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«Ανεξέλεγκτη η δυναμική του δημοσίου χρέους»
Εκτροχιασμό του προϋπολογισμού δείχνουν τα στοιχεία της Εκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους

Εκτός στόχων θα κινηθεί ο προϋ- 
πολοΥΐσμόβ φέτοβ, ακόμα κι αν ε
φαρμοστούν εγκαίρου όλα τα μέ
τρα που έχουν ψηφιστεί. Το γε- 
γονόε αυτό οδηγεί σε περαιτέρω 
αύξηση του χρέουβ, που η δυνα
μική του είναι πλέον «ανεξέλε
γκτη», με αποτέλεσμα να εξουδε
τερώνονται σε μεγάλο βαθμό οι θε- 
τικέβ αποφάσειε τη$ πρόσφατηε 
συνόδου κορυφήε για την απο- 
κλιμάκωση του ελληνικού χρέουε 
και να καθίσταται σχεδόν επιτα
κτική η λήψη νέων μέτρων, με ε
πίκεντρο το ν  περιορισμό τω ν  δα
πανών.

Σε αυτά τα συμπεράσματα κα
ταλήγει έκθεση του Γραφείου 
Προϋπολογισμού του Κράτουε 
που εδρεύει στη Βουλή. Τα ευρή
ματα τηε έκθεσηε (που εξηγεί

πού έπεσε έξω ο προύπολογισμόβ 
κατά το επτάμηνο Ιανουάριου - 
Ιουλίου 2011) έγιναν γνωστά χθεε, 
την ώρα που η κυβέρνηση δια
πραγματεύεται με τη ν τρόικα πι
θανή αλλαγή στόχων και η δεύ
τερη φαίνεται να πιέζει για τη  λή
ψη επιπρόσθετων μέτρων στο 
σκέλοε τω ν δαπανών.

Σύμφωνα με τα όσα αναγράφο
νται σ την έκθεση, «με βάση ορι- 
σμένεε πρώτεε εκτιμήσειε για τιε 
τάσειε τω ν εσόδων και τω ν  δα
πανών που έχουν διαμορφωθεί στο 
επτάμηνο, εκτιμάται ότι το  έλ
λειμμα του κρατικού προϋπολο
γισμού θα υπερβεί τιε προβλέψειε, 
ακόμη και με τη ν υπόθεση ότι το 
σύνολο τω ν  μέτρων που προβλέ- 
πονται στο Μεσοπρόθεσμο (και α
φορούν τον κρατικό προϋπολογι

σμό), καθώε και κάποια μέτρα που 
ελήφθησαν αργότερα, θα υλοποι
ηθούν εγκαίρωε και στο ακέραιο 
έωε το  τέλοε του έτουε».

Η μεγάλη υστέρηση τω ν εσόδων

Επιτακτική η λήψη νέ
ων μέτρων, με επίκε
ντρο τον περιορισμό 
των δαπανών.
και η υπέρβαση των δαπανών (που 
δεν προέρχονται αποκλειστικά α
πό τη  βαθύτερη ύφεση) έχουν ο
δηγήσει σε υψηλότερα του ανα
μενομένου πρωτογενή ελλείμμα
τα. Ετσι και το  χρέοε έχει αυξηθεί 
περαιτέρω απ’ όσο αναμενόταν. Οι 
εξελίξειε αυτέε «αντισταθμίζουν σε

μεγάλο βαθμό τιε θετικέε επι- 
πτώσειε στη δυναμική του χρέουε 
από τιε αποφάσειε τηε συνόδου 
κορυφήε τηε 21ηε Ιουλίου», ανα- 
φέρεται στην έκθεση.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο 
του Προϋπολογισμού χαρακτηρί
ζει «απολύτωε αναγκαία» τη  δη
μιουργία πρωτογενών πλεονα
σμάτων το ταχύτερο δυνατόν και 
υποστηρίζει ότι αυτά θα πρέπει να 
προέλθουν «κατά προτίμηση από 
τη  μείωση τω ν πρωτογενών δα
πανών». Κάτι για το  οποίο φαίνε
ται να πιέζει και η τρόικα.

Μάλιστα, στην έκθεση του Γρα
φείου Προϋπολογισμού παρατί
θενται 19 λόγοι που εξηγούν τον 
εκτροχιασμό του προϋπολογι
σμού. Εξ αυτών, οι 5 αφορούν στο 
σκέλοε τω ν δαπανών, όπου εκτι-

μάται ότι υπάρχει υπέρβαση τηε 
τάξηε τω ν  2,5 - 3 δισ. ευρώ. Υπέρ
βαση που προέρχεται κυρίωε από 
τιε αυξημένεε επιχορηγήσειε τω ν 
ασφαλιστικών ταμείων (προβλε- 
πόταν αύξησή τουε κατά 6,2% σε 
σχέση με το  ίδιο επτάμηνο του 
2010 και έχουν αυξηθεί κατά 
33,2%), τιε επιχορηγήσειε προε τον 
ΟΑΕΔ, την αύξηση κατά 39,1% των 
επιδοτήσεων προε τη γεωργία, τιε 
επιχορηγήσειε προε τα νοσοκομεία 
ύψουε 434 εκατ. ευρώ για εξό
φληση παλαιότερων υποχρεώσε
ων και 535 εκατ. ευρώ για τη ν  α
ντιμετώπιση τρεχουσών δαπα
νών και τη σημαντική αύξηση των 
επιστροφών φόρων (15,8%) λόγω 
τηε λογιστικήε επιστροφήε ΦΠΑ 
στον ΟΣΕ ύψουε 380 εκατ. ευρώ.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Γιατί έπεσε έξω ο προϋπολογισμός
Ιανουάριος - Ιούλιος 2011

•  Σημαντική μείωση των εισοδημάτων 
ο Υιοθέτηση νέας φορολογικής κλίμακας
•  Μείωση της απασχόλησης 
Ο Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη

ύφεση
•  Ενταση φοροδιαφυγής 
Ο Συμψηφισμοί υποχρεώσεων και

απαιτήσεων μεταξύ Δημοσίου και 
φορολογουμένων

•  Μείωση εισαγωγών, μείωση δασμών 
Ο Πτώση της κατανάλωσης
•  Είσπραξη όλων των τελών κυκλοφορίας 

του 2011, τον Δεκέμβριο του 2010.
ο οι αρνητικές εξελίξεις στο Χ.Α.

Βασικές αιτίες

·  Αυξημένες επιχορηγήσεις Ταμείων 
και ΟΑΕΔ

“ ” “ * * * · »  Ο Αύξηση επιδοτήσεων προς τη γεωρνία 
Βασικές αίτιες # ήΠό χ|(_ εΠ|ΧΟρΠγήσεις προς τα νοσοκομεία 

Ο Αύξηση επιστροφής φόρων
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στο 8,8% του ΑΕΠ 
το έλλειμμα φέτος
Στο 8,8% του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το έλλειμ
μα φέτοε, έναντι στόχου 7,6%, δεδομένηε τηε επιδείνωσηε 
τηε ύφεσηε, αλλά και τω ν σημαντικών αποκλίσεων που προ- 
βλέπεται να υπάρξουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. 
Πληροφορίεε αναφέρουν ότι σ την εκτίμηση αυτή κατα
λήγουν οικονομικό επιτελείο και τρόικα, μετά τουε ελέγχουε 
που έχει πραγματοποιήσει η δεύτερη τιε τελευταίεε μέρεε 
και το  πλήθοε τω ν  αστοχιών που έχει εντοπίσει σ τη ν ε
κτέλεση του προϋπολογισμού και στην προώθηση τω ν διαρ
θρωτικών μέτρων. Για τον Ιούλιο, τα  προσωρινά στοιχεία 
που έχει στη  διάθεσή τηε η τρόικα δείχνουν ότι η Ελλάδα 
επιτυγχάνει οριακά το ν  ποσοτικό στόχο που έχει θέσει το 
ΔΝΤ για το ταμειακό έλλειμμα. Ωστόσο, η τρόικα δυσκολεύεται 
να κάνει θετική αξιολόγηση για τη ν καταβολή τηε 6ηε δό- 
σηε, δεδομένου ότι πέραν τω ν δημοσιονομικών αστοχιών

δεν έχουν υλοποιηθεί και οι 
στόχοι για διαρθρωτικέε αλ- 
λαγέε (structural benchmarks), 
όπωε το νέο ενιαίο μισθολόγιο, 
η εργασιακή εφεδρεία, το κλεί
σιμο φορέων του Δημοσίου 
κλπ. Προβλήματα υπάρχουν ε- 
πίσηε και με τα ληξιπρόθεσμα 
χρέη του Δημοσίου, καθώε 

και με τη  μη γρήγορη απονομή φορολογικήε δικαιοσύνηε.
Οι εξελίξειε αυτέε καθιστούν σκληρέε τιε διαπραγματεύσειε 

που θα ακολουθήσουν τιε επόμενεε μέρεε. Μάλιστα, η τρόι
κα εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέροε τηε δημοσιονομικήε α- 
πόκλισηε δεν οφείλεται σ τη  βαθύτερη ύφεση, αλλά στιε α- 
στοχίεε του προϋπολογισμού, ενώ και για την επιδείνωση 
τηε ύφεσηε εκτιμά ότι προέρχεται από τιε σημαντικέε κα
θυστερήσει στην εφαρμογή τω ν μέτρων που θα οδηγήσουν 
στην ανάκαμψη (ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων, α
πελευθέρωση επαγγελμάτων κλπ.).

Χθεε, ο υπουργόε Οικονομικών, κ. Ευ. Βενιζέλοε, είχε σύ
σκεψη με τη ν  τρόικα και θα υπάρξει κι άλλη σήμερα. Ο στό- 
χοε είναι αφενόε μεν να τουε πείσει να γνωμοδοτήσουν θε
τικά για τη  χορήγηση τηε 6ηε δόσηε, αφετέρου δε να δε
χθούν ότι η ύφεση είναι ο βασικόε παράγονταε τηε αδυναμίαε 
επίτευξηε του δημοσιονομικού στόχου για το έλλειμμα. Τα 
στελέχη τηε τρόικαε φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμε
νο  κάποιαε μικρήε αλλαγήε τω ν στόχων, λόγω τηε βαθύτερηε 
ύφεσηε από αυτή που είχε προβλεφθεί από κοινού το ν  Ιού
νιο. Ομωε, δεν δείχνουν διατεθειμένα να αποδώσουν στη 
μεγαλύτερη ύφεση το σύνολο τηε απόκλισηε. Να σημειω
θεί ότι η προβλεπόμενη απόκλιση ανέρχεται σε περίπου 2,5 
δισ. ευρώ και το  ποσό αυτό θα κληθεί τώρα η κυβέρνηση 
να  βρει τρόπο να το καλύψει. Ο κ. Βενιζέλοε παραδέχτηκε 
ότι η τρόικα θέτει θέμα προώθησηε τω ν  διαρθρωτικών μέ
τρω ν και σημείωσε πωε με τουε εκπροσώπουε τω ν  δανει
σ τώ ν  μαε, που βρίσκονται στην Αθήνα, συζητάμε «μέτρα 
ανάσχεσηε τηε ύφεσηε» και «βλέπουμε τουε δημοσιονομικούε 
στόχουε» και σε τι βαθμό επηρεάζονται από την ύφεση και 
από τη μη υλοποίηση τω ν  νέων μέτρων.

Ο υπουργόε μιλώνταε σ τον  ραδιοφωνικό σταθμό Real, α
νέφερε πωε προτεραιότητά του είναι το  νέο μισθολόγιο σε 
σ τενό  δημόσιο τομέα και ΔΕΚΟ, η εργασιακή εφεδρεία, η 
αγορά εργασίαε, η απελευθέρωση τω ν  επαγγελμάτων, κα
θώε και το κλείσιμο και η αναδιάρθρωση τω ν φορέων. «Εμείε 
μένουμε πιστοί στουε στόχουε» δήλωσε ο υπουργόε και πρό- 
σθεσε πωε «πρέπει μαζί με την τρόικα να δούμε ποια θα εί
ναι τα βήματά μαε», ξεκαθαρίζονταε ότι σε αυτά δεν περι
λαμβάνονται νέα μέτρα «εισπρακτικού χαρακτήρα», αλλά 
οι παραπάνω διαρθρωτικέε αλλαγέε.

«Αγκάθι» η ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση
Η καθυστέρηση στην εφαρμογή τηε ηλεκτρονικήε συνταγο- 
γράφησηε για φάρμακα και ιατρικέε πράξειε από τιε μονά- 
δεε υγείαε του ΕΣΥ αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» για το 
υπουργείο Υγείαε και Κοινωνικήε Αλληλεγγύηε στην αξιο
λόγηση προόδου επίτευξηε τω ν στόχων του Μνημονίου. Χθεε, 
ο υπουργόε Υγείαε κ. Ανδρέαε Λοβέρδοε είχε συνάντηση με 
τουε επικεφαλήε των κλιμακίων ελέγχου Ε. Ε., ΔΝΤ και ΕΚΤ, 
κατά τη διάρκεια τηε οποίαε βρέθηκαν στο μικροσκόπιο οι 
δράσειε και τα  χρονοδιαγράμματα υλοποίησήε τουε για τα 
οποία έχει δεσμευθεί η ηγεσία του υπουργείου. Με βάση τα 
στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η εικόνα κρίνεται θετική, α
φού σε γενικέε γραμμέε το υπουργείο Υγείαε βρίσκεται εντόε 
τω ν  χρονοδιαγραμμάτων και στόχων, ενώ τα οικονομικά α
ποτελέσματα τω ν  νοσοκομείων δείχνουν ότι ο στόχοε τηε 
εξοικονόμησηε 300 εκατ. ευρώ για το 2011 έχει επιτευχθεί. 
Ο κ. Λοβέρδοε ενημέρωσε ότι από 15 Σεπτεμβρίου θα ε
φαρμοστεί η θετική λίστα σε συνεργασία με το υπ. Εργασίαε, 
από την οποία προσδοκά μείωση τηε φαρμακευτικήε δαπάνηε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείαε, από τουε 48 στόχουε του 
Μνημονίου στον  χώρο τηε Υγείαε (έωε το  τέλοε 2011) δεν 
έχει ολοκληρωθεί η χρήση τηε ηλεκτρονικήε συνταγογρά- 
φησηε στο ΕΣΥ -εκκρεμεί ακόμα η ολοκλήρωση του δια
γωνισμού για την ανάδειξη δικαιούχου που θα αναλάβει εξ 
ολοκλήρου το  έργο-, ενώ σε εξέλιξη είναι η προσπάθεια αύ
ξηση τηε χρήσηε γενοσήμων στο 50% του όγκου τω ν  φαρ
μάκων στα νοσοκομεία. Επίσηε, εκκρεμεί η κατάργηση τηε 
εισφοράε 0,4% επί τω ν τιμών χονδρικήε πώλησηε τω ν  φαρ
μάκων υπέρ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στο τραπέζι με 
την τρόικα, μέτρα 
για την ανάσχεση 
της ύφεσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
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Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της μητρικής Εταιρείας. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, 
πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας 
Αρμόδια Αρχή

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων οικονομ.καταστάσεων
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΥ1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(ποσό σε χιλιάδες €ί

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Χρηματοοικονομικό στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη 
Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 
Λοιπά κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία 
Μη κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για 
πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Μετοχικό Κεφάλαιο - Υπέρ το άρτιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Λ.οττητ,:«. μΠτΡι*ής
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Κύκλος εργασιών 
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 
Κέρδη προ φόρων 
Μείον φόροι
Κέρδη μετά από φόρους

Κατανέυονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής 
Δικαιώματα Μειοψηφίας

Λοιπό συνολικά (έξοδα)/έσοδα μετά από φόρους 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Κατανέ^ρνταισε;,
Ιδιοκτήτες μητρικής 
Δικαιώματα Μειοψηφίας

Κέρδη μετά από φόρους και δικ. μειοψηφίας ανά μετοχή (σε €)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
(ποσό σε χιλιάδες €)

Κύκλος εργασιών 
Μικτό κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 
Κέρδη προ φόρων 
Μείον Φόροι
Κέρδη μετά από φόρους

Λοιπά συνολικά (έξοδα)Ζέσοδα μετά από φόρους 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε€)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΠΌΑ)

http://www.heipe.gr
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ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081)
ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΜ ΣΟΕΛ 113 
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

(ποσά σε χιλιάδες«)

2837.300 2.668.495
163 455 165.148
734.432 723.064

1.610.319 1.600.625
167.968 167.968
939 801 938.837
709 024 595.757

2.276 2.078
7.164.575 6.861.972

666 285 666 285
353.796 353.796

1.418.871 1.366.803
7 dtR 35? 7 SRA

147.851 144.734
2.586.803 2.531.618

Γ. 108403 1.127.878
327.774 310.415

1.738 292 1.297 103
1.403.603 1.594.958
4.577.772 4.330.354

7.164.575J 6.861.972

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
w m m i m a tm a

2.088 340 1.901.566
13.749 9.971

698.125 712.825
1.423.126 1.425.693

167.968 167.968
805.144 765.858
288.918 220.000

41 41
5.485.411 5.203.922)

666.285 666.285
353.796 353.796
927.488 887.460

λ fu n  καα 1 Q07 541

1.947.569 1.907.541

795.122 815.142
212.820 197.942

1.224.500 803.604
1 305.400 1 479.693
3.537.842 3.296.381

mm*
1/1/2616*
30/6/2010

ΙΜΟΒΙΤχ
30/6/2011

1Μ/2010-
30/672010

4.599 705 
394.934

4 21 852 
457.493

2.180.224
168.121

2079 630 
231 246

192738 
238.188 
(53 246)

214.651
125.480
(64.823)

65.291
75.985

(12.826)

102.934
37.437

(21.373)
184.942 60.657 63.159 16.064

179.162 
5 780

58.650 
2 007

60196
2.963

15.845
219

184.942 60.657 63.159 16.064

(35.327), (2.876) 52.762 (4 805)
149.615 57.781 115.921 11.259

143.760
5855

57.773
8

112.933
2.988

10.572
687

149.615 57.781 115.921 11.259

0,59 0,19 0,20 0.05

266 707 289 981 102 476 141 253

I!

ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1/1/2010- 1/4/2011· 
30/6/2010 30/6/2011

1/4/2010*
30/6/2010

4.182 820 
256 535

3807793 
287 889

1.949 021 
91 191

1 875 028 
149806

192.709
217.822
(50.566)

199.901
124.660
(51.656)

67.028
77.313

(11.374)

109.895
61.789

(15.646)
167.256 73.0041 65.939 46.143

(35537) (2.891) 52.818 (2 853)
131.719 70.113 118.757 43.290

0,55 0,24 0.22 0,15

229.791 236.841 85.965 128.380

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2011 & 1/1/2010 αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
Διανεμηθέντσ μερίσματα
Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απευθείας στα ίδια κεφάλαια 
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου

(ποσά σε χιλιάδες«)

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες;

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων παγίου ενεργητικού 
(Κέρδη)/Ζημιές οπό πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων

5.485.4111 .......S .m $ 2 2

Συναλλαγμαπκές δ 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδο, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
Πιστωτικοί τόκοι κοι συναφή έσοδα

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων 
{Αύξηση)/ΜεΙωση απαιτήσεων 
Αύξηση/( Μείωση) υποχρεώσεων 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
Καταβεβλημένοι Φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Από απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 
Εισπραχθείσες Επιδοτήσεις
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων 
Τόκοι εισπραχθέντες 
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροώνΖ(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνειο 
Εξοφλήσεις δανείων 
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)·*·(γ)

43.2901 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

0.15 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

149.615
(91.691)
(2.739)

2.586.803

57.781
(91.691)

■
m\

1.907.541 1.914.960

131.719
(91.691)

70.113
(91.691)

1.947.569 1.893.382

1/1/2011-1 1/1/2010- 
38/6/2011 38/6/2010

1/1/2011*
m t tm t

238.188 125.480 217.822 124.660

75.826 77.246 38.576 38.492
(1.857) (1.916) (1.494) (1.552)

1 (10)
14.021 27.964 4.093 14.029

(38.136) 68.290 (34.937) 60.157

(36.616) (6 344) (14.019) (11.879)
41.407 35.506 16.804 19.380

(11.003) (6.349) (5.864) (1.982)
281.831 314.887 220.981 241.305

(9.178) (69.276) 2.568 (72.181)
1.882 (224.594) (32.239) (154.299)

(344.964) (64.472) (335.727) (20.136)

(39.664) (34.558) (14.361) (19.273)
(10.717) (2.380)

(120.810) (75.413) (158.778)' (24.584)

(300) (17.770) (30) (1.770)
(240.565) (233.245) (230.212) (220.095)

130 130
1.286 581

11.003 6.349 5.864 1,982
431 526 7.157 6.094

(228.145) (243.429) (217.221) (213.659)

573.528
(108.534)

(2.772)

769.734
(67.588)

___ Β

892.679
(447.729)

(33)

704.600
(67.621)

(10)
462.222 702.136 444.917 636.969

113.2671 383.294 68.918| 398’'

595.757 491.196 220.000 127.809

709.024 874.490 288.918 526.535

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στη σημείωση Αρ.28 των ενοποιημένων ενδιάμεσων καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του Ομίλου αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 2. Δεν υπάρχουν μετοχές οι οποίες κατέχονται είτε από την 
μητρική είτε από θυγατρικές επιχειρήσεις στην λήξη της τρέχουσας περιόδου 3. Ο ι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΗΝίΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι 2006 - 2010 και για τις σημαντικότερες θυγατρικές είναι οι χρήσεις 2005 -  2010 όπως αναφέρεται στη 
σημείωση Αρ. 26β των ενδιάμεσων καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του Ομίλου. Τον Ιούνιο 2011 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002 έως 2005 της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., βάσει του οποίου προσδιορίστηκαν λογιστικές διαφορές ποσού €64 
εκατ.. Η Εταιρεία έχει αποδεχθεί και συμβιβαστεί εξ' αυτών για το ποσό των €32 εκατ.. για το οποίο προέκυψε πρόσθετος φόρος εισοδήματος πλέον προσαυξήσεων ποσού €17,6 εκατ., που έχει καταχωρηθεί στις ενδιάμεσες καταστάσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της 
30.06.2011. Για το εναπομένον υπόλοιπο ύψους €32 εκατ. η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν απαιτείται πρόβλεψη, καθώς έχει κινήσει ένδικα μέσα και αναμένει να δικαιωθεί. 4. Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της περιόδου που έληξε στις 
30/06/2011 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2010, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2011 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 2 των σημειώσεων των ενδιάμεσων 
καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του Ομίλου. 5. Λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκουμένων δραστηριοτήτων, υφίσταται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σημαντικός αριθμός εκκρεμών δικών, υπέρ ή κατά της εταιρείας από την έκβαση των 
οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει τελικά σημαντική επίπτωση επί της οικονομικής κατάστασης αυτής. 6. Ο  Όμιλος εξάγγειλε τον Ιούλιο 2011 την έξοδό του από την αγορά της Γεωργίας με πώληση του συνόλου των μετοχών της ΕΚΟ Georgia Ltd. Το τίμημα ανήλθε σε €6,6 εκ. 
και ενδέχεται να τροποποιηθεί μερικώς μετά την ολοκλήρωση του τελικού ελέγχου της οικονομικής θέσης της εταιρείας. 7. Στις 4 Ιουλίου 2011 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «Πετρόλα Α.Ε.» από την «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και 69-78 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν 2166/1993 και βάσει της υπ' αριθ Κ2-5565 -  4/7/2011 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την καταχώρησή 
της στα μητρώα της Νομαρχίας Αθηνών 8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/6/2011 εντός Ελλάδος: Εταιρεία:2.413, Όμιλος:3.618 άτομα (30/6/2010: Εταιρεία:2.538, Όμιλος:3.737 άτομα). 9. Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να 
συμφωνούν με τις αλλαγές στη παρουσίαση των στοιχείων της τρέχουσας χρήσης.

10. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι:
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) για επίδικες υποθέσεις 10.543 3.000
β) για φορολογικές εκκρεμότητες 10.954 9.500
γ) για μελλοντικές αποχωρήσεις προσωπικού 142 448 105 793
δ) για λοιπές προβλέψεις δαπανών 5.507 5.214

11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:

30/6/2011 30/6/2010
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση (16) (645)
Πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ταμειακών ροών (35.537) (2.891)
Συναλλαγματικές διαφορές 226 660

ΜΗΤΡΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕίΑΣ 
30/6/2011 30/6/2010

(35.537) (2.891)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (35327) (2.876) (35.537) (2.891)

12 Οι σωρρευτικές συναλλαγές του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη (σε χιλ.Ευρώ) αναφέρονται στο π ιο κάτω πίνακα:

Απαιτήσεις/υποχρεώσεις Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης

ΟΜΙΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα 181.281 1.978.393
Έξοδα 28.201 47.016
Απαιτήσεις 364 036 381 275
Υποχρεώσεις 99.006 32.854
Συναλλαγές και αμοιβές Δ/κων στελεχών και μελών Διοίκησης 1.287 481

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2011

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ 
Α.Δ.Τ. Μ.865601

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 702932584

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΑ. 010147

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΕΤΣΙΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ. 104203

http://www.heipe.gr
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Τέσσερις επενδύσεις 
ύψους 1,2 δια ευρώ 
με διαδικασία fast track
Αφορούν την ενέργεια και τα ρεταλλεία
ναι σε δύο από αυτά συμμετέχουν ξένα κεφάλαια

Ενδειξη της κινητικότητας στον επενδυτικό τομέα, αποτελεί η κατάθε
ση 828 επενδυτικών σχεδίων από εξαγωγικές επιχειρήσεις στο πλαί
σιο του προγράμματος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα», συνολικού 
προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ.

Γης ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Τα πρώτα επενδυτικά έργα προ- 
ϋπολογτσμού άνω του 1,2 δτσ. ευ
ρώ, που θα προχωρήσουν με τη  
διαδικασία του fast track και προ
ωθούνται ήδη npos έγκριση από 
τη  Διυπουργική Επιτροπή, ανα
κοίνωσε χθεε ο υπουργόε Ανά
π τυ ξή  και Ανταγωνιστικότηταε 
Μιχάληε Χρυσοχοΐδηε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδηε προανήγ
γειλε ότι σε φάση αξιολόγησηε εί
ναι επίσηε είκοσι περίπου σχέδια 
συνολικού ύψουε 5,5 δισ. ευρώ 
crcous τομείε m s ενέργεια5, του 
τουρισμού κ.α., καθώ5 και την πε
ραιτέρω επέκταση m s διαδικα- 
oias του fast track και για μι- 
κ tpcs επ ενδύσει.

. * */αφερόμενο3 στα τέσσερα ε
πενδυτικά σχέδια, ο υπουργόε 
Ανάπτυξηε σημείωσε ότι αφο
ρούν mus τομείε m s ενέργειαε 
και τω ν  μεταλλείων και σε δύο 
μάλιστα από αυτά, συμμετέχουν 
και ξένα κεφάλαια. Αν και δεν τα 
κατονόμασε, σύμφωνα με πλη- 
ροφορίεε πρόκειται για:

• φωτοβολτα ϊκό πάρκο 200 
M W  από τη  θυγατρική m s  
ΔΕΗ «Ηλιακό Βέλοε». Η συνο
λική ε τή σ ια  παραγωγή  του  
πάρκου υπολογίζεται σε 260 γι- 
γαβατώρεε,

• δημιουργία 39 φωτοβολταϊ- 
κών πάρκων ανά την Ελλάδα (κυ
ρ ία « τη ν Πελοπόννησο και τη  
Στερεά Ελλάδα) ισχύοε 131,7

MW  από τη ν  κοινοπραξία Δ.Πα- 
ναγάκκοε - Solar Concept - Spes 
Solaris,

• δημιουργία φωτοβολταϊκών 
σταθμών i o x ü o s  126,82 MW  από 
τη ν εταιρεία Silcio φωτοβολταϊ- 
κά πάρκα, συμφερόντων ομίλου 
Κοπελούζου,

• αξιοποίηση κοιτάσματοε 
χρυσού εντόε μεταλλευτικών 
παραχωρήσεων σ το  νομό Εβρου 
από τη ν  εταιρεία Χρυσωρυχεία 
0páxns.

Η Βουλή ψήφισε άλλωστε χθε3 
τη ν  τροπολογία που είχε κατα-

0 un. Ανάπτυξης 
προανήγγειλε ότι 
αξιολογούνται επίσης 
είκοσι περίπου σχέδια 
ύψους 5,5 δισ. ευρώ 
στην ενέργεια 
και τον τουρισμό.

τεθεί, με τη ν οποία δίνεται πα
ράταση evos έτουε για does επι
χειρήσει είχαν ενταχθεί στον πα
λιό αναπτυξιακό νόμο, προκει- 
μένου να δοθεί ο αναγκαύ« χρό- 
vos και να ολοκληρωθούν οι 
σχετικέβ επ ενδύσει. Ο κ. Χρυ- 
σοχοΐδηβ αναφέρθηκε σ τη ν πο
ρεία τω ν  εγκρίσεων του παλιού 
αναπτυξιακού νόμου, σημειώ- 
vovm s ότι από το ν  Μάιο του

2010 έχουν αξιολογηθεί 2.300 ε
πενδυτικά σχέδια, όταν στο  πα
ρελθόν ο μέσοβ ετήσιοε όροε δεν 
ξεπερνοΰσε τα  500. Αντίστοιχα, 
οι συνολικέε πληρωμέ5 τουε τε 
λ ε υ τα ίο ι  είκοσι μήνε5 έχουν α- 
νέλθει σ το  1,7 δισ. ευρώ και για 
το  2011 αναμένεται ότι θα φτά
σουν το  1,2 δισ. ευρώ. Στο πλαί
σιο τη3 ίδια5 διαδικασίαε και συ
γκεκριμένα από το  2010 και με
τά  έχουν υλοποιηθεί έντεκα με
γάλα αναπτυξιακά έργα αξίαε ά
νω  τω ν  25 εκατ. ευρώ το  καθένα.

Σαφή ένδειξη τηε κινητικότη- 
ταε σ τον  επενδυτικό τομέα, α
ποτελεί η κατάθεση 828 επεν
δυτικών σχεδίων από εξαγωγικέε 
επ ιχειρήσει στο πλαίσιο του 
προγράμματοε «Ε ξωστρέφ εια  
Ανταγωνιστικότητα», συνολικού 
προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. 
Οπα« ανακοίνωσε ο υπουργόε 
Ανάπτυξηε, για τα συγκεκριμένα 
σχέδια ολοκληρώθηκε η αξιολό
γησή του5 και ξεκινά η διαδικα
σία τω ν  προκαταβολών και τη$ 
εκταμ ίευαν.

Ποιοτικό στοιχείο σ τη ν  επι
τυχία του νέου επενδυτικού νό 
μου σε αντίθεση με το ν  παλιό α
ναπτυξιακό για το ν  οποίο εκ- 
κρεμούν αυτή τη  στιγμή σχέδια 
από το  2005, αποτελεί σύμφωνα 
με τον κ. Χρυσοχοΐδη το γεγονόε 
ότι τα  νέα  αιτήματα υποβλήθη
καν ηλεκτρονικά. Για 145 επεν- 
δυτικέε προτάσεΐ5 προϋπολογι
σμού 145 εκατ. ευρώ, που κατα

τέθηκαν από τη ν 1η έω5 και τ «  
31 Μαΐου, «ο ι επενδυτέ5 δεν 
χρειάστηκε να έρθουν σε επαφή 
με το  αρμόδιο υπουργείο». Η α
ξιολόγησή τ ο ν  ολοκληρώθηκε 
σε λιγότερο από τ ρ ε «  μήνεε και 
οι επενδυτέε έχουν πλέον τη  δυ
νατότη τα  να  ξεκινήσουν τη ν ε
πένδυσή τ ο ν ,  ενώ  η δεύτερη 
προκήρυξη θα ανακοινωθεί τη ν  
1η Οκτωβρίου.

Σχολιάζοντα5 τ «  ανακοινώ
σ ε ι  του υπουργείου Ανάπτυ- 
ξ ν ,  ο υπεύθυνο5 Τομέα τ ν  Νέ- 
αε Δημοκρατία5 κ. Κωστήβ Χα- 
τζη δά Μ « κάνει λόγο για «απο- 
γοητευτικά στοιχεία», καθα« ό- 
πω5 σημειώνει τα  142 επενδυτι
κά σχέδια αντιστοιχούν σε εντ-

σχύσεΐ5 94 εκατ. ευρώ για φο- 
ροαπαλλαγέε και 97 εκατ. ευρώ 
για επιχορηγήσει. Με δεδομένο 
ότι το  συνολικά διαθέσιμο ποσό 
ήταν 2,5 δισ. ευρώ ακόμα κι αν 
εγκριθούν όλε$ οι α ιτήσει, οι συ- 
νολικέε ενισχύσε«, καταλήγει ο 
κ. Χ α τζη δά κ ν  «θα  είναι 12 φο- 
ρέβ μικρότερε5 σε σχέση με τΐ5 
προβλεπόμενεε».

Ο κ. Χρυσοχοΐδηε υπεραμύν- 
θηκε τηε επενδυτικήε προσπά- 
θειαε τηε κυβέρνηση5 σημειώ- 
ν ο τ π ν  ότι το  υπουργείο χρημα
τοδοτεί 12.019 επ ενδύσει, συ
νολικού προϋπολογισμού 20 δισ. 
ευρώ, οι οποίες θα δημιουργή
σουν τουλάχιστον 15.500 θέ
σ ε «  εργασίας.

Ιστορικό ρεκόρ για τις εξαγωγές με άνοδο 40,4% στο εξάμηνο
Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Σε αντίδοτο στη  μειωμένη ζή τη
ση τ ν  εσωτερικήε αγορά5 ανα- 
δεικνΰονται οι εξαγωγέβ, οι ο- 
ποίεβ το  πρώτο εξάμηνο του έ- 
τουε παρουσίασαν αύξηση τ ν  
τ ά ξ ν  του 40,4%, καταγράφοντας 
ιστορικό ρεκόρ. Η θετική ανα
στροφή τη5 πορεία5 τω ν  εξαγω
γών σε συνδυασμό με τη  συνε
χιζόμενη πτωτική πορεία τω ν ει
σαγωγών, η οποία στο  εξάμηνο 
υποχώρησε σε ποσοστό 14,2%, 
είχε α «  αποτέλεσμα τη  μείωση 
του εμπορικού ελλείμματος στα 
10.853,5 εκατ. ευρώ σ το  πρώτο 
εξάμηνο του 2011 έναντι 
17.433,2 εκατ. ευρώ το  αντί
στοιχο εξάμηνο του 2010, δηλα
δή κατά 37,7%.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά το 
εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 
2011, συγκριτικά με το  αντί
στοιχο εξάμηνο του 2010, οι ελ- 
ληνικέ5 εξαγωγέ5 αυξήθηκαν σε 
αξία κατά 11,6%, όταν δεν συ- 
μπεριλαμβάνονται τα  πετρελαι
οειδή (στα  7,6 δισ. ευρώ από 6,8 
δισ. τη ν  αντίστοιχη περίοδο του 
2010), ενώ  συμπεριλαμβανομέ
νω ν τω ν  πετρελαιοειδών προ
κύπτει αύξηση τω ν εξαγωγών κα
τά 40,4% στα  10,5 δισ. ευρώ, έ- 
ν ρ " Γΐ 7,5 δισ. ευρώ τη ν  ίδια πε
ρί / του 2010. Μεγάλη αύξηση

2009 2010 2011
μεταβολή
Ί0/Ό9

%
μεταβολή

Ί1/ΊΟ

Εξαγωγές

Εισαγωγές 24.637,5 24.933,2

40,4

21.384,2
- 14,2

Εμπορικό ισοζύγιο -17,470,5 -17.433,2 -10.853,5 -37,7

Ελληνικές 
εξαγωγές και 

εισαγωγές
Ιανουάριος - Ιούνιος, 
ποσά σε εκατ. ευρώ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.-Επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

τω ν  εξαγω γώ ν καταγράφεται 
προς τη  γειτονική Τουρκία, την 
Αίγυπτο, αλλά και συνολικά σ τ «  
χώρε5 τη5 Βόρεια5 Αφρικής και 
τη5 Μέσης Ανατολή5, στοιχείο 
που σύμφωνα με τη ν πρόεδρο 
του ΠΣΕ κ. Χριστίνα Σακελλαρί- 
δη, «υπογραμμίζει ότι οι πρό

σφατες πολιτικές-κοινωνικές αλ- 
λαγέε στην εν  λόγω περιοχή 
διαμορφώνουν νέο σκηνικό για 
τη ν  ανάληψη επιχειρηματικών 
δράσεων και περιφερειακών α
ναπτυξιακών συνεργασιών». Πα- 
ρατηρείται επίση5 ανάκαμψη 
τω ν  εξαγωγών προε τΐ5 ΗΠΑ

και διείσδυση σε νέεε αγορές τη5 
Ασία5, όπα« η Σιγκαπούρη. Η α
νοδική πορεία τω ν  εξαγωγών ο
φείλεται στις αυξητικές τάσεΐ5 
τω ν  εμπορευματικών συναλλα
γώ ν  προε όλες τΐ5 γεωγραφικέε 
περιοχέβ, κυρίως όμα« στους 
συνεχιζόμενους ανοδικοΰ5 ρυθ

μούς τους προ5 τ «  χώρε5 του 
ΟΟΣΑ κατά 29,3% (με ιδιαίτερη 
συμβολή από τη ν αύξηση προβ 
τη ν  Τουρκία), που στο  εξετα ζό
μενο εξάμηνο απορρόφησε το 
53,5% τη3 αξίαβ τουε, αλλά και 
στΐ5 μεγάλες α υ ξή σε« στΐ5 εξα- 
γωγέβ προς τη  Β. Αμερική (κατά 
105,8%) και προ5 τη  Μ. Ανατολή 
και Β. Αφρική (κατά 107,2%).

Πιο συγκεκριμένα, σημαντικά 
αυξημένες ήταν οι εξαγωγές προ5 
τους εταίρους μα5 στην Ε.Ε. (27) 
κατά 12,2%, τ «  χώρε5 τω ν  Βαλ
κανίων (17,1%), την Κοινοπολι
τεία τω ν  Ανεξάρτητων Κρατών 
(29,8%), τη  Ν Α  Ασία (296,7%), τΐ5 
υπόλοιπες χώρες ΟΟΣΑ (99,1%), 
τη  Λατινική Αμερική (81,9%), ε
νώ  μικρότερες αυ ξή σε ι σημει
ώθηκαν προε τ «  χώρες της Αφρι- 
κή$ (8,9%) και τ «  Αλλες Ανε
πτυγμένες Χώρεβ (4,5%). Σημα- 
ντικέβ α υ ξή σ ε ι καταγράφονται 
ακόμα για τ «  ελληνικέε εξαγωγές 
προε τη ν  Κύπρο κατά 14,3% 
(628,6 εκατ. ευρώ), τη  Βουλγαρία 
κατά 21% (571,4 εκατ.), τη  Γαλ
λία κατά 11,2% (345,2 εκατ.), τη 
Σιγκαπούρη κατά 1.257,5% (262,1 
εκατ.), την Αίγυπτο κατά 158,6% 
(220,5 εκατ.), τη ν  ΠΓΔΜ κατά 
33,4% (200,7 εκατ.), τα Ην. Αρ. 
Εμιράτα κατά 121,8% (173,1 εκατ.) 
και τη  Ρωσία κατά 29,4% (164,5 
εκατ.).

Συνέπεια στην απόδοση 
χου ΦΠΑ ζήτησε ο ΣΕΤΕ

Νέα «βουτιά» 8,6% στο λιανεμπόριο 
κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους

Η μεγάλη συρρίκνωση ίου λιανεμπορίου
Ιούνιος 2011, 
ετήσια μεταβολή %

Κύκλος
εργασιών

Ογκος
πωλήσεων

Μεγάλα καταστήματα -3,1 -5,7

Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων -9 -9,6

Βιβλία, χαρτικά, λοιπά είδη 1 1—
1 ο
 

Κ) -12,4

Φαρμακευτικά - Καλλυντικά -13,2 -13,8
Επιπλα, ηλεκτρικά είδη, 

οικιακός εξοπλισμός -14,2 -17,1
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Να συνεχίσουν τη μέχρι σήμερα 
συνεπή φορολογική συμπεριφο
ρά τουε και όπου είναι δυνατόν, 
να απορροφήσουν μέρος τηε αύ
ξη σ ή  του ΦΠΑ συστήνει στα μέ
λη του ο Σύνδεσμο5 Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΣΕΤΕ), επισημαίνοντα5 ότι η ε
πιβολή ΦΠΑ στην εστίαση από τ «  
αρχέΞ του 2012 θα είναι αντικεί
μενο τΜ  συ ζήτησή  για τον νέο 
φορολογικό νόμο.

ιράλληλα, ο πρόεδροε του 
Σ_ ,Ε, κ. Ανδρέαε Ανδρεάδηε, α- 
πέστειλε στον υπουργό Οικονο
μικών Ευ. Βενιζέλο τιε προτάσειε 
του Συνδέσμου για τον νέο φο
ρολογικό νόμο. Ο ΣΕΤΕ θεωρεί ό
τι οι κατά 10 μονάδε5 αύξηση του 
ΦΠΑ στην εστίαση δεν θα απο
δώσει τα επιδιωκόμενα έσοδα. 
Επίση5, προτείνει συντελεστή 
ΦΠΑ 6,5% στιε μεταφορέ5, στην 
αγροτική παραγωγή και στην οι
κοδομή. Ο Σύνδεσμοβ χαρακτη
ρίζει ζητούμενο για τον νόμο τη 
δημιουργία ενό5 σταθερού ελκυ
στικού και αναπτυξιακού εθνικού 
φορολογικού πλαισίου, το οποίο 
θα εφαρμοσθεί χωρίε αλλαγέε για 
τουλάχιστον 5 -10 χρόνια.

Οι βασικοί άξονεε του νέου φο-

ρολογικού νόμου κατά τον ΣΕΤΕ 
πρέπει να είναι οι εξή5:

• Η δημιουργία φορολογικήε 
συνείδησή μέσα από ένα μηχα
νισμό καταπολέμησή m s φο- 
ροδιαφυγήβ.

• Κατάργηση φοροαπαλλα
γών, εξαιρέσεων, εκπτώσεων, 
κατ’ αποκοπήν έκτακτων φορο
λογιών κάθε μορφήβ.

• Περιορισμό5 του αριθμού και 
απλούστευση ms ταξινόμησή 
τω ν νομικών μορφών τω ν επι
χειρήσεων.

• Αυτοματοποίηση στην επι
στροφή ΦΠΑ ή άλλων φόρων που 
έχουν προκαταβληθεί (xtapis υ
πογραφή υπουργού). Στην περί
πτωση του εξαγόμενου τουρι
στικού πακέτου επιβολή ενιαίου 
συντελεστή 6,5% σε όλο το πα
κέτο.

• Για τον φόρο μεγάληβ ακί- 
vnms nopiouoias, κατάργηση 
ms επιβάρυνσή στα ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται στην παρα
γωγική λειτουργία ms επιχείρη- 
ons.

• Μείωση τω ν κοινωνικοα- 
σφαλιστικών εισφορών, τω ν υ
ψηλότερων m s Eupomns, eras ε
πιχειρήσει εντάσεα« εργασία5.

Συνεχίστηκε η πτώση του δείκτη 
κύκλου εργασιών και όγκου στο 
λιανικό εμπόριο και το ν  Ιούνιο, 
με τΐ5 απώλειε5 συγκριτικά με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2010 να αγ
γίζουν το  8,2% και το 9,9% α
ντίστοιχα. Αύξηση διαπιστώνεται 
στουε περισσότερουε δείκτεε 
συγκριτικά με το ν  Μάιο, εξαιτίαε 
τη5 εκπτωτική5 περιόδου, ενώ με- 
γάλεε απώλειεε κατέγραψαν οι 
δείκτεβ σε επίπεδο εξαμήνου.

Σε σύγκριση με τον περσινό μή
να, τιβ μεγαλύτερε5 απώλειεε σε 
επίπεδο κύκλου εργασιών πα
ρουσίασαν οι πωλήσειβ εκτόε 
καταστημάτων, με κάμψη τηβ τά- 
ξεω5 του 16,6% τον φετινό Ιούνιο, 
ενώ ακολουθούν ο κλάδοε επί- 
πλων-ηλεκτρικών ειδών (-14,2%), 
ο κλάδοε φαρμακευτικών-καλ- 
λυντικών (-13,2%) και τα  βιβλία- 
χαρτικά (-10,2%). Σε επίπεδο ό
γκου, τα καύσιμα και λιπαντικά 
αυτοκινήτων είχαν τΐ5 μεγαλΰ- 
τερεε απώλειεε κατά 17,1% συ
γκριτικά με το ν  περσινό Ιούνιο, 
ενώ ακολουθούν τα φαρμακευ- 
τικά-καλλυντικά και τα τρόφιμα- 
ποτά-καπνόε με κάμψη 13,8% και 
12,8% αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το ν  Μάιο, αύ

ξηση του κύκλου εργασιών δια
πιστώνεται στα  πολυκαταστή
ματα (13,4%), τα  έπιπλα-ηλε- 
κτρικά (13,0%) και τη ν ένδυση- 
υπόδηση (5,4%), ενώ  κάμψη ση
μειώθηκε μόνο στΐ5 πωλήσεΐ5 ε- 
κτό5 καταστημάτων (-2,9%) και 
τα  φαρμακευτικά (-2,7%).

Α ντίστο ιχα «, σε επίπεδο ό
γκου ανοδικά κινήθηκε ο δείκ τι« 
στα πολυκαταστήματα (13,7%), τα 
έπιπλα-ηλεκτρικά (13%), τα  καύ
σιμα (5,4%) και τη ν  ένδυση-υ- 
πόδηση (5,3%), ενώ  πτωτικά κι
νήθηκε ο δείκτηε όγκου μόνο στα

φαρμακευτικά (-2,8%). Σε επίπε
δο εξαμήνου τέλοβ, ο γενικόε δεί- 
κτηε κύκλου εργασιών και ο δεί- 
κτηε όγκου υποχώρησαν 8,6% και 
12,6% αντίστοιχα συγκριτικά με 
πέρσι.

Στιε επιμέρουβ κατηγορίεβ, οι 
μεγαλΰτερε5 απώλειεε τζίρου ε
ντοπίζονται στιε πω λήσε« εκτόε 
καταστημάτων (-25,9%), τα έπιπλα 
(-21,1%) και τη ν ένδυση-υπόδη- 
ση (-20,2%) και σε επίπεδο όγκου 
στα έπιπλα (-20,1%), τη ν  ένδυση 
(-19,7%), τα  καύσιμα (-17,2%) αλ
λά και τα  τρόφιμα (-14,2%).

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Μόνο μία επιτροπή 
για τα ποσοστά αναπηρίας
Μόνο οι υγειονομικέε επιτροπέ5 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα είναι 
α ρμ ά δα  για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίαε το  ο
ποίο θα χρησιμοποιείται από τουε πολίτε3 προκειμένου 
να λάβουν σύνταξη αναπηρία5. Σύμφωνα και με τη ν ε
γκύκλιο που εκδόθηκε χθεβ από το  υπουργείο Εργασίαε, 
καταργοΰνται όλεε οι άλλεβ επιτροπέε αναπηρίαε που 
λειτουργούν στα  λοιπά Ταμεία, σ τ «  νομαρχίεε και στο 
Δημόσιο. Οι υγειονομικέε επιτροπέ5 του ΙΚΑ θα λει
τουργήσουν σε 45 σημεία π «  χώραε, θα αποτελούνται 
από 3 μέλη και θα στελεχώνονται από ιατρούε του Ει
δικού ΣώματοΒ ιατρών υγειονομικών επιτροπών που υ
πάγονται στο Κέντρο Πιστοποίηση5 Αναπηρίαε (ΚΕΠΑ). 
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη όλων 
τω ν επιτροπών από ιατρούε του Ειδικού Σώματο5, θα γί
νει δημόσια κλήρωση μεταξύ τω ν ιατρών που υπηρετούν 
σε κάθε υγειονομική μονάδα ή υποκατάστημα, από το 
ΕΣΥ. Από αυτή τη  διαδικασία θα εξαιρεθούν παιδίατροι, 
ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι και οδοντίατροι. Στο εξήε η 
αίτηση για σύνταξη αναπηρίαε ή για ανανέωση θα κα
τατίθεται από τον ασφαλισμένο στο Ταμείο του και ο φο- 
ρέαε θα αποστέλλει τον  φάκελο στο πλησιέστερο σημείο 
παροχήε υπηρεσιών ΚΕΠΑ, για να γίνει η εξέταση από 
τη ν Επιτροπή. Οσοι είναι ανασφάλιστοι θα υποβάλουν 
οι ίδιοι τη ν  αίτηση για πιστοποίηση τηε αναπηρίαε του5 
σ τ «  υ γ ε ιο νο μ ία  επιτροπέε του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Περιορίστηκαν
τα μεγέθη της 
Pasal
Development κατά 
tn διάρκεια tou 
πρώτου εξαμήνου 
tou έτους, καθώς 
τα ενοποιημένα 
λειτουργικά κέρδη 
δεν ξεπέρασαν το 
1 εκατ. ευρώ, ένα
ντι 1,6 εκατ. ευρώ 
την αντίστοιχη πε
ρίοδο του προη
γούμενου έτους. Η 
εισηγμένη εται
ρεία παρουσίασε 
ζημίες μετά φό
ρων και δικαιωμά
των μειοψηφίας 
της τάξεως των 7,6 
εκατ. ευρώ, έναντι 
ζημιών 11,7 εκατ. 
ευρώ το αντίστοι
χη περυσινό εξά
μηνο. Οσον αφο
ρά τα λειτουργικά 
έσοδα, αυτά δια
μορφώθηκαν σε 
3,9 εκατ. ευρώ, έ
ναντι 4,6 εκατ. 
ευρώ.

Γρήγορο Ιντερνετ 
στο κινητό τηλέφωνο

Το ταχύτερο mobile internet στην ελ
ληνική αγορά προσφέρει η Voda
fone, σύμφωνα με μ ετρήσε« ανε
ξάρτητου φορέα που διεξήχθησαν 
για λογαριασμό ms εταιρείαβ κινη- 
m s τηλεφωνία5 τον περασμένο 
Ιούλιο. Οι μετρήσε«, σύμφωνα με τη 
σχετική ανακοίνωση, πραγματο
ποιήθηκαν σε 55 συγκεκριμένα και 
προεπιλεγμένα σημεία, σε επτά με- 
γάλε5 πόλε« (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Ιωάννι
να, Καβάλα), με τα πιο διαδεδομένα 
smartphones m s aYopâs. Η μεθο
δολογία μετρήσεων καθορίστηκε α
πό τον ανεξάρτητο φορέα, σύμφω
να με τ «  πρακτικέε ms ô«0voüs α- 
Yopâs, ώστε να διασφαλίζεται η α
ξιοπιστία του αποτελέσματοε.

Επίσι«, σύμφωνα με τη Vodafone, 
η εξέλιξη του δικτύου ms -μέσω 
προηγμένων τεχνολογιών ασύρμα- 
ms πρόσβασηε στο Διαδίκτυο- τα 
τελευταία χρόνια παρέχει γρήγορο 
mobile internet σε πάνω από 95% 
του πληθυσμού και σε περισσότερα 
σημεία από τα άλλα δίκτυα Kivnms 
τηλεφωνίαε.

Ενισχύθηκε η κερδοφορία 
της Ευρωπαϊκής Πίστης
Μεγέθυνση τω ν  οικονομικών μεγεθών m s παρουσίασε 
η Ευρωπαϊκή Π ίστη το  πρώτο εξάμηνο του 2011, κα- 
ταγράφονταβ αύξηση τω ν κερδών προ φόρων κατά 14,8% 
στα  3,1 εκατ. έναντι 2,7 εκατ. το  2010. Ο κύκλθ5 εργα
σιών m s εταιρείαβ, δηλαδή τα καθαρά ασφάλιστρα και 
τα  δικαιώματα συμβολαίου, αυξήθηκε κατά 15,8%, στα  
75,9 εκατ. ευρώ έναντι 65,5 εκατ. ευρώ το  αντίστοιχο 
περυσινό διάστημα. Το ενεργητικό m s αυξήθηκε κατά 
6,2%, σ τα  242,9 εκατ. ευρώ έναντι 228,7 εκατ. ευρώ το 
2010, ενώ τα  αποθέματα m s εταιρεία5 αυξήθηκαν κα
τά  8,2%, στα  186,2 εκατ. ευρώ έναντι 172,1 εκατ. ευρώ 
το  αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Παράλληλα, η Ευ
ρωπαϊκή Πίστη σημείωσε μείωση τω ν γενικών ms εξόδων 
από 14,9%, στο 13,9%. Η καθαρή θέση m s εταιρεία5 δια
μορφώθηκε στα  40,8 εκατ. ευρώ από 38,9 εκατ. ευρώ, 
παρουσιάζονταε αύξηση 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο 
περυσινό διάστημα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία 
δεν έχει τραπεζικό ή άλλη$ μορφήε δανεισμό ούτε και 
ληξιπρόθεσμεε οφειλέ5.

Ο τζίρος της Ridenco ' 
υποχώρησε κατά 46,5%
Περαιτέρω επιδεινώθηκε η οικονομική κατάσταση m s 
Ridenco κατά το  πρώτο εξάμηνο του émus, δεδομένου 
ότι η θυγατρική m s Ridenco Commercial βρίσκεται στη 
διαδικασία προσφυγήε στο άρθρο 99, xcopis μέχρι σή
μερα να έχει καταλήξει σε συμφωνία με mus πιστωτέε 
ms. Ο ενοποιημένο5 κύκλθ5 εργασιών υποχώρησε κα
τά  46,5%, ενώ  ειδικά σ το  εξωτερικά οι απώλειεβ ανέρ
χονται σε 35,8% το  φετινό εξάμηνο, εξαιτία5 m s δια- 
Konüs λειτουργία5 καταστημάτων κυρία« σε Ιταλία και 
Ρουμανία. Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων 
EBITDA, οι ζημίεε του ομίλου ανέρχονται σε 5,7 εκατ. 
ευρώ, από 1,2 εκατ. το  αντίστοιχο περυσινό διάστημα, 
ενώ  οι ζημίεβ μετά φόρων διευρύνθηκαν σε 15,8 εκατ. 
ευρώ το  φετινό εξάμηνο από 4,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα 
ίδια κεφάλαια m s εταιρεία5 παραμένουν αρνητικά, ύ- 
ipous 6,9 εκατ. ευρώ, ενώ  η μετοχή m s βρίσκεται σ τη ν 
κατηγορία m s επ ιτήρησή  από τ «  9 Απριλίου 2010, κα- 
0(os οι ζημίεε m s xpAons 2009 υπερέβαιναν το  30% m s 
καθαρήβ Oéons σε ενοποιημένη βάση.


