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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας
«CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που αποτελούνται από τον
ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη

παρουσίαση αυτών των

Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και
διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών
καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή
περιλαµβάνει επίσης

την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια

λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας
και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε
τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται
κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής
λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
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εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι

επαρκή και κατάλληλα για τη

θεµελίωση της γνώµης µας.
Γνώµη

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη
άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της
επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας :
α) Στη σηµείωση 5.14 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται
αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2006 έως και 2008 δεν έχουν εξετασθεί
από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη
στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. β) Επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι
µικρότερα του ηµίσεως του µετοχικού της κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων
του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 και ως εκ τούτου το ∆.Σ. εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση της
εταιρείας σχετικά µέτρα.

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 43α
παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920 και το περιεχόµενο της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις.
Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΞΕΝΟΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14171
ΣΟΛ α.ε.
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Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
Σηµείωση 01/01 - 31/12/2008 01/01 - 31/12/2007
Ευρώ
Ευρώ
987.284,98
2.163.527,40
5.16
(1.702.207,58)
(2.291.153,81)
5.17
(714.922,60)
(127.626,41)

Κύκλος εργασιών
Κόστος υπηρεσιών
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Αποτελέσµατα προ φόρων,
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

5.18
5.17
5.18

531.888,87
(463.176,32)
(159.739,35)

22.571,33
(531.153,64)
(345.567,26)

(805.949,40)

(981.775,98)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Αποτελέσµατα από χρεόγραφα
εµπορικού χαρτοφυλακίου
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία
Κέρδη-(Ζηµίες) προ φόρων

5.19
5.19

1.634.152,90
(5.825,16)

2.551.389,99
(59.683,78)

5.19

(11.965.424,65)
(11.143.046,31)

(1.625.120,19)
(115.189,96)

Φόρος εισοδήµατος

5.20

1.651.441,43

(27.396,16)

(9.491.604,88)

(142.586,12)

Κέρδη-(Ζηµίες) µετά από φόρους
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Ισολογισµός
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σηµείωση
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον

5.10
5.11

31/12/2008
Ευρώ
536.485,86
159,20
273.723,55
560.041,66
1.370.410,27

31/12/2007
Ευρώ
583.326,90
949,26
185.564,20
886.260,37
1.656.100,73

1.011.789,77
6.440.317,13
1.544.641,29
46.049,56
31.081.285,24
40.124.082,99

5.505.844,76
17.951.244,47
13.418.324,00
39.252,96
25.937.078,55
62.851.744,74

41.494.493,26

64.507.845,47

22.200.000,00 22.200.000,00
6.386.219,42
6.324.924,02
(25.640.034,91) (15.532.134,63)
2.946.184,51 12.992.789,39

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

5.12
5.20

125.958,62
70.914,22
196.872,84

109.227,37
1.833.791,06
1.943.018,43

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες χρηµατιστήριο
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

5.13
5.15

2.864.447,86
35.486.988,05
38.351.435,91

2.719.221,01
46.852.816,64
49.572.037,65

Σύνολο Υποχρεώσεων

38.548.308,75

51.515.056,08

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

41.494.493,26

64.507.845,47
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Μετοχικό

Λοιπά

Αποτελέσµατα

Σύνολο Ιδίων

κεφάλαιο

Αποθεµατικά

εις νέον

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε
τις προηγούµενες λογιστικές αρχές

22.200.000,00

6.324.924,02

7.637.999,84

36.162.923,86

0,00

(20.214,47)

(22.452.333,88)

(22.472.548,35)

22.200.000,00

6.304.709,55

(14.814.334,04)

13.690.375,51

20.214,47

(20.214,47)

0,00

Έγκριση µερισµάτων χρήσεως 2006

(555.000,00)

(555.000,00)

Καθαρή ζηµία χρήσεως 1/1-31/12/2007

(142.586,12)

(142.586,12)

Προσαρµογές µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π.
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε
τα ∆.Π.Χ.Π.
Σχηµατισµός αποθεµατικών

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

22.200.000,00

6.324.924,02

(15.532.134,63)

12.992.789,39

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008

22.200.000,00

6.324.924,02

(15.532.134,63)

12.992.789,39

0,00

61.295,40

(61.295,40)

0,00

(555.000,00)

(555.000,00)

(9.491.604,88)

(9.491.604,88)

(25.640.034,91)

2.946.184,51

Σχηµατισµός αποθεµατικών
Έγκριση µερισµάτων 2007
Καθαρή ζηµία περιόδου 1/1-31/12/2008
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

22.200.000,00

6.386.219,42
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Κατάσταση ταµιακών ροών

(Ζηµίες) Κέρδη πρό φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού
Πιστωτικοί Τόκοι
Αποτίµηση χαρτοφυλακίου
Μερίσµατα
Κέρδη από Πώληση Παγίων
Κέρδη από Πώληση χρεογράφων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων
(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών )
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Σηµείωση
5.20
5.22
5.12
5.19
5.19
5.19

5.19

31/12/2008

31/12/2007

(11.143.046,31)

(115.189,96)

69.514,12
142.943,86
25.189,52
(1.374.324,13)
11.965.424,65
(259.828,77)
(200,67)

77.636,11
305.735,64
53.601,23
(1.693.083,29)
1.625.120,19
(372.358,56)
(249,21)
(458.948,14)
6.504,21

5.825,16

(11.463.303,27)

1.471.187,61
(417.674,59)

(5.825,16)
4.059.662,86

(6.504,21)
448.777,03

(21.883,25)
200,90
1.366.748,91
259.828,77
1.604.895,33

(7.410,58)
252,11
1.679.995,70
372.358,56
2.045.195,79

(520.351,50)
(520.351,50)

(516.355,50)
(516.355,50)

5.144.206,69
25.937.078,55
31.081.285,24

1.977.617,32
23.959.461,23
25.937.078,55

16.097.293,86

5.19

5.19

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η Εταιρεία µε την επωνυµία " CFS Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών" και το διακριτικό τίτλο " CFS Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ." ιδρύθηκε το 1997, εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Σταδίου 3, είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 39149/06/Β/97/15
και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 100 έτη (2097).
Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών
δραστηριοτήτων κατά την έννοια του Νόµου 3606/2007 σύµφωνα µε την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.cfs.gr
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 23 Φεβρουαρίου
2009.
2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία
Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι, που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της
31-12-2008 είναι ίδιες µε εκείνες που εφαρµόστηκαν για την προσαρµογή των αντίστοιχων ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2007 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης και παρουσιάζονται κατωτέρω.
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της « CFS Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών» που καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 – 31 ∆εκεµβρίου 2008, έχουν συνταχθεί µε
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους , εκτός από την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του Ενεργητικού
και Παθητικού σε τρέχουσες αξίες (αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου), την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητάς της (going concern), την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και είναι σύµφωνες µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και έχουν εφαρµογή µέχρι 31/12/2008.
Η I.A.S.B. έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα, τα οποία αναφέρονται ως «I.F.R.S. Stable Platform 2005». Η
Εταιρεία εφαρµόζει το I.F.R.S. Stable Platform 2005 της 1ης Ιανουαρίου 2005, το οποίο περιλαµβάνει τα
ακόλουθα πρότυπα:
Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων
∆.Λ.Π. 1
Αποθέµατα
∆.Λ.Π. 2
Καταστάσεις ταµιακών ροών
∆.Λ.Π. 7
Καθαρό Κέρδος ή Ζηµία Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές
Μεθόδους
∆.Λ.Π. 8
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
∆.Λ.Π. 10
Φόροι εισοδήµατος
∆.Λ.Π. 12
Πληροφόρηση κατά τοµέα
∆.Λ.Π. 14
Ενσώµατα Πάγια
∆.Λ.Π. 16
Μισθώσεις
∆.Λ.Π. 17
Έσοδα
∆.Λ.Π. 18
Παροχές σε εργαζόµενους
∆.Λ.Π. 19
Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης
∆.Λ.Π. 20
Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος
∆.Λ.Π. 21
Κόστος δανεισµού
∆.Λ.Π. 23
Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών
∆.Λ.Π. 24
Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης προσωπικού
∆.Λ.Π.26
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∆.Λ.Π. 27
∆.Λ.Π. 28
∆.Λ.Π. 30
∆.Λ.Π. 32
∆.Λ.Π. 33
∆.Λ.Π. 34
∆.Λ.Π. 36
∆.Λ.Π. 37
∆.Λ.Π. 38
∆.Λ.Π. 39
∆.Λ.Π. 40
∆.Π.Χ.Π. 1
∆.Π.Χ.Π. 2
∆.Π.Χ.Π. 3
∆.Π.Χ.Π. 4
∆.Π.Χ.Π. 5
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Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές
Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρείες
Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των οµοίων
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση
Κέρδη ανά µετοχή
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού
Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις
Άυλα στοιχεία του ενεργητικού
Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π.
Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης
Ενοποίηση επιχειρήσεων
Ασφαλιστικά συµβόλαια
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και ∆ιακοπείσες
∆ραστηριότητες

Επίσης λήφθηκαν υπόψη και τα προβλεπόµενα από τις κατωτέρω τροποποιήσεις των προτύπων και οι νέες
∆ιερµηνείες που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από 1.1.2006:
• ∆ΛΠ 19 (Αναθεώρηση), Παροχές σε Εργαζόµενους: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Σύµφωνα µε την
ανωτέρω τροποποίηση, το πρότυπο 19 παρέχει δυνατότητα νέου χειρισµού όσον αφορά την καταχώρηση των
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών ορισµένων προγραµµάτων συνταξιοδοτικών παροχών. Επιτρέπει την
πλήρη καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών απευθείας σε λογαριασµό της καθαρής θέσεως.
∆ιευκρινίζει επίσης τον τρόπο µε τον οποίο οι οικονοµικές µονάδες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη ορισµένα
προγράµµατα παροχών σε εργαζόµενους στις οικονοµικές τους καταστάσεις και επιβάλλει τη γνωστοποίηση
συµπληρωµατικών πληροφοριών.
• ∆ΛΠ 39 (Αναθεώρηση), Λογιστική Αντιστάθµιση Ταµιακών Ροών για προβλεπόµενες ενδοεταιρικές
συναλλαγές: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).
Η αναθεώρηση αυτή επιτρέπει τον κίνδυνο σε ξένο νόµισµα µιας πολύ πιθανής ενδοεταιρικής συναλλαγής να
χαρακτηριστεί ως αντικείµενο αντιστάθµισης του κινδύνου στις οικονοµικές καταστάσεις εφόσον: (α) η
συναλλαγή συντελείται σε νόµισµα άλλο από το ισχύον νόµισµα της οντότητας που διενεργεί αυτή τη
συναλλαγή, και (β) ο κίνδυνος σε ξένο νόµισµα θα επηρεάσει το κέρδος ή ζηµία. ∆εν έχει εφαρµογή για την
εταιρεία.
• ∆ΛΠ 39 (Αναθεώρηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).
Η αναθεώρηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών µέσων που αποτιµώνται σε εύλογη αξία
µέσω αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων σε αυτή την
κατηγορία. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποίησε την παραπάνω δυνατότητα στις παρούσες οικονοµικές
καταστάσεις.
• ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (Αναθεώρηση), Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικών Εγγυήσεων:
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή σκοπό έχει να εξασφαλίσει ότι οι εκδότες συµβολαίων
χρηµατοοικονοµικής εγγύησης περιλαµβάνουν τις προκύπτουσες υποχρεώσεις στον ισολογισµό τους.
Συγκεκριµένα, ο εκδότης ενός τέτοιου συµβολαίου πρέπει αρχικά να το αναγνωρίσει στην εύλογη αξία (εκτός
αν θεωρηθεί ασφαλιστήριο συµβόλαιο) και στη συνέχεια να το αποτιµήσει στο υψηλότερο ποσό µεταξύ: (α)
του ποσού που προκύπτει µε βάση τις αρχές που ορίζονται από το ∆ΛΠ 37 περί Προβλέψεων και (β) του
ποσού που αρχικά αναγνωρίστηκε, µειωµένο κατά το ποσό που ήδη έχει καταχωρηθεί ως έσοδο σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 18 περί αναγνώρισης των εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν είχαν εφαρµογή στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
• ∆ΠΧΠ 1 (Αναθεώρηση), Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
και ∆ΠΧΠ 6 (Αναθεώρηση), Εξερεύνηση και εκτίµηση Ορυκτών Πόρων:
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(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).
Αυτές οι αναθεωρήσεις δεν είναι σχετικές µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας αφού δεν διενεργεί εξερεύνηση
και εκτίµηση ορυκτών πόρων.
• ∆ΕΕΧΠ 3: ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων: Η διερµηνεία αυτή αργότερα αποσύρθηκε από την Επιτροπή
∆ιερµηνειών.
• ∆ΕΕΧΠ 4: Προσδιορισµός εάν µια απαίτηση περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµική µίσθωση: (ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2006).
Η ∆ΕΕΧΠ 4 απαιτεί τον προσδιορισµό εάν µια απαίτηση είναι ή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµική µίσθωση
µε βάση την ουσία της απαίτησης. Απαιτεί µια εκτίµηση εάν: (α) η εκπλήρωση της απαίτησης εξαρτάται από
τη χρήση συγκεκριµένου στοιχείου του ενεργητικού και, (β) η απαίτηση µεταβιβάζει το δικαίωµα της χρήσης
του στοιχείου του ενεργητικού. ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της
καταστάσεις.
• ∆ΕΕΧΠ 5: ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης: (ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006).
∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις.
• ∆ΕΕΧΠ 6: Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριµένες αγορές αποβλήτων,
ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών: (ισχύει από την 1η ∆εκεµβρίου 2005).
∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις.
Παράλληλα έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα.
Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007
∆ΠΧΠ 7 - Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου
Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης
πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και δεν έχουν επίπτωση στην ταξινόµηση και αποτίµηση
των χρηµατοοικονοµικών µέσων της εταιρείας, ούτε στις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη φορολογία, τους
προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι πρόνοιες του συγκεκριµένου προτύπου έχουν εφαρµοστεί στη σύνταξη
των οικονοµικών καταστάσεων.
∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για το 2007
∆ΕΕΧΠ 7 - Εφαρµογή της µεθόδου επαναδιατύπωσης του ∆ΛΠ 29
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ΛΠ 29 σε µια περίοδο παρουσίασης στην
οποία µια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του λειτουργικού
νοµίσµατός της, εφόσον η οικονοµία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. ∆εδοµένου ότι
η εταιρεία δεν λειτουργεί σε µια υπερπληθωριστική οικονοµία, αυτή η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις
οικονοµικές καταστάσεις της.
∆ΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2
Η διερµηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαµβάνουν την έκδοση συµµετοχικών τίτλων - όπου το
αναγνωρίσιµο λαµβανόµενο τίµηµα είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που
εκδόθηκαν – προκειµένου να καθοριστεί εάν εµπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 2. Η
διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή για την εταιρεία
∆ΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων
Η διερµηνεία απαιτεί, µια οικονοµική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο, πρέπει να
διαχωριστεί από τη σύµβαση µε την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως µεµονωµένο παράγωγο, όταν η
οικονοµική οντότητα γίνεται αρχικά συµβαλλόµενο µέρος στη σύµβαση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή
στην εταιρεία.
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∆ΕΕΧΠ 10 - Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και Αποµείωση
Η διερµηνεία απαγορεύει τις ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίζονται σε µια ενδιάµεση περίοδο, όσον αφορά
την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισµούς µεταγενέστερων ηµεροµηνιών. Η
διερµηνεία δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008
∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων
Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι
τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το
∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας, που εξετάζονται τακτικά από το
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις, µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. ∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.
∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού
Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική
διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση, αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου
του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα
σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η εταιρεία θα
εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009.
∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από την 1η Ιανουαρίου 2008
∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει το χειρισµό, όπου οι υπάλληλοι µιας
θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι
συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές
µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. . ∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.
∆ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε
συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.
∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει το χειρισµό των εταιρειών που
χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που
αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.
∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο
κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την
υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους. Η διερµηνεία
διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών
εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πως η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου
σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων
µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε
υποχρέωση. Εφόσον η εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν
έχει εφαρµογή.
Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί αποτελούν
τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε αυτή τη βάση.
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται κατωτέρω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται.
Οι τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες είναι για τη χρήση 2007, είχαν
συνταχθεί σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές του Ν. 2190/1920 όπως ίσχυε τότε (Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα), που διαφέρουν – σε κάποιες περιοχές– από τα ∆.Π.Χ.Π. Η διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις
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µεθόδους λογιστικής αποτίµησης και παρουσίασης που χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα για σκοπούς συµµόρφωσης µε τα ∆.Π.Χ.Π. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2007 παρουσιάζονται
αναµορφωµένα µε βάση τις τροποποιήσεις αυτές. Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης – λόγω της
µετάβασης από τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα στα ∆.Π.Χ.Π. – στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσµατα
παρατίθεται κατωτέρω στη σηµείωση 6.
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις.
2.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα
Η Εταιρεία είναι ειδικού σκοπού και παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες (θεωρούµενες ως ένας τοµέας) στα
πλαίσια του Ν.3606/2007 και ειδικότερα σύµφωνα µε την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
2.3 Συναλλαγές σε συνάλλαγµα
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται και παρουσιάζονται σε Ευρώ
που είναι το νόµισµα της χώρας στην οποία λειτουργεί η Εταιρεία. Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε
συνάλλαγµα µετατρέπονται σε Ευρώ, µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας των συναλλαγών.
Κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά στοιχεία σε συνάλλαγµα,
του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων αποτιµώνται µε τις τιµές κλεισίµατος της ηµεροµηνίας αυτής. Οι
συναλλαγµατικές διαφορές, κέρδη ή ζηµίες, που προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.
2.4 Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µειωµένα µε τις σωρευµένες
αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των
στοιχείων. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που
πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος
των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή ή και την παραγωγική δυναµικότητα του
παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα
στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
Κτίρια
50 έτη
Εγκταταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
Με βάση τα έτη µίσθωσης
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
4 – 6 έτη
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες
αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της
πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης.
2.5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισµικά προγράµµατα
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς λογισµικού, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη
που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς
λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από
τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη που προστίθεται στο αρχικό κόστος
του λογισµικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισµικού που αναγνωρίζεται ως άϋλο περιουσιακό
στοιχείο αποσβένεται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του (3-4
έτη).
2.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή
ζηµία αποµειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να
µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η
ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής
τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από
την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη
έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους
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διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων
µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µια επιχείρηση δεν έχει
τη δυνατότητα να εκτιµήσει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη
αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµιακές ροές
στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισµός ζηµίας αποµείωσης της αξίας περιουσιακών
στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση
αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως
έσοδο. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης του πάγιου εξοπλισµού της εταιρείας και ως εκ
τούτου δεν έχει πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων.
2.7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού σε µια επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια
άλλη επιχείρηση.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της
σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
2.7.1. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων.
Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει δύο υποκατηγορίες, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού προς
εµπορία, και αυτά που προσδιορίστηκαν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων, κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού
καταχωρείται σε αυτή την κατηγορία, όταν αποκτάται κυρίως µε το σκοπό βραχυπρόθεσµης πώλησης ή όταν
προσδιορίζεται ως τέτοιο. Επίσης σε αυτή την κατηγορία καταχωρούνται τα παράγωγα µέσα για εµπορία,
εκτός αν προσδιορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης.

2.7.2 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση.
∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις, είναι οι επενδύσεις που αποκτούνται για ακαθόριστο χρονικό
διάστηµα, οι οποίες µπορεί να πωληθούν, λόγω ανάγκης ρευστότητας, ή αλλαγών στα επιτόκια, στις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ή στις τιµές των µετοχών.
Λογιστικός χειρισµός
Οι αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω του
λογαριασµού αποτελεσµάτων, καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, δηλαδή την ηµεροµηνία
κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο ενεργητικού. Τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον των εξόδων συναλλαγής.
Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω
του λογαριασµού αποτελεσµάτων, και στις µεταγενέστερες περιόδους αποτιµώνται και παρουσιάζονται
στην εύλογη αξία.
Κέρδη και ζηµίες από µεταβολές στην εύλογη αξία της κατηγορίας
«χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω λογαριασµού αποτελεσµάτων»,
περιλαµβάνονται, κατά την περίοδο που προκύπτουν, στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Κέρδη και ζηµίες από
µεταβολές στην εύλογη αξία διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων καταχωρούνται απευθείας στα ίδια
κεφάλαια, µέχρι το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού να αποαναγνωριστεί ή να υποστεί αποµείωση,
οπότε, το συσσωρευµένο κέρδος ή η ζηµία που αναγνωρίστηκαν προηγουµένως στα ίδια κεφάλαια,
µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Μερίσµατα από επενδύσεις, αναγνωρίζονται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων όταν το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος εγκριθεί από τους µετόχους.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές, προσδιορίζεται από τις τρέχουσες
χρηµατιστηριακές τιµές προσφοράς. Η εύλογη αξία των µη εισηγµένων τίτλων, και άλλων
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού στις περιπτώσεις όπου η αγορά δεν είναι ενεργή,
προσδιορίζεται µε τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές, περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών
που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, την αναφορά στη τρέχουσα τιµή συγκρίσιµων στοιχείων που
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διαπραγµατεύονται, και τις µεθόδους προεξοφληµένων ταµιακών ροών, αποτίµησης δικαιωµάτων
προαίρεσης και άλλες µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιούνται συχνά στην αγορά.
2.7.3 Επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως τη λήξη τους.
Οι επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάση της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίµηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Η εταιρεία δεν κατέχει και δεν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές
καταστάσεις της χρηµατοοικονοµικά µέσα αυτής της κατηγορίας.
2.7.4. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Παράγωγα καλούµε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία στην έναρξή τους έχουν συνήθως µικρή ή µηδενική
αξία, η οποία στη συνέχεια µεταβάλλεται ανάλογα µε τη µεταβολή που σηµειώνεται σε κάποιο υποκείµενο
στοιχείο µε το οποίο συνδέονται.
Όταν το παράγωγο αποκτά θετική αξία, καταχωρείται ως στοιχείο ενεργητικού, ενώ αντίθετα, όταν αποκτά
αρνητική αξία καταχωρείται ως στοιχείο υποχρεώσεων.
Τα παράγωγα χρησιµοποιούνται είτε για σκοπούς αντιστάθµισης, είτε για σκοπούς εµπορικούς.
Όλα τα παράγωγα, ανεξαρτήτως του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους.
Οι διαφορές αποτιµήσεως που προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων.
2.8 Συµφωνίες πώλησης, επαναγοράς χρεογράφων
(α) Συµφωνίες πώλησης, επαναγοράς
Τα χρεόγραφα που πωλούνται µε βάση συµφωνίες επαναγοράς (repos), καταχωρούνται στις
οικονοµικές καταστάσεις ως ενεχυριασµένα στοιχεία ενεργητικού όταν ο αποδέκτης έχει το δικαίωµα,
βάσει συµβολαίου, να πωλήσει ή να επανεκχωρήσει το ενεχυριασµένο στοιχείο. Η υποχρέωση προς το
αντισυµβαλλόµενο µέρος περιλαµβάνεται στα οφειλόµενα ποσά σε άλλες τράπεζες, ή σε πελάτες,
όπως κρίνεται καταλληλότερο. Χρεόγραφα που αγοράστηκαν µε συµφωνίες ανάστροφης επαναγοράς
(reverse repos) αναγνωρίζονται ως δάνεια και προκαταβολές σε άλλες τράπεζες ή πελάτες αναλόγως.
Η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης και της τιµής επαναγοράς αναγνωρίζεται ως τόκος κατά τη
διάρκεια της περιόδου της συµφωνίας επαναγοράς, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
(β) ∆ανεισµός χρεογράφων
Χρεόγραφα που δανείζει η Εταιρεία σε τρίτους παραµένουν στις οικονοµικές καταστάσεις. Χρεόγραφα που
δανείζεται η Εταιρεία δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, εκτός αν πωληθούν σε τρίτους,
οπότε η αγορά και η πώληση καταχωρούνται και το κέρδος ή ζηµία περιλαµβάνεται στα
αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Η υποχρέωση επιστροφής των χρεογράφων καταχωρείται στην
εύλογη αξία ως εµπορική υποχρέωση (trading liability).
2.9 Απαιτήσεις από πελάτες και χρηµατιστήριο:
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συµπίπτει µε την
ονοµαστική αξία. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει
αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα οφειλόµενα ποσά µε βάση το
θεσµικό πλαίσιο.
Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών.
Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα.
2.10 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως σε τράπεζες,
άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού κινδύνου, µε αρχικές ηµεροµηνίες
λήξης τριών ή λιγότερων µηνών και τραπεζικές επιταγές.
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2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται
αφαιρετικά του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου αφαιρουµένου του σχετικού φορολογικού οφέλους.
2.12 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου
του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα)
και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το δικαίωµα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
2.13 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Η επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα
απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε µελλοντικές
χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα Αποτελέσµατα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά
συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας,
κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσεως
βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού.
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής
αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων. Οι κύριες προσωρινές διαφορές προκύπτουν από συντάξεις και άλλα
ωφελήµατα αποχώρησης του προσωπικού, και από την επανεκτίµηση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες
τις εκπεστέες φορολογικές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που είναι
πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά
την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, που θα καλύψει την
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
2.14 Προβλέψεις
Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες υποχρεώσεις νοµικά ή µε άλλο τρόπο
τεκµηριωµένες, ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών
πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία.
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ηµεροµηνίες συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων και
προσαρµόζονται, προκειµένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες εκτιµήσεις. Οι ενδεχόµενες
υποχρεώσεις για τις οποίες δεν είναι πιθανή η εκροή πόρων γνωστοποιούνται, εκτός εάν δεν είναι σηµαντικές.
Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον
η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
2.15 Μισθώσεις
Στην Εταιρεία δεν υπάρχουν πάγια που έχουν αποκτηθεί µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Εάν υπήρχαν µισθώσεις ενσώµατων παγίων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις
ανταµοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας παραµένουν στον εκµισθωτή
καταχωρούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Πληρωµές που αφορούν λειτουργικές µισθώσεις (µετά την
αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή), αναγνωρίζονται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
2.16 Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευµένες.
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(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται
στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευµένες
κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από
ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit
credit method). Το καθαρό κόστος της χρήσεως περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα και αποτελείται από την
παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσεως, τον εκτοκισµό της
µελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες.
2.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Παροχή υπηρεσιών:
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία που παρέχονται οι υπηρεσίες.
(β) Έσοδα από τόκους:
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων σε δεδουλευµένη βάση για όλα τα
τοκοφόρα µέσα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
(γ) Μερίσµατα:
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται
για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ως έξοδο, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου.
2.18 Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο
σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε χρήσης.
2.19 ∆ιανοµή µερισµάτων
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγµή κατά την
οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2.20 Συγκριτικά στοιχεία
Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου αναπροσαρµόζονται για να
καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. ∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των
ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις
3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών
Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις και
παραδοχές που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές
αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες,
συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται
να πραγµατοποιηθούν .
3.1 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Η µεθοδολογία και οι υποθέσεις που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού και της χρονικής
στιγµής των µελλοντικών ταµιακών ροών, επανεξετάζονται περιοδικά, ώστε να µειώνουν οποιεσδήποτε
διαφορές µεταξύ των εκτιµήσεων για ζηµίες και της πραγµατικής εµπειρίας ζηµιών. Η Εταιρεία εξετάζει
διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών για να αξιολογήσει κατά πόσο έχουν υποστεί αποµείωση. Στον
προσδιορισµό αν πρέπει να αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων ζηµία αποµείωσης, η Εταιρεία,
χρησιµοποιώντας την κρίση της, εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις που να καταδεικνύουν ότι υπάρχει
προσδιορίσιµη µείωση στις αναµενόµενες ταµιακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο πελατών, πριν η µείωση
µπορέσει να συσχετιστεί µε ένα συγκεκριµένο υπόλοιπο πελάτη του χαρτοφυλακίου. Τέτοια ένδειξη
δυνατόν να περιλαµβάνει δεδοµένα που παρατηρήθηκαν και υποδηλώνουν ότι υπήρξε αρνητική
διαφοροποίηση στη δυνατότητα αποπληρωµής από την οµάδα των πιστούχων, ή στις εθνικές ή τοπικές
οικονοµικές συνθήκες, που σχετίζονται µε αθετήσεις υποχρεώσεων έναντι οµάδας περιουσιακών στοιχείων. Η
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∆ιοίκηση χρησιµοποιεί εκτιµήσεις, που βασίζονται στην ιστορική εµπειρία ζηµιών από περιουσιακά στοιχεία
µε παρόµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, και παρόµοια αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης µε αυτά
του χαρτοφυλακίου, όταν προσδιορίζει τις µελλοντικές ταµιακές ροές.
3.2 Φόρος εισοδήµατος
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας κάνει εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος.
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής των εργασιών, για τους
οποίους ο τελικός προσδιορισµός φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για
αναµενόµενα φορολογικά ελεγκτικά θέµατα, βάσει εκτιµήσεων κατά πόσο θα προκύψουν επιπρόσθετοι
φόροι. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που
αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές θα επηρεάσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτός ο προσδιορισµός.
4 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: πιστωτικό
κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, συναλλαγµατικό κίνδυνο, επιτοκιακό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η γενική
πολιτική διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών
και αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική επίδοση,
χρηµατοοικονοµική κατάσταση και ταµιακή ροή της Εταιρείας.

4.1 Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος το αντισυµβαλλόµενο µέρος να αδυνατεί να
εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Προβλέψεις αποµείωσης αναγνωρίζονται για
ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Συνεπώς η ∆ιοίκηση διαχειρίζεται
προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο στα πλαίσια και των κανονιστικών διατάξεων της εποπτικής
αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).
(α) ∆εσµεύσεις που σχετίζονται µε πίστωση.

Τηρούνται µε βάση τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις των εποπτευουσών αρχών.
Το µοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στη γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται µόνον κατόπιν
σχετικής έγγραφης σύµβασης µεταξύ µέλους και πελάτη και εφόσον ο τελευταίος παρέχει στο µέλος
αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης, επί της οποίας υφίσταται νόµιµο ενέχυρο υπέρ του µέλους.
Το margin account παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες µετοχές από εκείνες
που θα τους επέτρεπε το διαθέσιµο κεφάλαιό τους χρησιµοποιώντας την τεχνική µόχλευσης. Ωστόσο, η
αγορά µετοχών µε πίστωση είναι µια τεχνική που χρησιµοποιείται από επενδυτές που είναι εξοικειωµένοι µε
αυτό το εργαλείο και γνωρίζουν τη λειτουργία του.
Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εκ µέρους των µελών του Χ.Α παροχή πιστώσεων ορίζονται στο
νόµο, αλλά και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις των αποφάσεων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Πράξης του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως εκ τούτου η Εταιρεία
δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο από τη δραστηριότητα αυτής.
Τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών margin µε 31/12/2008 υπερκαλύπτονται από την τρέχουσα αξία
του χαρτοφυλακίου ασφαλείας κατά ποσοστό 216 %.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 4

Σύµφωνα µε το Ν. 2843/2000 και τηv αριθµ. 2/363/30.11.2005 (όπως τροποποιήθηκε από την αριθµ.
8/370/26.1.06) απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρέπει µέχρι το πέρας του Τ + 3, ο πελάτης να έχει
εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α προκειµένου να
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο την ηµέρα Τ + 4 προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις και έτσι δεν εκτίθεται
σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Εναλλακτικά ο πελάτης µετά από υπογεγραµµένη πρόσθετη σύµβαση µε
την εταιρεία έχει τη δυνατότητα της 3ήµερης πίστωσης που προσιδιάζει ως προς τη λειτουργία και τους
κινδύνους που ενέχει µε το margin account.
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(γ) Καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώριµων πιστωτικών υπολοίπων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειµένου να διαφυλάξει τα ελεύθερα χρηµατικά διαθέσιµα των πελατών
επέβαλε στα µέλη του Χ.Α, σύµφωνα µε την απόφαση 2/306/22.06.2004 όπως ισχύει, να τηρούν τα χρήµατα
των πελατών τους ,σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασµούς εγνωσµένης φήµης πιστωτικών ιδρυµάτων.
4.2 Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς, ο οποίος αφορά στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της, όπως αυτό
ορίζεται στο Άρθρο 1 της Απ. Ε.Κ. 4/459/27.12.2007. Για το λογιστικό χειρισµό του χαρτοφυλακίου
συναλλαγών της Εταιρείας, αυτό αντιµετωπίζεται, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τα ∆.Λ.Π. ως εµπορικό
χαρτοφυλάκιο. Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο θέσης (γενικό και ειδικό), στον κίνδυνο
διακανονισµού και πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, στον κίνδυνο τιµών συναλλάγµατος και στον
κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος. Ο υπολογισµός του ως άνω του κινδύνου , πραγµατοποιείται µε την
τυποποιηµένη µέθοδο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου αγοράς, όπως προβλέπεται
µε την Απ. Ε.Κ. 4/459/27.12.2007.

4.3. Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών συναλλαγών της εταιρείας γίνεται σε Ευρώ, ενώ η εταιρεία δεν διαθέτει
επενδύσεις στο εξωτερικό. Συνεπώς ο συναλλαγµατικός κίνδυνος δεν είναι σηµαντικός.
4.4 Κίνδυνος επιτοκίου
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων και συνεπώς δεν
επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την µεταβολή των επιτοκίων.
4.5 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές
της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας γίνεται µε την
χρονική συσχέτιση των ταµιακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταµιακών διαθεσίµων για την κάλυψη
των τρεχουσών συναλλαγών. Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της εταιρείας όπως αναλύονται στις § 5.9
& 5.6 βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο ώστε καλύπτουν ακόµα κ άµεσα άνω του 96% των συνολικών
υποχρεώσεων της εταιρείας.
4.6. Κεφαλαιακή επάρκεια
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας µε τους κινδύνους (σταθµισµένο
ενεργητικό) που αυτή αναλαµβάνει. Τα εποπτικά κεφάλαια περιλαµβάνουν τα κύρια βασικά κεφάλαια (µετοχικό
κεφάλαιο, αποθεµατικά, συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο), καθώς και τα συµπληρωµατικά κεφάλαια (αποθεµατικά
αναπροσαρµογής ακινήτων).
Το σταθµισµένο ενεργητικό περιλαµβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, τον κίνδυνο αγοράς
του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και τον λειτουργικό κίνδυνο. Οι διαµορφωθέντες δείκτες (βασικών κεφαλαίων και
κεφαλαιακής επάρκειας) βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα από τα ελάχιστα (8%), που απαιτεί η απόφαση
459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Αναλυτικότερα

Σταθµισµένο ενεργητικό από πιστωτικό κίνδυνο
Σταθµισµένο ενεργητικό από κίνδυνο αγοράς
Σταθµισµένο ενεργητικό έναντι λειτουργικού κινδύνου
Σταθµισµένο ενεργητικό
Εποπτικά ίδια κεφάλαια
∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας
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5.193,66
15.473,17
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5. Αναλύσεις Λογαριασµών
5.1 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Η κίνηση των ενσώµατων παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναλύεται ως εξής:
Κτίρια και
τεχνικά έργα

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Αποσβέσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007

Γήπεδα Οικόπεδα

‘Επιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

1.389.870,09
0,00
1.389.870,09

92.341,33
0,00
92.341,33

1.367.310,92
-2.629,66
1.364.681,26

2.849.522,34
-2.629,66
2.846.892,68

831.476,52
70.715,44
902.191,96

0,00
0,00
0,00

1.364.809,03
-3.435,21
1.361.373,82

2.196.285,55
67.280,23
2.263.565,78

1.389.870,09
0,00
1.389.870,09

92.341,33
0,00
92.341,33

1.364.681,26
14.342,03
1.379.023,29

2.846.892,68
14.342,03
2.861.234,71

Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008
Αποσβέσεις χρήσεως

902.191,96
56.013,38

0,00
0,00

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008

958.205,34

0,00

1.361.373,82
6.748,78
-1.579,09
1.366.543,51

2.263.565,78
62.762,16
-1.579,09
2.324.748,85

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

431.664,75

92.341,33

12.479,78

536.485,86

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008
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5.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Εξοδα
λογισµικού
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Αποσβέσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008
Σωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008
Αποσβέσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

414.564,70
1.912,93
416.477,63
413.296,90
2.231,47
415.528,37
949,26
416.477,63
5.961,90
422.439,53
415.528,37
6.751,96
422.280,33
159,20

5.3 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο
νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική
αρχή.
Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής:
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως
(Χρέωση)/πίστωση κατάστασης αποτελεσµάτων

31/12/2008
185.564,20
88.159,35

31/12/2007
562.505,59
(376.941,39)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου

273.723,55

185.564,20

5.4 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 560.041,66€ και αναλύονται ως εξής:
31/12/2007
31/12/2008
∆οσµένες Εγγυήσεις
31.095,22
31.301,73
Συµµετοχή στο Επικουρικό κεφάλαιο
151.639,52
477.651,93
377.306,71
Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό κεφάλαιο
377.306,71
Σύνολο
560.041,66
886.260,37

Στις συµµετοχές περιλαµβάνονται ποσά α) € 151.639,22 το οποίο αφορά καταβολή ως εγγύηση εισφορών στο
Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2471/1997
και Ν.3371/2005 και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
∆ιαχειριστής και θεµατοφύλακας του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.
Συµµετοχών, β) € 377.306,71 το οποίο αφορά καταβολή ως εγγύηση στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2533/1997. Επιπλέον για τον ίδιο
σκοπό έχει εκδοθεί εγγυητική επιστολή ποσού 377.306,71€ , η οποία εµφανίζεται σε λογαριασµούς τάξεως.
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Σηµειώνουµε, ειδικότερα για το Επικουρικό Κεφάλαιο τα ακόλουθα:
Το όριο συναλλαγών και το Επικουρικό Κεφάλαιο θεσπίστηκαν στα τέλη 1996 αρχές 1997 για να
αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα στην εκκαθάριση των συναλλαγών. Ο Ν.3371/2005 τροποποίησε και
ενίσχυσε το ρόλο και τη λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ο Όµιλος ΕΧΑΕ σε συνεργασία µε το
Συνεγγυητικό και την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µετά από µελέτη των µεθόδων κάλυψης
κινδύνου που εφαρµόζονται στις Ευρωπαϊκές αγορές κατέληξε στο σηµερινό µοντέλου διαχείρισης και
κάλυψης του κινδύνου αντισυµβαλλόµενου στην Ελληνική αγορά αξιών.

5.5 Απαιτήσεις από πελάτες και χρηµατιστήριο
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συµπίπτει µε την
ονοµαστική αξία.
Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική
απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους
συµβατικούς όρους.
Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών.
Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα.
31/12/2008
31/12/2007
1.014.370,31
6.585.083,75
Απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού
7.419,46
166.019,18
Απαιτήσεις από ΚΑΑ και ΕΤΕΣΕΠ (εκκαθαρίσεις)
1.021.789,77
6.751.102,93
Μείον : Προβλέψεις αποµείωσης
10.000,00
1.245.258,17
1.011.789,77
5.505.844,76

5.6 Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31/12/2008
5.969.428,37
467.897,16
852.023,84
-852.023,84
2.991,60
6.440.317,13

Repos πελατών
Παρακρατηµένοι φόροι
Επίδικες απαιτήσεις
Μείον : Προβλέψεις
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων

31/12/2007
17.504.612,73
418.057,54
1.137.547,46
-1.117.158,27
8.185,01
17.951.244,47

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συµπίπτουν µε τις λογιστικές αξίες.

5.7 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

Μετοχές διαπραγµατευόµενες στο ΧΑ

31/12/2008
1.544.641,29

31/12/2007
13.418.324,00

Σχετικά µε το υπόλοιπο του λογαριασµού σηµειώνουµε τα εξής:
Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, οι οποίες χαρακτηρίζονται
ως εµπορικό χαρτοφυλάκιο, συνολικής εύλογης αξίας την 31.12.2007 Ευρώ 13.418.324,00 που κατά την
31.12.2008 έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία Ευρώ 1.544.641,29.
Η τρέχουσα αξία των µετοχών έχει υπολογιστεί µε βάση την τελευταία τιµή κλεισίµατος του χρηµατιστηρίου
κατά την 31.12.2008. Η διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας την 31.12.2007 (αφού ληφθούν υπόψη τυχόν
αγορές ή πωλήσεις) και της εύλογης αξίας την 31.12.2008 Ευρώ 11.965.424,65 καταχωρήθηκε στα
αποτελέσµατα χρήσεως.
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5.8 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2008

31/12/2007

5.609,23

6.387,85

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

40.440,33

32.865,11

ΣΥΝΟΛΟ

46.049,56

39.252,96

Έξοδα εποµένων χρήσεων

Τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα αφορούν δεδουλευµένους τόκους καταθέσεων και Repos.
5.9 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα διαθέσιµα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2008
5.641,89
25.422.443,13
3.147.871,63
28.575.956,65
2.505.328,59
31.081.285,24

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Repos
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα εταιρείας
Καταθέσεις από εκκαθαρισµένες συναλλαγές πελατών
Σύνολο

31/12/2007
2.543,92
2.139.392,67
21.631.187,27
23.773.123,86
2.163.954,69
25.937.078,55

5.10 Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (31.12.2008 και 31.12.2007) ανέρχεται σε Ευρώ 22.200.000,00
διαιρούµενο σε 3.700.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 6,00 Ευρώ η κάθε µία µετοχή και είναι
ολοσχερώς καταβληµένο.

5.11 Λοιπά αποθεµατικά
∆ιαφ ορά υπέρ
το άρτιο

Τ ακτικό
απ οθεµατικό

Α φ ορολόγητα
αποθεµατικά

Απ οθεµ.φ ορολ
∆ιαφ ορές
ογ.κατ' ειδικό αναπροσαρµο γ
τρόπ ο
ής

1 Ιανουαρίου 200 7
Σχηµατισµός αποθεµατικών από τα
κέρδη της χρήσεως 20 06
31 ∆εκεµβρίου 2007

1.571.093,18

1.647.645,97

2.706.146,49

360.704,05

19.119,86

Σ ύνολο
6.304.709,55

1.571.093,18

20.214,47
1.667.860,44

0,00
2.706.146,49

0,00
360.704,05

19.119,86

20.214,47
6.324.924,02

1 Ιανουαρίου 200 8
Σχηµατισµός αποθεµατικών από τα
κέρδη της χρήσεως 20 07
31 ∆εκεµβρίου 2008

1.571.093,18

1.667.860,44

2.706.146,49

360.704,05

19.119,86

6.324.924,02

0,00
1.571.093,18

61.295,40
1.729.155,84

0,00
2.706.146,49

0,00
360.704,05

0,00
19.119,86

61.295,40
6.386.219,42
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Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη να παρακρατεί από τα καθαρά
λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεµατικό. Η παρακράτηση παύει να είναι
υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεµατικού υπερβεί το εν τρίτο του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό το οποίο είναι φορολογηµένο, δεν µπορεί να διανεµηθεί καθ’ όλη τη
διάρκεια ζωής της Εταιρείας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού
κερδών και ζηµιών.
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά σχηµατίστηκαν βάσει διατάξεων διαφόρων νόµων. Σύµφωνα µε την
ελληνική φορολογική νοµοθεσία τα αποθεµατικά αυτά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος, εφόσον δεν
διανεµηθούν στους µετόχους ενώ αν διατεθούν ή κεφαλαιοποιηθούν, θα φορολογηθούν µε τον ισχύοντα κατά
το χρόνο εκείνο φορολογικό συντελεστή. Η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να διανείµει τα αποθεµατικά αυτά και
για το λόγο αυτό δεν έχει δηµιουργήσει υποχρέωση αναβαλλόµενης φορολογίας, η οποία θα απαιτείτο στην
περίπτωση σχετικής πρόθεσης για διανοµή των αποθεµατικών αυτών.
5.12 Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους

Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης σε περιπτώσεις
απόλυσης ή συνταξιοδότησης το ύψος της οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές των εργαζοµένων, τη διάρκεια
υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι που παραιτούνται ή
απολύονται µε αιτία, δε δικαιούνται αποζηµίωσης. Η οφειλόµενη αποζηµίωση, σε περίπτωση
συνταξιοδότησης, είναι ίση µε 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης. Η πρόβλεψη για
αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του κν.2110/20 καθώς η αναλογιστική µελέτη δεν
έχει ολοκληρωθεί.
Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό:
31/12/2008
109.227,37
16.731,25
125.958,62

Υπόλοιπο έναρξης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα
Υπόλοιπο τέλους

31/12/2007
99.602,22
9.625,15
109.227,37

5.13 Υποχρεώσεις προς πελάτες και χρηµατιστήριο

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Υποχρεώσεις προς πελάτες- εκκαθαρισµένες συναλλαγές
Υποχρεώσεις προς πελάτες – µη εκκαθαρισµ.συναλ/γές
Υποχρεώσεις προς Χ.Α.(εκκαθαρίσεις)
Σύνολο

31/12/2008
2.505.328,59
224.955,81
134.163,46
2.864.447,86

31/12/2007
2.163.954,69
551.043,27
4.223,05
2.719.221,01

5.14 Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας κάνει εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος. Υπάρχουν
συναλλαγές και υπολογισµοί κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής των εργασιών, για τους οποίους ο τελικός
προσδιορισµός φόρου είναι αβέβαιος. Σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, οι φορολογικές αρχές µπορεί να µην

αποδεχθούν συγκεκριµένες δαπάνες ως εκπιπτόµενες για τις χρήσεις αυτές και να επιβάλλουν πρόσθετους
φόρους εισοδήµατος.
Οι φορολογικές αρχές δεν έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας για τις χρήσεις 2006 και 2008.
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5.15 Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
31/12/2008
5.969.428,37
33.118,22
56.648,75
1.897.331,25
27.410.252,24
39.015,02
73.293,00
7.901,20
35.486.988,05

Υποχρεώσεις σε πελάτες από Repos
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Πιστωτές διάφοροι
Φόροι τέλη προηγουµένων χρήσεων
Φορολογικές υποχρεώσεις ελέγχου χρήσης 1999
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία - ΙΚΑ
Μερίσµατα πληρωτέα
Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα πληρωτέα
Σύνολο

31/12/2007
17.504.612,73
59.522,14
86.921,58
1.697.736,50
27.410.252,24
45.585,95
38.644,50
9.541,00
46.852.816,64

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων συµπίπτουν µε τις λογιστικές αξίες

5.16 Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αφορά έσοδα από χρηµατιστηριακές υπηρεσίες και αναλύεται ως
ακολούθως:

Προµήθειες χρηµατ/κών συναλλαγών
Προµήθειες από παράγωγα
Λοιπές προµήθειες
Σύνολο

1/1-31/12/2008
818.953,22
141.179,25
27.152,51
987.284,98
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5. 17 Εξοδα κατ’ είδος

1/1/2008 έως 31/12/2008
Κόστος
υπηρεσιών
Ποσά σε Ευρώ
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
Σύνολο

Σηµ
5.23

5.22

777.111,71
333.362,31
439.334,76
0,00
71.597,97
55.611,30
25.189,52
1.702.207,58

Έξοδα
διοικητικής
λειτουργίας
294.277,91
71.831,42
38.468,90
11.606,64
33.088,64
13.902,82
0,00
463.176,32

1/1/2007 έως 31/12/2007

Σύνολο

1.071.389,62
405.193,73
477.803,66
11.606,64
104.686,61
69.514,12
25.189,52
2.165.383,90
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υπηρεσιών
1.026.302,73
590.510,14
452.730,79
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2.291.153,81

Έξοδα
διοικητικής
λειτουργίας

Σύνολο
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26.471,49
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5.18 Άλλα έσοδα-έξοδα εκµετάλλευσης

Αλλα έσοδα
Έσοδα µισθώσεων κλπ
Λοιπά έσοδα (τακτοποιήσεις λογ/σµών,κ.λπ)
Εσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
Σύνολο

1/1-31/12/2008
2.142,48
6.390,30
523.356,09
531.888,87

1/1-31/12/2007
2.112,02
20.459,31
0,00
22.571,33

1/1-31/12/2008
7.347,84
142.943,86
9.447,65
159.739,35

1/1-31/12/2007
3.976,65
305.735,64
35.854,97
345.567,26

Αλλα έξοδα
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις
Προβλέψεις για επισφαλείς & λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά Έξοδα
Σύνολο

5.19 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων

Το σύνολο των αποτελεσµάτων από χρηµατοοικονοµικές πράξεις αναλύεται ως εξής:
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα- έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι
Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων (Μερίσµατα)
Κέρδη πωλήσεων συµµετοχών και χρεογράφων
Χρεωστικοί τόκοι
Έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων

1/1-31/12/2008
1.374.324,13
259.828,77
0,00
5.825,16
0,00

1/1-31/12/2007
1.693.083,29
372.358,56
485.948,14
6.504,21
53.179,57

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα:

Αποτελέσµατα από χρεόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου
(ζηµίες) αποτιµώµενα στην εύλογη αξία

1/1-31/12/2008

1/1-31/12/2007

11.965.424,65

1.625.120,19

5.20 Φόρος εισοδήµατος
Οι φόροι που λογίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως:
1/1-31/12/2008
(88.159,34)
(1.762.876,84)
199.594,75
(1.651.441,43)

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος φόρος (έσοδο)
Φόροι – τέλη προηγούµενων χρήσεων
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Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:
(Ζηµίες) Κέρδη προ φόρων
Φορολογικός συντελεστής
Φόρος εισοδήµατος
Αύξηση/ (µείωση) προερχόµενης από:
Πρόσθετοι φόροι και τέλη προηγ.χρήσεως
Φόρος εισοδήµατος µη υπαγόµενος σε φόρο
Φόρος µη εκπεστέων προβλέψεων

1/1-31/12/2008
(11.143.046,31)
25%
(2.785.761,58)

1/1-31/12/2007
115.189,96
25%
28.797,49

199.594,75
(64.957,19)
999.682,59

(93.089,64)
91.688,31

(1.651.441,43)

27.396,16

Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος παθητικού είναι η εξής :

Αρχικό υπόλοιπο
Πίστωση λογαριασµού αποτελεσµάτων

31/12/2008
(1.833.791,06)
1.762.876,84

31/12/2007
(2.183.336,29)
349.545,23

(70.914,22)

(1.833.791,06)

Τελικό υπόλοιπο

5.21 Κέρδη ανά µετοχή

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε τον σταθµισµένο αριθµό των
κοινών µετοχών, εξαιρουµένων των τυχόν ιδίων κοινών µετοχών που αγοράζονται από την Εταιρεία
1/1-31/12/2008

1/1-31/12/2007

3.700.000
0,00

3.700.000
0,00

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή)

5.22 Αποσβέσεις ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων

Οι αποσβέσεις, που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσης της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:
1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων
56.013,38
70.715,44
Αποσβέσεις επίπλων και λοιπών εξοπλισµού
6.748,78
-3.435,21
Αποσβέσεις εξόδων πολυετούς αποσβέσεων
6.751,96
2.231,47
69.514,12
69.511,70

5.23 Παροχές στο προσωπικό

Οι παροχές προς το προσωπικό της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
1/1-31/12/2008

Μισθοί, ηµεροµίσθια και επιδόµατα
Εξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές παροχές και έξοδα προσωπικού
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Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2008 και 31/12/2007 ήταν
αντίστοιχα άτοµα 35 και 43.

5.24 Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων

∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων της εταιρείας λειτουργούσας ως µισθώτριας.
Η Εταιρεία µισθώνει κτίρια µε µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις έχουν διάφορους
όρους, ρήτρες αναπροσαρµογής και δικαιώµατα ανανέωσης. Η Εταιρεία απαιτείται να δώσει
προειδοποίηση για τον τερµατισµό των συµφωνιών την εκάστοτε καθοριζόµενη από το νόµο περί
εµπορικών µισθώσεων ηµεροµηνία ως ισχύει. Η δαπάνη µισθώσεων που καταχωρήθηκε στην
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων αφορά την περίοδο 01.01.08 - 30.06.08. Τα µελλοντικά
πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως
εξής:
31 ∆εκεµβρίου 2009
Κτίρια
Έως 1 έτος
286.190,40
Μέχρι 5 έτη
1.364.522,00
31 ∆εκεµβρίου 2007
Κτίρια
280.875,64
1.504.959,84

Έως 1 έτος
Μέχρι 5 έτη
5.25 Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη

i)

Αποζηµίωση διευθυντικού προσωπικού
1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
100.000,00
143.540,88

Αµοιβές µελών ∆.Σ.

Το ποσό των 100.000,00€ της 31.12.2008 αφορά αµοιβές µελών ∆.Σ από την εγκριθείσα διανοµή
κερδών της χρήσης που έκλεισε την 31.12.2007, επίσης ποσό 50.000,00€ της 31.12.2007 αφορά
αµοιβές µελών ∆.Σ. από την εγκριθείσα διανοµή κερδών της χρήσης που έκλεισε την 31.12.2006.
ii) Λοιπές συναλλαγές µε διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης
1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και µελών της
διοίκησης
0
0
Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και τα µέλη
της διοίκησης
0
0
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και τα
µέλη της διοίκησης
0
0
5.26 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις

• Εγγυητικές Επιστολές
Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα
θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν
ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές
επιστολές στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της, ποσού 877.306,71 Ευρώ (κυρίως κάλυψη
υπερβάλλοντος ορίου συναλλαγών Χ.Α.).
• Επίδικες υποθέσεις:
δεν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις επίδικες υποθέσεις της εταιρείας καθώς
έχουν σχηµατισθεί οι απαραίτητες προβλέψεις.
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6. Περίληψη σηµαντικότερων διαφορών µεταξύ Ε.Λ.Π. και ∆.Π.Χ.Π.
Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν, συνοπτικά, την επίδραση των προσαρµογών επί των Ιδίων
Κεφαλαίων και των αποτελεσµάτων την 1.1.2007 και 31.12.2007, οι οποίες έγιναν επί των
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, προκειµένου αυτές να προσαρµοστούν στα ∆.Π.Χ.Π.
α) Ισολογισµός µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. 1.1.2007

Ισολογισµός
µε Ε.Λ.Π.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία
µέσω αποτελεσµάτων
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

Προσαρµογές
Μετάβασης σε
∆.Π.Χ.Π.

Ισολογισµός
∆.Π.Χ.Π.

497.946,88
40.067,66
0,00
979.542,27
1.517.556,81

155.289,91
(38.799,86)
562.505,60
0,00
678.995,65

653.236,79
1.267,80
562.505,60
979.542,27
2.196.552,46

3.761.449,03
22.588.266,59

0,00
(1.224.240,27)

3.761.449,03
21.364.026,32

5.941.420,46
40.641,09
23.959.461,23
56.291.238,40

8.616.855,10
0,00
0,00
7.392.614,83

14.558.275,56
40.641,09
23.959.461,23
63.683.853,23

57.808.795,21

8.071.610,48

65.880.405,69

22.200.000,00
6.324.924,02
7.637.999,84
36.162.923,86

0,00 22.200.000,00
(20.214,47)
6.304.709,55
(22.452.333,88) (14.814.334,04)
(22.472.548,35) 13.690.375,51

124.269,67
0,00
124.269,67

0,00
2.183.336,29
2.183.336,29

124.269,67
2.183.336,29
2.307.605,96

2.690.857,50
18.830.744,18
21.521.601,68

0,00
28.360.822,54
28.360.822,54

2.690.857,50
47.191.566,72
49.882.424,22

Σύνολο Υποχρεώσεων

21.645.871,35

30.544.158,83

52.190.030,18

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

57.808.795,21

8.071.610,48

65.880.405,69

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες χρηµατιστήριο
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
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β) Ισολογισµός 31.12.2007
Προσαρµογές
Ισολογισµός

Μετάβασης σε

Ισολογισµός

µε Ε.Λ.Π.

∆.Π.Χ.Π.

∆.Π.Χ.Π.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

414.088,23

169.238,67

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

15.329,12

(14.379,86)

949,26

0,00

185.564,21

185.564,21

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

583.326,90

886.260,37

0,00

886.260,37

1.315.677,72

340.423,02

1.656.100,74

5.363.678,56

142.166,20

5.505.844,76

19.068.402,74

(1.117.158,27)

17.951.244,47

6.238.018,56

7.180.305,44

13.418.324,00

39.252,96

0,00

39.252,96

Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία
µέσω αποτελεσµάτων
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

25.937.078,55

0,00

25.937.078,55

56.646.431,37

6.205.313,37

62.851.744,74

57.962.109,09

6.545.736,39

64.507.845,48

Μετοχικό κεφάλαιο

22.200.000,00

0,00

22.200.000,00

Λοιπά αποθεµατικά

6.386.219,42

(61.295,40)

6.324.924,02

Αποτελέσµατα εις νέον

8.147.613,38 (23.679.748,01)

(15.532.134,63)

36.733.832,80(23.741.043,41)

12.992.789,39

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία

109.227,38

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
109.227,38

0,00

109.227,38

1.833.791,06

1.833.791,06

1.833.791,06

1.943.018,44

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες χρηµατιστήριο

2.719.221,01

0,00

2.719.221,01

18.399.827,90

28.452.988,74

46.852.816,64

21.119.048,91 28.452.988,74

49.572.037,65

Σύνολο Υποχρεώσεων

21.228.276,29 30.286.779,80

51.515.056,09

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

57.962.109,09

64.507.845,48

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.1.2007 ΚΑΙ 31.12.2007 ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.)
31.12.2007
1.1.2007
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύµφωναµε Ε.Λ.Π.
36.162.923,86
36.733.832,80
Προσαρµογές που προκύπτουν από τις διαφορές µεταξύ ∆.Π.Χ.Π. και
Ε.Λ.Π.
Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων
155.289,91
169.238,67
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία
8.616.855,10
7.180.305,44
∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς αποσβέσεως επειδή δεν πληρούσαν τα κριτήρια
(14.379,86)
του ∆ΛΠ 38
(38.799,86)
(1.648.226,85)
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας
(1.620.830,69)
Αναγνώριση πρόβλεψης για επίδικες απαιτήσεις και για φορολογικές
υποχρεώσεις
Προσαρµογή για µη εγκεκριµένα µερίσµατα και αµοιβές
Σύνολο προσαρµογών∆.Π.Χ.Π.
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε ∆.Π.Χ.Π.

(30.190.062,81)
605.000,00
(22.472.548,35)
13.690.375,51

(30.082.980,81)
655.000,00
(23.741.043,41)
12.992.789,39

Οι προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν:
(α) Τη λογιστική καταχώρηση της πρόβλεψης για επίδικες απαιτήσεις και φορολογικές υποχρεώσεις.
(β) Τη λογιστική καταχώρηση των επιπτώσεων των αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος.
(γ) Τα προτεινόµενα µερίσµατα και αµοιβές που µέχρι την έγκρισή τους από τους µετόχους της
Εταιρείας εµφανίζονταν σαν υποχρέωση, ανακατατάχθηκαν στην Καθαρή Θέση.
(δ) Την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία.
(ε) Τη διαγραφή των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως που δεν πληρούσαν τα κριτήρια του ∆ΛΠ 38
(στ) Την προσαρµογή των αποσβέσεων λόγω της εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π.

β) Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1.1-31.12.2007
Αποτελέσµατα
µε ΕΛΠ

Προσαρµογές
µετάβασης στα
∆ΠΧΠ

Αποτελέσµατα µε
∆ΠΧΠ

Κύκλος εργασιών
Κόστος υπηρεσιών
Μικτό κέρδος
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Άλλα έσοδα-έξοδα (καθαρά)

2.163.527,40
(2.321.848,81)

30.695,00

2.163.527,40
(2.291.153,81)

(158.321,41)
(488.827,40)

30.695,00
(42.326,24)

(127.626,41)
(531.153,64)

(430.077,93)

107.082,00

(322.995,93)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων
Κέρδη προ φόρων

(1.077.226,74)
2.303.135,68

95.450,76
(1.436.549,66)

(981.775,98)
866.586,02

Φόρος εισοδήµατος

1.225.908,94
-

(1.341.098,90)
(27.396,16)

(115.189,96)
(27.396,16)

Καθαρά κέρδη περιόδου

1.225.908,94

(1.368.495,06)

(142.586,12)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31.12.2007 (ΧΡΗΣΗ 1.1. – 31.12.2007)
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.)

Αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσης σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π

31.12.2007
1.225.908,94

Προσαρµογές µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π.
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία
∆ιαφορά αποσβέσεων ∆.Π.Χ.Π.
Αναγνώρισης πρόβλεψης για επισφαλείς και επίδικους χρεώστες
Αναγνώριση εγκριθέντων αµοιβών

(1.436.549,66)
38.368,76
107.082,00
(50.000,00)

Καταχώρηση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων -υποχρεώσεων
Αναγνώριση φόρου εισοδήµατος
Σύνολο προσαρµογών µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π.
Αποτελέσµατα χρήσης σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.

349.545,23
(376.941,39)
(1.368.495,06)
(142.586,12)

Οι κύριες προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν:
(α) Τη λογιστική τακτοποίηση των επιπτώσεων των αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος.
(β) Την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία.
(γ) Την αναγνώριση φόρου εισοδήµατος ενδιάµεσης περιόδου.
(δ) Την λογιστική τακτοποίηση της διαφοράς των αποσβέσεων λόγω της εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π.
7. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της λογιστικής κατάστασης
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την
Εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.).

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΒ.835170/06

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ε. ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ
Ξ.495262/88
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