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ΣΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε.  
Προςωρινζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ περιόδου 

01/07/2011 – 31/12/2011 
φμφωνα με τα Διεκνι  Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 

 

 
 
Βεβαιώνεται ότι οι ςυνημμζνεσ Προςωρινζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ είναι εκείνεσ που εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό υμβοφλιο του «ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε.» ςτισ 
29.2.2012. Επιςημαίνεται ότι τα δημοςιευμζνα ςτον τφπο ςυνοπτικά οικονομικά ςτοιχεία και πληροφορίεσ 
ςτοχεφουν ςτο να παράςχουν ςτον αναγνώςτη οριςμζνα γενικά οικονομικά ςτοιχεία, αλλά δεν παρζχουν 
την ολοκληρωμζνη εικόνα τησ οικονομικήσ θζςησ και των αποτελεςμάτων τησ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ.  
 

Αθήνα, 29.02.2012 
 

O Πρόεδροσ Δ.. Ο  Διευθφνων φμβουλοσ 
 
 
 
 

 

Ιωάννθσ Κουκιάδθσ Κωνςταντίνοσ Μθτρόπουλοσ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ640270/13.04.2007 Α.Δ.Τ. ΑΒ065426/24.03.2006 
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Α. ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ «ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε. (ΣΑΜΕΙΟ)» ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 01/07/2011 – 31/12/2011 
 
Κφριε Ρρόεδρε τθσ Συνζλευςθσ 
Κυρίεσ και Κφριοι Μζτοχοι 
 
Σφμφωνα με το άρκρο 43α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα,  και 
άρκρο 3 παρ. 10 Ν.  3986/2011, υποβάλλουμε ςυνθμμζνα ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τισ Εξαμθνιαίεσ 
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ για τθν περίοδο που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2011 με τισ 
παρατθριςεισ μασ πάνω ςε αυτζσ και παρακαλοφμε να τισ εγκρίνετε. 
 
Τθν ευκφνθ για τθν ςφνταξθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ζχει το Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ θ ςφνκεςθ του 
οποίου είναι θ ακόλουκθ: 
 

α. Ιωάννθσ Κουκιάδθσ του Δθμθτρίου  (Ρρόεδροσ) 
β. Κωνςταντίνοσ Μθτρόπουλοσ του Σωτθρίου  (Διευκφνων Σφμβουλοσ) 
γ. Ανδρζασ Ταπραντηισ του Βελθςςάριου  (Εντεταλμζνοσ Σφμβουλοσ) 
δ. Αντϊνιοσ Βαρκολομαίοσ του Μιχαιλ  (Μζλοσ) 
ε. Άννα Ηωθροφ του Αριςτοτζλθ  (Μζλοσ) 

 
Επίςθσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυμμετζχουν δφο παρατθρθτζσ, που κατά το νόμο 
διορίηουν τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, οι κ.κ.: 

α. Maarten Verwey 
β. Hervé Le Roy  

 
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ςυντάχκθκαν με βάςθ τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 
Αναφοράσ.  
 
Δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ 
 
Θ Εταιρεία βρίςκεται ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2011 εντόσ τθσ πρϊτθσ διαχειριςτικισ τθσ χριςθσ. Σκοπόσ τθσ 
Εταιρείασ είναι θ αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ ιδιωτικισ περιουςίασ του Δθμοςίου, Ν.Ρ.Δ.Δ. ι 
περιουςιακϊν ςτοιχείων των δθμοςίων επιχειριςεων των οποίων το Μετοχικό Κεφάλαιο ανικει εξ 
ολοκλιρου, άμεςα ι ζμμεςα, ςτο Δθμόςιο ι ςε Ν.Ρ.Δ.Δ., όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 1 του 
ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α), ςφμφωνα με τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και με εγγυιςεισ πλιρουσ 
διαφάνειασ. 
 
Θ Εταιρεία λειτουργεί για τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ 
ιδιωτικισ οικονομίασ, δεν υπάγεται ςτθν κατθγορία των οργανιςμϊν και επιχειριςεων του ευρφτερου 
δθμόςιου τομζα και δεν εφαρμόηονται ςε αυτι, κακϊσ και ςτισ εταιρείεσ των οποίων το Μετοχικό Κεφάλαιο 
τθσ ανικει εξ ολοκλιρου, άμεςα ι ζμμεςα, οι διατάξεισ που διζπουν εταιρείεσ που ανικουν άμεςα ι ζμμεςα 
ςτο Δθμόςιο, με εξαίρεςθ όςων ρθτά ορίηονται ςτισ διατάξεισ του Α’ Κεφαλαίου του ν. 3986/2011.  
 
Απολογιςμόσ τθσ περιόδου 
 

Ειςαγωγή 
 

Αποκλειςτικι αποςτολι του Ταμείου Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου (ΤΑΙΡΕΔ) είναι να 
μεγιςτοποιιςει τθν αξία που κα αποφζρει ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο θ αξιοποίθςθ ι/και θ πϊλθςθ ςτοιχείων 
τα οποία μεταφζρονται ςε αυτό. Θ μεγιςτοποίθςθ τθσ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων περιλαμβάνει το 
ςφνολο των προςόδων από τθ μεταφορά τουσ ςτον Ιδιωτικό Τομζα, τα οικονομικά οφζλθ από τθ 
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ςυνεπακόλουκθ άμεςθ επζνδυςθ επ’ αυτϊν, κακϊσ και τθ ςχετικι αφξθςθ τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ. 
 
Το Ρρόγραμμα Αποκρατικοποιιςεων τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ αποτελεί τθν μοναδικι οδό  προςζλκυςθσ 
άμεςων επενδφςεων ςτισ υποδομζσ, τθν ενζργεια, τα ακίνθτα και ςε άλλουσ τομείσ. Θ αποκρατικοποίθςθ 
δεν αφορά μόνο ςτθν πϊλθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, αλλά 
κυρίωσ τθν αξιοποίθςι τουσ ςε βάκοσ χρόνου, και περιςςότερο από όλα  είναι μια μάχθ αξιοπιςτίασ, τθν 
οποία θ Ελλάδα κα πρζπει να ξανακερδίςει, ϊςτε να επιςτρζψει ςτισ διεκνείσ αγορζσ. 
 
Το ΤΑΙΡΕΔ βαςίηει τον τρόπο λειτουργίασ του ςτισ ακόλουκεσ αρχζσ: ςαφινεια ςτόχων, ςαφινεια 
διαδικαςιϊν και αποτελεςματικότθτα. Οι αρχζσ αυτζσ εξυπθρετοφνται καλφτερα με πλιρωσ ανεπτυγμζνα 
και προςανατολιςμζνα ςτθν αγορά ςχζδια αποκρατικοποίθςθσ, με διαφανείσ διαδικαςίεσ και με ταχφτθτα 
δράςθσ. 

 
Ίδρυςη του ΣΑΙΠΕΔ   
  

Το Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου (ΤΑΙΡΕΔ) ςυςτάκθκε τθν 1θ Ιουλίου 2011 
(νόμοσ 3986) με μετοχικό κεφάλαιο € 30 εκ. και ςτισ 28 Ιουλίου 2011 καταχωρικθκε ςτο Γενικό Εμπορικό 
Μθτρϊο. Θ διάρκεια τθσ Εταιρείασ είναι ζξι ζτθ, και μπορεί να παρατακεί εάν απαιτθκεί με απόφαςθ του 
Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
 
Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου ορίςτθκαν με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ςτισ 29 Ιουλίου 2011. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
και τα Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ ζχουν από ζνα παρατθρθτι ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο. Ρροθγουμζνωσ ο 
Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ είχαν περάςει από τθν Επιτροπι του Άρκρου 49Α του Κανονιςμοφ τθσ 
Βουλισ, όπου θ τοποκζτθςθ τουσ εγκρίκθκε με 13 κετικζσ ψιφουσ ςε ςφνολο 15. Στισ 29 Ιουλίου 2011 
εγκρίκθκε και το Καταςτατικό του ΤΑΙΡΕΔ και δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ (Β'1690). Το ΤΑΙΡΕΔ ξεκίνθςε τθ 
λειτουργία του τθν 1θ Αυγοφςτου 2011. 
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΤΑΙΡΕΔ διόριςε ςτισ 30 Αυγοφςτου 2011 τα επτά μζλθ του Συμβουλίου 
Εμπειρογνωμόνων, άτομα υψθλισ τεχνογνωςίασ και διεκνοφσ φιμθσ, που γνωμοδοτοφν ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο για τισ αποκρατικοποιιςεισ. Τα τρία εκ των μελϊν προτάκθκαν από τουσ Ραρατθρθτζσ των 
Κρατϊν Μελϊν τθσ Ευρωηϊνθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  
 

Λειτουργία του ΣΑΙΠΕΔ  
 

Από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του  και εντόσ διαςτιματοσ τριϊν μθνϊν, το ΤΑΙΡΕΔ ςυνζταξε τισ πολιτικζσ 
και διαδικαςίεσ, δθμιοφργθςε τισ δομζσ και τουσ μθχανιςμοφσ με ςτόχο τθν ταχφρυκμθ υλοποίθςθ των 
αποκρατικοποιιςεων, κακϊσ και τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ. Συγκεκριμζνα: 

α. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ, όπου περιγράφεται με λεπτομζρεια θ οργανωτικι δομι 
και θ λειτουργία του ΤΑΙΡΕΔ 

β. Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν, που διζπει ανακζςεισ μελετϊν και υπθρεςιϊν αξιοποίθςθσ 
περιουςιακϊν ςτοιχείων, κακϊσ και διοικθτικζσ προμικειεσ     

γ. ςτελζχωςθ με 25 ςτελζχθ, με ςθμαντικι εμπειρία ςε αποκρατικοποιιςεισ, κακϊσ και με 10 
άτομα υποςτθρικτικό προςωπικό  

δ. ανάπτυξθ των λογιςτικϊν αρχϊν και εγκατάςταςθ των αντίςτοιχων λογιςτικϊν ςυςτθμάτων  
ε. οριςμόσ Ορκωτοφ Ελεγκτι  
ςτ. δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ www.hraf.gr, θ οποία είναι ςε πλιρθ λειτουργία από τον Οκτϊβριο 

2011, παρζχοντασ τθν απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ για το πρόγραμμα αποκρατικοποιιςεων 
η. εκπόνθςθ προδιαγραφϊν του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ζργων, με ςτόχο τθν ςτενι 

παρακολοφκθςθ των ζργων, το οποίο εκτιμάται ότι κα ολοκλθρωκεί τον Μάρτιο 2012.  
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Χαρτοφυλάκιο Περιουςιακών τοιχείων  
 
Ζνα ευρφ χαρτοφυλάκιο περιουςιακϊν ςτοιχείων, μεταφζρεται ςταδιακά ςτο ΤΑΙΡΕΔ, το οποίο διαιρείται 
ςε  τρείσ βαςικζσ κατθγορίεσ:  

α. ακίνθτα του δθμόςιου τομζα που επί του παρόντοσ τα διαχειρίηονται δθμόςιεσ κτθματικζσ 
εταιρείεσ (ΚΕΔ, ΕΤΑ ιδθ ΕΤΑΔ Α.Ε.), ΔΕΚΟ ι διάφορα Υπουργεία 

β. υποδομζσ διακζςιμεσ για χριςθ  
γ. μετοχζσ εταιρειϊν (βαριά βιομθχανία, τυχερά παιχνίδια και λαχεία, τράπεηεσ και άλλεσ). 

 
Μζχρι τϊρα ζχουν μεταφερκεί ςτο ΤΑΙΡΕΔ δφο ομάδεσ περιουςιακϊν ςτοιχείων από το Ελλθνικό Δθμόςιο, 
τον Σεπτζμβριο και τον Νοζμβριο 2011 αντίςτοιχα. Συγκεκριμζνα ζχουν ιδθ μεταφερκεί ςτο ΤΑΙΡΕΔ, τα 
περιουςιακά ςτοιχεία 20 ζργων από ςυνολικά 27 ζργα (εκτόσ ακίνθτθσ περιουςίασ), και 35 ακίνθτα. Μία 
τρίτθ ομάδα περιουςιακϊν ςτοιχείων κα μεταφερκεί εντόσ του πρϊτου τριμινου του 2012. 

 

 
 

Πρόοδοσ ςτον τομζα των αποκρατικοποιήςεων ςτο  2011    
 

Το δεφτερο εξάμθνο του 2011, το ΤΑΙΡΕΔ υλοποίθςε τρία ζργα αποκρατικοποιιςεων με αποτζλεςμα 
ςυνολικά ζςοδα φψουσ € 1,4 δισ.  
 

 (€ εκ) 
φνολο 

τιμιματοσ 
Καταβεβλθμζνο 

1 ΡΩΛΘΣΘ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
ΡΑΙΓΝΙΟΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ (VLTs) 

560 474 

2 ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΡΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ  ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ 
ΔΘΜΟΣΙΟΥ  ΚΑΙ ΟΡΑΡ Α.Ε ΓΙΑ 10 ΧΟΝΙΑ 

461 375 

3 ΧΟΘΓΘΣΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΘΣΘΣ 
ΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΘΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΩΝΕΣ ΤΩΝ 900 MHz 
ΚΑΙ 1800 ΜΘz 

381 317 

 φνολο 1,402 1,166 

 

Ακίνθτα Τποδομζσ Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο 

- 35 Κτιρια του Δθμοςίου 
- Εταιρεία Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 

Θεςςαλονίκθσ (ΕΥΑΘ)

- Οργανιςμόσ Ρρογνωςτικϊν Αγϊνων 

Ροδοςφαίρου (ΟΡΑΡ)

- Ελλθνικό 
- Εταιρεία Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 

Ρρωτεφουςασ (ΕΥΔΑΡ)

-Οργανιςμόσ Διεξαγωγισ 

Ιπποδρομιϊν Ελλάδοσ (ΟΔΙΕ)

- Ελλθνικά Τουριςτικά Ακίνθτα - Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν - Κρατικά Λαχεία

- Ρεριφερειακά Αεροδρόμια - ΛΑΚΟ 

- Εγνατία Οδόσ - Ελλθνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

- Ελλθνικοί Αυτοκινθτόδρομοι - Ελλθνικά Ρετρζλαια (ΕΛΡΕ)

- Ρεριφερειακά Λιμάνια - Δθμόςια Επιχείρθςθ Αερίου (ΔΕΡΑ)

- Δικαιϊματα Χριςθσ αδιοςυχνοτιτων 

(900 - 1800 Μhz)

- Χαρτοφυλάκιο μετοχϊν ελλθνικϊν 

τραπεηϊν 

- Υπεράκτια Εγκατάςταςθ Αποκικευςθσ 

Φυςικοφ Αερίου ςτθν Βόρεια Ελλάδα

- Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ρειραιϊσ (ΟΛΡ)

- Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ 

(ΟΛΘ)

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΟ ΣΑΙΠΕΔ

 (€ δισ) φνολο τιμιματοσ Καταβεβλθμζνο 

1 ΡΩΛΘΣΘ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
ΡΑΙΓΝΙΟΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

560 474 

2 ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΕΤΑΞΥ  
ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ  ΚΑΙ ΟΡΑΡ Α.Ε., ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΘΝ ΡΑΑΧΩΘΣΘ ΡΟΣ ΤΘΝ ΟΡΑΡ Α.Ε.  ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ, ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ , ΟΓΑΝΩΣΘΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΥΧΕΩΝ ΡΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

461 375 

3 ΧΟΘΓΘΣΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΘΣΘΣ 
ΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΘΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΩΝΕΣ ΤΩΝ 900 MHz ΚΑΙ 
1800 ΜΘz 

381 317 

 φνολο 1,402 1,166 
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Επίςθσ, δφο ζργα ξεκίνθςαν το Νοζμβριο και τον Δεκζμβριο 2011 αντίςτοιχα: 
 

α. πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν άδεια Κρατικϊν Λαχείων, ςτθν οποία ανταποκρίκθκαν τρεισ 
όμιλοι:  
i) Austrian Lotteries  
ii) SISAL - DAMCO Energy - DAMLOT  
iii) OΡΑΡ – Lottomattica – Intralot – Scientific Games 

β. πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν πϊλθςθ των μετοχϊν τθσ Ελλθνικό ΑΕ, τθσ εταιρείασ που ζχει 
τα δικαιϊματα για τθν ανάπτυξθ και εκμετάλλευςθ του χϊρου του παλαιοφ αεροδρομίου τθσ 
Ακινασ κακϊσ και του γειτονικοφ παράκτιου μετϊπου.  

 
Ζχουν προςλθφκεί από τθν Ε.Γ.Α.Α. και ζχουν μεταφερκεί ςτο ΤΑΙΡΕΔ ςχεδόν όλοι οι ςφμβουλοι των 
αποκρατικοποιιςεων που ζχουν προγραμματιςτεί για τα ζτθ 2012 και 2013.  Ζντεκα ζργα βρίςκονται ςε 
προθγμζνο ςτάδιο προετοιμαςίασ, με ςτόχο τθν εκκίνθςθ των αντίςτοιχων αποκρατικοποιιςεων κατά το 
πρϊτο εξάμθνο του 2012.   
 
 Προβλήματα και Περιοριςμοί 
 
Οι επικρατοφςεσ δυςμενείσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ κατά το τελευταίο τρίμθνο του 2011, δεν διευκόλυναν  τισ 
αποκρατικοποιιςεισ. Θ επιτυχία του προγράμματοσ, εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τισ μακροοικονομικζσ 
ςυνκικεσ, κακϊσ και τθν αβεβαιότθτα των επενδυτϊν όςον αφορά ςτθν δθμοςιονομικι κρίςθ ςτθν οποία 
βρίςκεται θ Ελλάδα. 
 
Θ προετοιμαςία που απαιτείται πριν από τθν ζναρξθ τθσ αξιοποίθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων, 
αντιμετωπίηει πλθκϊρα τεχνικϊν και νομικϊν ηθτθμάτων, τα οποία γενικά οδθγοφν τθν διαδικαςία ςε 
κακυςτζρθςθ, κακϊσ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ απαιτείται:  

α. αναδιάρκρωςθ/αναδιοργάνωςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου  
β. άρςθ περιοριςμϊν, ζκδοςθ αδειϊν από  τθ δθμόςια διοίκθςθ  
γ. νομοκετικζσ ρυκμίςεισ για τθν προςαρμογι του περιουςιακοφ ςτοιχείου 
δ. τακτοποίθςθ κεμάτων κρατικισ ενίςχυςθσ και ανταγωνιςμοφ με τθν Ε.Ε. 
ε. άλλα ςυμβατικά κζματα τα οποία πρζπει να τακτοποιθκοφν πριν τθν αξιοποίθςθ του 

περιουςιακοφ ςτοιχείου.    
 
Ειδικά όςον αφορά τθν αξιοποίθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ, θ ζλλειψθ ςτοιχείων και αξιόπιςτου 
κτθματολογίου απαιτεί πρόςκετεσ προςπάκειεσ πριν ζνα περιουςιακό ςτοιχείο προςδιοριςτεί με ικανό 
τρόπο ϊςτε να μπορεί να διατεκεί ςτθν αγορά. Τζλοσ, ο απαιτοφμενοσ προ-ςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το 
Ελεγκτικό Συνζδριο κακυςτερεί ανάλογα τθν ολοκλιρωςθ οικονομικισ ςυμφωνίασ.  
 
Το Ταμείο, ςυνεργάηεται  ςτενά με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ κρατικοφσ φορείσ και τθν Ε.Ε. για τθν 
επίλυςθ ηθτθμάτων που ανακφπτουν, και τθν  επιτάχυνςθ των εργαςιϊν για τθν απρόςκοπτθ εκκίνθςθ και 
ολοκλιρωςθ των αποκρατικοποιιςεων.   
 
 τόχοι για το 2012  
 
Ο ςτόχοσ εςόδων από αποκρατικοποιιςεισ για το 2012 είναι € 2,8 δισ,  όπωσ προβλζπεται και ςτον Νόμο 
4046/2012 αντανακλϊντασ τισ δυςμενείσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, κακϊσ και τα προβλιματα και τουσ 
περιοριςμοφσ που αναφερκικαν παραπάνω. Το ΤΑΙΡΕΔ ςχεδιάηει να τοποκετιςει ςτθν αγορά 28 
περιουςιακά ςτοιχεία εντόσ του 2012.   
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Το ΤΑΙΡΕΔ ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων ζχει ξεκινιςει ςυηθτιςεισ με 
όλουσ τουσ παραχωρθςιοφχουσ των πζντε αυτοκινθτοδρόμων, με ςτόχο τθν εφρεςθ μιασ βιϊςιμθσ, 
μακροπρόκεςμθσ λφςθσ. Ζχει ιδθ καταγραφεί πρόοδοσ.   
 
Οι διαπραγματεφςεισ με τθν Εταιρεία  Hochtief AG για τον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνϊν ζχουν διακοπεί, λόγω 
προβλθμάτων ςτθν διαδικαςία πϊλθςθσ τθσ κυγατρικισ Hochtief Airports.  
 
Θ πϊλθςθ των μετοχϊν τθσ Αγροτικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου και του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων κα ξεκινιςει μετά τθν ολοκλιρωςθ  τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ του 
τραπεηικοφ τομζα.   
 
 τρατηγική Αξιοποίηςησ Περιουςιακών τοιχείων 
 
Το πρϊτο ςχζδιο τθσ Στρατθγικισ Αξιοποίθςθσ των Ρεριουςιακϊν Στοιχείων του ΤΑΙΡΕΔ, εκπονικθκε τον 
Αφγουςτο 2011 και εγκρίκθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Στθν ςυνζχεια ανατζκθκε ςτθν  κοινοπραξία 
Houlihan Lockey/Axia Ventures, θ περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ ςτρατθγικισ.  
 
Το δεφτερο ςχζδιο τθσ ςτρατθγικισ ολοκλθρϊκθκε τον Δεκζμβριο του 2011 και το τελικό ζχει ιδθ 
ολοκλθρωκεί, και αναμζνεται να εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο εντόσ του Μαρτίου 2012. 
 
Ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ςτρατθγικισ είναι θ μεγιςτοποίθςθ των εςόδων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου από τθν 
αξιοποίθςθ και/ι πϊλθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων. Ο ςτόχοσ εςόδων για το ςφνολο του προγράμματοσ 
ανζρχεται ςε € 50 δισ , από τα οποία € 19 δισ πρζπει να ειςπραχκοφν ζωσ το 2015. Εντόσ τθσ πρϊτθσ διετίασ 
του προγράμματοσ αναμζνεται το μεγαλφτερο ποςοςτό των εςόδων να προζλκει από τθν αξιοποίθςθ του 
εταιρικοφ χαρτοφυλακίου.  
 
Το μεγαλφτερο ποςοςτό των εςόδων από τθν αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων του κλάδου των 
υποδομϊν, αναμζνεται μεςοπρόκεςμα, κακϊσ απαιτείται: 

α. αναδιοργάνωςθ και νομοκετικζσ ρυκμίςεισ για τθν αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτουσ 
κλάδουσ ενζργειασ και εταιρειϊν κοινισ ωφζλειασ 

β. ςθμαντικι προετοιμαςία ςχετικά με περιουςιακά ςτοιχεία του κλάδου μεταφορϊν (αεροδρόμια, 
λιμάνια, αυτοκινθτόδρομοι) 

γ. διαμόρφωςθ νζων εκνικϊν πολιτικϊν κακϊσ και δθμιουργία νζων ρυκμιςτικϊν αρχϊν, 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν μεταφορά μονοπωλιακϊν δραςτθριοτιτων από το δθμόςιο 
ςτον ιδιωτικό τομζα. 

 
Σχετικά με τθν αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, τα ζςοδα ςε μακροπρόκεςμο ορίηοντα κα προζρχονται 
από τουριςτικζσ κατοικίεσ  και τουριςτικζσ εκμεταλλεφςεισ, και διάκεςθ γθσ για επενδφςεισ ςε ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ ενζργειασ.   
 
 Προώθηςη του Προγράμματοσ Αποκρατικοποιήςεων  
 
Το Ταμείο προωκεί ςυςτθματικά τόςο το ςυνολικό πρόγραμμα όςο και τα ειδικά ζργα αποκρατικοποιιςεων 
επιτυγχάνοντασ ςθμαντικι δθμοςιότθτα ςτα τοπικά και τα διεκνι μζςα επικοινωνίασ. Οι προωκθτικζσ 
ενζργειεσ του ΤΑΙΡΕΔ το δεφτερο εξάμθνο του 2011 περιελάμβαναν : 

α. 17 ςυνεντεφξεισ του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε ελλθνικά και διεκνι μζςα 
β. ςυνεντεφξεισ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςε Κακθμερινι, FT Germany, Reuters, BBC Business, 

Property Week, The Independent, The Economist, SNL Financial, Property EU, Property Investor 
Europe, Bloomberg, Public Works Financing,  BBC Radio 

γ. 5 ςυνεντεφξεισ  του Εντεταλμζνου Συμβοφλου ςε Ζλλθνεσ δθμοςιογράφουσ των εφθμερίδων 
Θμεριςια, Ρρϊτο Θζμα, Εξπρζσ, Ναυτεμπορικι, Βιμα  

δ. αρκετζσ δθμοςιεφςεισ ςε τοπικά και διεκνι μζςα  
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ε. ςυμμετοχι του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, του Εντεταλμζνου Συμβοφλου και του Συντονιςτι 
Ρρογράμματοσ Αποκρατικοποιιςεων ςε ςυνζδρια για τθν προϊκθςθ επενδφςεων ςτθν Ελλάδα  
και ςυγκεκριμζνα: 
i)     Συνζδριο BDI ςτο Βερολίνο και επίςθμθ επίςκεψθ του Ρρωκυπουργοφ 
ii) Συνζδριο του Ελλθνογαλλικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου ςτο Ραρίςι και επίςκεψθ του 

Υπουργοφ Ανάπτυξθσ  κ.Μ. Χρυςοχοΐδθ 
iii) Συνζδριο Συνδζςμου Αυςτριακϊν Βιομθχανιϊν και επίςκεψθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ 

κ.Μ. Χρυςοχοΐδθ  
iv) Συνζδριο Ελλθνογερμανικοφ Επιμελθτθρίου ςτθν Ελλάδα 
v) Ελλθνορωςικό Συνζδριο επενδυτικϊν ευκαιριϊν ςτθν όδο 
vi) Συνζδριο PRODEXPO για αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ  
vii) Σφνοδο του Συνδζςμου Βελγικϊν Βιομθχανιϊν ςτισ Βρυξζλλεσ 

 
To ΤΑΙΡΕΔ ζχει διαμορφϊςει μια ςυνολικι επικοινωνιακι ςτρατθγικι τθν οποία ζχει κζςει ςε εφαρμογι με 
τθν υποςτιριξθ διεκνϊν ςυμβοφλων επικοινωνίασ. 

 
Αποτελζςματα α’ εξαμήνου  

 
Το ΤΑΙΡΕΔ κατζγραψε ςυνολικά ζςοδα € 5 εκ. και κζρδθ φψουσ € 3,7 εκ. για το δεφτερο εξάμθνο του 2011, 
το οποίο ιταν και το πρϊτο εξάμθνο λειτουργίασ του. 
 
Τα ζςοδα αναλφονται ςε €2,6 εκ προμικειεσ από τθν αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και €2,4 εκ. από 
επανατιμολογιςεισ αμοιβϊν και εξόδων ςυμβοφλων. Τα ςυνολικά λειτουργικά ζξοδα ανιλκαν ςε €3,7 εκ. 
και τα κακαρά χρθματοοικονομικά ζςοδα ανιλκαν ςε €2,5 εκ.    
 
 

  
 
To ΤΑΙΡΕΔ διαχειρίηεται τουσ πόρουσ και τα ζξοδα με ιδιαίτερθ αποτελεςματικότθτα. Στο πρϊτο εξάμθνο 
λειτουργίασ του τα ςυνολικά ζξοδα ανιλκαν ςε 0,27% των εςόδων από αποκρατικοποιιςεισ, ενϊ τα ζξοδα 
λειτουργίασ του ΤΑΙΡΕΔ ςτο 0,10% των εςόδων αποκρατικοποίθςθσ, επίπεδα ιδιαίτερα χαμθλά.   

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ 
01.07 - 

31.12.2011

Ποσά σε'000 €

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ

Ενςϊματα Ράγια 303

Άχλα Ρεριουςιακά Στοιχεία 115

Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ 235.354

Μθ Κυκλοφοροφντα Περιουςιακά τοιχεία 235.772

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 1.101

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 8.971

Ταμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα 37.866

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 47.937

φνολο Ενεργθτικοφ 283.709

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο 30.000

Κζρδθ ςε Νζο 3.729

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 33.729

Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 235.335

Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ 235.335

Ρρομθκευτζσ και Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ 6.207

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 8.339

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ Τζλθ 98

Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ 14.645

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεϊςεων 283.709

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ
01.07 - 

31.12.2011

Ποσά σε'000 €

Κφκλοσ Εργαςιϊν - Ρωλιςεισ 4.999

Κόςτοσ Ρωλθκζντων (3.742)

Μικτό κζρδοσ 1.257

Κακαρά κζρδθ/( ηθμίεσ) περιόδου προ φόρων 1.257

Χρθματοοικονομικά ζςοδα 2.566

Χρθματοοικονομικά ζξοδα (93)

Κακαρά κζρδθ/( ηθμίεσ) περιόδου προ φόρων 3.729

Φόροσ ειςοδιματοσ 0

Κακαρά κζρδθ/ (ηθμίεσ) περιόδου μετά φόρουσ 3.729
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Επενδφςεισ  
 
Θ Εταιρεία πραγματοποίθςε επενδφςεισ μόνο για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ φψουσ €303 
χιλ. ςε ενςϊματα πάγια, και €115 χιλ. ςε άυλα περιουςιακά ςτοιχεία.  
 
Διαχείριςθ κινδφνων 
 
Θ Εταιρεία δεν είναι εκτεκειμζνθ ςε ςθμαντικοφσ κινδφνουσ. 
 
Με ςκοπό τθν μείωςθ των κινδφνων  των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Συμβοφλων 
Εμπειρογνωμόνων που απορρζουν από το ςκοπό τθσ Εταιρείασ, θ Εταιρεία ζχει αςφαλιςτεί από τθν ίδρυςι 
τθσ (Ιοφλιοσ 2011), για κάλυψθ απαιτιςεων ζναντι των μελϊν τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ και του 
Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, μζχρι φψουσ € 40 εκ.     
 
 

Περιβαλλοντικά  
 
Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά κζματα που να αφοροφν τθν Εταιρεία. 
 
Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ 
 
Ζωσ ςιμερα δεν ζχουν ςυμβεί άλλα ςθμαντικά γεγονότα που να επθρεάηουν τθν πορεία τθσ Εταιρείασ , 
κακϊσ και τθν οικονομικι τθσ κζςθ.  

 
 

Ακινα, 29 Φεβρουαρίου 2012 
 

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ.       Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ  
     

 
 

            Ιωάννθσ Κουκιάδθσ     Κωνςταντίνοσ Μθτρόπουλοσ 
     Α.Δ.Τ. ΑΕ640270/13.04.2007           Α.Δ.Τ. ΑΒ065426/24.03.2006 

 
 
 



 

Β. ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ   

 

Ρροσ τουσ Μετόχουσ τθσ Εταιρείασ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ  Α.Ε. 

  

Ζκκεςθ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΘΣ 

ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. που αποτελοφνται από τθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31θσ  

Δεκεμβρίου 2011, τισ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ,  μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν 

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

μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. 

 

Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

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

καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν 

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

κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων 

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

 

Ευκφνθ του Ελεγκτι 

Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον 

ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον 

ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι 

απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν 

απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των 

κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε 

λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ 

που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ, με 

ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν 

ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ Εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που 

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

τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 
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Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ 

κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 

 

Γνϊμθ 

Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ 

άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ  ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ  

Α.Ε. κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2011, τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ 

περίοδο που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, 

όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

Αναφορά επί άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν κεμάτων 

Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα 

άρκρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Ακινα,  02/03/2012  

Ο Ορκωτόσ  Ελεγκτισ  Λογιςτισ 

 

 

Ραναγιϊτθσ Χριςτόπουλοσ  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28481 
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/07/2011 – 31/12/2011 
 

1. ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ 
 

 
 
 
Οι ςυνοδευτικζσ ςημειώςεισ, ςελ. 18-40, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών καταςτάςεων  

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ Σημ. 31.12.2011

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά τοιχεία

Ενσώματα Πάγια 6.1 303.033,00

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 0,00

Άϋλα Περιουσιακά τοιχεία 6.3 115.112,00

Αναβαλλόμενος Υόρος Εισοδήματος 6.4 0,00

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 6.5 235.353.950,00

235.772.095,00

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 6.6 0,00

Απαιτήσεις από πελάτες 6.7 1.100.621,00

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.8 8.970.622,00

Σαμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 6.9 37.865.555,00

47.936.798,00

ύνολο Ενεργητικού 283.708.893,00

ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.10 30.000.000,00

Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών 0,00

Κέρδη σε Νέο 3.729.485,00

ύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 33.729.485,00

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ

Μακροπρόθεσμες Τποχρεώσεις

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Τποχρεώσεις 6.11 235.334.900,00

235.334.900,00

Βραχυπρόθεσμες Τποχρεώσεις

Προμηθευτές και Λοιπές Τποχρεώσεις 6.12 6.207.399,00

Προκαταβολές πελατών 6.13 8.338.620,00

Τποχρεώσεις από φόρους Σέλη 6.14 98.489,00

14.644.508,00

ύνολο Τποχρεώσεων 249.979.408,00

ύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεώσεων 283.708.893,00
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2.       ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ 

    

    ποςά ςε ευρώ 

  ημ. 31.12.2011 

      

Κφκλοσ Εργαςιϊν – Ρωλιςεισ 6.15 4.999.325 

Κόςτοσ Ρωλθκζντων 6.16 (3.742.212) 

Μικτό κέρδος   1.257.113 

      

Κέρδη Εκμετάλλευσης   1.257.113 

Χρθματοοικονομικά ζςοδα 6.17 2.565.768 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα 6.17 93.396 

Καθαρά κέρδη/( ζημίες) περιόδου προ 
φόρων 

  3.729.485 

Φόροσ ειςοδιματοσ 6.18 0 

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά 
φόρους 

  3.729.485 

 
 
 
 
 
Οι ςυνοδευτικζσ ςημειώςεισ, ςελ. 18 - 40, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών καταςτάςεων
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3. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
 
 
Οι ςυνοδευτικζσ ςημειώςεισ, ςελ. 18-40, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών καταςτάςεων  

ποσά σε ευρώ

Μετοχικό Kέρδη ύνολο Ιδίων

Κεφάλαιο σε Νέο Κεφαλαίων

Τπόλοιπο, 01 Ιουλίου 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μετοχικό κεφάλαιο 30.000.000,00 30.000.000,00

Καθαρά Κέρδη περιόδου 3.729.485,00 3.729.485,00

Τπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2011 30.000.000,00 3.729.485,00 33.729.485,00
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4. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
 
Οι ςυνοδευτικζσ ςημειώςεισ, ςελ. 18- 40, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των οικονομικών καταςτάςεων  

ποσά σε ευρώ

31.12.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 3.729.485 

 Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 21.669 

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0 

Προβλέψεις 0 

υναλλαγματικές διαφορές 0 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (2.565.768)

Φρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0 

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λ/σμών κεφαλαίου κίνησης 0 

Mείωση / (αύξηση)  αποθεμάτων 0 

Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (8.075.076)

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 14.644.508 

Μείον:

Φρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 0 

Καταβλημένοι φόροι 0 

ύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.754.818 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (439.814)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 0 

Σόκοι εισπραχθέντες 550.551 

Μερίσματα εισπραχθέντα 0 

ύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 110.737 

Φρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 30.000.000 

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0 

Εισπράξεις από Εκδοθέντα / Αναληφθέντα Δάνεια 0 

Εξοφλήσεις δανείων 0 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0 

Μερίσματα πληρωθέντα 0 

ύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ) 30.000.000 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 0 

ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 37.865.555 

Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  έναρξης χρήσης 0 

Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 37.865.555 
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Δ. ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ «ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε. (ΣΑΙΠΕΔ)» 

 

1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
 
1.1 Επωνυμία, ζδρα και διοίκθςθ  
 

Θ Εταιρεία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» ςυςτάκθκε νόμιμα το 
ζτοσ 2011 με το άρκρο 1 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’/1.7.2011.). Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ είναι 
Κολοκοτρϊνθ 1 & Σταδίου, Ακινα ΤΚ 105 62. 
 
Το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρίασ αποτελείται από τουσ: 
 
1. Ιωάννθ Κουκιάδθ του Δθμθτρίου  Ρρόεδροσ 
2. Κωνςταντίνο Μθτρόπουλο του Σωτθρίου Διευκφνων Σφμβουλοσ 
3. Ανδρζα Ταπραντηι του Βελθςςάριου  Εντεταλμζνοσ Σφμβουλοσ 
4. Αντϊνιο Βαρκολομαίο του Μιχαιλ  Μζλοσ ΔΣ 
5. Άννα Ηωθροφ του Αριςτοτζλθ   Μζλοσ ΔΣ 
 
Επίςθσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυμμετζχουν δφο παρατθρθτζσ : 

α. Maarten Verwey 
β. Hervé Le Roy  

 
Θ Εταιρεία είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο που τθρεί θ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου με 
αρικμό 117034801000. 
 
Θ οικονομικι χριςθ για τθν Εταιρεία ξεκινάει τθν 1θ Ιουλίου και λιγει τθν 30θ Ιουνίου κάκε επόμενου  
ζτουσ. 
 
1.2 Αντικείμενο δραςτθριότθτασ 
 
Σκοπόσ τθσ Εταιρείασ, βάςει του ιδρυτικοφ νόμου τθσ, είναι θ αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ 
ιδιωτικισ περιουςίασ του Δθμοςίου, κακϊσ και περιουςιακϊν ςτοιχείων Ν.Ρ.Δ.Δ. ι των δθμοςίων 
επιχειριςεων των οποίων το Μετοχικό Κεφάλαιο ανικει εξ ολοκλιρου, άμεςα ι ζμμεςα, ςτο Δθμόςιο ι 
ςε Ν.Ρ.Δ.Δ., όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 5 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α/1.7.2011). 
 
Θ Εταιρεία λειτουργεί για τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ 
ιδιωτικισ οικονομίασ, δεν υπάγεται ςτθν κατθγορία των οργανιςμϊν και επιχειριςεων του ευρφτερου 
δθμόςιου τομζα και δεν εφαρμόηονται ςε αυτι, κακϊσ και ςτισ εταιρείεσ των οποίων το μετοχικό 
κεφάλαιο τουσ τθσ ανικει εξ ολοκλιρου, άμεςα ι ζμμεςα, οι διατάξεισ που διζπουν εταιρείεσ που 
ανικουν άμεςα ι ζμμεςα ςτο Δθμόςιο, με εξαίρεςθ όςων ρθτά ορίηονται ςτισ διατάξεισ του Α’ 
Κεφαλαίου του ν. 3986/2011. 
 
Οι παροφςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ που είναι το νόμιςμα του πρωτεφοντοσ 
οικονομικοφ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο δραςτθριοποιείται.  
 
 
 



 

ΣΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε. 

Προσωρινές οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01.07.2011 – 31.12.2011                                                                             

 

19 

1.3 Περιουςιακά ςτοιχεία του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που ζχουν μεταφερκεί ςτο ΣΑΙΠΕΔ 
 
Τα περιουςιακά ςτοιχεία του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που ζχουν μεταφερκεί ςτο ΤΑΙΡΕΔ με βάςθ τισ υπ’ 
αρικμ. αποφάςεισ τθσ ΔΕΑΑ  185/2011, 186/2011 και 187/2011 (ΦΕΚ Β’ 2061/16.09.2011), 193/2011 και 
195/2011 (ΦΕΚ Β’ 2501/04.11.2011) με ςκοπό τθν αξιοποίθςι τουσ για λογαριαςμό του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου είναι τα παρακάτω:  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 4.592.422 ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΔΙΕ ΑΕ 

2 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ-92.510.000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΡΑΡ Α.Ε. 

3 ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΕΡΕΚΤΑΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΕ ΟΡΑΡ Α.Ε. 

4 ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΟΡΑΡ ΡΑΙΓΝΙΟΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΑΘ.39 Ν4002/2011 ΦΕΚ Α180 

5 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ. - Λ.ΘΘΒΩΝ 196-198, ΕΝΤΘΣ 

6 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ & ΧΑΝΔΘ, ΜΟΣΧΑΤΟ 

7 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΑΘΘΝΩΝ & ΑΝΤΙΓΟΝΘΣ.4-6, ΑΘΘΝΑ 

8 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ.- ΡΕΙΑΙΩΣ & ΕΡΩΝΙΤΩΝ, ΡΕΙΑΙΑΣ 

9 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΦΑΓΓΟΥΛΘ 11, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

10 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ 3, ΑΘΘΝΑ  

11 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ -ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ 3 ΑΘΘΝΑ – ΚΙΕΗΩΤΟΥ & ΗΑΛΟΚΩΣΤΑ, ΑΘΘΝΑ 

12 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ 1 ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ, ΑΘΘΝΑ 

13 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ. 1 & ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ, ΑΘΘΝΑ 

14 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΗΑΛΟΚΩΣΤΑ 1, ΑΘΘΝΑ 

15 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΜΟΝΑΣΤΘΙΟΥ 326, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

16 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΡΕΤΟΥ ΑΛΛΘ 24, ΑΘΘΝΑ 

17 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 3, ΚΟΜΟΤΘΝΘ 

18 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΝΕΣΤΟΥ & ΡΛΑΤΩΝΟΣ, ΞΑΝΘΘ 

19 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - Γ.ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ& ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ, ΣΕΕΣ 

20 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 13, ΞΑΝΘΘ 

21 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΑΝΑΞΑΓΟΑ 6-8, ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΘΘΝΑ 

22 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΔΑΜΑΕΩΣ 175, ΑΘΘΝΑ 

23 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΕΟ ΑΘΘΝΩΝ – ΡΑΤΩΝ, ΚΟΙΝΘΟΣ 

24 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΔΘΜ.ΣΚΟΥΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ 

25 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ – ΚΑΑΟΛΘ & ΔΘΜΘΤΙΟΥ 13-15, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

26 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΑΓ.ΔΘΜΘΤΙΟΥ 2, ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ 

27 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΡΙΓΚ.ΟΛΓΑΣ &ΡΙΓΚ.ΣΟΦΙΑΣ, ΑΓ. ΑΝΑΓΥΟΙ 

28 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΚΑΝΑΚΑΚΘ 3, ΧΑΝΙΑ 
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29 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΕΒΕΝΑΚΙΩΝ 43, ΡΑΛΛΘΝΘ 

30 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΕΥΕΛΡΙΔΩΝ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΑΘΘΝΑ 

31 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΓΟΥΝΑΘ 227, ΓΛΥΦΑΔΑ 

32 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 100, ΧΟΛΑΓΟΣ 

33 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΑΧΑΝΩΝ 43, ΚΘΦΙΣΙΑ 

34 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΤΣΑΚΑΝΤΗΑ 8-10 &ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

35 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 15, ΑΘΘΝΑ 

36 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ --ΑΛΕΞΑΝΔΑΣ.& ΔΘΜΘΤΣΑΝΑΣ, ΑΘΘΝΑ 

37 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 5 & ΧΙΟΥ 8, ΚΑΙΣΑΙΑΝΘ 

38 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96, ΑΘΘΝΑ 

39 ΑΚΙΝΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ - ΚΘΦΙΣΙΑΣ 39, ΜΑΟΥΣΙ 

40 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΕΘΝ. ΑΕΟΛ. ΑΘ.9.000.000 ΜΕΤΟΧΕΣ 

41 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΛΛ.ΡΕΤΕΛΑΙΑ ΑΕ 108.430.304 ΜΕΤΟΧΕΣ 

42 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΛΛΘΝΙΚΟ Α.Ε. 15.000 ΜΕΤΟΧΕΣ 

43 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΛΑΚΟ Α.Ε.. 7.686.362 ΜΕΤΟΧΕΣ 

44 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ HOCHTIEF Ν2338/1995 

45 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧ. ΚΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ Α.Ν.339/1936 

46 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.ΕΡΙ ΤΕΛ. ΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΘΤΩΝ Ν3431/2006 

47 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ-3.306.202 ΜΕΤΟΧΕΣ ALPHA ΤΑΡΕΗΑ Α.Ε 

48 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ-11.793.750 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

49 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ-14.953.429 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΙΑΙΩΣ Α.Ε. 

50 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ-5.775.000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΕΙΑΙΩΣ Α.Ε. 

51 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ-2.348.640 ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. 

52 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ-29.074.500 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΘΣ Α.Ε. 

53 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΝΘΤΕΣ ΑΞΙΕΣ-14.520.000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΕΥΣΕΩΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. 

54 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ, ΑΥΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΓΕΙΑΣ  ΑΘΟΥ Ν.2779/1999(ΦΕΚ Αϋ296)- ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε. 

55 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΜΩΕΑΣ Α.Ε.  Ν.3559/2007(ΦΕΚ Αϋ102) 

56 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  Ν.3555/2007(ΦΕΚ Αϋ81) 

57 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΟΛΥΜΡΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  Ν.3621/2007(ΦΕΚ Αϋ279) 

58 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΔΟΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε.  
Ν3605/2007(ΦΕΚ Αϋ190) 

59 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΚΕΝΤΙΚΘ ΟΔΟΣ Α.Ε..  Ν3597/2007(ΦΕΚ Αϋ168) 

60 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΕΡΕΚΤΑΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ν.2395/1996(ΦΕΚ Αϋ71)- ΓΕΦΥΑ Α.Ε. 

61 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΡΕΟΥΣΙΑΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΡΑΑΧΩΘΣΘΣ ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ, ΓΙΑ ΝΟΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ, 
ΑΘΟΥ Ν.4001/2011(ΦΕΚ Αϋ179) 

62 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ, ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ΚΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΟΔΟΜΙΩΝ ΑΘΟΥ 22 
Ν.3913/2011(ΦΕΚ Αϋ18)- ΚΑΤΙΚΑ ΑΕΟΔΟΜΙΑ 
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63 ΡΕΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΕΡΕΚΤΑΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ν.2445/1996(ΦΕΚ Αϋ274)- ΑΤΤΙΚΘ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΨΗΦΟΤ 
 

1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 

2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΙΟΥ Α.Ε. 

3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ Α.Ε. 

5 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 

6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 

7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α.Ε. 

8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. 

9 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΘΝΑΣ Α.Ε. 

10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 

11 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

12 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΤΟΥΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. 

13 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.3985/2011(ΦΕΚ Αϋ151)- ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΑ Α.Ε. 

14 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΘΦΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Ν.4001/2011(ΦΕΚ Αϋ179)- ΔΘΜΟΣΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΑΕΙΟΥ Α.Ε. 
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2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
 
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ 
Α.Ε. τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2011, που καλφπτουν τθν περίοδο 1.7.2011 – 31.12.2011, ζχουν ςυνταχκεί με 
βάςθ τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, όπωσ αυτι τροποποιείται με τθν αναπροςαρμογι ςυγκεκριμζνων 
ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ ςε τρζχουςεσ αξίεσ, τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ 
(going concern) και είναι ςφμφωνεσ με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ), όπωσ 
αυτά ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASB), κακϊσ και των ερμθνειϊν 
τουσ, όπωσ αυτζσ ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Ερμθνείασ Ρροτφπων (I.F.R.I.C.) τθσ IASB. 
 
Θ Εταιρεία εφαρμόηει για πρϊτθ φορά ςτθν τρζχουςα χριςθ τα ΔΡΧΑ χωρίσ να κάνει καμία χριςθ των 
εξαιρζςεων που προβλζπονται από το ΔΡΧΑ 1 «Ρρϊτθ εφαρμογι των ΔΡΧΑ». 
 
Πλα τα ανακεωρθμζνα ι νεοκδοκζντα Ρρότυπα και διερμθνείεσ που ζχουν εφαρμογι ςτθν Εταιρεία και 
είναι ςε ιςχφ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2011 ελιφκθςαν υπόψθ για τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων 
τθσ τρζχουςασ χριςθσ ςτθν ζκταςθ που αυτά ιταν εφαρμόςιμα. 
 
Θ ςφνταξθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ςφμφωνα με τισ Γενικά Ραραδεκτζσ Λογιςτικζσ Αρχζσ 
προχποκζτει τθ διενζργεια εκτιμιςεων και παραδοχϊν, οι οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν τόςο τα 
λογιςτικά υπόλοιπα των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, όςο και τισ απαιτοφμενεσ  
γνωςτοποιιςεισ για ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των  
Οικονομικϊν Καταςτάςεων, όπωσ επίςθσ και το φψοσ των εςόδων και εξόδων που αναγνωρίςτθκαν κατά 
τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ. Θ χριςθ επαρκοφσ πλθροφόρθςθσ και θ εφαρμογι υποκειμενικισ 
κρίςθσ αποτελοφν αναπόςπαςτα ςτοιχεία για τθ διενζργεια εκτιμιςεων ςε αποτιμιςεισ περιουςιακϊν 
ςτοιχείων, ταξινόμθςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων, απομείωςθ αξίασ απαιτιςεων, πρόβλεψθ φόρου 
ειςοδιματοσ και εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελζςματα ενδζχεται να 
διαφζρουν από τισ ανωτζρω εκτιμιςεισ. 
 
Σθμαντικζσ κρίςεισ και εκτιμιςεισ τθσ διοίκθςθσ αφοροφν: 
 

 Ωφζλιμθ ηωι αποςβζςιμων ςτοιχείων 
 

Θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εξετάηει τισ ωφζλιμεσ ηωζσ των αποςβζςιμων ςτοιχείων ςε κάκε χριςθ. Τθν 31θ 
Δεκεμβρίου 2011 θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εκτιμά ότι οι ωφζλιμεσ ηωζσ αντιπροςωπεφουν τθν 
αναμενόμενθ χρθςιμότθτα των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ. 
 

 Προβλζψεισ 
 

Οι επιςφαλείσ λογαριαςμοί απεικονίηονται με τα ποςά τα οποία είναι πικανόν να ανακτθκοφν. Οι 
εκτιμιςεισ για τα ποςά που αναμζνεται να ανακτθκοφν προκφπτουν κατόπιν ανάλυςθσ κακϊσ και από 
τθν εμπειρία του Ταμείου ςχετικά με τθν πικανότθτα επιςφαλειϊν των πελατϊν. 
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3. ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕ ΠΟΤ ΣΕΘΗΚΑΝ Ε ΙΧΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΗΚΑΝ ΣΗΝ ΣΡΕΧΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ  
 
Τα ακόλουκα πρότυπα, οι τροποποιιςεισ των υφιςτάμενων προτφπων και οι διερμθνείεσ που ζχουν 
εκδοκεί ςχετίηονται με τθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ. Δεν ζχουν υιοκετθκεί νωρίτερα και θ Εταιρεία εκτιμά 
ότι δεν κα ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ:  
 

 Δ.Ρ.Χ.Α. 1 (Τροποποίθςθ) «Ρρϊτθ εφαρμογι των Δ.Ρ.Χ.Α.» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ 
χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 και μετά). 

 Δ.Ρ.Χ.Α 2 (Τροποποίθςθ) «Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν Αξία των Μετοχϊν».  

 Ανακεωρθμζνο Δ.Ρ.Χ.Α. 3 «Συνενϊςεισ Επιχειριςεων» και Δ.Λ.Ρ. 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ 
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»(ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1 Ιουλίου 
2009 και μετά).  

 Δ.Ρ.Χ.Α. 3 (Τροποποίθςθ) «Συνενϊςεισ Επιχειριςεων» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ 
με ζναρξθ από τθν 1θ Ιουλίου 2010 και μετά). 

 Δ.Ρ.Χ.Α. 7 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ 
οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 και μετά). 

 Δ.Ρ.Χ.Α. 7 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ ωσ μζροσ τθσ ςυνολικισ 
επιςκόπθςθσ των δραςτθριοτιτων εκτόσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ 
οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιουλίου 2011 και μετά). 

 Δ.Ρ.Χ.Α. 9 «Χρθματοοικονομικά Μζςα» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από 
τθν 1 Ιανουαρίου 2013 και μετά).  

 Δ.Λ.Ρ. 1 (Τροποποίθςθ) «Ραρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων (ςε ιςχφ για ετιςιεσ 
οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 και μετά). 

 Δ.Λ.Ρ. 12 (Τροποποίθςθ) «Αναβαλλόμενοσ φόροσ: Ανάκτθςθ των υποκείμενων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2012 και 
μετά). 

 Δ.Λ.Ρ. 24 (Τροποποίθςθ) «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ 
οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 και μετά). 

 Δ.Λ.Ρ. 27 (Τροποποίθςθ) «Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» (ςε ιςχφ για 
ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιουλίου 2010 και μετά). 

 Δ.Λ.Ρ. 32 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Ταξινόμθςθ των εκδόςεων 
δικαιωμάτων»  (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Φεβρουαρίου 
2010 και μετά). 

 Δ.Λ.Ρ. 34 (Τροποποίθςθ) «Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ 
οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 και μετά). 

 Δ.Λ.Ρ. 39 (Τροποποίθςθ)  «Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ – Μζςα 
κατάλλθλα προσ αντιςτάκμιςθ». 

 Διερμθνεία 13  «Ρρογράμματα Επιβράβευςθσ Ρελατϊν» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ 
με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 και μετά). 

 Διερμθνεία 14 (Τροποποίθςθ) «Ρεριπτϊςεισ προπλθρωμϊν όταν υπάρχουν υποχρεϊςεισ 
ελάχιςτων ειςφορϊν» (ςε ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 
2011 και μετά). 

 Διερμθνεία 17 «Διανομζσ μθ χρθματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε ιδιοκτιτεσ». 

 Διερμθνεία 19 «Εξόφλθςθ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων μζςω κεφαλαιακϊν τίτλων» (ςε 
ιςχφ για ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ με ζναρξθ από τθν 1 Ιουλίου 2010 και μετά).  

 
Τα ανακεωρθμζνα ι νζα Δ.Ρ.Χ.Α. και διερμθνείεσ τα οποία τζκθκαν ςε ιςχφ κατά τθν 01.06.2010 δεν 
ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 
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4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΑΝΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
 
Θ λογιςτικι αποτφπωςθ των εςόδων από τθν αξιοποίθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων, των λειτουργικϊν 
εξόδων και των διοικθτικϊν δαπανϊν που αφαιροφνται από το τίμθμα, και θ ειδικότερθ διαδικαςία 
μεταφοράσ του τιμιματοσ ρυκμίηονται με τθν υπ’ αρικμ. 2/97892/0025/19.01.2012 απόφαςθ του 
Υπουργοφ Οικονομικϊν (ΦΕΚ Β’ 396/22.02.2012), θ οποία ιςχφει από 01.11.2011. 
 
Οι λογιςτικζσ αρχζσ, βάςει των οποίων ςυντάχκθκαν οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και τισ 
οποίεσ ςυςτθματικά εφαρμόηει θ Εταιρεία, και οι οποίεσ ζχουν ενςωματϊςει τισ ρυκμίςεισ τθσ 
παραπάνω Υπουργικισ Απόφαςθσ, είναι οι ακόλουκεσ.  
 
 
4.1 Κινθτζσ Αξίεσ, Ακίνθτα, Δικαιϊματα που ζχουν περιζλκει ςτο ΣΑΙΠΕΔ 
 
Οι κινθτζσ αξίεσ εταιριϊν κακϊσ και τα ακίνθτα, δικαιϊματα κ.λ.π. τα οποία ζχουν μεταφερκεί ςτθν 
Εταιρεία, δεν αναγνωρίηονται (καταχωρίηονται) ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι 
κίνδυνοι και τα οφζλθ περιζρχονται ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο και όχι ςτο Ταμείο.  
 
Θ Εταιρεία λειτουργεί ωσ αντιπρόςωποσ και ωσ εκ τοφτου κατά τθν απόκτθςθ των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων δεν επαυξάνονται τα αποτελζςματα και θ κακαρι κζςθ τθσ, ενϊ είτε με τθν αξιοποίθςθ είτε με 
τθν μεταβίβαςι τουσ επίςθσ δεν κα μεταβάλλονται τα αποτελζςματα και θ κακαρι κζςθ τθσ με εξαίρεςθ 
τθν προμικεια  που ειςπράττει για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν τθσ εξόδων. Οι οποιεςδιποτε 
ταμειακζσ ειςροζσ  από τθν μεταβίβαςθ και αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων κα ιςοςκελίηονται από 
ιςόποςεσ ταμειακζσ εκροζσ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο. 
 
Με δεδομζνο  ότι το Ταμείο διαμεςολαβεί ςτθν πϊλθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων για λογαριαςμό 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τα περιουςιακά ςτοιχεία που μεταφζρκθκαν ς’ αυτό παρακολουκοφνται 
διακριτά ςε πλθροφοριακοφσ λογαριαςμοφσ. Τα περιουςιακά αυτά ςτοιχεία μεταβιβάηονται ςτο Ταμείο 
και περιζρχονται χωρίσ αντάλλαγμα ςφμφωνα με τον Ν. 3986/2011.    
 
 
4.2 Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 
 
Τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτισ αξίεσ κτιςθσ τουσ, 
μειωμζνεσ κατά τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ. Δεν ςυντρζχουν λόγοι διενζργειασ προβλζψεων 
απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ. 
 
Οι αποςβζςεισ επιβαρφνουν το λογαριαςμό αποτελεςμάτων, µε βάςθ τθν ςτακερι μζκοδο απόςβεςθσ, 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Οι 
ςυντελεςτζσ που χρθςιμοποιικθκαν κατά κατθγορία παγίων ζχουν ωσ εξισ: 
 

Εγκαταςτάςεισ ςε ακίνθτα τρίτων 16,67% 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 20% - 30% 

 
Οι υπολειμματικζσ αξίεσ και οι ωφζλιμεσ ηωζσ των ενςϊματων παγίων υπόκεινται ςε επανεξζταςθ ςε 
κάκε θμερομθνία κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ. Πταν οι λογιςτικζσ αξίεσ των ενςϊματων 
ακινθτοποιιςεων υπερβαίνουν τθν ανακτιςιμθ αξία τουσ, θ διαφορά (απομείωςθ) καταχωρείται άμεςα 
ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα. 
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Κατά τθν πϊλθςθ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων, οι διαφορζσ μεταξφ του τιμιματοσ που λαμβάνεται και 
τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ καταχωροφνται ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ ςτα αποτελζςματα. Οι επιςκευζσ και 
ςυντθριςεισ καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ περιόδου που αφοροφν.  
 
4.3  Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ  
 

Οι μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ  κυρίωσ περιλαμβάνουν το τμιμα του τιμιματοσ τθσ αξιοποίθςθσ 
περιουςιακϊν ςτοιχείων του Δθμοςίου, το οποίο κα καταβλθκεί ςτο ΤΑΙΡΕΔ από τουσ 
αντιςυμβαλλόμενουσ τουλάχιςτον ζνα ζτοσ μετά το τζλοσ τθσ κλειόμενθσ χριςθσ.  
 
Οι μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ καταχωροφνται ςτθν παροφςα αξία. 
 
4.4 Μετατροπι ξζνου νομίςματοσ 
 
(α)  Λειτουργικό νόμιςμα και νόμιςμα παρουςίαςθσ. 
 
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ, που είναι το λειτουργικό νόμιςμα και το νόμιςμα 
παρουςίαςθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ εταιρίασ. 
 
(β)  υναλλαγζσ και υπόλοιπα 
 
Οι ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νομίςματα μετατρζπονται ςτο λειτουργικό νόμιςμα με τθν χριςθ των ιςοτιμιϊν 
που ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία των ςυναλλαγϊν. Κζρδθ και ηθμίεσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ οι 
οποίεσ προκφπτουν από τθν εκκακάριςθ τζτοιων ςυναλλαγϊν κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου και από 
τθ μετατροπι των νομιςματικϊν ςτοιχείων που εκφράηονται ςε ξζνο νόμιςμα με τισ ιςχφουςεσ ιςοτιμίεσ 
κατά τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ, καταχωροφνται ςτ’ αποτελζςματα. 
 

4.5 Εμπορικζσ απαιτιςεισ και λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία   
  

Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτθν ονομαςτικι αξία τουσ και μεταγενζςτερα 
αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου, αφαιρουμζνων και των 
ηθμιϊν απομείωςθσ. 
 
Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ, και ςυγκεκριμζνα το Ελλθνικό Δθμόςιο, περιλαμβάνουν ζξοδα τα οποία 
ζγιναν για λογαριαςμό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, και ςυγκεκριμζνα αμοιβζσ ςυμβοφλων αξιοποίθςθσ 
περιουςιακϊν ςτοιχείων, και τα οποία κα μετακυλικοφν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο με τισ οριςτικζσ 
εκκακαρίςεισ των ζργων. Επίςθσ περιλαμβάνουν απαιτιςεισ από το Ελλθνικό Δθμόςιο που απορρζουν 
από τθν τιμολόγθςθ υπθρεςιϊν του ΤΑΙΡΕΔ.   
 

ηα λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία περιλαμβάνουν δεδουλευμζνα άλλα μθ τιμολογθμζνα 
ζςοδα του ΤΑΙΡΕΔ, και αφορά περιπτϊςεισ όπου εκκρεμεί θ οριςτικι-τελικι εκκακάριςθ τθσ αξιοποίθςθσ 
περιουςιακϊν ςτοιχείων.  
 
Σε κάκε θμερομθνία αναφοράσ όλεσ οι κακυςτερθμζνεσ ι επιςφαλείσ απαιτιςεισ εκτιμϊνται 
προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ αναγκαιότθτα  ι  μθ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. Το 
υπόλοιπο τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ προςαρμόηεται κατάλλθλα ςε κάκε 
θμερομθνία αναφοράσ, ϊςτε να αντανακλά τουσ πικανολογοφμενουσ ςχετικοφσ κινδφνουσ. Κάκε 
διαγραφι υπολοίπων πελατϊν χρεϊνεται ςτθν υπάρχουςα πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. 
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4.6 Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ταμειακϊν διακεςίμων 
 
Τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα περιλαμβάνουν τα μετρθτά, τισ κατακζςεισ όψεωσ και τισ 
βραχυπρόκεςμεσ μζχρι και δφο μθνϊν επενδφςεισ, υψθλισ ρευςτοποίθςθσ και χαμθλοφ ρίςκου. Θ 
Εταιρεία κεωρεί τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ και τισ επενδφςεισ υψθλισ ρευςτότθτασ με αρχικι λιξθ 
μικρότερθ των τριϊν μθνϊν ωσ χρθματικά διακζςιμα. Για τον ςκοπό τθσ ςφνταξθσ τθσ Κατάςταςθσ των 
Ταμειακϊν οϊν, τα χρθματικά διακζςιμα αποτελοφνται από μετρθτά και κατακζςεισ ςε τράπεηεσ κακϊσ 
και χρθματικά διακζςιμα όπωσ προςδιορίηονται ανωτζρω. 
 
4.7 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι κοινζσ μετοχζσ κατατάςςονται ςτα ίδια κεφάλαια.  
 
4.8 Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ  
 
Οι υποχρεϊςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτθν ονομαςτικι αξία τουσ. Οι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
αφοροφν υποχρεϊςεισ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, και ςυγκεκριμζνα τμιμα του τιμιματοσ από 
αποκρατικοποιιςεισ το οποίο κα ειςπραχκεί ςε επόμενεσ χριςεισ. Σε κάκε θμερομθνία αναφοράσ όλεσ οι 
υποχρεϊςεισ εκτιμϊνται προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ αναγκαιότθτα τυχόν αναπροςαρμογισ τουσ. Οι 
υποχρεϊςεισ αυτζσ αντιςτοιχίηονται με αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ από το αντιςυμβαλλομζνουσ ζνεκα τθσ 
πϊλθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, όπωσ αναλφονται ςτθν παράγραφο 6.11. 
 
Οι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ καταχωροφνται ςτθν παροφςα αξία. 

 

4.9 Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ  
 
Οι υποχρεϊςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτθν ονομαςτικι αξία τουσ. Στισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
περιλαμβάνονται και τυχόν παρακρατιςεισ, ποςά που αφαιρεί το ΤΑΙΡΕΔ από το ειςπραχκζν τίμθμα 
αξιοποίθςθσ περιουςιακοφ ςτοιχείου, και αφοροφν τα αναλογοφντα και τιμολογθκζντα λειτουργικά 
ζξοδα και τισ διοικθτικζσ δαπάνεσ του ΤΑΙΡΕΔ,  κακϊσ και τισ προχπολογιςμζνεσ αμοιβζσ τρίτων που 
αφοροφν ςτθν αξιοποίθςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. 
 
Μζχρι τθν τελικι εκκακάριςθ τθσ ςυναλλαγισ, τα παραπάνω παρακρατθκζντα ποςά κεωροφνται 
προκαταβολζσ του Δθμοςίου προσ το ΤΑΙΡΕΔ.  
 
Αναλυτικότερα, ο χειριςμόσ του τιμιματοσ αξιοποίθςθσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ςυνοψίηεται ςτθν 
παράγραφο 4.15 «Αναγνϊριςθ Εςόδων». 
 

4.10 Κόςτοσ Δανειςμοφ 

 
Δεν υφίςταται δανειακζσ υποχρεϊςεισ 
 
4.11 Προβλζψεισ 
 
Οι προβλζψεισ ςχθματίηονται όταν: 
 
• Υπάρχει μία παροφςα νομικι ι τεκμαιρόμενθ υποχρζωςθ ωσ αποτζλεςμα γεγονότων του 

παρελκόντοσ, 
• Είναι πικανόν ότι κ’ απαιτθκεί εκροι πόρων για διακανονιςμό τθσ υποχρζωςθσ,  
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• Το απαιτοφμενο ποςό μπορεί να αποτιμθκεί αξιόπιςτα. 
 

Οι προβλζψεισ επανεξετάηονται ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ και προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να   απεικονίηουν 
τισ καλφτερεσ δυνατζσ εκτιμιςεισ. 
 
Οι προβλζψεισ υπολογίηονται ςτθν παροφςα αξία των εξόδων τα οποία, βάςει τθσ καλφτερθσ εκτίμθςθσ 
τθσ διοίκθςθσ, απαιτοφνται να καλφψουν τθν παροφςα υποχρζωςθ τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ 
οικονομικισ κζςθσ. Το προεξοφλθτικό επιτόκιο που χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό τθσ παροφςασ 
αξίασ αντικατοπτρίηει τισ τρζχουςεσ αγοραίεσ εκτιμιςεισ για τθν χρονικι αξία του χριματοσ και αυξιςεισ 
που αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ.  
 
4.12 Χρθματοοικονομικά μζςα 
 
Οι επενδφςεισ τθσ Εταιρείασ ταξινομοφνται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ με βάςθ τον ςκοπό για τον οποίο 
αποκτικθκαν. Θ Διοίκθςθ αποφαςίηει τθν κατάλλθλθ ταξινόμθςθ τθσ επζνδυςθσ κατά τον χρόνο 
απόκτθςθσ τθσ επζνδυςθσ και επανεξετάηει τθν  ταξινόμθςθ ςε κάκε θμερομθνία παρουςίαςθσ. 
 

(α)  Δάνεια και απαιτιςεισ 
 
Ρεριλαμβάνει μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία με πάγιεσ ι προςδιοριςμζνεσ 
πλθρωμζσ, τα οποία δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργείσ αγορζσ και δεν υπάρχει πρόκεςθ πϊλθςισ 
τουσ.  Συμπεριλαμβάνονται ςτα κυκλοφοροφντα ςτοιχεία, εκτόσ από εκείνα με λιξθ μεγαλφτερθ των 
12 μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ τα οποία ςυμπεριλαμβάνονται ςτα 
μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία.   
 
(β)  Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω τθσ Κατάςταςθσ υνολικϊν 
Εςόδων 
 
Θ κατθγορία αυτι ζχει τρεισ υποκατθγορίεσ: χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που 
κατζχονται για εμπορία, αυτά που προςδιορίςτθκαν ςε αυτι τθν κατθγορία κατά τθν ζναρξθ και 
παράγωγα.  Ρεριουςιακά ςτοιχεία ενεργθτικοφ αυτισ τθσ κατθγορίασ ταξινομοφνται ςτο κυκλοφοροφν 
ενεργθτικό, αν κατζχονται για εμπορία ι αν αναμζνεται να πωλθκοφν εντόσ 12 μθνϊν από τθν 
θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ. Θ Εταιρεία δεν κατείχε επενδφςεισ αυτισ τθσ 
κατθγορίασ. 
 
(γ)  Επενδφςεισ διακρατοφμενεσ ωσ τθν λιξθ 
 
Ρεριλαμβάνει μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία με πάγιεσ ι προςδιοριςμζνεσ 
πλθρωμζσ και ςυγκεκριμζνθ λιξθ και τα οποία θ Εταιρεία ζχει τθν πρόκεςθ και τθν δυνατότθτα να τα 
διακρατιςει ωσ τθν λιξθ τουσ.  Θ Εταιρεία δεν κατείχε επενδφςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ. 
 
 
(δ) Διακζςιμα για πϊλθςθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία. 
 
Ρεριλαμβάνει μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία είτε προςδιορίηονται 
ςε αυτιν τθν κατθγορία, είτε δεν ταξινομοφνται ςε κάποια από τισ ανωτζρω κατθγορίεσ. 
Ρεριλαμβάνονται ςτο μθ κυκλοφοροφν ενεργθτικό εφόςον θ Διοίκθςθ δεν ζχει τθν πρόκεςθ να τα 
ρευςτοποιιςει μζςα ςε 12 μινεσ από τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ. 
 
Αγορζσ και πωλιςεισ επενδφςεων αναγνωρίηονται κατά τθν θμερομθνία που διεξάγεται θ ςυναλλαγι 
που είναι θ θμερομθνία κατά τθν οποία θ Εταιρεία δεςμεφεται να αγοράςει ι να πωλιςει το 
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περιουςιακό ςτοιχείο. Οι επενδφςεισ από-αναγνωρίηονται όταν τα δικαιϊματα είςπραξθσ ταμειακϊν 
ροϊν από τισ επενδφςεισ λιγουν ι μεταβιβάηονται και θ Εταιρεία ζχει μεταβιβάςει ουςιωδϊσ όλουσ 
τουσ κινδφνουσ και ανταμοιβζσ που ςυνεπάγεται θ ιδιοκτθςία. 
 
Οι επενδφςεισ αρχικά αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία τουσ πλζον του κόςτουσ ςυναλλαγισ.   

 
Τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ και τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω τθσ 
Κατάςταςθσ Συνολικϊν Εςόδων μετζπειτα παρουςιάηονται ςτθν εφλογθ αξία τουσ.  

 
Τα πραγματοποιθκζντα και μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ ι ηθμίεσ που προκφπτουν από τισ 
μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε εφλογθ αξία μζςω 
τθσ Κατάςταςθσ Συνολικϊν Εςόδων, αναγνωρίηονται ςτθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων τθν περίοδο 
που προκφπτουν. 
 
Μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ ι ηθμίεσ που προκφπτουν από τισ μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ 
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων που ταξινομικθκαν ςαν διακζςιμα προσ πϊλθςθ αναγνωρίηονται ςτα 
αποκεματικά επανεκτίμθςθσ επενδφςεων. Σε περίπτωςθ πϊλθςθσ ι απομείωςθσ των διακζςιμων 
προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων, οι ςυςςωρευμζνεσ αναπροςαρμογζσ εφλογθσ αξίασ 
μεταφζρονται ςτθν Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων.  
 
Οι εφλογεσ αξίεσ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων που είναι διαπραγματεφςιμα ςε 
ενεργείσ αγορζσ προςδιορίηονται από τισ τρζχουςεσ τιμζσ προςφοράσ (bid price).  Εάν θ αγορά για ζνα 
χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ δεν είναι ενεργι και για τα μθ διαπραγματεφςιμα ςτοιχεία, 
θ Εταιρεία προςδιορίηει τισ εφλογεσ αξίεσ με τθ χριςθ μεκόδων αποτίμθςθσ. Οι μζκοδοι αποτίμθςθσ 
περιλαμβάνουν τθν χριςθ πρόςφατων ςυναλλαγϊν, αναφορά ςε ςυγκρίςιμα ςτοιχεία και μεκόδουσ 
προεξόφλθςθσ ταμειακϊν ροϊν αναπροςαρμοςμζνεσ ϊςτε να αντικατοπτρίηουν τισ ςυγκεκριμζνεσ 
ςυνκικεσ του εκδότθ. 

 
Θ Εταιρεία αξιολογεί ςε κάκε θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ κατά πόςο υπάρχει 
αντικειμενικι ζνδειξθ ότι ζνα  χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο ζχει υποςτεί απομείωςθ ςτθ 
λογιςτικι του αξία.  Για μετοχζσ εταιρειϊν που ζχουν ταξινομθκεί ωσ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 
διακζςιμα προσ πϊλθςθ, ςθμαντικι ι παρατεταμζνθ μείωςθ τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ μετοχισ χαμθλότερα 
από το κόςτοσ κτιςθσ ςυνιςτά ζνδειξθ απομείωςθσ τθσ αξίασ.  Αν ςτοιχειοκετείται απομείωςθ τθσ αξίασ, 
θ ςυςςωρευμζνθ ηθμιά που υπολογίηεται ςαν θ διαφορά μεταξφ του κόςτουσ κτιςθσ και τθσ τρζχουςασ 
εφλογθσ αξίασ μείον οποιαδιποτε ηθμιά απομείωςθσ θ οποία είχε αναγνωριςκεί προθγουμζνωσ ςτθν 
Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων, μεταφζρεται από το αποκεματικό επανεκτίμθςθσ επενδφςεων ςτθν 
Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων. Οι ηθμιζσ απομείωςθσ των ςυμμετοχικϊν τίτλων που καταχωροφνται ςτθν 
Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων δεν αναςτρζφονται μζςω τθσ Κατάςταςθσ Συνολικϊν Εςόδων. Θ Εταιρεία 
δεν κατείχε επενδφςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ. 
 
4.13 Χρθματοοικονομικά εργαλεία 
 
Τα βαςικά εργαλεία τθσ Εταιρείασ είναι τα μετρθτά, οι τραπεηικζσ κατακζςεισ και οι βραχυπρόκεςμεσ 
απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ. Δεδομζνθσ τθσ βραχυπρόκεςμθσ κυρίωσ φφςεωσ των εργαλείων αυτϊν, θ 
διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ πιςτεφει ότι θ εφλογθ αξία τουσ ουςιαςτικά ταυτίηεται με τθν αξία ςτθν οποία 
απεικονίηονται ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ Εταιρείασ.  
 
4.14 Διανομι μεριςμάτων 
 
Θ διανομι των μεριςμάτων ςτουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ αναγνωρίηεται ωσ υποχρζωςθ ςτισ  οικονομικζσ 
καταςτάςεισ όταν θ διανομι εγκρικεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων. 
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4.15 Αναγνϊριςθ Εςόδων 

 

Θ  λογιςτικι αποτφπωςθ των εςόδων από τθν αξιοποίθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων, ρυκμίηεται με 
τθν Υπουργικι Απόφαςθ τθσ 19θσ Ιανουαρίου 2012 (ΦΕΚ Β’ 396/22.02.2012) όπωσ αναφζρκθκε 
παραπάνω. 
 
 Το ΤΑΙΡΕΔ ενεργεί ωσ αντιπρόςωποσ, ο οποίοσ διενεργεί ειςπράξεισ από τθν αξιοποίθςθ των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων για λογαριαςμό του Δθμοςίου, και κατά ςυνζπεια τα ζςοδα από 
αποκρατικοποιιςεισ δεν κεωροφνται ζςοδα του ΤΑΙΡΕΔ. Ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των εςόδων από 
αποκρατικοποιιςεισ είναι ωσ ακολοφκωσ: 

α. για το ςυνολικό τίμθμα από τθν αξιοποίθςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου και με τθν 
οριςτικοποίθςθ αυτοφ, κα χρεϊνεται λογαριαςμόσ απαίτθςθσ ανά αντιςυμβαλλόμενο – 
τρίτο με ιςόποςθ αντίςτοιχθ πίςτωςθ του λογαριαςμοφ υποχρζωςθσ προσ το Ελλθνικό 
Δθμόςιο   

β. κατά τθν είςπραξθ τθσ απαίτθςθσ-τιμιματοσ κα διενεργείται πίςτωςθ αυτισ με αντίςτοιχθ 
χρζωςθ των χρθματικϊν διακεςίμων (τραπεηικϊν λογαριαςμϊν) του Ταμείου.   

 
Πςον αφορά ςτο τίμθμα που ειςπράττει το ΤΑΙΡΕΔ από τθν αξιοποίθςθ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων, 
μεταφζρεται εντόσ 10 θμερϊν ςτον ειδικό λογαριαςμοφ του «Ελλθνικοφ Δθμοςίου-Λογαριαςμόσ 
Εςόδων- Αποκρατικοποιιςεισ» αφοφ αφαιρεκοφν τα αναλογοφντα και τιμολογθκζντα λειτουργικά ζξοδα 
και οι διοικθτικζσ δαπάνεσ του ΤΑΙΡΕΔ,  κακϊσ και οι αμοιβζσ τρίτων που αφοροφν ςτθν αξιοποίθςθ του 
περιουςιακοφ ςτοιχείου. Στθν περίπτωςθ που θ μεταφορά ςτον ειδικό λογαριαςμό γίνει πριν τθν 
ςυμπλιρωςθ τθσ προκεςμίασ των δζκα θμερϊν, το ποςό των απολεςκζντων τόκων αφαιρείται από το 
ποςό του τιμιματοσ. 
 
Στθν περίπτωςθ που ςτθν διάρκεια τθσ χριςθσ, εντόσ τθσ οποία αξιοποιείται το περιουςιακό ςτοιχείο, 
δεν ζχουν εκδοκεί προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο όλα τα παραςτατικά ςτοιχεία των αμοιβϊν τρίτων και 
αντίςτοιχα δεν ζχουν εξοφλθκεί από το ΤΑΙΡΕΔ, τότε κατά τθν καταβολι από το ΤΑΙΡΕΔ ςτο Ελλθνικό 
Δθμόςιο τθσ είςπραξθσ του τιμιματοσ αξιοποίθςθσ περιουςιακοφ ςτοιχείου, το ΤΑΙΡΕΔ αφαιρεί- 
παρακρατεί ποςό ίςο με το 100% των: 
 α.  λειτουργικϊν και διοικθτικϊν  δαπανϊν του, κακϊσ και  
 β. προχπολογιςκζντων αμοιβϊν τρίτων.  
 
Τα εν λόγω ποςά μζχρι και τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ εκκακάριςθσ από ΤΑΙΡΕΔ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, 
κεωροφνται προκαταβολι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ το ΤΑΙΡΕΔ. 
 
Κατά τθν είςπραξθ του τιμιματοσ και παρακράτθςθ των παραπάνω, ςυντάςςεται ειδικι ακεϊρθτθ 
προςωρινι εκκακάριςθ. Εντόσ 4 μθνϊν από τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω προςωρινισ εκκακάριςθσ, κα 
εκδίδεται από το ΤΑΙΡΕΔ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο οριςτικι ειδικι ακεϊρθτθ τελικι εκκακάριςθ και θ 
διαφορά κα κατατίκεται ςτον ειδικό λογαριαςμό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 
 
Ωσ λειτουργικά ζςοδα του ΤΑΙΡΕΔ κεωροφνται τα παρακάτω: 
 α. ποςοςτό 0,2% επί του τιμιματοσ τθσ αξιοποίθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων  
 β. αμοιβζσ ςυμβοφλων, λοιπζσ δαπάνεσ και ζξοδα του ΤΑΙΡΕΔ, που αφοροφν τθν αξιοποίθςθ 

των περιουςιακϊν ςτοιχείων, και ζχουν τιμολογθκεί ςτο ΤΑΙΡΕΔ. 
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5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 
 
Θ Εταιρεία δεν είναι εκτεκειμζνθ ςε πολλαπλοφσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ όπωσ ο 
ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ, ο κίνδυνοσ επιτοκίου, ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ και ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ. 
Λόγω του αντικειμζνου τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και για τουσ λόγουσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, θ ζκκεςθ 
τθσ Εταιρείασ είναι περιοριςμζνθ.   Θ Εταιρεία αξιολογεί τθν ζκκεςθ τθσ ςε κίνδυνουσ και ςε περίπτωςθ 
αφξθςθσ τθσ ζκκεςθσ, κα εκπονιςει πρόγραμμα διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρείασ με ςτόχο τον 
περιοριςμό τθσ αρνθτικισ επίδραςθσ ςτα χρθματοοικονομικά αποτελζςματα και τθν κακαρι κζςθ τθσ.  
 
Θ διαδικαςία που ακολουκείται είναι θ παρακάτω: 
 
• Αξιολόγθςθ των κινδφνων που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ και τισ λειτουργίεσ τθσ Εταιρείασ, 
• Σχεδιαςμόσ τθσ μεκοδολογίασ και επιλογι των κατάλλθλων χρθματοοικονομικϊν προϊόντων για τθν 

μείωςθ των κινδφνων και  
• Εκτζλεςθ/εφαρμογι, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που ζχει εγκρικεί από τθ διοίκθςθ, τθσ διαδικαςίασ 

διαχείριςθσ κινδφνων. 
 
Τα χρθματοοικονομικά μζςα τθσ Εταιρείασ αποτελοφνται κυρίωσ από κατακζςεισ ςε τράπεηεσ, 
εμπορικοφσ χρεϊςτεσ και πιςτωτζσ. 
 
Επίςθσ, θ Εταιρεία ζχει αςφαλιςτεί από 1θ Ιανουαρίου 2012, για κάλυψθ απαιτιςεων ζναντι των μελϊν 
τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ φψουσ € 40 εκ., με αναδρομικι ιςχφ από Ιοφλιο 2011.    

 
5.1 Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ κινδφνου επιτοκίου 
 
Θ εταιρία είναι περιοριςμζνα εκτεκειμζνθ ςτο κίνδυνο μεταβολισ των επιτοκίων δεδομζνου ότι δεν ζχει 
βραχυπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ. 
 
5.2 Ανάλυςθ ςυναλλαγματικοφ κινδφνου 
 
Το νόμιςμα λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ είναι το Ευρϊ. Ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ κυρίωσ προκφπτει από 
αμοιβζσ ςυμβοφλων, κακϊσ και ζξοδα ζργων  που διενεργοφνται ςε ξζνα νομίςματα. Θ Εταιρεία λόγω τθσ 
φφςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ δεν είναι εκτεκειμζνθ ςε κίνδυνο ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν  κακϊσ το 
μεγαλφτερο μζροσ των ςυναλλαγϊν τθσ γίνεται ςε ευρϊ. Θ Εταιρεία ελζγχει και αξιολογεί ςε περιοδικι 
βάςθ, ξεχωριςτά αλλά και ςυνδυαςτικά τθν ζκκεςι τθσ ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο και κα 
χρθςιμοποιιςει  παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα εάν απαιτθκεί για τθν διαχείριςι του.  
 
5.3 Ανάλυςθ πιςτωτικοφ κινδφνου 
 
Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ είναι θ πικανι μθ ζγκαιρθ αποπλθρωμι προσ τθν Εταιρεία των υφιςτάμενων και 
ενδεχόμενων υποχρεϊςεων των αντιςυμβαλλομζνων. Θ Εταιρεία δεν εκτίκεται ςε ςθμαντικό πιςτωτικό 
κίνδυνο κακϊσ και ότι οι απαιτιςεισ από αποκρατικοποιιςεισ είναι ζναντι μεγάλων επιχειριςεων, 
αυξθμζνθσ αξιοπιςτίασ.  
  
5.4 Ανάλυςθ κινδφνου ρευςτότθτασ 
 
Θ Εταιρεία διαχειρίηεται τισ ανάγκεσ ρευςτότθτασ με προςεκτικι παρακολοφκθςθ των χρεϊν των 
μακροπρόκεςμων χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων κακϊσ επίςθσ και των πλθρωμϊν που 
πραγματοποιοφνται κακθμερινά. Οι ανάγκεσ ρευςτότθτασ παρακολουκοφνται ςε διάφορεσ χρονικζσ 
περιόδουσ, ςε κακθμερινι και εβδομαδιαία βάςθ κακϊσ και ςε μια κυλιόμενθ περίοδο τεςςάρων 
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εβδομάδων. Οι μακροπρόκεςμεσ ανάγκεσ ρευςτότθτασ για το επόμενο ζτοσ προςδιορίηονται ετιςια, 
κατά τθν ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ και επικαιροποιοφνται μθνιαία. 
 
Οι λθκτότθτεσ των χρθματοοικονομικϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2011 
αναλφονται ωσ εξισ: 
 

Ποσά σε 
εκ. Από  Έως  Ημέρες  

86 7/11/2011 7/11/2013 731,0 

21,2 25/11/2011 25/11/2015 1.461,0 

21,2 25/11/2011 25/11/2016 1.827,0 

21,2 25/11/2011 25/11/2017 2.192,0 

149,6 
  

1.196,8 
 
 
5.5 Πολιτικζσ και διαδικαςίεσ διαχείριςθσ κεφαλαίου 
 
Οι ςτόχοι τθσ Εταιρείασ όςον αφορά τθ διαχείριςθ του κεφαλαίου είναι οι εξισ: 
• να εξαςφαλίςει τθν ικανότθτα να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά τθσ (going-concern) και 
• να εξαςφαλίςει μια ικανοποιθτικι απόδοςθ ςτουσ μετόχουσ. 
 
Θ Εταιρεία παρακολουκεί το κεφάλαιο ςτθ βάςθ του ποςοφ των ιδίων κεφαλαίων πλζον τα δάνεια 
μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ, μείον τα ταμειακά διακζςιμα και τα ταμειακά ιςοδφναμα όπωσ αυτά 
απεικονίηονται ςτον Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ.  
 

 
5.6 Κατθγορίεσ χρθματοοικονομικϊν μζςων 
 
Οι χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ αναλφονται ςτον Ρίνακα που ακολουκεί: 

 
 

 
  

ποσά σε ευρώ

31.12.2011

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Σαμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα 37.865.555

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 1.100.621

ύνολο 38.966.176

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.207.399

Προκαταβολές πελατών 8.338.620

ύνολο 14.546.019



 

ΣΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε. 

Προσωρινές οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01.07.2011 – 31.12.2011                                                                             

 

32 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΕΠΙ ΣΩΝ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
 
 
6.1 Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 
 
Τα Ενςϊματα Ράγια αναλφονται ωσ εξισ: 
 

 
 
 
6.2 Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 
 

Θ εταιρία δεν ζχει επενδφςεισ ςε ακίνθτα 

ποσά σε €

Κτίρια-

Εγκαταστάσεις 

σε ακίνητα 

τρίτων

Έπιπλα και 

Λοιπός 

εξοπλισμός ύνολο

Κόστος Κτήσης

Προσθήκες 1.7.2011 εως 31.12.2011 35.280,00 283.677,00 318.957,00 

Μειώσεις 1.7.2011 εως 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 

Τπόλοιπο 31.12.2011 35.280,00 283.677,00 318.957,00 

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.7.2011 εως 31.12.2011 1.101,00 14.823,00 15.924,00

Μειώσεις 1.7.2011 εως 31.12.2011 0,00 0,00 0,00

Τπόλοιπο 31.12.2011 1.101,00 14.823,00 15.924,00

Αναπόσβεστη αξία

Τπόλοιπο 31.12.2011 34.179,00 268.854,00 303.033,00
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6.3 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 
 
Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ εταιρίασ αποτελοφνται από λογιςμικά προγράμματα (software) 
αναλφονται ωσ εξισ: 

 
 
Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ εταιρίασ αποςβζνονται με ςυντελεςτι 30%. 
 
6.4 Αναβαλλόμενοσ φόροσ Ειςοδιματοσ 
 
Θ εταιρία δεν υπολογίηει αναβαλλόμενο φόρο δεδομζνου ότι με βάςθ τον ιδρυτικό τθσ νόμο 
απαλλάςςεται τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. 
 
6.5 Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 
 
Οι λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ αναλφονται ςτον Ρίνακα που ακολουκεί: 
 

 
 
Το ποςό των € 235.353.950 των λοιπϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων, αφορά κατά  € 19.050 δοκείςεσ 
εγγυιςεισ για το μιςκωμζνο από τθν Εταιρεία κτίριο επί τθσ οδοφ Κολοκοτρϊνθ και κατά € 235.334.900 
μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ από πϊλθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων του Δθμοςίου. Το ποςό αυτό 
αντιςτοιχίηεται με αντίςτοιχθ υποχρζωςθ ςτο κονδφλι «Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ» το οποίο 
αναλφεται ςτθν παράγραφο 6.11 παρακάτω.   
 
 

ποσά σε €

Άυλα 

Περιουσικά 

στοιχεία

Κόστος Κτήσης

Προσθήκες 1.7.2011 εως 31.12.2011 120.857,00 

Μειώσεις 1.7.2011 εως 31.12.2011 0,00 

Τπόλοιπο 31.12.2011 120.857,00 

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις 1.7.2011 εως 31.12.2011 5.745,00 

Μειώσεις 1.7.2011 εως 31.12.2011 0,00

Τπόλοιπο 31.12.2011 5.745,00

Αναπόσβεστη αξία

Τπόλοιπο 30.12.2011 115.112,00

ποσά σε ευρώ

31.12.2011

Εγγυήσεις 19.050 

Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις 235.334.900 

Τπόλοιπο λήξεως 235.353.950 
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6.6 Αποκζματα 
 

Θ εταιρία δεν ζχει αποκζματα ςτθν κυριότθτά τθσ. 

 

6.7 Απαιτιςεισ από πελάτεσ 
 
Οι πελάτεσ τθσ Εταιρίασ, αναλφονται ωσ εξισ: 
 

 
 
Αφορά απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ από το Ελλθνικό Δθμόςιο για αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων τα τιμολόγια των 
οποίων ζχουν εκδοκεί προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο. Τισ εν λόγω απαιτιςεισ κα ςυμψθφίςει θ Εταιρεία με 
το αντίτιμο τθσ είςπραξθσ από τθν αξιοποίθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του Δθμοςίου. 

  
6.8 Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 
 
Τα λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ: 

 
 
Το ποςό των €593 χιλ. ςτουσ Χρεϊςτεσ Διάφορουσ αφορά ΦΡΑ και λοιποφσ παρακρατοφμενουσ φόρουσ.  
Στα Ζξοδα επομζνων χριςεων ποςό περίπου €1,32 εκ. αφορά προπλθρωμζνα ζξοδα ςυμβοφλων για τα 
ζργα ενϊ ποςό €38 χιλ αφορά ενοίκιο.  
 
Από τα ζςοδα ειςπρακτζα ποςό € 2,63 εκ. αφορά δουλευμζνθ μθ τιμολογθκείςα προμικεια (0,2%) του 
Ταμείου για τα ζργα που ολοκλθρϊκθκαν (ΟΡΑΡ- ΕΕΤΤ), ποςό € 2,36 εκ. αφορά δαπάνεσ τρίτων για τα 
ανωτζρω ζργα προσ επανατιμολόγθςθ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, ποςό € 18,8 χιλ. αφορά δεδουλευμζνουσ 
πιςτωτικοφσ τόκουσ και ποςό € 1,99 εκ. αφορά διαφυγόντεσ τόκουσ που κα επιρριφτοφν ςτο δθμόςιο 
λόγω πρόωρθσ καταβολισ ςτον ειδικό λογαριαςμό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου του αντιτίμου από τθν 
αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων του. 
  
 
 
 
 
 

ποσά σε ευρώ

31.12.2011

Πελάτες  (Έξοδα για λογαριασμό Ελληνικού Δημοσίου) 1.100.621

ύνολο 1.100.621

ποσά σε ευρώ

31.12.2011

Φρεώστες Διάφοροι 593.159

Λ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών 

& πιστώσεων (537)

Έξοδα επόμενων χρήσεων 1.363.458

Έσοδα εισπρακτέα 7.014.542

Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως 0

ύνολο 8.970.622



 

ΣΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε. 

Προσωρινές οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01.07.2011 – 31.12.2011                                                                             

 

35 

6.9 Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα  
 
Τα ταμειακά διακζςιμα αναλφονται ωσ εξισ:  

 
 
Σε λογαριαςμοφσ όψεωσ το ποςό ανζρχεται ςε € 15,4 εκ. Το υπόλοιπο € 22,5 εκ. ζχει κατατεκεί ςε 
προκεςμιακοφσ λογαριαςμοφσ ωσ εξισ : Εκνικι € 17,5 εκ. και Ρειραιϊσ € 5 εκ..  Το ςθμαντικό υπόλοιπο 
των € 15,4 εκ. ςε λογαριαςμοφσ όψεωσ οφείλεται ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου φψουσ € 10 εκ. που 
πραγματοποιικθκε ςτισ 30.12.2011.  
 
 

6.10 Κδια κεφάλαια -Μετοχικό κεφάλαιο & Αποκεματικά  
 
Τθν 31θ Δεκεμβρίου 2011 το ςφνολο των εκδοκειςϊν κοινϊν μετοχϊν ανζρχεται ςε 1.000 κοινζσ μετοχζσ, 
ονομαςτικισ αξίασ 30.000 ευρϊ θ κάκε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο ζχει καταβλθκεί πλιρωσ.  
 
6.11 Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
 
 
Ακολουκεί ςχετικόσ πίνακασ: 
 

 
Από τα ποςά αυτά : 
 

 € 86 εκ. αφοροφν υποχρζωςθ (υπόλοιπο του αντιτίμου) προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο αναφορικά με 
τθν πϊλθςθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ 35.000 παιγνιομθχανθμάτων προσ τθν 
ΟΡΑΡ Α.Ε. Θ καταβολι του ανωτζρω ποςοφ κα πραγματοποιθκεί τον Νοζμβριο του 2013.  

 € 63,6 εκ. αφοροφν υποχρζωςθ, (υπόλοιπο του αντιτίμου) προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο αναφορικά 
με τθν χοριγθςθ δικαιωμάτων χριςθσ ραδιοςυχνοτιτων μζςω τθσ Ε.Ε.Τ.Τ. Ειδικότερα το ποςό 
αφορά οφειλι τθσ Cosmote A.E. ποςοφ € 35,65 εκ. και οφειλι τθσ Wind A.E. ποςοφ € 27,96 εκ. Το 
ποςό τθσ ςυνολικισ υποχρζωςθσ κα καταβλθκεί ςε τρείσ ιςόποςεσ δόςεισ με πρϊτθ δόςθ τον 
Νοζμβριο του 2015 , δεφτερθ τον Νοζμβριο του 2016 και τελευταία τον Νοζμβριο του 2017. 

 € 85,7 εκ. αφοροφν υποχρζωςθ  προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο αναφορικά με το 5% επί του μικτοφ 
κζρδουσ των παιγνίων για τθν παραχϊρθςθ του Αποκλειςτικοφ Δικαιϊματοσ ςτθν ΟΡΑΡ Α.Ε. για 
τθν περίοδο μεταξφ 13.10.2020 και 12.10.2030. 
 
 

Οι μακροπρόκεςμεσ αυτζσ υποχρεϊςεισ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο αντιςτοιχίηονται με αντίςτοιχεσ 
ιςόποςεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ (προθγοφμενθ παράγραφοσ 6.5) από τουσ ανωτζρω 
αντιςυμβαλλομζνουσ. 
 

ποσά σε ευρώ

31.12.2011

Σαμείο 759 

Σράπεζες - Λογαριασμός Όψεως - Λογαρισμός Προθεσμίας 37.864.796 

37.865.555 

ποσά σε ευρώ

31.12.2011

Λοιπές μακρ/μες Τποχρεώσεις 235.334.900

ύνολο 235.334.900
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6.12 Προμθκευτζσ και Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ 
 
Θ ανάλυςθ των υπολοίπων των προμθκευτϊν και των λοιπϊν υποχρεϊςεων τθσ Εταιρίασ ζχει ωσ εξισ: 
 

 
 
Οι παραπάνω υποχρεϊςεισ δεν επιβαρφνονται με τόκουσ και τακτοποιοφνται όλεσ εντόσ των ςυνικων 
κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν. 
 
 
6.13 Προκαταβολζσ πελατϊν 
 

 

 
Αφοροφν παρακρατιςεισ που διενιργθςε το Ταμείο από το Ελλθνικό Δθμόςιο αναφορικά με τθν 
αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων ωσ εξισ: α) τθν προμικειά του (0,2%) επί των εςόδων από 
αποκρατικοποιιςεισ πλζον ΦΡΑ (€ 2,09 εκ. προσ τον ΟΡΑΡ και € 936 χιλ. για τθν Ε.Ε.Τ.Τ) , β) τθν κάλυψθ 
των αμοιβϊν και εξόδων διαφόρων τρίτων (€ 3,5 εκ. για τθν πϊλθςθ προσ τoν ΟΡΑΡ και € 220 χιλ. για τθν 
Ε.Ε.Τ.Τ) και γ) τόκουσ ποςοφ € 1,59 εκ. 
 
Τα εν λόγω ποςά κα ςυμψθφιςτοφν με τθν οριςτικι εκκακάριςθ των απαιτιςεων τθσ Εταιρείασ ζναντι 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και οι οποίεσ προκφπτουν από τθν μζχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 αξιοποίθςθ των 
περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 
 
 

 

 

ποσά σε ευρώ

31.12.2011

Προμηθευτές 5.951.293

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 116.486

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 139.620

ύνολο 6.207.399

Ανάλυση των Λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

ποσά σε ευρώ

31.12.2011

Επιταγές πληρωτέες 45.105

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Τποχρ/σεις 55.520

Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) 14.087

ΣΜΕΔΕ 1.774

ύνολο 116.486

ποσά σε ευρώ

31.12.2011

Τπόλοιπο αρχής 0 

Προκαταβολές Πελατών 8.338.620 

Τπόλοιπο λήξεως 8.338.620 
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6.14 Τποχρεϊςεισ από φόρουσ – τζλθ 
 
Οι υποχρεϊςεισ από φόρουσ και τζλθ αναλφονται ςτον Ρίνακα που ακολουκεί: 

 
 
 
6.15 Ζςοδα-Ανάλυςθ του Κφκλου Εργαςιϊν 
 
Ροςό € 2,63 εκ. ευρϊ αφορά ςε δουλευμζνθ προμικεια τθσ Εταιρείασ ςε ποςοςτό 0,2% επί τθσ αξίασ 
πϊλθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ποςοφ € 1.315 εκατ.    
 

Περιουςιακό ςτοιχείο  Σίμθμα  

Προμικεια 
Σαμείου 
(0,2%) 

 Αμοιβζσ 
υμβοφλων προσ 
επανατιμολόγθςθ   

Κφκλοσ 
εργαςιϊν 

ΡΩΛΘΣΘ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΡΑΙΓΝΙΟΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 
(VLTs) 560.000.000 1.120.000 1.198.333 2.318.333 

ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΡΑΙΓΝΙΩΝ 
ΜΕΤΑΞΥ  ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ  ΚΑΙ 
ΟΡΑΡ Α.Ε.,  ΓΙΑ 10 ΧΟΝΙΑ 375.000.000 750.000 1.169.922 1.919.922 
 
ΧΟΘΓΘΣΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΘΣΘΣ 
ΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΘΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΩΝΕΣ ΤΩΝ 900 
MHz ΚΑΙ 1800 ΜΘz 380.535.000 761.070 0,00 761.070 

 

1.315.535.000 2.631.070 2.368.255 4.999.325 

 
Ροςό € 2,37 εκ. αφορά ζςοδα από ιςόποςθ επανατιμολόγθςθ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο για αμοιβζσ και 
δαπάνεσ τρίτων που αφοροφν ςτα αξιοποιθμζνα περιουςιακά ςτοιχεία. 
 

 

 

 

 

 

ποσά σε ευρώ

31.12.2011

Υόρος προστιθέμενης αξίας 0

Υόροι - Σέλη Αμοιβών Προσωπικού 12.027

Υόροι - Σέλη Αμοιβών Σρίτων 41.255

Φαρτόσημο Μισθωμάτων 0

Υόρος Ακίνητης Περιουσίας 0

Λοιποί Υόροι & Σέλη 22.211

Παρακράτηση Υόρου Εισοδήματος Προμηθευτών Ελληνικού Δημοσίου Παροχής Τπηρεσιών 22.996

Υόροι - Σέλη Προηγούμενων Φρήσεων 0

ύνολο 98.489
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6.16 Ανάλυςθ Κόςτουσ και Δαπανϊν 
 
Το κόςτοσ πωλθκζντων αναλφεται ωσ εξισ: 
 

 
 
Πλα τα ζξοδα τθσ εταιρίασ αφοροφν κόςτοσ πωλθκζντων και δεν επιμερίηονται ςε ζξοδα διοίκθςθσ και 
διάκεςθσ. 
 
 
6.17  Χρθματοοικονομικά Ζςοδα / Ζξοδα  
 
Τα χρθματοοικονομικά ζςοδα και ζξοδα αναλφονται ωσ εξισ: 
 

  
ποςά ςε 
ευρώ 

    

Χρθματοοικονομικά ζςοδα 30.12.2011 

Ριςτωτικοί τόκοι   2.565.768    

φνολο 2.565.768 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα   

Λοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα 93.396 

φνολο 93.396 

 

 
Τα χρθματοοικονομικά ζςοδα αφοροφν δεδουλευμζνουσ πιςτωτικοφσ τόκουσ κατακζςεων φψουσ € 569 
χιλ. και διαφυγόντεσ τόκουσ φψουσ € 1,99 εκ., οι οποίοι κα επιρριφτοφν προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο 
προερχόμενοι από τθν πρόωρθ καταβολι ςτον ειδικό λογαριαςμό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου του ποςοφ 
τθσ είςπραξθσ από τθν αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων του. Τα παραπάνω ζςοδα ζχουν περιλθφκεί 
ςτισ προςωρινζσ εκκακαρίςεισ που αφοροφν τθν πϊλθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων προσ τθν ΟΡΑΡ 
Α.Ε., κακϊσ και τθσ χοριγθςθσ δικαιωμάτων χριςθσ ραδιοςυχνοτιτων ςτισ ηϊνεσ των 900 MHz και 1800 
ΜΘz.  
 
 
 
 

 

Κόστος Πωληθέντων 

ποσά σε ευρώ

31.12.2011
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 553.825

Αμοιβές και έξοδα Σρίτων 2.894.354

Παροχές Σρίτων 103.375

Υόροι Σέλη 2.314

Διάφορα Έξοδα 166.675

Αποσβέσεις 21.669

ύνολο 3.742.212
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6.18 Φόροσ ειςοδιματοσ 
 
Το Ταμείο απαλλάςςεται από τον φόρο ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 του άρκρου 2 του 
Ν.3986/2011 με βάςθ τον οποίο ιδρφκθκε το ΣΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε. Με τισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ ορίηεται ότι:  
«Θ μεταβίβαςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτο Ταμείο, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5, κακϊσ και θ 
μεταγραφι τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ταμείου που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 
6, απαλλάςςονται από κάκε φόρο, τζλοσ, ειςφορά, αμοιβι ι δικαίωμα υπζρ του Δθμοςίου ι 
οποιουδιποτε τρίτου, ςυμπεριλαμβανομζνου του φόρου ειςοδιματοσ για το κάκε μορφισ ειςόδθμα που 
προκφπτει από τθ δραςτθριότθτα του Ταμείου, του φόρου ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου, του φόρου ζναρξθσ 
δραςτθριότθτασ, τζλουσ, ειςφοράσ ι δικαιϊματοσ υπζρ του Δθμοςίου ι οποιουδιποτε Ν.Ρ.Δ.Δ., 
Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν ι τρίτων,  δικαιωμάτων ςυμβολαιογράφων, δικθγόρων, δικαςτικϊν 
επιμελθτϊν και αμοιβϊν ι ανταποδοτικϊν τελϊν υποκθκοφυλάκων και πάςθσ φφςθσ ανταποδοτικϊν 
τελϊν.» 
 
6.19 Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ – υποχρεϊςεισ 
 
Δεν υπάρχουν ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ.  
 
6.20 Ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ 
 
Θ Εταιρία διανφει τθν πρϊτθ τθσ εταιρικι χριςθ 
 
 
6.21 υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ 
 
Δεν υπάρχουν ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ/ εταιρείεσ. Οι ςυναλλαγζσ με το Ελλθνικό Δθμόςιο, 
μζτοχο τθσ Εταιρείασ περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ  6.5,6.7,6.8, 6.11 και 6.13. 
 
6.22 υναλλαγζσ με μζλθ Δ.. και διευκυντικά ςτελζχθ 
 
Θ Εταιρεία κατζβαλλε ευρϊ 140.545,90 ωσ αμοιβζσ ΔΣ για τθν περίοδο ζωσ 31/12/2011.  
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7. ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ 
 
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενζςτερα των οικονομικϊν καταςτάςεων γεγονότα, τα οποία να αφοροφν τθν 
Εταιρεία, ςτα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 
(ΔΡΧΑ) και δεν αναφζρκθκαν.    

 
 
 

Ακινα, 29 Φεβρουαρίου 2012 
 
 
  

Ο Ρρόεδροσ του  
Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ Θ Οικονομικι 
Διευκφντρια 

Για το Λογιςτιριο 

 
 
 
 

   

Ιωάννθσ Κουκιάδθσ 
Α.Δ.Τ. 

ΑΕ640270/13.04.2007 

Κωνςταντίνοσ Μθτρόπουλοσ 
Α.Δ.Τ.  

ΑΒ065426/24.03.2006 

Ευαγγελία Ιωάννου 
Α.Δ.Τ. 

Σ085565/17.11.1995 
 

Νικόλαοσ Σοφρδθσ 
Α. Α. ΟΕΕ  10658 A' Τάξθσ 

DACRS A.E. 
Αρικμόσ Αδείασ ΟΕΕ: 1297 
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ΣΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε.
Αριθμός ΓΕΜΗ: 117034801000

Κολοκοτρώνη 1 & ταδίου, Αθήνα, ΣΚ 105 62

ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΤαπό 01 ΙΟΤΛΙΟΤ 2011 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2011

Αρμόδια Τπηρεσία-Νομαρχία: Νομαρχία Αθηνών

Διεύθυνση διαδικτύου: www.hraf.gr 01.7-31.12.2011

ύνθεση Διοικητικού υμβουλίου: Ιωάννης Κουκιάδης              Πρόεδρος ύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης  01/07/2011 0

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος  Διευθύνων ύμβουλος Ίδρυση  εταιρείας - καταβολή μετοχικού κεφαλαίου 30.000.000

Ανδρέας Σαπραντζής           Εντεταλμένος ύμβουλος Κέρδη / (ζημίες) της περιόδου μετά από φόρους 3.729.485

Αντώνιος Βαρθολομαίος        Μέλος Δ Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου και διαφορά υπέρ το άρτιο 0

Άννα Ζωηρού                      Μέλος Δ Διανεμηθέντα μερίσματα 0

Ημερομηνία Έγκρισης Εξαμηνιαίων Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση 0

Οικονομικών Καταστάσεων : 29 Υεβρουάριος 2012 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0

Ορκωτός Ελεγκτής: Παναγιώτης Φριστόπουλος ύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξεως περιόδου 31/12/2011 33.729.485

Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON A.E 

Σύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτή: Mε σύμφωνη γνώμη 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ €) ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

31.12.2011 01.7-31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 303.033 Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 3.729.485

Επενδύσεις σε ακίνητα 0 Αποτελέσματα προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 115.112  Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 235.353.950 Αποσβέσεις 21.669

Αποθέματα 0 Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0

Απαιτήσεις από πελάτες 1.100.621 Προβλέψεις 0

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 46.836.177 υναλλαγματικές διαφορές 0

0 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (2.565.768)

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 283.708.893 Φρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λ/σμών κεφαλαίου κίνησης 0

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ Mείωση / (αύξηση)  αποθεμάτων 0

Μετοχικό  Κεφάλαιο 30.000.000 Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (8.075.076)

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 3.729.485 (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 14.644.508

33.729.485 Μείον: 0

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0 Φρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 0

ύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 33.729.485 Καταβλημένοι φόροι 0

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 235.334.900 ύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.754.818

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 Επενδυτικές δραστηριότητες 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 14.644.508 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0

0
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων (439.814)

ύνολο υποχρεώσεων (δ) 249.979.408 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 0

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ (γ) + (δ) 283.708.893 Σόκοι εισπραχθέντες 550.551

Μερίσματα εισπραχθέντα 0

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0

ύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 110.737

01.07-31.12.2011 Φρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Κύκλος Εργασιών 4.999.325 Εισπράξεις από καταβολή μετοχικού κεφαλαίου (ίδρυση εταιρείας) 30.000.000

Μικτά Κέρδη / (ζημιές) 1.257.113 Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών Εισπράξεις από Εκδοθέντα / Αναληφθέντα Δάνεια 0

 και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.257.113 Εξοφλήσεις δανείων 0

Κέρδη /(ζημιές)  προ φόρων 3.729.485 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 3.729.485 Μερίσματα πληρωθέντα 0

Κατανέμονται σε: Φρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0

Μετόχους εταιρίας 3.729.485 ύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ) 30.000.000

Μετόχους μειοψηφίας 0 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 37.865.555

Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  έναρξης χρήσης 0

Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 37.865.555

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

 επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 1.278.782

 

 

 

 

AΘΗΝΑ, 29 Υεβρουαρίου 2012

ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ:

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

Τποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόμενα για πώληση

ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ €)

ύνολο Καθαρής Θέσης  μετόχων  εταιρίας (α)

ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΓΙΑ ΣΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ

Νικόλαος ούρδης
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε.: 10658 A' Σάξης

Α.Δ.Σ. Ρ 499601/1994
DACRS A.E.

Αριθμός Αδείας Ο.Ε.Ε.: 1297

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 1. Η εηαιπε ία «ΣΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε.» ζςζηάθηκε νόμιμα ηο έηορ 2011 με ηο άπθπο 1 ηος Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/1ηρ Ιοςλίος 2011). Η εηαιπική

σπήζη ξεκινάει ηην 1η Ιοςλίος και λήγε ι ηην 30η Ιοςνίος κάθε έηοςρ. Η ππώηη εηαιπική σπήζη άπσ ιζε ηην 1η Ιοςλίος 2011 και λήγε ι ηην 30η Ιοςνίος 2012. 2. Η εηαιπε ία διανύει ηην ππώηη ηηρ διασειπιζηική σπήζη και καηά ζςνέπεια δεν έσει
ελεγσθεί θοπολογικά. 3. Δεν ςπάπσοςν επίδικερ ή ςπό διαιηηζία διαθοπέρ δικαζηικών ή διοικηηικών οπγάνων πος ενδέσεηαι να έσοςν επίπηωζη ζηην οικονομική καηάζηαζη ηηρ εηαιπε ίαρ . 4. Ο απιθμόρ ηος απαζσολούμενος πποζωπικού ζηιρ
31/12/2011 ανέπσεηαι ζε δεκαηέζζεπα (14) άηομα. 5. Η εηαιπία καηέβαλλε Εςπώ 140.545,90 ωρ αμοιβέρ Δ για ηην πεπίοδο έωρ 31/12/2011.

Σα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζε ιρ, ζηοσεύοςν ζε µία γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ εηαιπε ίαρ ΣΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε.. ςν ιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβε ί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην εηαιπε ία, να αναηπέξε ι ζηην διεύθςνζη ηος διαδικηύος ηηρ εηαιπε ίαρ όπος
αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη ελέγσος ηος οπκωηού ελεγκηή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Ιωάννης Κουκιάδης

Α.Δ.Σ. ΑΕ640270/13.04.2007

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος              
Α.Δ.Σ. ΑΒ065426/24.03.2006

H OIKONOMIKH ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

Ευαγγελία Ιωάννου

Α.Δ.Σ. 085565/17.11.1995


