεειιςς  
ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν..  

33..2200  ΜΜιισσθθώώσσεειιςς    

ΗΗ  εεκκττίίμμηησσηη  γγιιαα  ττοο  εεάάνν  μμίίαα  σσυυμμφφωωννίίαα  ππεερριιέέχχεειι  σσττοοιιχχεείίοο  μμίίσσθθωωσσηηςς  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  κκααττάά  ττηηνν  έέννααρρξξηη  
ττηηςς  σσυυμμφφωωννίίααςς,,  λλααμμββάάννοοννττααςς  υυππ  όόψψιινν  όόλλαα  τταα  δδιιααθθέέσσιιμμαα  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  ττιιςς  ιιδδιιααίίττεερρεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  πποουυ  
εεππιικκρρααττοούύνν..    

33..2200..11  ΕΕττααιιρρεείίαα  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  ωωςς  μμιισσθθωωττήήςς  

33..2200..11..11  ΧΧρρηημμααττοοδδοοττιικκέέςς  μμιισσθθώώσσεειιςς  

ΗΗ  ιιδδιιοοκκττηησσίίαα  εεννόόςς  μμιισσθθωωμμέέννοουυ  ππεερριιοουυσσιιαακκοούύ  σσττοοιιχχεείίοουυ  μμεεττααββιιββάάζζεεττααιι  σσττοο  μμιισσθθωωττήή  εεάάνν  
μμεεττααββιιββάάζζοοννττααιι  σσεε  ααυυττόόνν  οουυσσιιαασσττιικκάά  όόλλοοιι  οοιι  κκίίννδδυυννοοιι  κκααιι  τταα  οοφφέέλληη  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττοο  μμιισσθθωωμμέέννοο  
ππεερριιοουυσσιιαακκόό  σσττοοιιχχεείίοο  ααννεεξξάάρρττηηττοο  μμεε  ττοονν  ννοομμιικκόό  ττύύπποο  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς..  ΚΚααττάά  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  μμίίσσθθωωσσηηςς  
ττοο  ππεερριιοουυσσιιαακκόό  σσττοοιιχχεείίοο  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττοουυ  ήή  εεάάνν  εείίννααιι  χχααμμηηλλόόττεερρηη,,  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  
ααξξίίαα  ττωωνν  εελλάάχχιισσττωωνν  κκααττααββοολλώώνν  μμιισσθθωωμμάάττωωνν  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  εεππιιππλλέέοονν  κκααττααββοολλώώνν  εεάάνν  
υυππάάρρχχοουυνν,,  πποουυ  κκααλλύύππττοοννττααιι  ααππόό  ττοο  μμιισσθθωωττήή..  ΈΈνναα  ααννττίίσσττοοιιχχοο  πποοσσόό  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  ωωςς  υυπποοχχρρέέωωσσηη  
ααππόό  ττηη  χχρρηημμααττοοδδοοττιικκήή  μμίίσσθθωωσσηη  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  εεάάνν  μμεερριικκέέςς  ααππόό  ττιιςς  κκααττααββοολλέέςς  μμιισσθθωωμμάάττωωνν  εείίννααιι  
κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  ππρροοκκααττααββοολλιικκάά  κκααττάά  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  μμίίσσθθωωσσηηςς..  

ΗΗ  μμεεττααγγεεννέέσσττεερρηη  λλοογγιισσττιικκήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  τταα  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  ααπποοκκττηηθθεείί  μμεε  
σσυυμμββάάσσεειιςς  χχρρηημμααττοοδδοοττιικκήήςς  μμίίσσθθωωσσηηςς,,  ππ..χχ..  ηη  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννηη  μμέέθθοοδδοοςς  ααππόόσσββεεσσηηςς  κκααιι  οο  
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ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττηηςς  ωωφφέέλλιιμμηηςς  ζζωωήήςς  ττοουυ,,  εείίννααιι  ίίδδιιαα  μμεε  ααυυττήή  πποουυ  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  σσυυγγκκρρίίσσιιμμαα  
ααπποοκκττώώμμεενναα,,  εεκκττόόςς  σσυυμμββάάσσεεωωνν  μμίίσσθθωωσσηηςς,,  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα..  ΗΗ  λλοογγιισσττιικκήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςς  
ααννττίίσσττοοιιχχηηςς  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  ααφφοορράά  σσττηη  σσττααδδιιαακκήή  μμεείίωωσσηη  ττηηςς,,  μμεε  ββάάσσηη  ττιιςς  εελλάάχχιισσττεεςς  κκααττααββοολλέέςς  ττωωνν  
μμιισσθθωωμμάάττωωνν  μμεείίοονν  ττιιςς  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκέέςς  εεππιιββααρρύύννσσεειιςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ωωςς  έέξξοοδδοο  σστταα  
χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  έέξξοοδδαα..  ΟΟιι  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκέέςς  εεππιιββααρρύύννσσεειιςς  κκααττααννέέμμοοννττααιι  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  
μμιισσθθωωττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  κκααιι  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύοουυνν  έένναα  σσττααθθεερρόό  ππεερριιοοδδιικκόό  εεππιιττόόκκιιοο  εεππίί  ττοουυ  ααννεεξξόόφφλληηττοουυ  
υυπποολλοοίίπποουυ  ττηηςς  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς..  

33..2200..11..22  ΛΛεειιττοουυρργγιικκέέςς  μμιισσθθώώσσεειιςς  

ΌΌλλεεςς  οοιι  υυππόόλλοοιιππεεςς  μμιισσθθώώσσεειιςς  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααιι  ωωςς  λλεειιττοουυρργγιικκέέςς  μμιισσθθώώσσεειιςς..  ΟΟιι  κκααττααββοολλέέςς  σσττιιςς  
σσυυμμββάάσσεειιςς  λλεειιττοουυρργγιικκήήςς  μμίίσσθθωωσσηηςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ωωςς  έέξξοοδδοο  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  μμεε  ττηη  εευυθθεείίαα  
μμέέθθοοδδοο  ((σσυυσσχχεεττιισσμμόόςς  εεσσόόδδοουυ  χχρρήήσσηηςς  κκααιι  εεξξόόδδοουυ))..  ΟΟιι  σσχχεεττιιζζόόμμεεννεεςς  δδααππάάννεεςς,,  όόππωωςς  ηη  σσυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  ηη  
αασσφφάάλλιισσηη,,  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ωωςς  έέξξοοδδοο,,  όότταανν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι..  

33..2200..22  ΕΕττααιιρρεείίαα  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  ωωςς  εεκκμμιισσθθωωττήήςς  

33..2200..22..11  ΛΛεειιττοουυρργγιικκέέςς  μμιισσθθώώσσεειιςς  

ΟΟιι  μμιισσθθώώσσεειιςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  οο  όόμμιιλλοοςς  δδεε  μμεεττααββιιββάάζζεειι  οουυσσιιαασσττιικκάά  όόλλοουυςς  ττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  κκααιι  ττιιςς  ωωφφέέλλεειιεεςς  
ττοουυ  ππεερριιοουυσσιιαακκοούύ  σσττοοιιχχεείίοουυ  κκααττααττάάσσσσοοννττααιι  ωωςς  λλεειιττοουυρργγιικκέέςς  μμιισσθθώώσσεειιςς..  ΑΑρρχχιικκάά  άάμμεεσσαα  κκόόσσττηη  πποουυ  
ββααρρύύννοουυνν  ττοουυςς  εεκκμμιισσθθωωττέέςς  σσττηη  δδιιααππρρααγγμμάάττεευυσσηη  κκααιι  σσυυμμφφωωννίίαα  μμιιααςς  λλεειιττοουυρργγιικκήήςς  μμίίσσθθωωσσηηςς  
ππρροοσσττίίθθεεννττααιι  σσττηη  λλοογγιισσττιικκάά  ααξξίίαα  ττοουυ  μμιισσθθωωμμέέννοουυ  ππεερριιοουυσσιιαακκοούύ  σσττοοιιχχεείίοουυ  κκααιι  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  κκααθθ’’  
όόλληη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  μμίίσσθθωωσσηηςς  ωωςς  έέσσοοδδαα  μμίίσσθθωωσσηηςς..  

33..2211  ΑΑννααγγννώώρριισσηη  εεσσόόδδωωνν  

ΤΤαα  έέσσοοδδαα  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  σσττοο  ββααθθμμόό  πποουυ  εείίννααιι  ππιιθθααννόό  όόττιι  τταα  οοιικκοοννοομμιικκάά  οοφφέέλληη  θθαα  εειισσρρεεύύσσοουυνν  σσττοονν  
όόμμιιλλοο  κκααιι  τταα  σσχχεεττιικκάά  πποοσσάά  μμπποορροούύνν  νναα  μμεεττρρηηθθοούύνν  ααξξιιόόππιισστταα..  ΤΤαα  έέσσοοδδαα  εείίννααιι  κκααθθααρράά  ααππόό  ττοονν  φφόόρροο  
ππρροοσσττιιθθέέμμεεννηηςς  ααξξίίααςς,,  ττιιςς  εεκκππττώώσσεειιςς  κκααιι  ττιιςς  εεππιισσττρροοφφέέςς..  ΤΤαα  έέσσοοδδαα  μμεεττααξξύύ  εεττααιιρρεειιώώνν  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  πποουυ  
εεννοοπποοιιοούύννττααιι  μμεε  ττηηνν  μμέέθθοοδδοο  ττηηςς  οολλιικκήήςς  εεννοοπποοίίηησσηηςς,,  ααππααλλεείίφφοοννττααιι  ππλλήήρρωωςς..    

ΗΗ  ααννααγγννώώρριισσηη  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  γγίίννεεττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

33..2211..11  ΠΠωωλλήήσσεειιςς  ααγγααθθώώνν  

ΤΤαα  έέσσοοδδαα  κκααττααχχωωρροούύννττααιι  όότταανν  οοιι  οουυσσιιαασσττιικκοοίί  κκίίννδδυυννοοιι  κκααιι  ωωφφέέλλεειιεεςς  πποουυ  ααπποορρρρέέοουυνν  ααππόό  ττηηνν  
κκυυρριιόόττηητταα  ττωωνν  ααγγααθθώώνν  έέχχοουυνν  μμεεττααββιιββαασσττεείί  σσττοονν  ααγγοορραασσττήή  κκααιι  ηη  εείίσσππρρααξξηη  ττηηςς  ααππααίίττηησσηηςς  εείίννααιι  
εεύύλλοογγαα  εεξξαασσφφααλλιισσμμέέννηη..  ΟΟιι  ππωωλλήήσσεειιςς  χχοοννδδρριικκήήςς  ττωωνν  ααγγααθθώώνν,,  γγίίννοοννττααιι  κκυυρρίίωωςς  εεππίί  ππιισσττώώσσεειι. 

33..2211..22  ΠΠααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  

ΤΤοο  έέσσοοδδοο  ααππόό  σσυυμμββάάσσεειιςς  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  μμεε  ππρροοκκααθθοορριισσμμέέννηη  ττιιμμήή  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  μμεε  ββάάσσηη  ττοο  
σσττάάδδιιοο  οολλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττηηςς  σσυυννααλλλλααγγήήςς  κκααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηη  
μμέέθθοοδδοο  ααυυττήή,,  ττοο  έέσσοοδδοο  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  ββάάσσεειι  ττηηςς  ααννααλλοογγίίααςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  έέχχοουυνν  ππααρραασσχχεεθθεείί  
μμέέχχρριι  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  
ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  εεκκττεελλεεσσττοούύνν..  

ΌΌτταανν  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηςς  σσυυννααλλλλααγγήήςς  πποουυ  ααφφοορράά  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εεκκττιιμμηηθθεείί  
ββάάσσιιμμαα,,  ττοο  έέσσοοδδοο  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  μμόόννοονν  κκααττάά  ττηηνν  έέκκτταασσηη  πποουυ  οοιι  ααννααγγννωωρριισσμμέέννεεςς  δδααππάάννεεςς  εείίννααιι  
αανναακκττήήσσιιμμεεςς..  

ΣΣεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  μμεεττααββλληηθθοούύνν  οοιι  ααρρχχιικκέέςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν,,  οοιι  δδααππάάννεεςς  ήή  οο  ββααθθμμόόςς  
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οολλοοκκλλήήρρωωσσηηςς,,  οοιι  ααλλλλααγγέέςς  ααυυττέέςς  μμπποορρεείί  νναα  οοδδηηγγήήσσοουυνν  σσεε  ααυυξξήήσσεειιςς  ήή  μμεειιώώσσεειιςς  ττωωνν  εεκκττιιμμώώμμεεννωωνν  
εεσσόόδδωωνν  ήή  δδααππααννώώνν  κκααιι  εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  σστταα  έέσσοοδδαα  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

33..2211..33  ΜΜεερρίίσσμμαατταα  

ΤΤαα  μμεερρίίσσμμαατταα,,  λλοογγίίζζοοννττααιι  ωωςς  έέσσοοδδαα,,  όότταανν  θθεεμμεελλιιώώννεεττααιι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  εείίσσππρρααξξήήςς  ττοουυςς..  

33..2211..44  ΈΈσσοοδδαα  ααππόό  ττόόκκοουυςς  

ΤΤαα  έέσσοοδδαα  ααππόό  ττόόκκοουυςς  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  ββάάσσεειι  χχρροοννιικκήήςς  ααννααλλοογγίίααςς  κκααιι  μμεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ττοουυ  ππρρααγγμμααττιικκοούύ  
εεππιιττοοκκίίοουυ..    

33..2211..55    ΈΈσσοοδδαα  ααππόό  εεννοοίίκκιιαα  

ΤΤαα  έέσσοοδδαα  ααππόό  ΕΕννοοίίκκιιαα  κκττιιρρίίωωνν,,  λλοογγίίζζοοννττααιι  σσττηη  ββάάσσηη  ττοουυ  δδοουυλλεευυμμέέννοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  όόσσαα  
ααπποορρρρέέοουυνν  ααππόό  σσχχεεττιικκέέςς  σσυυμμββάάσσεειιςς--σσυυμμφφωωννίίεεςς.. 

33..2222  ΚΚόόσσττοοςς  ΔΔααννεειισσμμοούύ  

ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  δδααννεειισσμμοούύ  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  ωωςς  έέξξοοδδοο  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  
ββαασσιικκήή  μμέέθθοοδδοο  ττοουυ  ΔΔΛΛΠΠ  2233  ««ΚΚόόσσττοοςς  ΔΔααννεειισσμμοούύ»»..  
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44  ΕΕππεεξξηηγγηημμααττιικκέέςς  σσηημμεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  εεννδδιιάάμμεεσσωωνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

44..11  ΙΙδδιιοοχχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεενναα  εεννσσώώμμαατταα  ππάάγγιιαα  ––  ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  αακκίίννηητταα    

ΗΗ  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  ττωωνν  ππααγγίίωωνν,,  γγιιαα  ττοονν  ΌΌμμιιλλοο  κκααιι  ττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  ααννττίίσσττοοιιχχαα,,  όόππωωςς  εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  σσττοονν  
εεννοοπποοιιηημμέέννοο  ιισσοολλοογγιισσμμόό,,  γγιιαα  ττιιςς  ππααρροουυσσιιααζζόόμμεεννεεςς  ππεερριιόόδδοουυςς  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

  

ΟΟ  ΌΌμμιιλλοοςς  

Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά Έπιπλα Πάγια
Οικόπεδα & Κτιριακές & μηχ/κος μέσα & λοιπός υπό Σύνολο

εγκ/σεις Εξοπλισμός εξοπλισμός εκτέλεση
01.01.2007
Κόστος                                                 15.417.945,11 62.798.305,47 6.017.717,17 2.066.847,34 37.515.275,92 4.830.703,05 128.646.794,06
Προσθήκες 137.637,93 6.189.556,65 902.857,35 315.142,89 7.701.134,96 5.770.755,57 21.017.085,35
Από αγορά Νέων Θυγατρικών 13.431.689,84 58.529.552,95 3.273.781,42 1.209.667,20 18.095.085,89 29.895.229,70 124.435.007,00
Πωλήσεις 0,00 -639.389,88 -160.275,52 -243.495,90 -1.642.169,27 0,00 -2.685.330,57
Υπόλοιπο 31.12.2007 28.987.272,88 126.878.025,19 10.034.080,42 3.348.161,53 61.669.327,50 40.496.688,32 271.413.555,84
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2007 0,00 -12.338.162,26 -3.987.715,06 -1.376.017,60 -25.357.343,89 0,00 -43.059.238,81
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -4.398.026,40 -989.691,63 -245.604,57 -4.730.520,43 0,00 -10.363.843,03
Από αγορά Νέων Θυγατρικών -8.893.251,93 -522.349,00 -653.494,00 -7.694.544,26 -17.763.639,19
Μειώσεις Αποσβέσεων 0,00 604.032,09 156.200,27 160.649,09 1.451.167,54 0,00 2.372.048,99
Υπόλοιπο 31.12.2007 0,00 -25.025.408,50 -5.343.555,42 -2.114.467,08 -36.331.241,04 0,00 -68.814.672,04
Συναλλαγματικές Διαφορές -697.798,73 -1.258.235,83 -120.358,28 -14.154,85 -405.261,25 -950.552,51 -3.446.361,45
Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2007 28.289.474,15 100.594.380,86 4.570.166,72 1.219.539,60 24.932.825,21 39.546.135,81 199.152.522,35
01.01 – 31.03.2008
Προσθήκες 1.263.286,21 222.966,64 41.251,00 2.030.672,22 793.539,52 4.351.715,59
Από αγορά Νέων Θυγατρικών 0,00
Πωλήσεις -513.076,75 -615.873,51 -1.040.130,37 -2.169.080,63
Αποσβέσεις περιόδου -1.643.673,70 -252.962,72 -98.003,23 -1.685.728,43 -3.680.368,08
Από αγορά Νέων Θυγατρικών 0,00
Μειώσεις Αποσβέσεων 328.673,03 541.890,51 20.307,94 1.006.085,07 1.896.956,55
Συναλλαγματικές Διαφορές -264.372,34 -871.983,92 -66.342,44 -8.201,47 -249.062,13 -1.459.962,30
Αναπόσβεστη αξία 
31.03.2008 28.025.101,81 99.157.605,73 4.399.845,20 1.174.893,84 24.994.661,57 40.339.675,33 198.091.783,48
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ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  

Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά Έπιπλα
Οικόπεδα & Κτιριακές & μηχ/κος μέσα & λοιπός Σύνολο

εγκ/σεις εξοπλισμός εξοπλισμός
01.01.2007
Kόστος 8.565.044,74 23.906.589,33 1.643.100,70 491.929,82 3.706.416,96 38.313.081,55
Προσθήκες 195.999,71 10.150,00 109.434,04 553.641,96 869.225,71
Πωλήσεις 0 0 0 -14.178,03 -9.915,29 -24.093,32
Υπόλοιπο 
31.12.07 8.565.044,74 24.102.589,04 1.653.250,70 587.185,83 4.250.143,63 39.158.213,94
Συσσωρευμ. 
αποσβέσεις
Υπόλοιπο 
01.01.2007 0 -1.688.061,29 -1.251.578,83 -312.418,78 -2.520.222,78 -5.772.281,68

Αποσβέσεις περιόδου -449.826,87 -89.242,46 -33.060,54 -376.171,59 -948.301,46

Μειώσεις Αποσβέσεων 14.178,04 9.915,29 24.093,33
Υπόλοιπο 
31.12.07 0,00 -2.137.888,16 -1.340.821,29 -331.301,28 -2.886.479,08 -6.696.489,81
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2007 8.565.044,74 21.964.700,88 312.429,41 255.884,55 1.363.664,55 32.461.724,13
01.01-31.03.2008
Προσθήκες 2.250,00 5.638,00 609.938,31 617.826,31

Πωλήσεις -86.987,68 -541.555,46 -785.311,18 -1.413.854,32

Αποσβέσεις περιόδου -112.341,49 -22.267,09 -10.465,21 -99.721,76 -244.795,55

Μειώσεις Αποσβέσεων 86.987,68 541.555,46 785.311,17 1.413.854,31
Αναπόσβεστη αξία
31.03.2008 8.565.044,74 21.854.609,39 295.800,32 245.419,33 1.873.881,10 32.834.754,88

  

44..22  ΆΆυυλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

ΗΗ  ααννάάλλυυσσηη  ττωωνν  λλοογγιισσττιικκώώνν  ααξξιιώώνν  άάυυλλωωνν  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  κκααιι  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  
ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  σσττοουυςς  ππίίνναακκεεςς  πποουυ  αακκοολλοουυθθοούύνν::  
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 Υπεραξία από 
απόκτηση    
συμμετοχών

Δικαιώματα -Αδειες Λοιπά Έξοδα 
Πολυετούς 
Απόσβεσης

Συνολο

01.01.2007
Κόστος                                                 217.355.301,67 117.392.584,07 13.845.770,15 348.593.655,89
Από αγορά Νέων Θυγατρικών 11.170.682,00 29.284,69 5.298.990,21 16.498.956,90
Προσθήκες 119.136.113,40 54.766,00 843.629,83 120.034.509,23
Πωλήσεις -71.120,15 -71.120,15
Υπόλοιπο 31.12.2007 347.662.097,07 117.476.634,76 19.917.270,04 485.056.001,87
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2007 0,00 -11.769.293,44 -4.430.805,58 -16.200.099,02
Αποσβέσεις περιόδου -2.615.574,13 -1.157.926,98 -3.773.501,11
Από αγορά Νέων Θυγατρικών -906.261,00 -792.798,00 -1.699.059,00
Μειώσεις Αποσβέσεων 115.842,12 63.006,01 178.848,13
Υπόλοιπο 31.12.2007 0,00 -15.175.286,45 -6.318.524,55 -21.493.811,00
Συναλλαγματικές Διαφορές 265.985,68 -3.152.229,13 -2.886.243,45
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 347.928.082,75 102.301.348,31 10.446.516,36 460.675.947,42

01.01 – 31.03.2008
Προσθήκες 11.342.482,44 137.354,71 11.479.837,15
Από αγορά Νέων Θυγατρικών 0,00
Πωλήσεις -46.291,52 -46.291,52
Αποσβέσεις περιόδου -508.364,14 -316.927,63 -825.291,77
Από αγορά Νέων Θυγατρικών 0,00
Μειώσεις Αποσβέσεων 36.719,49 36.719,49
Συναλλαγματικές Διαφορές -14.339,74 -491.189,59 -505.529,33
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2008 359.256.225,45 101.792.984,17 9.766.181,82 470.815.391,44

 Ο Όμιλος              

  

Δικαιώματα -Αδειες Λοιπά Έξοδα 
Πολυετούς Απόσβεσης

Συνολο

01.01.2007
Κόστος                                                 871.900,21 549.198,84 1.421.099,05
Από αγορά Νέων Θυγατρικών
Προσθήκες 212.500,00 29.766,00 242.266,00
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31.12.2007 1.084.400,21 578.964,84 1.663.365,05
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01.01.2007 -400.773,38 -393.316,53 -794.089,91
Αποσβέσεις περιόδου -54.414,77 -87.451,23 -141.866,00
Από αγορά Νέων Θυγατρικών
Μειώσεις Αποσβέσεων
Υπόλοιπο 31.12.2007 -455.188,15 -480.767,76 -935.955,91
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 629.212,06 98.197,08 727.409,14

01.01 – 31.03.2008
Προσθήκες 11.531,00 11.531,00
Πωλήσεις 0,00
Αποσβέσεις περιόδου -18.355,56 -14.901,55 -33.257,11
Μειώσεις Αποσβέσεων 0,00
Συναλλαγματικές Διαφορές 0,00
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2008 610.856,50 94.826,53 705.683,03

Η Εταιρεία
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ΑΑπποοκκττήήσσεειιςς  θθυυγγααττρριικκώώνν  22000066  

αα..  ΣΣττηη  χχρρήήσσηη  22000066  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  δδιιααδδοοχχιικκάά  εεξξααγγοορράά  2244,,66777777%%  κκααιι  22,,9922%%  ττοουυ  μμεεττοοχχιικκοούύ  
κκεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  ΑΑ..ΕΕ....  ΗΗ  οολλιικκήή  εεννοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  εεττααιιρρεείίααςς..  γγιιαα  ττοο  χχρροοννιικκόό  
δδιιάάσσττηημμαα  ααππόό  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττηηςς  εεξξααγγοορράάςς  μμέέχχρριι  κκααιι  ττηηνν  3311//1122//22000066  εείίχχεε  τταα  εεξξήήςς  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα::      

ΘΘεεττιικκήή  μμεεττααββοολλήή  σσττοονν  ΚΚύύκκλλοο  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ττοουυ  ΟΟμμίίλλοουυ  κκααττάά  χχιιλλ..  εευυρρώώ  223388..112200  

ΑΑύύξξηησσηη  ττωωνν  ΚΚααθθααρρώώνν  ΛΛεειιττοουυρργγιικκώώνν  ΚΚεερρδδώώνν  ππρροο  φφόόρρωωνν,,  ττόόκκωωνν  κκααιι  ααπποοσσββέέσσεεωωνν  ((EEBBIITTDDAA))  κκααττάά  χχιιλλ..  
εευυρρώώ  5522..446644  

ΑΑύύξξηησσηη  ττηηςς  ΚΚααθθααρρήήςς  ΘΘέέσσηηςς  κκααττάά  χχιιλλ..  εευυρρώώ  9988..779922..  

ΑΑνν  οο  ΌΌμμιιλλοοςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  ΑΑ..ΕΕ..  εεννοοπποοιιοούύνντταανν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  θθαα  υυππήήρρχχεε  θθεεττιικκήή  εεππίίδδρραασσηη  σσττοονν  
ΚΚύύκκλλοο  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ττηηνν  3311..1122..22000066  κκααττάά  χχιιλλ..  εευυρρώώ  330000..004477  κκααθθώώςς  κκααιι  ααύύξξηησσηη  σστταα  ΛΛεειιττοουυρργγιικκάά  ΚΚέέρρδδηη  
ππρροο  φφόόρρωωνν,,  ττόόκκωωνν  κκααιι  ααπποοσσββέέσσεεωωνν  ((EEBBIITTDDAA))  κκααττάά  χχιιλλ..  εευυρρώώ  6644..882233..  

ΑΑππόό  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ––  ααππόόκκττηησσηη  ττοουυ  πποοσσοοσσττοούύ  2244,,66777777%%  ααππέέκκττηησσεε  υυππεερρααξξίίαα  πποοσσοούύ  εευυρρώώ  115511..226666..116655,,  
ηη  οοπποοίίαα  ππρροοσσδδιιοορρίίσσττηηκκεε  ωωςς  εεξξήήςς::  

--      ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ΕΕξξααγγοορράάςς                  0055//0055//22000066  

--      ΑΑπποοκκττηηθθέένν  πποοσσοοσσττόό                                                                  2244,,66777777%%  

--      ΤΤεεμμάάχχιιαα  ((σσύύννοολλοο))                                                                            5522..667755..000000  

--      ΑΑγγοορράά  ΤΤεεμμααχχίίωωνν                        1122..999999..000000  

  

--      ΟΟννοομμαασσττιικκήή  ΑΑξξίίαα  ΤΤεεμμααχχίίωωνν                                              00,,3300  εευυρρώώ  

--      ΤΤιιμμήή  ααγγοορράάςς  ΤΤεεμμααχχίίωωνν                                                              1155,,6600  εευυρρώώ  

ΤΤίίμμηημμαα  ΑΑγγοορράάςς  ΜΜεεττοοχχώώνν  

--      ΜΜεεττρρηηττάά  πποουυ  ππλληηρρώώθθηηκκαανν                                                220022..778844..440000  εευυρρώώ  

--      ΆΆμμεεσσεεςς  ΔΔααππάάννεεςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  

ττηηνν  εεξξααγγοορράά                                                                              220022..778844  εευυρρώώ  

--      ΜΜεερρίίσσμμαατταα  ααππόό  ΚΚέέρρδδηη  ππρροο  

ττηηςς  ΕΕξξααγγοορράάςς                                                  ((1100..339988..440000  εευυρρώώ))  

ΣΣυυννοολλιικκόό  ΤΤίίμμηημμαα  ΑΑππόόκκττηησσηηςς                                                    119922..558888..778844  εευυρρώώ  

ΜΜεείίοονν  ::  ΕΕύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  

σσττοοιιχχεείίωωνν  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς                ((4411..332222..661199  εευυρρώώ))  

ΥΥππεερρααξξίίαα  ΑΑγγοορράάςς                                                                115511..226666..116655  εευυρρώώ  

ΑΑννααλλυυττιικκάά  τταα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααπποοκκττήήθθηηκκαανν,,  οοιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  εεννδδεεχχόόμμεεννεεςς  
υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  πποουυ  ααννααλλήήφφθθηησσαανν  ααππόό  ττοονν  ΌΌμμιιλλοο  κκααττάά  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ττοουυ  πποοσσοοσσττοούύ  2244,,66777777%%,,  
ππααρρααττίίθθεεννττααιι  ππααρραακκάάττωω::  

ΠΠοοσσάά  σσεε  χχιιλλ  €€  ΛΛοογγιισσττιικκήή  ΑΑξξίίαα  ΕΕύύλλοογγηη  ΑΑξξίίαα  

ΕΕννσσώώμμααττεεςς  ΑΑκκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  2255..885566,,0000  2255..885566,,0000  
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ΆΆυυλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  5522..555511,,0000  110033..555511,,0000  

ΑΑννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  446677,,0000  446677,,0000  

ΛΛοοιιππέέςς  μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  33..226688,,0000  33..226688,,0000  

ΑΑπποοθθέέμμαατταα  5544..229999,,0000  5544..229999,,0000  

ΠΠεελλάάττεεςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς    1122..555566,,0000  1122..555566,,0000  

ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ      

ααπποοττιιμμώώννττααιι  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  11..882266,,0000  11..882266,,0000  

ΤΤααμμεειιαακκάά  ΔΔιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ΙΙσσοοδδύύννααμμαα  7777..558800,,0000  7777..558800,,0000  

ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσμμεεςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  --44..448844,,0000  --44..448844,,0000  

ΑΑννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς      --1122..775500,,0000  

ΠΠρροομμηηθθεευυττέέςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς    --4499..221111,,0000  --4499..221111,,0000  

ΤΤρρέέχχωωνν  φφόόρροοςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  --33..336699,,0000  --33..336699,,0000  

ΜΜεερρίίσσμμαατταα  ΠΠλληηρρωωττέέαα  --4422..114400,,0000  --4422..114400,,0000  

ΚΚααθθααρρήή  θθέέσσηη    112299..119999,,0000  116677..444499,,0000  

ΠΠοοσσοοσσττόό  εεξξααγγοορράάςς    2244,,66777777%%  

ΑΑννααλλοογγίίαα  σσττηηνν  κκααθθααρρήή  θθέέσσηη  μμεε  εεύύλλοογγεεςς  
ααξξίίεεςς    4411..332233  

    

ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι,,  έέγγιιννεε  ππρρώώττηη  εεκκττίίμμηησσηη  ττηηςς  εεύύλλοογγηηςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  πποουυ  
ααπποοκκττήήθθηηκκαανν,,  ττωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  πποουυ  ααννααλλήήφφθθηηκκαανν  κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  εεννδδεεχχόόμμεεννωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν..  
ΕΕππίίσσηηςς,,  έέγγιιννεε  εεκκττίίμμηησσηη  ααππόό  ααννεεξξάάρρττηηττοο  εεκκττιιμμηηττήή  ττωωνν  ααϋϋλλωωνν  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν,,  ττηηςς  
ππααρρααχχώώρρηησσηηςς  ααδδεείίααςς  ((δδιικκααίίωωμμαα))  ααπποοκκλλεειισσττιικκήήςς  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  ((άάρρθθρροο  112200  ΝΝ..  22553333//11999977))  
ααφφοορροολλόόγγηηττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  μμεε  ββάάσσεειι  ττιιςς  μμεελλλλοοννττιικκέέςς  ττααμμεειιαακκέέςς  ρροοέέςς..    

ΗΗ  υυππεερρααξξίίαα  ααππόό  ττηηνν  ααύύξξηησσηη,,  πποοσσοοσσττοούύ  22,,9922%%,,  ααννήήλλθθεε  σσεε  1133..449900..443399,,0099  ΕΕυυρρώώ..  

ββ..  ΣΣττοο  σσηημμεείίοο  ααυυττόό  ααννααφφέέρρεεττααιι  όόττιι,,  ααπποοκκττήήθθηηκκεε  σστταα  ττέέλληη  ΜΜααϊϊοουυ  ττοουυ  22000066  ττοο  7766,,6677%%  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  
ΠΠλλααννάάκκοο  ΑΑ..ΕΕ..  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττααςς  σσττηηνν  ττμμηημμααττιικκήή  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  ΜΜεεττοοχχιικκοούύ  ττηηςς  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  μμεε  πποοσσόό  εευυρρώώ  
22..770000..000000,,  ηη  οοπποοίίαα  κκααιι  εεννοοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ΌΌμμιιλλοο  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά..  ΟΟ  ΌΌμμιιλλοοςς  εεννοοπποοίίηησσεε  ττηηνν  
ΠΠλλααννάάκκοο  ΑΑ..ΕΕ..  ααππόό  ττηηνν  0011//0066//22000066  ((ηημμεερροομμηηννίίαα  ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  ααύύξξηησσηηςς  ττοουυ  ΜΜεεττοοχχιικκοούύ  ττηηςς  
ΚΚεεφφααλλααίίοουυ))..  

ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττηηςς  3311..1122..22000066  δδεενν  εεππηηρρεεάάσσττηηκκαανν  ααππόό  ττηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  εεξξααγγοορράά,,  εεννώώ  εεάάνν  ηη  
PPllaannaaccoo  ΑΑ..ΕΕ..  εεννοοπποοιιοούύνντταανν  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  ηη  εεππίίδδρραασσηη  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  θθαα  ήήτταανν  
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ήήσσσσοοννοοςς  σσηημμαασσίίααςς..  

ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι,,  ηη  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττωωνν  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  πποουυ  ααπποοκκττήήθθηηκκαανν,,  ττωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  
κκααιι  ττωωνν  εεννδδεεχχόόμμεεννωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  πποουυ  ααννααλλήήφφθθηηκκαανν  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττωωνν  ααϋϋλλωωνν  
ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττηηςς  εεξξααγγοορραασσθθεείίσσααςς  εεττααιιρρεείίααςς  υυπποολλοογγίίσσθθηηκκαανν  ααππόό  ααννεεξξάάρρττηηττοο  εεκκττιιμμηηττήή..  

ΑΑπποοκκττήήσσεειιςς  θθυυγγααττρριικκώώνν  22000077  

ΟΟ  όόμμιιλλοοςς    μμέέσσωω  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑΕΕ  σσττιιςς  0055..1100..22000077  εεξξααγγόόρραασσεε  ττοο  5511..8844%%  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  EELLMMEECC  
SSPPOORRTT  AABBEETTEE..  ΕΕππεειιδδήή  ττοο  πποοσσοοσσττόό  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ψψήήφφοουυ  πποουυ  ααρρχχιικκάά  ααπποοκκττήήθθηηκκεε  υυππεερρββααίίννεειι  ττοο  
11//33  ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ψψήήφφοουυ  ττωωνν  μμεεττόόχχωωνν,,  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ΝΝ..  33446611//22000066  
υυππέέββααλλεε  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΠΠρρόότταασσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ  ττωωνν  μμεεττοοχχώώνν  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς,,  
σσττηηνν  ττιιμμήή  ττωωνν  €€44,,0000//μμεεττοοχχήή..  ΗΗ  ΔΔηημμόόσσιιαα  ππρρόότταασσηη  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  
ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚεεφφααλλααιιααγγοορράάςς  ττηηνν  1155..1111..22000077..  ΣΣυυννέέππεειιαα  ττηηςς  δδηημμόόσσιιααςς  ππρρόότταασσηηςς  εείίννααιι  όόττιι  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  
πποοσσοοσσττόό  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς,,  ττηηνν  3311..1122..22000077,,  ααννήήλλθθεε  σσττοο  9911,,1122%%  ττοουυ  μμεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  κκααιι  ττωωνν  
ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν  ψψήήφφοουυ  ττηηςς  EELLMMEECC  SSPPOORRTT  AABBEETTEE..  

  ΑΑππόό  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ττοουυ  ααρρχχιικκοούύ  πποοσσοοσσττοούύ    5511,,8844%%  ππρροοέέκκυυψψεε  υυππεερρααξξίίαα    €€  7700..337722..997733,,    ηη    
οοπποοίίαα  ππρροοσσδδιιοορρίίσσττηηκκεε  ωωςς  εεξξήήςς::  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   
Πάγια περ. στ.  106,855,455.00 
Αύλα περ. στ.  3,560,318.00 
Υπεραξία ενοπ/σεως  11,170,682.00 
Επενδύσεις διαθ. προς πώληση  545,346.00 
Αναβολ. φορολ. απαιτ.  1,566,467.00 
Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις  1,491,681.00 
  125,189,949.00 
 Κυκλοφορούν ενεργητικό   
Αποθέματα  68,069,210.00 
Πελάτες και λοιπές βραχ/σμες απαιτήσεις  75,849,814.00 
Επενδ. στην εύλογη αξία μέσω αποτ/των  2,640,094.00 
Ταμείο & καταθ.  20,927,417.00 
  167,486,535.00 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  292,676,484.00 
   
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Μακροπρ. Υποχ.   
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις  -45,916,145.00 
Αναβαλλόμενες φορ/κές υποχρ.   -1,847,374.00 
Υποχρεώσεις συνταξ. προσωπικού  -925,291.00 
Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους  -840,271.00 
  -49,529,081.00 
Βραχ. Υποχρ.   
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις  -58,404,977.00 
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις  -68,562,595.00 
Τρέχουσες φορ/κές υποχρεώσεις  -9,383,474.00 
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα  -2,664,375.00 
  -139,015,421.00 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡ.  -188,544,502.00 
Δικαιώματα μειψηφίας  -6,508,143.00 
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΕΡΙ-   
ΟΥΣΙΑΣ ( Ενεργητικό-Υποχρεώσεις )   97,623,839.00 
Ποσοστό εξαγοράς από τον όμιλο  51.8390% 
Αξία στοιχείων που αγοράστηκαν από τον όμιλο  50,607,222.00 
Πλέον εξαγορασθείσα υπεραξία  70,372,973.00 
Κόστος εξαγοράς  120,980,195.00 
Μείον ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  -20,927,417.00 
Καθαρή ταμιακή εκροή (εξαγοράς θυγατρικής)  100,052,778.00 
   

 
 ΑΑππόό  ττηηνν  0088//1100//22000077  έέωωςς  κκααιι  ττηηνν  3311//1122//22000077  ηη  εεττααιιρρεείίαα  ππρροοέέββεειι  μμεε  δδιιααδδοοχχιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  σσττηηνν  
ααππόόκκττηησσηη  εεππιιππλλέέοονν  2211..776600..111155  μμεεττοοχχέέςς  ττηηςς  EELLMMEECC  SSPPOORRTT  AABBEETTEE  ααννττίί  σσυυννοολλιικκοούύ  ττιιμμήήμμααττοοςς  €€  
8866..668800..444455,,6677  κκααιι  ππρροοέέκκυυψψεε  εεππιιππλλέέοονν  υυππεερρααξξίίαα  πποοσσοούύ  €€  4488..776633..114411..  ΣΣυυννεεππώώςς  ττηηνν  3311//1122//22000077  ηη  
σσυυννοολλιικκάά  ααννααγγννωωρριισσθθεείίσσαα  ππρροοσσωωρριιννήή  υυππεερρααξξίίαα  ααννέέρρχχοονντταανν  σσεε  πποοσσόό  €€  111199..113366..111144..  ΗΗ  εεππιιππλλέέοονν  
υυππεερρααξξίίαα  ππρροοσσδδιιοορρίίσσττηηκκεε  ωωςς  εεξξήήςς::    

  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   
Πάγια περ. στ.  109,334,834.00 
Αύλα περ. στ.  3,562,885.00 
Υπεραξία ενοπ/σεως  11,170,682.00 
Επενδύσεις διαθ. προς πώληση  411,746.00 
Αναβολ. φορολ. απαιτ.  1,634,473.00 
Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις  1,448,325.00 
  127,562,945.00 
 Κυκλοφορούν ενεργητικό   
Αποθέματα  69,181,805.00 
Πελάτες και λοιπές βραχ/σμες απαιτήσεις  53,908,024.00 
Επενδ. στην εύλογη αξία μέσω αποτ/των  2,561,537.00 
Ταμείο & καταθ.  26,923,944.00 
  152,575,310.00 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ.  280,138,255.00 
   
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Μακροπρ. Υποχ.   
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις  -45,833,839.00 
Αναβαλλόμενες φορ/κές υποχρ.   -1,863,575.00 
Υποχρεώσεις συνταξ. προσωπικού  -1,017,161.00 
Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους  -610,459.00 
  -49,325,034.00 
Βραχ. Υποχρ.   
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις  -44,973,024.00 
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις  -74,200,107.00 
Τρέχουσες φορ/κές υποχρεώσεις  -5,868,734.00 
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα  -2,664,375.00 
  -127,706,240.00 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡ.  -177,031,274.00 
Δικαιώματα μειψηφίας  -5,952,194.00 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΕΡΙ-   
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ΟΥΣΙΑΣ (Ενεργητικό-Υποχρεώσεις)   97,154,787.00 
Ποσοστό εξαγοράς από τον όμιλο  0.91117 
Αξία στοιχείων που αγοράστηκαν από τον όμιλο  88,524,527.00 
Πλέον εξαγορασθείσα υπεραξία  119,136,114.00 
Κόστος εξαγοράς  207,660,641.00 
Μείον ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  -26,923,944.00 
Καθαρή ταμιακή εκροή (εξαγοράς θυγατρικής)  180,736,697.00 
Μείον υπεραξία 5.10.2007  70,372,973.00 
   
Υπεραξία για τις μετοχές που αγοράστηκαν από   
6.10.2007 - 31.12.2007  48,763,141.00 
Συνολική υπεραξία  119,136,114.00 

 

ΑΑπποοκκττήήσσεειιςς  θθυυγγααττρριικκώώνν  22000088  

ΑΑ))  ΟΟ  όόμμιιλλοοςς    μμέέσσωω  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑΕΕ  ααππόό  ττηηνν  0011//0011//22000088  έέωωςς  κκααιι  ττηηνν  1111//0033//22000088  ππρροοέέββεειι  μμεε  
δδιιααδδοοχχιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  σσττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  εεππιιππλλέέοονν  11..999900..449922  μμεεττοοχχέέςς  ττηηςς  EELLMMEECC  SSPPOORRTT  AABBEETTEE  ααννττίί  
σσυυννοολλιικκοούύ  ττιιμμήήμμααττοοςς  €€  77..996611..996688,,0000  κκααιι  ππρροοέέκκυυψψεε  εεππιιππλλέέοονν  υυππεερρααξξίίαα  πποοσσοούύ  €€  44..448844..668899,,2233..  
ΣΣυυννεεππώώςς  ττηηνν  3311//0033//22000088  ηη  σσυυννοολλιικκάά  ααννααγγννωωρριισσθθεείίσσαα  ππρροοσσωωρριιννήή  υυππεερρααξξίίαα  ααννέέρρχχοονντταανν  σσεε  πποοσσόό  €€  
112233..662200..880033,,2233..  ΗΗ  εεππιιππλλέέοονν  υυππεερρααξξίίαα  ππρροοσσδδιιοορρίίσσττηηκκεε  ωωςς  εεξξήήςς::    
  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   Ποσά σε € 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Πάγια περ. στ.  109.334.834,00 
Αύλα περ. στ.  3.562.885,00 
Υπεραξία ενοπ/σεως  11.170.682,00 
Επενδύσεις διαθ. προς πώληση  411.746,00 
Αναβολ. φορολ. απαιτ.  1.634.473,00 
Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις  1.448.325,00 
   127.562.945,00 
 Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Αποθέματα  69.181.805,00 
Πελάτες και λοιπές βραχ/σμες απαιτήσεις  53.908.024,00 
Επενδ. στην εύλογη αξία μέσω αποτ/των  2.561.537,00 
Ταμείο & καταθ.  26.923.944,00 
   152.575.310,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ.  280.138.255,00 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρ. Υποχ.    
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις  -45.833.839,00 
Αναβαλλόμενες φορ/κές υποχρ.   -1.863.575,00 
Υποχρεώσεις συνταξ. προσωπικού  -1.017.161,00 
Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους  -610.459,00 
   -49.325.034,00 
Βραχ. Υποχρ.    
Δάνεια & χρημ/κες μισθώσεις  -44.973.024,00 
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις  -74.200.107,00 
Τρέχουσες φορ/κές υποχρεώσεις  -5.868.734,00 
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα  -2.664.375,00 
   -127.706.240,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡ.  -177.031.274,00 
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Δικαιώματα μειοψηφίας  -5.952.194,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ    
(Ενεργητικό-Υποχρεώσεις)   97.154.787,00 
Ποσοστό εξαγοράς από τον όμιλο  0,94710 
Αξία στοιχείων που αγοράστηκαν από τον όμιλο  92.015.298,77 
Πλέον εξαγορασθείσα υπεραξία  123.620.803,23 
Κόστος εξαγοράς  215.636.102,00 
Μείον ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  -26.923.944,00 
Καθαρή ταμιακή εκροή (εξαγοράς θυγατρικής)  188.712.158,00 
Μείον υπεραξία 31.12.2007  119.136.114,00 
     
Υπεραξία 31.12.2007  119.136.114,00 
Υπεραξία για τις μετοχές που αγοράστηκαν από    
01/01/08-31/03/08  4.484.689,23 
Συνολική υπεραξία   123.620.803,23 

  

ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι  ηη  ππρροοσσωωρριιννήή  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  ττωωνν  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  πποουυ  ααπποοκκττήήθθηηκκαανν,,  ττωωνν  
ααννααγγννωωρριιζζοομμέέννωωνν  ααϋϋλλωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν,,  ττωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  πποουυ  ααννααλλήήφφθθηηκκαανν  κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  
εεννδδεεχχόόμμεεννωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν,,  ππρροοσσδδιιοορρίίσσττηηκκαανν  μμεε  ββάάσσηη  ππρροοσσωωρριιννέέςς  ααξξίίεεςς  ((  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ππααρρ..  6622  
ττοουυ  ΔΔΠΠΧΧΠΠ  33  ))  κκααθθώώςς  εεκκκκρρεεμμεείί  οορριισσττιικκήή  εεκκττίίμμηησσηη  ττηηςς  ααξξίίααςς  ττοουυςς  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  εεννττόόςς  
1122  μμήήννοουυ  όόππωωςς  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔΠΠΧΧΠΠ  33..  ΗΗ  ππρροοκκύύψψαασσαα  υυππεερρααξξίίαα  ααππόό  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  εεξξααγγοορράά  
ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  ππρροοσσωωρριιννάά  σστταα  ΑΑύύλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ΟΟμμίίλλοουυ  έέωωςς  όόττοουυ  δδιιεεννεερργγηηθθεείί  
εεκκττίίμμηησσηη  ααππόό  ααννεεξξάάρρττηηττοο  εεκκττιιμμηηττήή  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααννοομμήή  ττηηςς  σστταα  ππρροοσσήήκκοονντταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  ((  
μμιισσθθωωττιικκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα,,  ππάάγγιιαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκ..λλ..ππ  ))..    

ΒΒ))  ΗΗ  μμηηττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  σσττιιςς  2255//0011//22000088  εεξξααγγόόρραασσεε  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο  πποοσσοοσσττόό  μμεεττοοχχώώνν  ((6600%%))  ττοουυ  
μμεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς  FFOOLLLLII  FFOOLLLLIIEE  JJAAPPAANN  έέννααννττιι  σσυυννοολλιικκοούύ  ττιιμμήήμμααττοοςς  €€  1122..663300..774444,,4455  
δδιιααμμοορρφφώώννοοννττααςς  έέττσσιι  ττοο  πποοσσοοσσττόό  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττηηςς  σσεε  110000%%..  ΚΚααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ααγγοορράάςς  ττοο  σσύύννοολλοο  
ττηηςς  κκααθθααρρήήςς  ππεερριιοουυσσίίααςς  ααννέέρρχχοονντταανν  σσεε  €€88..221122..997777,,8899..  ΗΗ  υυππεερρααξξίίαα  πποουυ  ππρροοέέκκυυψψεε  ααππόό  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  
εεξξααγγοορράά  ααννήήλλθθεε  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  €€  66..885577..779933,,2211  δδιιααμμοορρφφώώννοοννττααςς  ττηηνν  σσυυννοολλιικκήή  υυππεερρααξξίίαα  ααππόό  ττηηνν  
ααππόόκκττηησσηη  ττοουυ  110000%%  ττηηςς  εενν  λλόόγγωω  εεττααιιρρεείίααςς  σσεε  πποοσσόό  €€  88..332211..997722,,3399..  HH  εεππίίδδρραασσηη  ααππόό  ττηηνν  εεννοοπποοίίηησσηη  
ττοουυ  110000%%  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  εεττααιιρρεείίααςς    σσττοονν  κκύύκκλλοο  εερργγαασσιιώώνν,,  σστταα  κκααθθααρράά  κκέέρρδδηη  μμεεττάά  ααππόό  φφόόρροουυςς  κκααιι  
σσττηηνν  κκααθθααρρήή  θθέέσσηη  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  εείίννααιι  μμιικκρρόόττεερρηη  ααππόό    2255%%..      

44..33  ΣΣυυμμμμεεττοοχχέέςς  κκααιι  ΛΛοοιιππέέςς  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσμμεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  

ΗΗ  ααννάάλλυυσσηη  ττωωνν  λλοογγιισσττιικκώώνν  ααξξιιώώνν  ττωωνν  ΣΣυυμμμμεεττοοχχώώνν  κκααιι  ΛΛοοιιππώώνν  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσμμωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  ττοουυ  
οομμίίλλοουυ  κκααιι  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  σσττοονν  αακκόόλλοουυθθοο  ππίίνναακκαα::  

  

 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2008 31.12.2007
Συμμετοχές σε 
συδεδεμένες επιχ. 0,00 0,00 400.069.215,20 387.438.470,75
Συμμετοχές σε 
συγγενείς επιχ. 0,00
Αναβαλλόμενη 
Φορολ.Απαιτηση. 4.061.928,36 3.703.045,94 262.136,01 316.090,50

4.061.928,36 3.703.045,94 400.331.351,21 387.754.561,25

Ο Όμιλος Η Εταιρία
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44..44  ΛΛοοιιππάά  μμηη  κκυυκκλλοοφφοορροούύνντταα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

ΤΤαα  πποοσσάά  πποουυ  έέχχοουυνν  ααννααγγννωωρριισσττεείί  σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ααφφοορροούύνν  σσττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  
εεππεεννδδύύσσεεωωνν::  

  

31.03.2008 31.12.2007 31.03.2008 31.12.2007
Δοσμένες εγγυήσεις 5.967.833,98 5.878.853,75 297.763,98 294.583,75

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
χρημ/κές απαιτήσεις 5.339.859,10 6.687.974,47 0,00 0,00

11.307.693,08 12.566.828,22 297.763,98 294.583,75

Ο Όμιλος Η Εταιρία

  

44..55  ΑΑπποοθθέέμμαατταα  

ΤΤαα  ααπποοθθέέμμαατταα  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  κκααιι  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

31.03.2008 31.12.2007 31.03.2008 31.12.2007

Προϊόντα-
Εμπορεύματα-Ά Ύλες 
& Υλικά συσκευασίας 218.730.533,74 212.874.253,18 16.234.071,00 16.162.813,03

Προβλέψεις για 
υποτίμηση αποθ. 3.510.570,00 3.683.930,00 590.000,00 590.000,00

215.219.963,74 209.190.323,18 15.644.071,00 15.572.813,03

Ο Όμιλος Η Εταιρία

    

44..66  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  ππεελλάάττεεςς    

ΤΤαα  πποοσσάά  πποουυ  έέχχοουυνν  ααννααγγννωωρριισσττεείί  σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ααννααλλύύοοννττααιι  ππααρραακκάάττωω::  

  

31.03.2008 31.12.2007 31.03.2008 31.12.2007
Απαιτήσεις από 
Πελάτες 174.751.225,58 195.125.870,28 14.671.552,90 16.359.467,19

174.751.225,58 195.125.870,28 14.671.552,90 16.359.467,19 

Ο Όμιλος Η Εταιρία

  

44..77  ΛΛοοιιππέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  

ΤΤοο  κκοοννδδύύλλιι  ααννααλλύύεεττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

31.03.2008 31.12.2007 31.03.2008 31.12.2007
Χρεώστες Διάφοροι 56.250.960,44 38.259.909,83 1.789.795,59 3.021.771,58

Λοιπές απαιτήσεις 15.457.952,84 11.122.516,89 522.460,71 439.253,50
 71.708.913,28 49.382.426,72 2.312.256,30 3.461.025,08

Ο Όμιλος Η Εταιρία
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44..88  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  μμέέσσωω  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  

ΗΗ  μμεεττααββοολλήή  ττωωνν  δδιιααθθέέσσιιμμωωνν  ππρροοςς  ππώώλληησσηη  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  μμέέσσωω  
ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ααννααλλύύεεττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

  

31.03.2008 31.12.2007 31.03.2008 31.12.2007

Χρεόγραφα 3.001.191,94 3.341.881,14 1.595.970,74 1.629.392,98
3.001.191,94 3.341.881,14 1.595.970,74 1.629.392,98

Ο Όμιλος Η Εταιρία

ΌΌλλαα  τταα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ααυυττήήςς  ττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ααπποοττιιμμώώννττααιι  σσττηηνν  εεύύλλοογγηη  
ααξξίίαα  ττοουυςς..  

44..99  ΤΤααμμεειιαακκάά  ΔΔιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ΤΤααμμεειιαακκάά  ΙΙσσοοδδύύννααμμαα  

ΤΤαα  ττααμμεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ττααμμεειιαακκάά  ιισσοοδδύύννααμμαα  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  τταα  αακκόόλλοουυθθαα  σσττοοιιχχεείίαα::  

  

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Διαθέσιμα στο ταμείο  2.802.369,40 2.928.273,75 42.945,23 566.152,13
Καταθέσεις όψεως και 
προθεσμίας 84.545.961,56 88.580.281,19 5.581.162,85 13.876.856,57

87.348.330,96 91.508.554,94 5.624.108,08 14.443.008,70

Ο Όμιλος Η Εταιρία

  

44..1100  ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  

Αριθμός 
μετοχών Κοινές μετοχές

Εκδοθέν 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Σύνολο

Ίδιες μετοχές 
(τεμχ)

31η Δεκεμβρίου 2006 32.946.875,00 32.946.875,00 9.884.062,50 62.531.731,47 72.415.793,97 6.054,00
31η Δεκεμβρίου 2007 32.946.875,00 32.946.875,00 9.884.062,50 62.531.731,47 72.415.793,97 6.054,00
31η Μαρτίου 2008 32.946.875,00 32.946.875,00 9.884.062,50 62.531.731,47 72.415.793,97 6.054,00
  

ΤΤοο  μμεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  3322..994466..887755  κκοοιιννέέςς  μμεεττοοχχέέςς  οοννοομμαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς    
€€00,,3300..  ΌΌλλεεςς  οοιι  μμεεττοοχχέέςς  έέχχοουυνν  ππλλήήρρωωςς  εεξξοοφφλληηθθεείί..  ΌΌλλεεςς  οοιι  μμεεττοοχχέέςς,,  εεκκττόόςς  ττωωνν  ιιδδίίωωνν,,  ππααρρέέχχοουυνν  τταα  ίίδδιιαα  
δδιικκααιιώώμμαατταα  σσττηηνν  λλήήψψηη  μμεερριισσμμάάττωωνν  κκααιι  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύοουυνν  μμίίαα  ψψήήφφοο  σσττηηνν  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττωωνν  
μμεεττόόχχωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς..  
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44..1111  ΚΚέέρρδδηη  εειιςς  ΝΝέέοο  κκααιι  ΛΛοοιιππάά  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκάά    

ΗΗ  μμεεττααββοολλήή  ττωωνν  κκεερρδδώώνν  κκααιι  ττωωνν  ααπποοθθεεμμααττιικκώώνν  ππααρρααττίίθθεεττααιι  σσττοονν  ππίίνναακκαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί::  

31.03.2008 31.12.2007 31.03.2008 31.12.2007

Κέρδη εις νέο 296.714.266,52 277.332.378,69 24.875.544,92 29.856.696,85
Αποθεματικά 25.082.740,10 25.443.170,44 16.527.025,06 16.887.455,40
Ίδιες Μετοχές -8.893.210,85 -7.899.441,83 -108.259,13 -108.259,13

Διαφορές Ενοποίησης σύμφ. 
με προηγούμενα  Λογιστικά 
Πρότυπα -88.927.927,73 -88.927.927,73

Συναλ/κες Διαφορές 
Ενοποίησης -81.321.024,27 -59.101.599,04
Δικαιώματα Τρίτων 130.164.238,88 134.486.641,86

272.819.082,65 281.333.222,39 41.294.310,85 46.635.893,12

Ο Όμιλος Η Εταιρία

  

44..1122  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσμμεεςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

ΗΗ  μμεεττααββοολλήή  ττωωνν  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσμμωωνν  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ππααρρααττίίθθεεττααιι  σσττοονν  ππίίνναακκαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί::  

 
 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2008 31.12.2007
Πρόβλεψη αποζημίωσης 
Προσωπικού 10.826.941,22 10.271.467,22 695.089,01 674.362,00
Εγγυήσεις Ενοικίων 231.614,06 207.031,01
Ομολογιακό Δάνειο 504.675,91 606.009,67 -

Λοιπά - Υποχρεώσεις Leasing 618.403,06 199.380,73 231.701,37

Αναβαλλόμενη Φορολ.Υποχρ. 18.153.341,20 18.091.989,76 1.157.563,85 1.168.104,94
Λοιπές προβλέψεις 7.761.272,25 9.195.672,08 -
Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές 
Υποχρεώσεις 551.125.118,97 547.902.213,79 334.500.000,00 334.500.000,00
 588.371.349,55 586.685.755,58 336.783.647,65 336.781.199,32

Ο Όμιλος Η Εταιρία

  

44..1133  ΠΠρροομμηηθθεευυττέέςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

ΗΗ  μμεεττααββοολλήή  ττοουυ  κκοοννδδυυλλίίοουυ  ππααρρααττίίθθεεττααιι  σσττοονν  ππίίνναακκαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί::  

 
 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2008 31.12.2007
Προμηθευτές 94.426.049,39 94.738.124,89 1.619.475,12 3.319.127,90
Υποχρεώσεις από φόρους - 
τέλη 12.088.637,06 13.795.642,64 147.622,63 2.161.438,14
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές 
Υποχρεώσεις 150.437.166,22 122.026.853,87 17.586.631,28 8.115.924,16
Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 852.653,94 1.352.588,10
Λοιπές υποχρεώσεις 40.467.973,99 38.899.289,50 2.794.247,65 1.150.804,46

Προκαταβολές Πελατών 5.280.369,03 14.752.717,35 523.129,03 771.216,08
 302.700.195,69 284.212.628,25 23.523.759,65 16.871.098,84

Ο Όμιλος Η Εταιρία
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44..1144  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ππααρροοχχώώνν  ππρροοσσωωππιικκοούύ  λλόόγγωω  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  

ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  ωωςς  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ππααρροοχχώώνν  ππρροοσσωωππιικκοούύ  λλόόγγωω  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα,,  ττηηνν  
ππααρροούύσσαα  ααξξίίαα  ττηηςς  ννοομμιικκήήςς  δδέέσσμμεευυσσηηςς  πποουυ  έέχχεειι  ααννααλλάάββεειι  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  εεφφάάππααξξ  ααπποοζζηημμίίωωσσηηςς  σσττοο  
ππρροοσσωωππιικκόό  πποουυ  ααπποοχχωωρρεείί  λλόόγγωω  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηηςς..  ΗΗ  σσχχεεττιικκήή  υυπποοχχρρέέωωσσηη  υυπποολλοογγίίσσττηηκκεε  κκααττόόππιινν  
ααννααλλοογγιισσττιικκήήςς  μμεελλέέττηηςς  πποουυ  έέγγιιννεε  ααππόό  ααννεεξξάάρρττηηττοο  ααννααλλοογγιισσττήή..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  ηη  σσχχεεττιικκήή  μμεελλέέττηη  
ααφφοορροούύσσεε  σσττηηνν  δδιιεερρεεύύννηησσηη  κκααιι  υυπποολλοογγιισσμμόό  ττωωνν  ααννααλλοογγιισσττιικκώώνν  μμεεγγεεθθώώνν  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  ααππόό  ττιιςς  
ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  πποουυ  θθέέττοουυνν  τταα  ΔΔιιεεθθννήή  ΛΛοογγιισσττιικκάά  ΠΠρρόόττυυππαα  ((ΔΔ..ΛΛ..ΠΠ..  1199))  κκααιι  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκόό  νναα  
κκααττααχχωωρρηηθθοούύνν  σσττοονν  ΙΙσσοολλοογγιισσμμόό  κκααιι  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  κκάάθθεε  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΟΟιι  κκύύρριιεεςς  
ααννααλλοογγιισσττιικκέέςς  ππααρρααδδοοχχέέςς  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκαανν  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς::  

  

  

 2007 2006 

Προεξοφλητικό επιτόκιο (%) 4,7%-4,1% 3,0-4,0% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,0 - 4,0%  3,0-4,0% 

  

ΗΗ  σσχχεεττιικκήή  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  πποοσσάά  πποουυ  έέχχοουυνν  κκααττααχχωωρρηηθθεείί  σσττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  
λλοογγααρριιαασσμμοούύ  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς::  

  

1/1-
31/03/2008

1/1-
31/03/2007

1/1-
31/03/2008

1/1-
31/03/2007

Υποχρεώσεις ισολογισμού αρχής 10.271.467,22 8.476.568,05 674.362,00 620.917,00
Από αγορά Νέων Θυγατρικών
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και 
καταβολές)

555.474,00 219.684,69 20.727,01 8.303,48

Σύνολο 10.826.941,22 8.696.252,74 695.089,01 629.220,48

Χρεώσεις στα αποτελέσματα
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και 
καταβολές)

558.706,01 311.261,78 60.017,52 30.630,00

Σύνολο 558.706,01 311.261,78 60.017,52 30.630,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 

 
 

4433  

 

44..1155  ΠΠλληηρροοφφόόρρηησσηη  κκααττάά  ττοομμέέαα  

ΗΗ  ππλληηρροοφφόόρρηησσηη  ππααρρέέχχεεττααιι  μμόόννοο  γγιιαα  τταα  εεννοοπποοιιηημμέένναα  μμεεγγέέθθηη  

  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
31/3/2008 31/3/2007 31/3/2008 31/3/2007 31/3/2008 31/3/2007 31/3/2008 31/3/2007 31/3/2008 31/3/2007

"Καθαρές'' εξωτερικές πωλήσεις 104.521 46.375 16.357 13.891 7.295 8.636 61.082 52.696 189.255 121.598
Μικτό Κέρδος 46.805 24.450 11.418 9.161 4.989 5.678 33.663 31.841 96.875 71.130

0,4478 0,5272 0,6980 0,6595 0,6839 0,6575 0,5511 0,6042 0,5119 0,5850

31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Περουσιακά στοιχεία 915.091 889.609 47.240 57.168 20.458 22.542 249.455 251.625 1.232.244 1.220.944

Υποχρεώσεις 799.799 782.222 25.135 23.621 11.570 12.002 8.770 15.494 845.274 833.339

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 1.733 14.297 1.849 1.129 143 235 415 5.787 4.140 21.448
Αποσβέσεις 2.983 10.475 980 973 150 725 612 1.964 4.725 14.137

Ενοποιημένα κονδύλιαΕλλάδα Ευρώπη Ιαπωνία Λοιπές Ασιατικές αγορές
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44..1166  ΑΑννααββααλλλλόόμμεεννοοςς  φφόόρροοςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  

 ΟΟιι  ααννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  φφοορροολλοογγιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς:: 

  

Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. 
Υποχρέωση

Α.Φ. 
Απαίτηση

Α.Φ. 
Υποχρέωση

Α.Φ. 
Απαίτηση

Α.Φ. 
Υποχρέωση

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια 475.460,00 1.125.114,17 734.509,77 1.116.070,22 1.091.628,16
Άυλα πάγια 14.330.172,27 14.310.949,69 -62.523,15 -33.582,60
Χρηματοδοτικές μισθώσεις 45.390,00 41.493,62 78.114,18 41.493,62 42.894,17
Από αγορά Νέων Θυγατρικών 1.863.500,00
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις 2.362.202,93 1.034.010,00 1.033.910,00
Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις
Προβλέψεις 147.500,00 203.411,86 147.500,00 147.500,00
Υποχρεώσεις παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

1.643.009,16 1.936.170,20 177.159,16 168.590,50

Λοιπες Υποχρεώσεις 1.428.905,13 3.663.090,00
Από αγορά Νέων Θυγατρικών 1.634.470,00
Συμψηφισμος -2.040.538,86 -2.040.538,86 -71.006,12 71.006,12 33.582,60 33.582,60

Σύνολο 4.061.928,36 18.153.341,20 3.703.045,94 18.091.989,76 262.136,01 1.157.563,84 316.090,50 1.168.104,93

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007
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44..1177  ΑΑννάάλλυυσσηη  εεξξόόδδωωνν--εεξξόόδδωωνν  ααννάά  κκααττηηγγοορρίίαα  

Έσοδα 31.03.2008 31.3.2007 31.03.2008 31.3.2007

Έσοδα από Πωλήσεις Αποθεμάτων- 
F.F. Group 76.982.345,86 68.474.301,98 6.497.457,22 6.542.042,41

Έσοδα από Πωλήσεις ομίλου Κ.Α.Ε. 108.817.440,88 53.124.250,00

Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών 3.455.211,56 1.005.531,56 1.210.049,36
Σύνολο 189.254.998,30 121.598.551,98 7.502.988,78 7.752.091,77
Λοιπά Έσοδα 1.567.063,56 568.990,27 503.070,76 417.229,15
Έσοδα από Marketing δικαιωμ. 
(ΚΑΕ) 5.306.870,00 3.597.516,00
Γενικό Σύνολο 196.128.931,86 125.765.058,25 8.006.059,54 8.169.320,92

Έξοδα 

Έξοδα Διοίκησης  11.558.232,91 9.008.534,31 1.397.129,80 1.238.787,60

Έξοδα Διάθεσης 56.662.118,87 34.298.492,62 3.122.446,75 2.915.471,31
 Λοιπά 853.714,04 805.519,93 459.535,16 63.477,74
Σύνολο 69.074.065,82 44.112.546,86 4.979.111,71 4.217.736,65
  
Ανάλυση των Σημαντικότερων 

Εξόδων
Εργοδοτικό Κόστος 23.839.854,31 14.945.201,84 2.420.892,95 2.213.661,34
Ενοίκια 12.704.874,15 12.394.792,34 459.559,48 436.424,02
Διαφημιστικά Έξοδα 2.888.209,21 2.624.771,53 264.207,87 379.103,69
Αποσβέσεις 4.725.017,83 2.656.160,00 278.052,65 263.697,75
Σύνολο 44.157.955,50 32.620.925,71 3.422.712,95 3.292.886,80

Ο Όμιλος Η Εταιρία

  

  

Χρηματοοικονομικά Εσόδα
31.03.2008 31.3.2007 31.03.2008 31.3.2007

Έσοδα χρεογράφων -84.952,43 73.835,78 73.835,78
Έσοδα Χρηματοοικονομικών μέσων 
(SWAPS) 251.479,19 251.479,19 3.980,54
Πιστωτικοί τόκοι τραπεζών 553.092,35 738.551,58 65.002,69 115.439,11
Σύνολο 719.619,11 812.387,36 316.481,88 193.255,43

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

  

Χρηματοοικονομικά Εξόδα
31.03.2008 31.3.2007 31.03.2008 31.3.2007

Τόκοι Τραπεζών 10.163.851,09 6.617.458,99 5.429.446,92 5.290.716,41

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 617.491,96 290.205,10 42.540,07 63.211,08
Σύνολο 10.781.343,05 6.907.664,09 5.471.986,99 5.353.927,49

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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44..1188  ΦΦόόρροοςς  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς    

31.03.2008 31.3.2007 31.03.2008 31.3.2007

Τρέχων φόρος περιόδου 6.394.663,21 6.319.345,32 0,00
Αναβαλλόμενος φόρος -12.415,38 496.382,48 43.413,40 -160.157,94

6.382.247,83 6.815.727,80 43.413,40 -160.157,93

Η ΕταιρίαΟ Όμιλος

  

44..1199  ΚΚέέρρδδηη  ααννάά  μμεεττοοχχήή  

ΤΤαα  ββαασσιικκάά  κκέέρρδδηη  ααννάά  μμεεττοοχχήή  υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι  μμεε  δδιιααίίρρεεσσηη  ττοουυ  κκέέρρδδοουυςς,,  μμεε  ττοονν  σσττααθθμμιισσμμέέννοο  μμέέσσοο  
ααρριιθθμμόό  ττωωνν  κκοοιιννώώνν  μμεεττοοχχώώνν  σσττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  εεξξααιιρροουυμμέέννωωνν  ττωωνν  ιιδδίίωωνν  κκοοιιννώώνν  μμεεττοοχχώώνν  
πποουυ  εεννδδεεχχοομμέέννωωςς  νναα  ααγγοορραασσθθοούύνν  ααππόό  ττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη..  

  

31.03.2008 31.03.2007

Καθαρά κέρδη περιόδου  (Ομίλου) 22.086.250,12 18.273.355,11

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρίας 19.381.887,83 17.443.249,16
Δικαιώματα Μειοψηφίας 2.704.362,29 830.105,95

Σταθμισμένος μέσος αριθμός 
μετοχών  32.940.821,00 32.940.821,00

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,59 0,53   

  

44..2200  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν    

ΗΗ  δδιιααχχεείίρριισσηη  κκεεφφααλλααίίωωνν  ααπποοσσκκοοππεείί  σσττοο  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  σσττοονν  ΌΌμμιιλλοο  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  σσυυννεεχχίίσσεειι  ττιιςς  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττέέςς  ττοουυ,,  ώώσσττεε  νναα  ππααρρέέχχεειι  κκέέρρδδηη  σσττοουυςς  μμεεττόόχχοουυςς  κκααιι  οοφφέέλληη  σσττοουυςς  άάλλλλοουυςς  

εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοουυςς,,  δδιιααττηηρρώώννττααςς  ππααρράάλλλληηλλαα  μμιιαα  κκεεφφααλλααιιοουυχχιικκήή  δδοομμήή  πποουυ  θθαα  εελλααχχιισσττοοπποοιιεείί  ττοο  κκόόσσττοοςς  

κκεεφφααλλααίίοουυ..  

ΤΤαα  εερργγααλλεείίαα  ττηηςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  κκεεφφααλλααίίωωνν  εείίννααιι  ηη  μμεερριισσμμααττιικκήή  πποολλιιττιικκήή,,  ηη  έέκκδδοοσσηη  ήή  ηη  εεππιισσττρροοφφήή  

κκεεφφααλλααίίοουυ  κκααιι  ηη  ααγγοορρααππωωλληησσίίαα  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ..  

ΒΒαασσιικκόόςς  δδεείίκκττηηςς  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  κκααττάά  ττηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  κκεεφφααλλααίίωωνν  εείίννααιι  οο  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  μμόόχχλλεευυσσηηςς,,  οο  

οοπποοίίοοςς  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  ωωςς  ττοο  κκααθθααρρόό  χχρρέέοοςς  δδιιααιιρροούύμμεεννοο  μμεε  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο..  ΤΤοο  κκααθθααρρόό  χχρρέέοοςς  

υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  ωωςς  οο  σσυυννοολλιικκόόςς  δδααννεειισσμμόόςς  ((σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμαα  κκααιι  μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμαα  

δδάάννεειιαα))  μμεείίοονν  τταα  χχρρηημμααττιικκάά  δδιιααθθέέσσιιμμαα..  ΤΤοο  σσυυννοολλιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  ωωςς  τταα  ίίδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  πποουυ  
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εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  σσττοονν  ιισσοολλοογγιισσμμόό  σσυυνν  ττοο  κκααθθααρρόό  χχρρέέοοςς..    

ΟΟ  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  μμόόχχλλεευυσσηηςς  δδιιααμμοορρφφώώθθηηκκεε  κκααττάά  ττηηνν  3311//0033//22000088  κκααιι  ττηηνν  3311//0033//22000077  ααννττιισσττοοίίχχωωςς  ωωςς  

εεξξήήςς::  

Ποσά σε χ ιλ .ευρώ Ο  Όμιλος Η Εταιρεία
31/3/200 8 31/3/2007 3 1/3 /2 008 31 /3/20 07

Δανειακά κεφάλαια 1.053.648 417.012 352.086 348.072 
Μείον: Χρηματικά διαθ έσ ιμα (87.348) (114.701) (5.624) (11.082)
Καθαρό  χρέος 966.300 302.311 346.462 336.990 
Ίδια κεφάλαια 345.234 284.385 113.711 110.775 
Συντελεστής  μόχλευσης 73,7% 51,5%  75,3%  75,3%  
 

55  ΠΠρρόόσσθθεεττεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  εεππεεξξηηγγήήσσεειιςς  

55..11  ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  κκααιι  υυππόόλλοοιιππαα  σσυυννδδεεόόμμεεννωωνν  μμεερρώώνν  

  

31.03.2008 31.03.2007
Πωλήσεις αγαθών μεταξύ Μητρικής 
και Θυγατρικών 2.405.419,29 3.215.137,39

Πωλήσεις αγαθών μεταξύ Ομίλου FF 
και λοιπών συνδεδεμένων μερών 
κατά την έννοια του IFRS 24 0,00 0,00

2.405.419,29 3.215.137,39

 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών & Μισθωμάτων

  

  

31.03.2008 31.03.2007
Αγορές Μητρικής από Θυγατρικές 494.776,78 262.433,39
Αγορές και λοιπές συναλλαγές 
Ομίλου FF με συνδεδεμένα μέρη 
κατά την έννοια του IFRS 24 24.000,00 464.660,00

518.776,78 727.093,39

 Αγορές από συνδεδεμένα μέρη
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55..11..11  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς//  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  σσυυννδδεεδδεεμμέέννωωνν  μμεερρώώνν  

31.03.2008 31.03.2007
Υπόλοιπα τέλους Χρήσης μεταξύ 
Μητρικής και Θυγατρικών 6.862.617,13 7.217.445,63
Υπόλοιπα τέλους Χρήσης μεταξύ 
Ομίλου FF και λοιπών 
συνδεδεμένων μερών κατά την 
έννοια του IFRS 24 0,00 0,00

6.862.617,13 7.217.445,63

 Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

  

31.03.2008 31.03.2007
Υποχρεώσεις Μητρικής προς 
Θυγατρικές 596.802,64 339,90
Υποχρεώσεις Ομίλου FF προς 
συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια 
του IFRS 24 225.000,00 0,00

821.802,64 339,90

 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

  

55..11..22  ΠΠααρροοχχέέςς  ββαασσιικκώώνν  δδιιεευυθθυυννττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  

31.03.2008 Ο Ομιλος Η Εταιρεια
Συναλλαγες-αμοιβες 950.310,14 78.230,14
Απαιτησεις 1.900,00 1.900,00
Υποχρεώσεις 520.648,00 520.648,00

1.472.858,14 600.778,14   

55..22  ΕΕννδδεεχχόόμμεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

ΟΟ  ΌΌμμιιλλοοςς  έέχχεειι  εεννδδεεχχόόμμεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο  ΕΕλλλληηννιικκόό  ΔΔηημμόόσσιιοο,,  λλοοιιππέέςς  εεγγγγυυήήσσεειιςς  κκααιι  άάλλλλαα  

θθέέμμαατταα  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  σσυυννήήθθοουυςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς..  ΔΔεενν  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  ππρροοκκύύψψοουυνν  

οουυσσιιώώδδεειιςς  εεππιιββααρρύύννσσεειιςς  ααππόό  ττιιςς  εεννδδεεχχόόμμεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς..  ΔΔεενν  ααννααμμέέννοοννττααιι  ππρρόόσσθθεεττεεςς  ππλληηρρωωμμέέςς,,  

μμεεττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  σσύύννττααξξηηςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν..  

55..22..11  ΕΕππίίδδιικκεεςς  υυπποοθθέέσσεειιςς  

ΣΣεε  εεττααιιρρεείίαα  ττοουυ  ΟΟμμίίλλοουυ  υυππάάρρχχοουυνν  εεκκκκρρεεμμεείίςς  δδιικκαασσττιικκέέςς  υυπποοθθέέσσεειιςς  έέννααννττιι  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ,,  γγιιαα  

ττιιςς  οοπποοίίεεςς  έέχχεειι  δδιιεεννεερργγηηθθεείί  ππρρόόββλλεεψψηη  πποοσσοούύ  εευυρρώώ  22..115500..000000..  

55..22..22  ΥΥφφιισσττάάμμεενναα  εεμμππρράάγγμμαατταα  ββάάρρηη  

ΕΕππίί  αακκίίννηηττοουυ  ττοουυ  ΟΟμμίίλλοουυ  έέχχεειι  εεγγγγρρααφφεείί  ππρροοσσηημμεείίωωσσηη  1122  εεκκααττ..  εευυρρώώ  γγιιαα  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  δδααννεειιαακκώώνν  

υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν,,  εεννώώ  δδεενν  υυφφίίσσττααννττααιι  άάλλλλαα  εεμμππρράάγγμμαατταα  ββάάρρηη  εεππίί  ττωωνν  ΠΠααγγίίωωνν  ΣΣττοοιιχχεείίωωνν  ήή  ΑΑκκιιννήήττωωνν..  
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55..33  ΑΑρριιθθμμόόςς  ααππαασσχχοολλοούύμμεεννοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ..  

  ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττοουυ  ααππαασσχχοολλοουυμμέέννοουυ    ππρροοσσωωππιικκοούύ  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  ττρρέέχχοουυσσααςς  ππεερριιόόδδοουυ  ήήτταανν  γγιιαα  ττοονν  όόμμιιλλοο  

55..661100  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν    εεττααιιρρεείίαα  227777..  

55..44  ΓΓεεγγοοννόότταα  μμεεττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ  

ΔΔεενν  υυππάάρρχχοουυνν  μμεεττααγγεεννέέσσττεερραα  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ  γγεεγγοοννόότταα  πποουυ  νναα  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  οουυσσιιωωδδώώςς  ττιιςς  

οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς..  
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