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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

      
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σημείωση 31/12/2008 31/12/2007 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία    
Ενσώματα πάγια   5.1 236.192,35 260.310,62
Eπενδύσεις σε ακίνητα 5.2 1.064.026,17 1.096.490,11
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  5.3 1,32 1,13
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 5.4 0,00 0,00
Λοιπές απαιτήσεις  5.5 42.888,48 4.375,70

Συμμετοχές σε Εγγυητικά ταμεία 5.6 863.322,24 1.019.168,62

  2.206.430,56 2.380.346,18

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Πελάτες-Χρηματιστές -Χρηματιστήριο   5.7 1.098.929,08 4.418.986,01
Λοιπές απαιτήσεις 5.8 307.306,76 377.184,12
Διαθέσιμα προς πώληση χρημ/κά στοιχεία 5.9 0,00 184.000,00

Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.10 5.825.857,79 5.450.088,51

  7.232.093,63 10.430.258,64

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  9.438.524,19 12.810.604,82

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ    
Μετοχικό κεφάλαιο 5.11 5.025.000,00 3.300.000,00
Αποθεματικό εύλογης αξίας 5.12 0,00 5.500,00
Λοιπά αποθεματικά 5.13 1.132.931,81 2.821.931,81

Αποτελέσματα εις νέον 5.14 502.684,25 965.836,55

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   6.660.616,06 7.093.268,36

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  5.18 3.201,25 30.643,04
Προβλέψεις για παροχές  στους 
εργαζόμενους 5.16 138.966,33 123.857,19
Προβλέψεις για κινδύνους και έκτακτα έξοδα 5.17 46.166,08 46.166,08

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.19 7.967,32 0,00

  196.300,98 200.666,31

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.20 95.912,91 81.811,63
Υποχρεώσεις προς πελάτες 5.21 2.417.639,16 4.602.609,67

Τρέχων φόρος εισοδήματος 5.22 68.055,08 832.248,85

  2.581.607,15 5.516.670,15

Σύνολο υποχρεώσεων  2.777.908,13 5.717.336,46

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 9.438.524,19 12.810.604,82
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Σημειώσεις 
1.1-

31.12.2008 
1.1-

31.12.2007 

Κύκλος Εργασιών 6.1 767.641,20 1.330.208,27 

Κόστος Υπηρεσιών 6.2 -343.266,65 -334.834,73 

Μικτό κέρδος  424.374,55 995.373,54 
Άλλα έσοδα  739,28 1.130,15 
Έξοδα Διοίκησης 6.2 540.980,28 487.294,83 
Αποσβέσεις 6.2 66.508,99 71.772,15 
Δαπάνες προβλέψεων - 
απομειώσεων 6.2 15.109,14 17.074,99 

   -197.484,58 420.361,72 
Χρηματοοικονομικό έσοδα 
(καθαρά) 6.3 348.962,79 431.906,36 
Επενδυτικό αποτέλεσμα 6.4 101.590,35 120.089,89 

Κέρδη προ φόρων  253.068,56 972.357,97 

Φόρος εισοδήματος 6.5 20.220,86 832.679,57 

Καθαρό κέρδος μετά από φόρους    232.847,70 139.678,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε Ευρω) 

  Αποδιδόμενα στους μετόχους της εταιρείας 

2007 Μετοχικό 
κεφάλαιο  Αποθεματικά 

Αποθεματικά 
εύλογης 
αξίας 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου  3.300.000,00 3.396.931,81 0,00 721.158,15 7.418.089,96
Αφορολόγητο αποθεματικό προς 
κεφαλαιοποίηση 0,00 -2.300.000,00  2.300.000,00 0,00
Φορολογημένο αποθεματικό προς 
κεφαλαιοποίηση 0,00 1.725.000,00  -1.725.000,00 0,00

Αποθεματικό εύλογης αξίας    5.500,00  5.500,00

Καθαρό κέρδος/Ζημία χρήσεως    139.678,40 139.678,40

Μείον: Μερίσματα    -470.000,00 -470.000,00
Σύνολο αναγνωρισμένου κέρδους 
(ζημίας) χρήσεως 0,00 -575.000,00 5.500,00 244.678,40 -324.821,60

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 3.300.000,00 2.821.931,81 5.500,00 965.836,55 7.093.268,36 
2008       

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 3.300.000,00 2.821.931,81 5.500,00 965.836,55 7.093.268,36

Τακτικό αποθ. από διάθεση κερδών 2007  36.000,00  -36.000,00 0,00

Αύξηση κεφαλαίου 1.725.000,00 -1.725.000,00   0,00

Αποθεματικό εύλογης αξίας    -5.500,00  -5.500,00

Καθαρό κέρδος/Ζημία χρήσεως    232.847,70 232.847,70

Μείον: Μερίσματα    -660.000,00 -660.000,00

Σύνολο αναγνωρισμένου κέρδους 
(ζημίας) χρήσεως 1.725.000,00 -1.689.000,00 -5.500,00 -463.152,30 -432.652,30
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 
2008 5.025.000,00 1.132.931,81 0,00 502.684,25 6.660.616,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
    ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
    31.12.2008 31.12.2007 
Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων    253.068,56 972.357,97 

Πλέον/Μείον προσαρμογές για:      

Αποσβέσεις   66.508,99 71.772,15 

Προβλέψεις   15.109,14 17.074,99 

Αποτ/ματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (452.225,85) (556.176,40) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα    1.672,71  4.180,15 

Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης    

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:      

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων   3.401.667,95 (1.092.419,40) 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   (2.162.901,91) 914.879,73 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα    (1.672,71) (4.180,15) 

Καταβεβλημένοι φόροι   (850.369,20) (296.496,69) 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 270.857,68  30.992,35 

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορά ενσώματων και  άυλων πάγιων στοιχείων   (9.926,97) -28.476,78 
Πληρωμές από αγορά επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων) (2.691.151,43) -180.553,80 
Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων) 2.892.730,46 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες   350.635,50 436.086,51 

Εσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα    71.924,04 197.362,22 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 614.211,60  424.418,15 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      

Μερίσματα πληρωθέντα   (509.300,00) (374.300,00) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (509.300,00) (374.300,00) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα    

περιόδου (α) + (β) +(γ)     375.769,28  81.110,50 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  5.450.088,51 5.368.978,01 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου     5.825.857,79 5.450.088,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην Αθήνα, Σοφοκλέους 7-9.  Είναι εγγεγραμμένη στο 

Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου ΑΡ. ΜΑ.Ε. 

24316/06/Β/91/38.  

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991, και η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της έχει οριστεί 

στα πενήντα (50) έτη, ήτοι μέχρι και το έτος 2041. 

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα διεξαγωγής χρηματιστηριακών συναλλαγών στο χρηματιστήριο 

Αθηνών αξιών και παραγώγων, καθώς και στη παροχή συγκεκριμένων επενδυτικών υπηρεσιών. 

Αναλυτικότερα: 

-Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών 

-Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών. 

-Παροχή επενδυτικών συμβουλών 

-Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης. 

-Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. 

-Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών. 

-Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής. 

   

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: 

1. Ζωή Λαυρεντάκη, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ.  

2. Αθανάσιος Βασιλακόπουλος, Μέλος Δ.Σ. 

3. Λεωνίδας Παπανίκος, Μέλος Δ.Σ. 

 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31η 

Δεκεμβρίου 2008 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 16η Φεβρουαρίου 2009. 

 

2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Σύνοψη των γενικών λογιστικών αρχών της Εταιρίας 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνημμένων 

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., περιλαμβάνονται στις παρακάτω αρχές   

 

2.1. Βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Βασική  αρχή  κατάρτισης  των  οικονομικών  καταστάσεων  αποτελεί  το  ιστορικό  κόστος  το  οποίο  

αναπροσαρμόζεται  με  τις αποτιμήσεις σε εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων. Η  κατάρτιση  

των  οικονομικών  καταστάσεων βάσει Δ.Π.Χ.Π.  απαιτεί  την  υιοθέτηση  εκτιμήσεων,  αρχών  και   

παραδοχών  οι  οποίες  επηρεάζουν  την  αποτίμηση  των  στοιχείων ενεργητικού,  παθητικού,  την  
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αναγνώριση  ενδεχόμενων  υποχρεώσεων,  καθώς  και  την  καταχώριση  των  εσόδων  και  εξόδων  στις  

οικονομικές καταστάσεις.  Οι  οικονομικές  καταστάσεις  αποτυπώνουν  τη  δίκαιη  εικόνα  της  

χρηματοοικονομικής   κατάστασης  της  επιχείρησης   κατά  την ημερομηνία σύνταξής τους. 

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π απαιτεί τη χρήση ορισμένων 

λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη 

διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών  της Εταιρίας. Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγαλύτερο 

βαθμό άσκησης κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι εκτιμήσεις και παραδοχές είναι σημαντικές για τη 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, παρουσιάζονται στη Σημείωση 3.4. 

Η εταιρεία δεν προέβη στην πρόωρη εφαρμογή κάποιου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου  

 

2.2  Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η εταιρεία έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και συνέτασσε  οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Από 

την 1η Ιανουαρίου 2008 και εφεξής υποχρεούται, βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας να 

συντάσσει τις Οικονομικές Καταστάσεις της σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ που έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά  βιβλία της σύμφωνα με τις διατάξεις 

της φορολογικής νομοθεσίας, όπως έχει το δικαίωμα και στη συνέχεια πραγματοποιεί εξωλογιστικές 

εγγραφές προσαρμογής, προκειμένου να καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. 

 

2.3 Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Σύμφωνα με  τον Νόμο 3606/2007, οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  

υποχρεούνται από την 1η Ιανουαρίου 2008, να καταρτίζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με 

τα ΔΠΧΠ.  

Οι οικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση έχουν προετοιμαστεί βάσει των 

ΔΠΧΠ που ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου 2008. 

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις  του ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης», η εταιρεία εφάρμοσε τα ΔΠΧΠ που ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 

2008, στα οικονομικά στοιχεία από 1 Ιανουαρίου 2007. Οι αρχές που εφαρμόστηκαν σχετικά με τα 

χρηματοοικονομικά μέσα, για το 2007 και 2008, παρουσιάζονται ξεχωριστά πιο κάτω. 

Οι Ελληνικές Γενικές Λογιστικές Αρχές (ΕΓΛΑ) διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα ΔΠΧΠ. Κατά την 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων  σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, αναμορφώθηκαν διάφορα ποσά που 

είχαν δημοσιευθεί σε Ισολογισμούς που είχαν συνταχθεί με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα.  

Συμφωνίες και περιγραφή της επίδρασης της μετάβασης από τα ΕΛΠ, σε ΔΠΧΠ στα Ίδια Κεφάλαια και στα 

Αποτελέσματα της Εταιρείας παρέχονται παρακάτω, στη σημείωση Νο 4. 

 

2.4. Επίδραση νεοεκδοθέντων λογιστικών προτύπων και διερμηνιών 

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, έχουν εκδοθεί νέα ΔΠΧΠ, διερμηνείες και 

τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων που θα εφαρμοστούν υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που 
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ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η εκτίμηση της Διοίκησης του εταιρίας σχετικά με την επίδραση 

από τη μελλοντική εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

-ΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2009). Το ΔΠΧΠ 8 

αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα» και υιοθετεί μια διοικητική προσέγγιση 

αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες που δίδονται κατά τομείς. Η πληροφόρηση που θα παρέχεται 

θα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η Διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών 

τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να είναι 

διαφορετική από αυτήν που παρουσιάζεται στον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων και οι 

εταιρείες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συμφωνίες αναφορικά με τις εν λόγω διαφορές. Η εταιρία 

βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις. 

-Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 23 "Κόστη Δανεισμού" αφαιρεί την δυνατότητα εξοδοποίησης του 

κόστους δανεισμού και απαιτεί από μια οικονομική οντότητα να κεφαλαιοποιεί κόστη δανεισμού άμεσα 

σχετιζόμενα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις 

προϋποθέσεις ως μέρος του κόστους του στοιχείου αυτού. Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 23 θα καταστεί 

υποχρεωτικό για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009. Δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 

-Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 1 "Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων " με ισχύ από 1 

Ιανουαρίου 2009 περιέχει πολλές εννοιολογικές μεταβολές συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στους τίτλους 

των οικονομικών καταστάσεων (π.χ. ισολογισμός ορίζεται πλέον ως Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 

θέσης). Οι σημαντικότερες μεταβολές είναι οι εξής: 

-Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρμόζεται αναδρομικά μια λογιστική πολιτική ή πραγματοποιείται μια 

αναδρομική αναθεώρηση ή ανακατάταξη κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, απαιτείται η 

παράθεση της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης έναρξης, της παλαιότερης παρουσιαζόμενης 

συγκριτικής περιόδου. 

-Όλα τα στοιχεία εσόδων εξόδων (συμπεριλαμβανομένων όσων καταχωρούνται απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια) θα πρέπει να παρουσιάζονται σε μια κατάσταση (Κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων) ή σε 

δύο καταστάσεις (μια Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και μια κατάσταση συνολικών 

αποτελεσμάτων). 

-Δεν επιτρέπεται πλέον η ιδιαίτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στα 

ίδια κεφάλαια (π.χ. κέρδη/ζημίες εύλογης αξίας). Τέτοιες μεταβολές που δεν προέρχονται από τους 

μετόχους πρέπει να παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων, της οποίας το σύνολο να 

μεταφέρεται στην κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων. 

-Δεν επιτρέπεται πλέον η παρουσίαση των συναλλαγών με τους μετόχους που πραγματοποιούνται με την 

ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες στις σημειώσεις. Η κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων πρέπει να 

παρουσιάζεται ως ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση. 

-Εισάγονται νέες απαιτήσεις για αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων που καταχωρούνται 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

Η εταιρία θα εφαρμόσει το τροποποιημένο ΔΛΠ 1 το 2009. 
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-    Το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 2 "Παροχές που εξαρτώνται από αξία των μετοχών " με ισχύ από 

1 Ιανουαρίου 2009. Διευκρινίζει ότι ως προϋποθέσεις καταχώρησης θεωρούνται μόνο οι προϋποθέσεις 

υπηρεσίας και αποδοτικότητας, ενώ οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την 

εκτίμηση της εύλογης αξίας των σχετικών παροχών κατά την ημερομηνία παραχώρησης. Η τροποποίηση 

αυτού του προτύπου δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. 

-   Η αντικατάσταση του ΔΠΧΠ 3 «Επιχειρηματικές Συνενώσεις» με ισχύ για επιχειρηματικές 

συνενώσεις με ημερομηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν μετά 

την 1/7/2009. Το νέο πρότυπο εισάγει αλλαγές στα θέματα αναγνώρισης και επιμέτρησης των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, της υπεραξίας και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, καθώς και τις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Ο εταιρία θα προβεί σε εφαρμογή του 

προτύπου για τυχόν εξαγορές που θα γίνουν μετά την 1/7/2009. 

- Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις» με ισχύ 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1/7/2009, που αναφέρεται σε θέματα 

συναλλαγών με τη μειοψηφία και απώλειας ελέγχου επί θυγατρικών. Η τροποποίηση αυτού του προτύπου 

δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. 

- ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση και ΔΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονομικών 

Καταστάσεων – (Αναθεώρηση) Εξαγοράσιμα χρηματοοικονομικά μέσα και υποχρεώσεις κατά την 

εκκαθάριση (εφαρμόζεται για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009). Η αναθεώρηση 

αυτή καθορίζει την ταξινόμηση ορισμένων εξαγοράσιμων χρηματοοικονομικών τίτλων καθώς και των 

όρων ορισμένων μέσων οι οποίοι υποχρεώνουν τον εκδότη στην πληρωμή αναλογίας των καθαρών 

περιουσιακών του στοιχείων κατά την εκκαθάριση. Η σχετική αναθεώρηση δεν είναι προς το παρόν 

εφαρμόσιμη στις εργασίες της Εταιρείας. 

- ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 7 Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση & Επιμέτρηση και 

Γνωστοποιήσεις: Επαναταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων (τροποποίηση Οκτώβριος 2008. Η 

τροποποίηση επιτρέπει σε μια οντότητα να επαναταξινομήσει μη – παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

(εκτός αυτών που έχουν αναγνωρισθεί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, σε ιδιαίτερες μόνο 

περιστάσεις. Επιπλέον επιτρέπει την επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, 

ταξινομημένου ως διαθέσιμο για πώληση, το οποίο θα πληρούσε τον ορισμό των δανείων και των 

απαιτήσεων (εάν δεν είχε χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμο για πώληση), από την κατηγορία των διαθέσιμων 

προς πώληση στην κατηγορία των δανείων και απαιτήσεων, εάν η εταιρεία έχει την πρόθεση να 

διατηρήσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για το προσεχές μέλλον ή μέχρι την λήξη. Η 

τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 7 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιουλίου του 2008. 

- ΔΠΧΠ Βελτιώσεις σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 2008 

(εφαρμόζεται για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009). Πρόκειται για το πρώτο 

πρότυπο ετήσιων βελτιώσεων και χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρατίθενται τροποποιήσεις 

σε λογιστικές μεθόδους αναγνώρισης, αποτίμησης και παρουσίασης, ενώ στο δεύτερο μέρος παρατίθενται 
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τροποποιήσεις κυρίως σε ορολογίες οι οποίες επιφέρουν ήσσονος σημασίας μεταβολές σε λογιστικούς 

χειρισμούς. Δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στην εταιρία. 

- Διερμηνεία 15, Συμβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας: (εκδόθηκε την 3η Ιουλίου 

2008 και ισχύει για τις χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.). Η Διερμηνεία 15 

περιέχει οδηγίες για τον καθορισμό του εάν ένα συμβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας 

εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του ΔΛΠ.11 «Κατασκευαστικά Συμβόλαια» ή του ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και 

πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο από την κατασκευή. Αυτή η διερμηνεία δεν θα έχει καμία 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 

- Διερμηνεία 16, Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό.: 

(εκδόθηκε την 3η Ιουλίου 2008 και ισχύει για τις χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 Οκτωβρίου 2008 

και μπορεί να έχει μελλοντική ή αναδρομική εφαρμογή). Η Διερμηνεία 16 ξεκαθαρίζει τρία κυρίως θέματα, 

δηλαδή: α) Το νόμισμα παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν δημιουργεί έκθεση σε κίνδυνο 

για την οποία η εταιρεία μπορεί να εφαρμόσει λογιστική αντιστάθμισης. Συνεπώς, η μητρική εταιρεία 

μπορεί να προσδιορίσει σαν κίνδυνο προς αντιστάθμιση μόνο τις συναλλαγματικές διαφορές που 

προκύπτουν μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας της και του νομίσματος της εκμετάλλευσης στο 

εξωτερικό. β) Οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου μπορεί να κατέχει μέσα αντιστάθμισης., γ) Παρότι το 

Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» εφαρμόζεται για τον καθορισμό του 

ποσού που πρέπει να μεταφερθεί στα Αποτελέσματα Χρήσης από το αποθεματικό για συναλλαγματικές 

διαφορές αναφορικά με το μέσο αντιστάθμισης, το Δ.Λ.Π. 21 «Οι επιδράσεις των μεταβολών στις Τιμές 

Συναλλάγματος» εφαρμόζεται αναφορικά με το στοιχείο που αντισταθμίζεται. Αυτή η διερμηνεία δεν θα 

έχει καμία επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας. Αυτή η διερμηνεία δεν έχει ακόμα 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

-  Η Διερμηνεία 14 Δ.Λ.Π. 19 – "Το όριο σε περιουσιακό στοιχείο Καθορισμένων Παροχών, 

Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους" ξεκαθαρίζει το πότε θα 

πρέπει να θεωρούνται διαθέσιμες οι επιστροφές ή μειώσεις μελλοντικών εισφορών σχετικά με περιουσιακά 

στοιχεία καθορισμένων παροχών και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την επίδραση των ελάχιστων 

απαιτήσεων χρηματοδότησης (Ε.Α.Χ.) επί των στοιχείων αυτών. Επίσης αναφέρεται στο πότε μια ελάχιστη 

απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να δημιουργήσει υποχρέωση. Η Διερμηνεία 14 θα καταστεί 

υποχρεωτική για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 της εταιρείας με υποχρεωτική αναδρομική 

εφαρμογή. Αυτή η διερμηνεία δεν θα έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 

 

2.5. Στοιχεία Ενεργητικού 

2.5.1 Ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσης 

περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την απόκτηση αυτών των στοιχείων. Οι επισκευές και συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που πραγματοποιούνται. Αντίθετα, σημαντικές μεταγενέστερες 

προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν 

την ωφέλιμη ζωή τους. 
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Οι αποσβέσεις αυτών των στοιχείων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους 

που έχει ως εξής: 

Κτίρια                           40 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός        5-8 έτη 

Μεταφορικά Μέσα        5 - 7 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ετήσιο ισολογισμό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές 

(απομείωση) καταχωρούνται στα έξοδα. 

Κατά την πώληση ή απόσυρση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες 

αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς την περίοδο της πώλησης ή απόσυρσης. 

Τα κέρδη ή οι ζημιές από εκποιήσεις πάγιων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσης 

και προσδιορίζονται από τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της αναπόσβεστης αξίας του παγίου. 

 

2.5.2 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν οικόπεδα και κτίρια που κατέχονται από την εταιρεία για 

ενοικίαση ή για κεφαλαιουχικό κέρδος και ταξινομούνται ως ακίνητα για επένδυση. Αρχικά οι επενδύσεις 

σε ακίνητα καταχωρούνται στην αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει και τις δαπάνες απόκτησης τους. 

Μεταγενέστερα αποτιμώνται στην αξία κτήσης μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Τα 

οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι επενδύσεις σε κτίρια αποσβένονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης, κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία επανεξετάζεται κάθε έτος. Η 

ωφέλιμη ζωή των κτιρίων καθορίστηκε από 25-40 έτη. Η εταιρία εξετάζει σε ετήσια βάση τα ακίνητα για 

ενδείξεις απομείωσης. Αν υπάρχει απομείωση, η λογιστική αξία του ενσώματου στοιχείου μειώνεται στο 

ανακτήσιμο ποσό, με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία αναγνωρίζονται ως 

«Επενδύσεις σε ακίνητα», μέχρι την πώληση τους ή κατά την ημερομηνία που η εταιρεία παύει να έχει 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη από αυτά τα στοιχεία. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει καταχωρείται στα 

αποτελέσματα χρήσης.  

    

2.5.3 Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Λογισμικό επιχείρησης: Οι άδειες αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους μείον τις αποσβέσεις. Το λογισμικό 

της επιχείρησης αφορά το κόστος αγοράς του Το κόστος αυτό αποσβένεται χρησιμοποιώντας την σταθερή 

μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του το οποίο προσδιορίζεται στα 3,3 έτη, είτε εφάπαξ. 

 

2.5.4 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 

έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 

ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη 
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αξία μεταξύ της αξίας κτήσης και της εύλογης αξίας, μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση 

κόστος. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες 

δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών.  Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα 

αποτελέσματα όταν προκύπτουν.  

 

2.5.5 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρίας ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων, διαθέσιμα προς πώληση, δάνεια και 

απαιτήσεις. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμησή τους κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

α) Διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτελούν μη παράγωγα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία είτε έχουν ορισθεί σε αυτή την κατηγορία είτε δεν εντάσσονται σε 

καμία από τις άλλες κατηγορίες. Συμπεριλαμβάνονται στα μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού εκτός εάν 

η διοίκηση σκοπεύει να πωλήσει τις συμμετοχές εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης 

των οικονομικών καταστάσεων 

Τα χρεόγραφα του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία 

(συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγών) και μετέπειτα αποτιμώνται σε εύλογες αξίες με βάση τις 

τρέχουσες τιμές ή τις αξίες που προκύπτουν από μοντέλα αποτίμησης όπου οι τρέχουσες τιμές δεν είναι 

διαθέσιμες. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές τα οποία προκύπτουν από τις μεταβολές της 

εύλογης αξίας των χρεογράφων που κατατάσσονται στο διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο 

καταχωρούνται σε ειδικό αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε 

ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης.  Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι 

εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων 

συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. 

 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση.  Για μετοχές 

εταιριών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 

συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσης. 

Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ 

κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης των 

συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των 

αποτελεσμάτων. 

Η ζημιά απομείωσης των μετοχών του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, που έχει καταχωρηθεί 

στα αποτελέσματα, δεν μπορεί να αντιστραφεί. 
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(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών.  

Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών 

από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές και 

άλλες απαιτήσεις στον ισολογισμό. 

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος πελάτης δε θα μπορέσει να εξοφλήσει όλα τα οφειλόμενα ποσά 

σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των απαιτήσεων, σχηματίζεται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας. Η 

σημαντική οικονομική δυσχέρεια του πιστούχου, η πιθανότητα πτώχευσης ή οικονομικής αναδιοργάνωσης 

του πιστούχου και η αθέτηση των όρων αποπληρωμής αποτελούν ενδείξεις ότι μία απαίτηση έχει 

απομειωθεί ή είναι μη εισπράξιμη. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 

της απαίτησης και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών χρηματοροών, όπως αυτή 

προκύπτει βάσει του πραγματικού επιτοκίου. Αν σε μεταγενέστερη περίοδο το ποσό της σχηματιζόμενης 

πρόβλεψης μειωθεί και η μείωση σχετίζεται με αντικειμενικά γεγονότα που συνέβησαν μετά το 

σχηματισμό της πρόβλεψης, όπως για παράδειγμα βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του πιστούχου, 

τότε η πρόβλεψη μειώνεται καταχωρώντας τη διαφορά στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

2.5.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Το ταμείο και τα χρηματικά διαθέσιμα εμπεριέχουν υπόλοιπα με ληκτότητα μικρότερη των τριών μηνών 

από την πρώτη ημέρα απόκτησής τους όπως μετρητά, χρηματικά διαθέσιμα στις τράπεζες στους 

λογαριασμούς όψεως αλλά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 3 μηνών, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού 

ρίσκου. 

 

2.6. Στοιχεία καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 

2.6.1  Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές. Η Εταιρία δεν 

προβαίνει σε αγορά ιδίων μετοχών. 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, 

σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 

 

2.6.2. Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους χωρίς τυχόν άμεσα κόστη για την 

πραγματοποίησή τους. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. 

Οποιαδήποτε διαφορά παρουσιαστεί κατά την αξία εξόφλησης των δανείων, αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης στην ανάλογη περίοδο. 
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Οι δανειακές υποχρεώσεις κατηγοριοποιούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός αν η Εταιρία έχει 

άνευ όρων δικαίωμα να μεταφέρει την αποπληρωμή της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την 

ημερομηνία ισολογισμού. 

Η εταιρία στην περίοδο 2007 και 2008 δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις. 

 

2.6.3. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της πλήρους υποχρέωσης (liability method) για 

όλες τις προσωρινές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από τις φορολογικές βάσεις των στοιχείων 

ενεργητικού και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών τους. Οι αναβαλλόμενοι φόροι 

καθορίζονται με τη χρήση των ισχύοντων φορολογικών συντελεστών ή των φορολογικών συντελεστών 

που τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία Ισολογισμού και αναμένεται να εφαρμοστούν κατά την 

ημερομηνία κατά την οποία η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα χρησιμοποιηθεί και η 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί. 

Οι βασικές προσωρινές διαφορές προκύπτουν από τις αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων, την 

πρόβλεψη δανείων, την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου και την αναγνώριση της υποχρέωσης από παροχές 

σε εργαζομένους σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο 

στο βαθμό που θεωρείται πιθανή η αναγνώρισή τους στο μέλλον. Ο αναβαλλόμενος φόρος που προκύπτει 

από τις μεταβολές στην τρέχουσα αξία των χρεογράφων του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, ο 

οποίος αρχικά χρεώνεται ή πιστώνεται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, μεταγενέστερα πιστώνεται ή 

χρεώνεται στα Ίδια Κεφάλαια και μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης μαζί με τα αναβαλλόμενα κέρδη 

ή ζημιές. Ο φόρος εισοδήματος, με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, αναγνωρίζεται ως έξοδο 

στην τρέχουσα χρήση. Οι φορολογικές ζημιές αναγνωρίζονται ως στοιχείο ενεργητικού, αν είναι πιθανόν 

ότι τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτησή τους. Η 

Εταιρία δε συμψηφίζει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις και επομένως παρουσιάζονται στα στοιχεία ενεργητικού και στις υποχρεώσεις αντίστοιχα. 

 

2.6.4 Παροχές σε εργαζομένους 

Υποχρεώσεις για συνταξιοδότηση 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων 

καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Οι υποχρεώσεις από την ανωτέρω αιτία που αφορούν την εταιρεία περιορίζονται στην καταβολή 

αποζημιώσεων κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία. 

Η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920. 

Λόγω του μικρού αριθμού των απασχολουμένων στην εταιρεία η διοίκηση δεν θεώρησε σκόπιμο να 

προβεί στο υπολογισμό της πρόβλεψης για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από τη υπηρεσία 

με αναλογιστική μελέτη.  
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Ο σχηματισμός της πρόβλεψης και η ενδεχόμενη αχρησιμοποίητη πρόβλεψη καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα χρήσεως. 

 

2.6.5 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση από παρελθόντα 

γεγονότα, εκ των οποίων είναι πιθανόν να προκύψουν εκροές πόρων οι οποίες μπορούν να εκτιμηθούν με 

αξιοπιστία. Οι προβλέψεις καταχωρούνται στην παρούσα αξία των εξόδων που αναμένεται να απαιτηθούν 

για την ρύθμιση της υποχρέωσης. 

Στην περίπτωση στην οποία παύει οριστικά να υφίσταται η υποχρέωση το ποσό της πρόβλεψης 

μεταφέρεται στα έσοδα χρήσεως. 

 

2.7 Αναγνώριση εσόδων 

Η Εταιρία αναγνωρίζει έσοδα όταν είναι σε θέση να υπολογίσει αξιόπιστα το ποσό και θεωρείται βέβαιο ότι 

θα προκύψουν μελλοντικά οφέλη για την Εταιρία, σύμφωνα με τις δραστηριότητές της, όπως αναφέρεται 

παρακάτω. 

 

Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της προμήθειας από την παροχή υπηρεσιών μετά την αφαίρεση 

φόρων και εκπτώσεων. 

 Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

Παροχή υπηρεσιών από προμήθειες μετοχών και λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Τα έσοδα από προμήθειες λογίζονται κατά την  ημερομηνία συναλλαγής που πραγματοποιούνται οι 

εμπορικές πράξεις και υπολογίζονται βάσει των προκαταρτισθέντων συμβάσεων. 

 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει της χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου. 

Τα έσοδα τόκων προέρχονται από τα τοκοφόρα στοιχεία του ισολογισμού και αναγνωρίζονται σε 

δεδουλευμένη βάση, χρησιμοποιώντας το πραγματικό επιτόκιο, δηλαδή το επιτόκιο που προεξοφλεί 

ακριβώς τις αναμενόμενες μελλοντικές εισπράξεις ή πληρωμές κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής 

ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, ή μέχρι την επόμενη ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου του, 

ώστε η αξία προεξόφλησης να ισούται με τη λογιστική του αξία, συμπεριλαμβανόμενων και τυχόν εσόδων 

συναλλαγών, που έχουν εισπραχθεί. Ειδικότερα, τα έσοδα τόκων περιλαμβάνουν, τόκους από τραπεζικές 

καταθέσεις προθεσμίας, τόκους πιστώσεων για την πώληση μετοχών παραγώγων ομολόγων κλπ, καθώς 

και τόκους καθυστερημένης καταβολής του πιστούμενου κεφαλαίου των πελατών της εταιρείας. 
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2.8 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η 

διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

2.9 Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της 

ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.  Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του πάγιου 

στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της 

υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 

υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από 

χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις.  Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου 

που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης και 

συμπεριλαμβάνεται στους τόκους των δανείων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα πάγια που 

αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης 

ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές 

από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης 

αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

2.10. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών 

Τα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνουν α) Μέλη Δ.Σ. και Διοίκησης της Εταιρίας και β) Οικονομικά 

εξαρτώμενα μέλη και συγγενείς πρώτου βαθμού των μελών Δ.Σ. και Διοίκησης. Συναλλαγές παρόμοιας 

φύσης γνωστοποιούνται συγκεντρωτικά. Όλες οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη διενεργούνται με 

όρους που ισοδυναμούν με εκείνους που επικρατούν σε συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση. 

 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

3.1.  Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων  

Η επιχειρηματική λειτουργία της Εταιρίας είναι αλληλένδετη με την ανάληψη χρηματοοικονομικών 

κινδύνων. Η Διοίκηση έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας των 

εργασιών της έχει ως στόχο υψηλής προτεραιότητας την εφαρμογή και τη διαρκή εξέλιξη ενός 

αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών 

συνεπειών τους στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του 

πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. 

Τόσο οι αρχές όσο και η υφιστάμενη πολιτική διαχείρισης κινδύνων έχουν δημιουργηθεί για τον έγκαιρο 

εντοπισμό και την ανάλυση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη η Εταιρία, για τη θέσπιση 
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κατάλληλων ορίων και συστημάτων ελέγχου, καθώς επίσης και για τη συστηματική παρακολούθηση των 

κινδύνων και την τήρηση των θεσπισμένων ορίων. Η Εταιρία επανεξετάζει σε ετήσια βάση την επάρκεια 

και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη 

δυναμική των αγορών, σε μεταβολές στα προσφερόμενα προϊόντα και στις ενδεδειγμένες διεθνείς 

πρακτικές. 

Η Εταιρία παρακολουθεί σε συστηματική βάση τους ακόλουθους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από τη 

χρήση πιστωτικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων: πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος 

ρευστότητας.  

 

3.2.  Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου  

3.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρία απορρέει από την πιθανότητα µη εισπράξεως του 

συνόλου του κεφαλαίου από τους πελάτες της, σύμφωνα µε τους όρους αποπληρωµήs των συμβάσεων. Η 

έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο εξετάζεται μέσα από την συνεχή ανάλυση των ήδη υφιστάμενων και 

υποψήφιων πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου 

περιλαμβάνει επίσης τη λήψη καλυμμάτων και εγγυήσεων (των αγορασμένων από τον πελάτη μετοχών).   

Η Διοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο στα πλαίσια και των 

κανονιστικών διατάξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Μέτρηση πιστωτικού κινδύνου 

Κεντρική θέση στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας κατέχει η αξιόπιστη μέτρηση του πιστωτικού 

κινδύνου. Η διαρκής ανάπτυξη υποδομών, συστημάτων και μεθοδολογιών για την ποσοτικοποίηση και την 

αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη και αποτελεσματική 

υποστήριξη της Διοίκησης και των επιχειρηματικών μονάδων σχετικά με τη λήψη αποφάσεων, τον 

καθορισμό πολιτικών και την εκπλήρωση των εποπτικών απαιτήσεων. 

Απαιτήσεις από πελάτες 

Για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου που ενέχεται  στις απαιτήσεις της Εταιρίας σε επίπεδο 

αντισυμβαλλομένου: (i) αξιολογείται συστηματικά η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και εκτιμάται το 

ενδεχόμενο αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων, (ii) παρακολουθείται το ύψος της τρέχουσας 

έκθεσης της Εταιρίας στον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από το άνοιγμα και (iii) εκτιμάται με βάση τα 

υφιστάμενα καλύμματα και εξασφαλίσεις το πιθανό ποσοστό ανάκτησης το οποίο ενδέχεται να εισπράξει η 

Εταιρία στην περίπτωση που ο πιστούχος αθετήσει τις υποχρεώσεις του. Και οι τρεις αυτές συνιστώσες 

μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου είναι ενσωματωμένες στις καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες 

της Εταιρίας. 

Διαχείριση ορίων κινδύνων και τεχνικές μείωσης κινδύνου   

Η Εταιρία διαχειρίζεται, ελέγχει και περιορίζει το ύψος και τη συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου 

εφαρμόζοντας σύστημα πιστοδοτικών ορίων.  

Για τον καθορισμό των ορίων πελατών λαμβάνονται υπόψη τυχόν καλύμματα ή εξασφαλίσεις τα οποία 

μειώνουν το ύψος του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Η παρακολούθηση των υπολοίπων έναντι των 
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θεσπισμένων ορίων πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση, ενώ τυχόν υπερβάσεις αναφέρονται και 

αντιμετωπίζονται εγκαίρως. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται και άλλες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται στην 

Εταιρία για τον έλεγχο και τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου. 

Καλύμματα και εξασφαλίσεις 

Η Εταιρία λαμβάνει καλύμματα ή/και εξασφαλίσεις έναντι των πιστοδοτήσεων της σε πελάτες, μειώνοντας 

τον συνολικό πιστωτικό κίνδυνο και διασφαλίζοντας την έγκαιρη αποπληρωμή των απαιτήσεων της.  

Η αποτίμηση των συνδεδεμένων καλυμμάτων ή/και εξασφαλίσεων πραγματοποιείται αρχικά κατά την 

στιγμή της έγκρισης της πιστοδότησης με βάση την τρέχουσα ή την εύλογη αξία τους, και επανεκτιμάται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Πολιτική απομείωσης και σχηματισμού προβλέψεων  

Η Εταιρία εξετάζει συστηματικά αν υπάρχουν βάσιμες και αντικειμενικές ενδείξεις ότι μία απαίτηση έχει 

υποστεί απομείωση της αξίας της. Για το σκοπό αυτό διενεργεί σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών 

καταστάσεων, έλεγχο απομείωσης της αξίας των απαιτήσεών της (impairment test) σύμφωνα με τις 

γενικές αρχές και τη μεθοδολογία που περιγράφονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και σχηματίζει 

ανάλογες προβλέψεις. 

Μία απαίτηση έχει υποστεί απομείωση όταν η λογιστική της αξία είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο 

ανακτήσιμο ποσό της. Το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο της παρούσας αξίας των 

εισπράξεων και της παρούσας αξίας από την ρευστοποίηση τυχόν καλυμμάτων ή εξασφαλίσεων σε 

περίπτωση αδυναμίας του αντισυμβαλλόμενου να αποπληρώσει την υποχρέωσή του. Όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η Εταιρία δε θα μπορέσει να εισπράξει όλα τα οφειλόμενα ποσά σύμφωνα με τους 

συμβατικούς όρους μιας απαίτησης, σχηματίζεται πρόβλεψη για την απομείωση της αξίας της απαίτησης. 

Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού της 

απαίτησης. 

 

Διαγραφές 

Η Εταιρία αφού έχει εξαντλήσει τις δικαστικές και λοιπές διαδικασίες για την είσπραξη των απαιτήσεων του 

(και βάσιμα εκτιμά ότι αυτές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης, προβαίνει σε διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων 

έναντι των σχετικών προβλέψεων που έχουν ληφθεί για την απομείωση της αξίας τους, μετά από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου πριν τον υπολογισμό των εξασφαλίσεων και άλλων 

μέτρων πιστωτικής προστασίας 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου της Εταιρίας την 31/12/2008 

και 31/12/2007, χωρίς να συνυπολογίζονται τα καλύμματα ή άλλα μέσα  πιστωτικής προστασίας. Για τα 

εντός ισολογισμού στοιχεία, τα πιστωτικά ανοίγματα είναι βασισμένα στη λογιστική τους αξία όπως 

εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 
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  Μέγιστη έκθεση 

Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων 
εντός Ισολογισμού 31.12.08 31.12.07 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   

Συμμετοχές σε Εγγυητικά Ταμεία 863.322,24 1.019.168,62 

Απαιτήσεις από πελάτες   

-Πελάτες Μετρητοίς 122.446,12 154.743,77 

-Πελάτες Μargin Τριημέρου 31.092,85 657.515,71 

-Πελάτες Μargin  945.390,11 3.606.726,53 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων 0,00 184.000,00 

Λοιπές απαιτήσεις 307.306,76 377.804,52 

Σύνολο 2.269.558,08 5.999.959,15 

Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων 
εκτός Ισολογισμού 0,00 0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.269.558,08 5.999.959,15 
 
Απαιτήσεις από Πελάτες 
Οι απαιτήσεις από πελάτες συνοψίζονται ως εξής: 
 31.12.2008 

 Πελάτες 
Μετρητοίς 

Πελάτες Μargin 
Τριημέρου 

Πελάτες 
Μargin  

Σύνολο 
Απαιτήσεων 

Απαιτήσεις χωρίς 
καθυστέρηση και χωρίς 
απομείωση αξίας 

113.717,44 25.819,00 945.390,11 1.084.926,55 

Απαιτήσεις σε καθυστέρηση 
χωρίς απομείωση αξίας 4.521,86 5.044,68  9.566,54 

Απαιτήσεις με απομείωση 
αξίας 88.167,97 229,17    88.397,14 

Απαιτήσεις προ 
προβλέψεων 206.407,27 31.092,85 945.390,11 1.098.929,08 

Μείον: προβλέψεις για 
απομείωση αξίας -83.961,15 0,00 0,00 -83.961,15 

Απαιτήσεις μετά 
προβλέψεων 122.446,12 31.092,85 945.390,11 1.098.929,08

 
 31.12.2007 

 Πελάτες 
Μετρητοίς 

Πελάτες Μargin 
Τριημέρου 

Πελάτες 
Μargin  

Σύνολο 
Απαιτήσεων 

Απαιτήσεις χωρίς 
καθυστέρηση και χωρίς 
απομείωση αξίας 150.055,89 

657.515,71 3.606.726,53 4.414.298,13 

Απαιτήσεις σε καθυστέρηση 
χωρίς απομείωση αξίας 4.687,88 0,00  4.687,88 

Απαιτήσεις με απομείωση 
αξίας 83.961,15 0,00   83.961,15 

Απαιτήσεις προ 
προβλέψεων 238.704,92 657.515,71 3.606.726,53 4.502.947,16

Μείον: προβλέψεις για 
απομείωση αξίας -83.961,15 0   -83.961,15 

Απαιτήσεις μετά 
προβλέψεων 154.743,77 657.515,71 3.606.726,53 4.418.986,01

 
 
Τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών MARGIN  με 31/12/2008 ανέρχονταν σε € 945.390,11 και η 

τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας σε € 1.725.674,29. 
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Τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών MARGIN τριημέρου  με 31/12/2008 ανέρχονταν σε € 31.092,85 και 

η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας σε € 186.060,40. 

 

3.2.2 Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω μεταβολής στο επίπεδο ή στη μεταβλητότητα 

των τιμών αγοράς, όπως είναι οι τιμές μετοχών, επιτοκίων ή συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Η Εταιρία ακολουθεί αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς. 

Η Εταιρία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας μετοχών που κατέχονται για εμπορία. 

Η Εταιρία δε συμμετέχει σε αγοραπωλησίες εκτός διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. 

 

3.2.3 Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από μεταβολές στις αγορές 

επιτοκίων.  

Η εταιρεία δεν έχει έντοκες υποχρεώσεις σε τράπεζες ή σε τρίτους και επομένως δεν αντιμετωπίζει σχετικό 

επιτοκιακό κίνδυνο. 

Η Εταιρία αντιμετωπίζει επιτοκιακό κίνδυνο αναφορικά με τις απαιτήσεις της διότι οι απαιτήσεις της από 

πελάτες MARGIN αναφέρονται σε κυμαινόμενο επιτόκιο. Επίσης οι προθεσμιακές καταθέσεις της εταιρείας 

σε τράπεζες αναφέρονται σε κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Υπολογίζοντας σύμφωνα με μία λογική μεταβολή των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον επιτοκιακό 

κίνδυνο επί των εντόκων απαιτήσεων της 31/12/2008 εκτιμούμε ότι η επίδραση στα ετήσια αποτελέσματα 

χρήσεως θα ανερχόταν σε 22 χιλ. €. 

 

3.2.4 Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρία αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συμβάλλει ουσιαστικά 

στην ικανότητα εκπλήρωσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, χωρίς τον κίνδυνο να προκύψουν 

σημαντικές οικονομικές απώλειες.  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιμότητας  επαρκών διαθεσίμων. 

 Γενικότερα, η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των 

ταμειακών εισροών και εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η Εταιρία 

να έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταμειακές της υποχρεώσεις. 

 

3.2.5 Κεφαλαιακή επάρκεια 

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα αρμόδια 

όργανα της Εταιρίας και υποβάλλεται σε μηνιαία βάση στην εποπτεύουσα αρχή, την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από κάθε Α.Ε.Π.Ε.Υ.  να διαθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο ιδίων 

κεφαλαίων σε σχέση πάντοτε με το σύνολο των αναλαμβανόμενων κινδύνων.  
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Ο συντελεστής ορίζεται ως ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς τα στοιχεία ενεργητικού και τα εκτός 

ισολογισμού στοιχεία, σταθμισμένα κατά τον αντίστοιχο κίνδυνό τους. Η ελάχιστη τιμή του καθιερώθηκε 

διεθνώς στο 8% και είναι σχεδιασμένος να καλύπτει τον κίνδυνο μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του 

αντισυμβαλλόμενου.  

Η εταιρεία για την 31/12/2008 κάλυπτε τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 

 

3.3  Προσδιορισμός των εύλογων αξιών χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού και υποχρεώσεων 

 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

(χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις 

δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.   

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς και για τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης. 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της 

αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει 

την πραγματική τους αξία.  Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς 

εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών 

ταμειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το 

οποίο είναι διαθέσιμο για την Εταιρία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων  και λοιπών υποχρεώσεων είναι ίσες με τις λογιστικές αξίες. 

 

3.4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα 

και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν 

υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 

προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 

12 μήνες.   

Φόρος Εισοδήματος 

Η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο για φόρο εισοδήματος, βάσει των 

φορολογικών δηλώσεων κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση. 

Η εταιρεία δεν σχηματίζει πρόβλεψη και εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το 

αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει το φόρο εισοδήματος και την δαπάνη της χρήσεως. 
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4.  Εξηγήσεις στη μετάβαση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Όπως αναφέρουμε και στη σημείωση 2.3, για  τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με 

τα ΔΠΧΠ αναμορφώθηκαν διάφορα ποσά που είχαν δημοσιευτεί σε ισολογισμούς που είχαν συνταχθεί με 

τα προηγούμενα Λογιστικά Πρότυπα (Κ.Ν. 2190/1920). 

Οι πραγματοποιηθείσες προσαρμογές στα Ίδια Κεφάλαια της 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2007 

αναλύονται ως εξής:  

   

 1/1/2007 31/12/2007
   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Δημοσιευμένου Ισολογισμού (βάση ΕΛΠ) : 6.905.901,79 6.946.320,61
Αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών στην  αξία κτήσεως μείον απομείωση   -37.182,88 -39.236,68 

Αναπροσαρμογή αξίας ιδιοχρ. ακινήτων με βάση την αξία κτήσεως (ιστορικό 
Κοστος) μείον αποσβέσεις 110.023,76 110.023,76 
Αναπροσαρμογή αξίας επενδύσεων σε ακίνητα με βάση την αξία κτήσεως 
(ιστορικό κόστος)  -4.195,69 -4.195,69 
Αναστροφή αποσβέσεων 2007, ακινήτων (ιδιοχρ. και επενδύσεων)   26.226,27 
Διαφορά κέρδους από πώληση ακινήτου  -9.482,17 
Αναπροσαρμογή αξίας Χρεογράφων  με βάση την εύλογη αξία   5.500,00 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση μείον απαίτηση -26.457,02 -26.887,74 
Μετάθεση μερισμάτων πληρωτέων στο χρόνο έγκρισης 470.000,00 660.000,00 
Φόρος αφορολόγητου αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση  -575.000,00 
   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  με βάση τα ΔΠΧΠ: 7.418.089,96 7.093.268,36

 
Οι πραγματοποιηθείσες προσαρμογές στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2007 αναλύονται ως εξής:  
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων βάση Ε.Λ.Π. 1.1.07 -31.12.2007 957.667,67 
  
Αναστροφή αποσβέσεων ακινήτων  26.226,27 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού -9.482,17 
Απομείωση συμμετοχής  -2.053,80 
  
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων βάση ΔΠΧΠ 1.1.07-31.12.2007 972.357,97 
  
Πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος -4.186,02 
Φόρος εισοδήματος χρήσης -828.493,55 
  
Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων βάση ΔΠΧΠ 1.1.07-31.12.2007 139.678,40 
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5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

5.1 Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

31/12/2007  
Οικόπεδα  
Κτίρια 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα Σύνολα 

Αξία κτήσης 1 Ιανουαρίου 2007     
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 283.448,38 141.827,50 318.505,03 743.780,91 
Προσθήκες  0,00 0,00 28.197,70 28.197,70 
Διαθέσεις  0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007 283.448,38 141.827,50 346.702,73 771.978,61 
      
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 73.666,79 83.327,05 316.939,53 473.933,37 
Αποσβέσεις χρήσης 6.399,75 16.775,41 14.559,46 37.734,62 
Διαθέσεις – Διαγραφές 0,00   0,00 0,00 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007 80.066,54 100.102,46 331.498,99 511.667,99 
      

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 203.381,84 41.725,04 15.203,74 260.310,62 

      

31/12/2008  
Οικόπεδα  
Κτίρια 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα Σύνολα 

Αξία 
κτήσης 

     

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 283.448,38 141.827,50 346.702,73 771.978,61 
Προσθήκες  0,00 0,00 7.411,18 7.411,18 
Διαθέσεις – Διαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2008 283.448,38 141.827,50 354.113,91 779.389,79 
      
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 80.066,54 100.102,46 331.498,99 511.667,99 
Αποσβέσεις χρήσης 6.399,75 14.172,44 10.957,26 31.529,45 
Διαθέσεις –Διαγραφές 0  0 0,00 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2008 86.466,29 114.274,90 342.456,25 543.197,44 
      

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου2008 196.982,09 27.552,60 11.657,66 236.192,35 

 

     

     
Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρμόσθηκαν την 1.1.2007, κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ, 

στο ιστορικό κόστος (κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις). 
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5.2 Επενδύσεις σε ακίνητα 

 
31/12/2007  Οικόπεδα   Κτίρια Σύνολα 
Αξία 
κτήσης 

    

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 347.812,97 1.035.872,12 1.383.685,09 
Προσθήκες  0,00 0,00 0,00 
Διαθέσεις  2.950,61 81.528,90 84.479,51 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007 344.862,36 954.343,22 1.299.205,58 
     
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις    
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 0,00 170.594,48 170.594,48 
Αποσβέσεις χρήσης 0,00 33.758,49 33.758,49 
Διαθέσεις  0,00 1.637,50 1.637,50 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007 0,00 202.715,47 202.715,47 
     
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 344.862,36 751.627,75 1.096.490,11 

     
31/12/2008  Οικόπεδα   Κτίρια Σύνολα 
Αξία 
κτήσης 

    

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 344.862,36 954.343,22 1.299.205,58 
Προσθήκες  0,00 0,00 0,00 
Διαθέσεις  0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2008 344.862,36 954.343,22 1.299.205,58 
     
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις    
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 0,00 202.715,47 202.715,47 
Αποσβέσεις χρήσης 0,00 32.463,94 32.463,94 
Διαθέσεις  0 0,00 0,00 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2008 0,00 235.179,41 235.179,41 
     
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008 344.862,36 719.163,81 1.064.026,17 

 
 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα οποία κατέχονται με σκοπό 

την αποκόμιση εσόδων μέσω μισθωμάτων , καθώς και την αύξηση αξίας των κεφαλαίων.  

Τα έσοδα από ενοίκια κατά την 31/12/2008, ανήλθαν σε 71.924,04€, έναντι 82.838,44€ την 

31/12/2007. 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια, αυτής της κατηγορίας, αναπροσαρμόσθηκαν  την 1.1.2007, κατά την 

πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ, στο ιστορικό κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Η 

εύλογη αξία αυτών, σύμφωνα με μελέτη ανεξάρτητου εκτιμητή ανέρχεται στο ποσό των 2.227.000€ . 

Η μελέτη βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων.  

 

Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92, όπως ισχύουν, έγινε αναπροσαρμογή ορισμένων ακινήτων 

ιδιοχρησιμοποιούμενων και επενδύσεων σε ακίνητα. Η αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως και των 

αποσβέσεων έγινε στα φορολογικά βιβλία, χωρίς να επηρεαστούν οι αντίστοιχες αξίες των ακινήτων 

στα ΔΛΠ. Το ποσό της αναπροσαρμογής € 324.380,42 επηρέασε ισόποσα την φορολογική βάση των 

ακινήτων, με συνέπεια να επηρεαστεί αντιστρόφως ανάλογα ο αναβαλόμενος φόρος κατά € 81.095,10 

με ισόποση ωφέλεια φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. 
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5.3 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία κατά την περίοδο 01.01 - 31.12.2008 αναλύονται ως εξής:  

Η απόσβεση των Λογισμικών Προγραμμάτων διενεργείται εφάπαξ ή σε 3,3 έτη.  

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   

  

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/2007 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/2008 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΕΩΣ 

31/12/2007 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

31/12/2008 

Λογισμικά Προγράμματα 160.507,87 2.515,79 163.023,66 160.506,74 2.515,60 163.022,34 1,32 
 

 

5.4 Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία  

Η εταιρεία έχει στην κατοχή της 1.337 ανώνυμες μετοχές της U-TRADE ΑΕ, η οποία δεν είναι 

εισηγμενη στο Χ.Α.Α. 

Η αξία κτήσεως των ανωτέρω μετοχών ανέρχεται σε € 39.236,68 ενώ η εύλογη αξία είναι μηδενική. 

    

5.5 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

31/12/2008 31/12/2007

ΑΝΑΒΑΛ ΦΟΡΟΛ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 35.157,25 0,00
ΑΝΑΒΑΛ ΦΟΡΟΛ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜ ΠΡΟΣ 7.532,58 3.755,30
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΑΠΑΙ 42.689,83 3.755,30
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 198,65 620,40
ΣΥΝΟΛΟ 42.888,48 4.375,70

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προέρχεται από την αναγνώριση των υποχρεώσεων για την 

αποχώρηση των εργαζόμενων οι οποίες προέκυψαν από 1.1.2007 και εφεξής. Η δαπάνη αυτή έχει 

καταχωρηθεί στα φορολογικά βιβλία, έχει αναμορφωθεί φορολογικά και η διαφορά της φορολογικής 

βάσης επί των υποχρεώσεων δημιουργεί την απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο. 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ακινήτων προέρχεται από την διαφορά φορολογικής βάσης των 

ακινήτων ως εξής α) από την αναπροσαρμογή των ακινήτων στο ιστορικό κόστος κατά την πρώτη 

εφαρμογή των ΔΠΧΠ, 1.1.2007,β) από την εφαρμογή διαφορετικών συντελεστών αποσβέσεων και γ) την 

αναπροσαρμογή τω ακινήτων στα φορολογικά βιβλία , στη χρήση 2008, σύμφωνα με το νόμο 2065/92.  

Επίσης λόγω μεταβολής των φορολογικών συντελεστών Ν.3697/08, στις επόμενες χρήσεις, η φορολογική 

απαίτηση μειώθηκε κατά 6.696,61, σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως. 
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5.6 Συμμετοχές σε Εγγυητικά Ταμεία 

 

31/12/2008 31/12/2007
ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 704.328,69 704.328,69
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 158.993,55 314.839,93
ΣΥΝΟΛΟ 863.322,24 1.019.168,62

Συμμετοχές σε Εγγυητικά Ταμεία

 
 

Η κίνηση του λογαριασμού «Επικουρικό Κεφάλαιο», έχει ως εξής: 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1/1/2008 314.839,93
Πρόσοδοι 6.587,28
Καταβολή κεφαλαίου 21.252,78
Επιστροφές κεφαλαίου 183.686,44
Υπόλοιπο 31/12/2008 158.993,55

Επικουρικό Κεφάλαιο

 

 

Στις συμμετοχές σε Εγγυητικά ταμεία  περιλαμβάνεται α) ποσόν 704.328,69€το οποίο αφορά καταβολή ως 

εγγύηση εισφορών στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.2533/1997, β) ποσόν 158.993,55€, αφορά καταβολή ως εγγύηση εισφορών στο 

Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2471/1997 και τις κατ εξουσιοδότηση του εκδιδόμενες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

5.7 Πελάτες  

Ο λογαριασμός «Πελάτες»  αναλύεται ως εξής: 

 

31/12/2008 31/12/2007
Πελάτες 1.182.890,23 4.502.947,16
με ίον: Προβλέψεις για επισφαλείς 
Πελάτες (83.961,15) (83.961,15)

1.098.929,08 4.418.986,01

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ-
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

 

Στην παρούσα περίοδο δεν σχηματίσθηκε επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις καθόσον η 

υφισταμένη κρίνεται επαρκής. 

Ανάλυση του υπολοίπου των πελατών παρατίθεται στη σημείωση 3.2.1.  
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5.8 Λοιπές Απαιτήσεις  

Ο λογαριασμός Λοιπές Απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007
Χρηματικές διευκολύνσεις Προσωπικού 0,00 750,00
Ελληνικό Δημόσιο-Προκατ.& Παρακρ.Φόροι 154.730,60 198.567,45
Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι 77.708,64 23.814,79
Προμερίσματα χρήσεως 2008 58.625,00 150.700,00
Εξοδα επόμενων χρήσεων 2.787,82 2.585,87
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 12.805,00 0,00
Προκαταβολές προμηθευτών 780,51 766,01
ΣΥΝΟΛΟ 307.437,57 377.184,12

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

 

Στην παρούσα χρήση με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η καταβολή 

μερισμάτων συνολικού ποσού € 660.000 τα οποία και καταβλήθηκαν μειωμένα κατά το πόσο των 

προμερισμάτων της χρήσεως 2007. 

Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 27/8/2008,  καταβλήθηκε προμέρισμα ποσού € 

58.625,00 για τη χρήση 2008. 

  

5.9 Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία  

Η εταιρεία στις 31/12/2008 δεν κατείχε αξιόγραφα. 

Αντίθετα στις 31/12/2007 κατείχε 2.000 μετοχές της Τράπεζας Ελλάδος , εισηγμένης στο Χ.Α.Α., αξίας 

κτήσεως €178.500 και εύλογης αξίας € 184.000. Εντός της χρήσης 2008, προέβει σε αγορές και πωλήσεις 

μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ. 

Η κίνηση του λογαριασμού στην περίοδο αναλύεται ως εξής: 

 

Εταιρεία Mετοχές Εισηγμένες 
στο ΧΑΑ

Ευλογη αξία 31/12/2007 184.000,00
Πλέον Αγορές 2008 2.691.151,43
Σύνολο 2.875.151,43
Μείον: Ευλογη αξία πωληθέντων 2008 (2.875.151,43)
Ευλογη αξία 31/12/2008 0,00  

 

Από την πώληση όλων των μετοχών προέκυψε κέρδος ως εξής: 

 

Εταιρεία
Mετοχές Εισηγμένες 

στο ΧΑΑ
ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 2.895.080,28

ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ (2.875.151,43)

Αντιλογισμός αποτίμησης εύλογης αξίας 31.12.07 (5.500,00)

Κέρδος από πώληση μετοχών 25.428,85  
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5.10 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Η ανάλυση των Ταμιακών διαθεσίμων είναι η εξής: 

31/12/2008 31/12/2007
Ταμείο 21.023,98 14.165,20
Καταθέσεις όψεως 977.980,62 1.107.635,55
Καταθέσεις προθεσμίας 4.826.853,19 4.328.287,66
ΣΥΝΟΛΟ 5.825.857,79 5.450.088,41

ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ 
ΙΣΟΔΥΜΑΜΑ

 

Οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007
Καταθέσεις Όψεως Πελατών 954.659,27 1.090.080,03
Καταθέσεις όψεως εταιρείας 23.321,35 17.555,52
ΣΥΝΟΛΟ 977.980,62 1.107.635,55

Καταθέσεις όψεως

 

 

31/12/2008 31/12/2007
Καταθέσεις προθ.  Πελατών 1.358.153,19 3.414.287,66
Καταθέσεις προθ.  εταιρείας 3.468.700,00 914.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 4.826.853,19 4.328.287,66

Καταθέσεις προθεσμίας

 

Οι παραπάνω προθεσμιακές καταθέσεις των πελατών της 31/12/2008 αφορούν προθεσμιακή κατάθεση με 

λήξη στις 2/1/2009 και επιτόκιο 4,00%.  

Οι προθεσμιακές καταθέσεις της εταιρείας της 31/12/2008 αφορούν α)προθεσμιακή κατάθεση 468.700€, 

με λήξη την 2/1/2009 και απόδοση 4%, και β)swap συνολικής αξίας 3.000.000€,  με λήξεις  εντός του 

επόμενου τριμήνου  και απόδοση  κατά μέσο όρο 5,80%.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα παραπάνω ποσά για τους σκοπούς της 

κατάστασης ταμειακών ροών. 

 

5.11 Μετοχικό κεφάλαιο 

31/12/2008 31/12/2007

Μετοχικό Κεφάλαιο 5.025.000,00 3.300.000,00

 

Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών την 31.12.2008, ανέρχεται σε 167.500 με ονομαστική 

αξία € 30,00 ανά μετοχή ήτοι σύνολο € 5.025.000,00. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς 

καταβλημένο. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 25/1/2008, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά €  

1.725.000, με κεφαλαιοποίηση  αφορολόγητου αποθεματικού πωλήσεων  χρεογράφων, με έκδοση 

57.500 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας € 30,00 ανά μετοχή.  
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5.12 Αποθεματικά εύλογης αξίας 

Αναλύονται ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΛΟΓΗΣ  ΑΞΙΑΣ  ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΑ 0,00 5.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 5.500,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ

 

Η αποτίμηση των μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. γίνεται στην εύλογη αξία και οι μεταβολές 

καταχωρούνται κατευθείαν στην καθαρή θέση. 

Το σχηματισθέν την 31/12/2007 αποθεματικό εύλογης αξίας αντιλογίσθηκε στην παρούσα χρηση 

λόγω πώλησης του συνόλου των μετοχών. 

5.13 Λοιπά αποθεματικά 

 

31/12/2008 31/12/2007
Τακτικό Αποθεματικό 493.000,00 457.000,00
Αφορολόγητα Αποθεμ.Ειδικών Διαταξ.Νόμων 550.611,65 550.611,65
Αποφορολημένο Αποθεμ.προς κεφαλαιοποίηση 0 1.725.000,00
Αποθεματικά  από απαλ/μενα της φορ/γιας έσοδα 44.670,29 44.670,29
Αποθεματικά από έσοδα φορ/θεντα κατ ειδικό τρόπο 44.649,87 44.649,87
ΣΥΝΟΛΟ 1.132.931,81 2.821.931,81

ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά καθώς και τα αποθεματικά τα προερχόμενα από απαλλασσόμενα της 

φορολογίας έσοδα ή από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο σε περίπτωση διανομής ή 

κεφαλαιοποίησης των θα φορολογηθούν με τον ισχύοντα συντελεστή κατά το χρόνο διανομής. 

 

5.14 Αποτελέσματα εις νέον 

31/12/2008 31/12/2007

Κέρδη σε νεον 502.684,25 965.836,55

 

5.15 Μεταβολές της καθαρής θέσης 

Επεξηγήσεις μεταβολών στη Καθαρή Θέση 

Οι μεταβολές της καθαρής θέσης οφείλονται  

α) στα εγκριθέντα στην χρήση μερίσματα 

β) στα κέρδη της χρήσεως μετά από φόρους 

και γ) στον αντιλογισμό του αποθεματικού εύλογης αξίας των μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. στην 

παρούσα χρήση λόγω πώλησης του συνόλου των μετοχών. 

 

5.16 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού, κόστος  και προβλέψεις αποζημίωσης 

Ο αριθμός των απασχολουμένων, καθώς και το συνολικό κόστος, αναλύονται ως εξής: 
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31/12/2008 31/12/2007

Συνολικο Κόστος απασχολησης 561.235,41 513.630,76
Απασχολούμενο προσωπικό 17 19

Εταιρεία

 

 

31/12/2008 31/12/2007
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 138.966,33 123.857,19

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Εταιρεία

 

 

Η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920. 

Λόγω του μικρού αριθμού των απασχολουμένων στην εταιρεία η διοίκηση δεν θεώρησε σκόπιμο να 

προβεί στο υπολογισμό της πρόβλεψης για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από τη υπηρεσία 

με αναλογιστική μελέτη. 

 

5.17 Προβλέψεις για κίνδυνους και έκτακτα έξοδα 

31/12/2008 31/12/2007

Λοιπες προβλεψεις 46.166,08 46.166,08

ΣΥΝΟΛΟ 46.166,08 46.166,08

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Εταιρεία

 

Η εταιρεία έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που ενδεχόμενα θα 

προκύψουν από επίδικες υποθέσεις η άλλες υποχρεώσεις προερχόμενες από την δραστηριότητα της. 

Η εταιρεία δεν σχημάτισε καμία πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2008. 

 

5.18 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκείτο δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο 

στην ίδια φορολογική αρχή.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίστηκε με τους συντελεστές οι οποίοι προβλέπεται να ισχύουν κατά 

το χρόνο τακτοποίησης των προσωρινών διαφορών.  

Ο συντελεστής 25% εφαρμόστηκε για όλες τις διαφορές με εξαίρεση τα ακίνητα όπου 

χρησιμοποιήθηκε μέσος συντελεστής 21%. 

Η ανάλυση του αναβαλλόμενου φόρου απαιτήσεων και υποχρεώσεων παρατίθεται παρακάτω: 



ΣΤ. ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Οικονομικές  Καταστάσεις χρήσεως 2008 ( 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2008) 

 
 

32 
 

31/12/2008 31/12/2007
Από αποζημίωση προσωπικού 7.532,58 3.755,30

Από αναπροσαρμογές γηπέδων και κτιρίων 35.157,25 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 42.689,83 3.755,30

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Εταιρεία

 

 

31/12/2008 31/12/2007

Από αναπροσαρμογές γηπέδων και κτιρίων 0,00 30.643,04

Από προσωρινές διαφορές τόκων 3.201,25 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.201,25 30.643,04

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Εταιρεία

 

 

5.19 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Εταιρεία 
 

31/12/2008 31/12/2007 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.967,32 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.967,32 0,00
 
 
Το παραπάνω ποσό των 7.967,32€, αφορά τις  δόσεις του φόρου της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των 

ακινήτων βάση Ν.2065/92, που διενεργήθηκε εντός του 2008 στα φορολογικά βιβλία, και οι οποίες 

πρόκειται να καταβληθούν εντός του 2010.  

 
5.20 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

31/12/2008 31/12/2007
Προμηθευτές 18.848,10 13.675,37
Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη 21.421,96 19.513,35
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 19.533,35 20.693,11
Εκκαθάριση ΧΑΑ 22.561,45 12.216,20

Δικαιώματα Χρηματιστηρίου 249,30 790,95
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 13.298,75 14.922,65
ΣΥΝΟΛΟ 95.912,91 81.811,63

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

5.21 Υποχρεώσεις προς πελάτες 

31/12/2008 31/12/2007
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών εκκαθαρ. Συναλαγων 917.306,72 1.042.183,49

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών  μη εκκαθαρ. Συναλαγων 142.179,25 146.138,52
Υποχρεώσεις προς πελάτες από προθεσμιακές καταθέσεις 1.358.153,19 3.414.287,66

ΣΥΝΟΛΟ 2.417.639,16 4.602.609,67

Υποχρεώσεις προς πελατες
Εταιρεία
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5.22 Τρέχων φόρος εισοδήματος 

Ο λογαριασμός αφορά την υποχρέωση για φόρο εισοδήματος της χρήσεως με τον εκάστοτε ισχύοντα 

συντελεστή. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, ο συντελεστής φόρου 

εισοδήματος κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2008, διαμορφώνεται σε 25%. 

31/12/2008 31/12/2007
Φόρος Εισοδήματος χρησεως 68.055,08 257.248,85
Φόρος Εισοδήματος  κεφαλαιοποιηθεντος αφορολόγητου 
αποθεματικού 0,00 575.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 68.055,08 832.248,85

ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

5.23 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η  Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές 

αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα 

κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως 

ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, 

στιγμή κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.  

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 έως 2008. 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. 

 
 

6. Αποτελέσματα 

 

6.1 Κύκλος εργασιών και λοιπά έσοδα 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι η εξής: 

 

31/12/2008 31/12/2007
Εσοδα από παροχη υπηρεσιων (προμηθειες 
συναλλαγων) 690.686,58 1.187.913,17
Έσοδα μεταβιβαστικων 76.954,62 142.295,10
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 767.641,20 1.330.208,27
Λοιπά Έσοδα 739,28 1.130,15
ΣΥΝΟΛΟ 768.380,48 1.331.338,42

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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6.2 Ανάλυση δαπανών  

Οι βασικότερες κατηγορίες δαπανών αναλύονται κατ΄ είδος ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007
Αμοιβές και Έξοδα 
Προσωπικού 561.235,41 513.630,76
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 68.361,28 83.270,39
Παροχές Τρίτων 60.178,68 69.926,29
Φόροι-Τέλη 24.530,57 22.015,00
Διάφορα Έξοδα 234.101,89 133.394,22
Αποσβέσεις 66.508,99 71.772,15
Προβλέψεις/ Απομειώσεις 15.109,14 17.074,99

Χρ.τόκοι και συναφη εξοδα 1.672,71 4.180,15
ΣΥΝΟΛΟ 1.031.698,67 915.263,95

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες εμφανίζονται (κατανέμονται) στις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007
Κόστος Υπηρεσιών 343.266,65 334.834,73
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 540.980,28 487.294,83
Χρηματοοικονομικά έξοδα 1.672,71 4.180,15
Έπενδυτικά έξοδα 64.160,90 107,10
Αποσβέσεις 66.508,99 71.772,15
Προβλέψεις 15.109,14 17.074,99
ΣΥΝΟΛΟ 1.031.698,67 915.263,95

 

 

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής: 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 31/12/2008 31/12/2007

Μισθοί και Ημερομίσθια 464.673,35 415.872,72
Εργοδοτικές Εισφορές 89.714,20 90.551,56
Λοιπές Παροχές 6.847,86 7.206,48
ΣΥΝΟΛΟ 561.235,41 513.630,76  

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού, στις 31/12/2008 ανέρχεται σε 17 άτομα ενώ στις 

31/12/2007, ανερχόταν σε 19 άτομα. 

 

Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων αναλύονται ως εξής: 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

31/12/2008 31/12/2007
Αμοιβές δικηγόρων 8.165,00 8.909,27
Αμοιβές λογιστών & ελεγκτών 28.131,60 15.589,00
Δικαιώματα μεταβιβάσεων μετ. 32.064,68 58.290,03
ΣΥΝΟΛΟ 68.361,28 82.788,30  
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Οι παροχές τρίτων αναλύονται ως εξής: 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
31/12/2008 31/12/2007

Ηλεκρικό ρεύμα - Ύδρευση 6.269,76 6.267,19
Τηλεπικοινωνίες 22.631,24 21.059,23
Ενοίκια 13.366,80 22.458,37
Ασφάλιστρα 4.050,09 4.093,72
Επισκευές & συντηρήσεις 13.704,90 15.891,89
Λοιπές Παροχές Τρίτων 155,89 155,89
ΣΥΝΟΛΟ 60.178,68 69.926,29  

 

Τα διάφορα έξοδα  αναλύονται ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007
Εξοδα Μεταφορών 10.243,92 8.459,66
Έξοδα δημοσιεύσεων 4.948,37 4.870,95
Συνδρομές - Εισφορές 89.446,95 72.974,99
Δωρεές - επιχορηγήσεις 1.015,00 110,00
Εντυπα και γραφική ύλη 6.269,51 4.544,42
Υλικά άμεσης ανάλωσης 5.078,77 5.779,21
Εξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 3.399,82 107,10
Ζημίες από πώληση χρεογράφων 60.761,08 0,00
Κοινόχρηστες δαπάνες 4.191,47 4.026,99
Διάφορα έξοδα 32.812,34 32.520,90
Φόρος υπεραξίας αναπροσαρμ.ακιν. Ν2065 15.934,66 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 234.101,89 133.394,22

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Εταιρεία

 

Οι αποσβέσεις αναλύονται ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 31.529,45 37.734,62
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα 32.463,94 33.758,49
Αποσβέσεις ασώματων παγίων 2.515,60 279,04
ΣΥΝΟΛΟ 66.508,99 71.772,15

 Εταιρεία

 

 

Οι προβλέψεις / απομειώσεις  αναλύονται ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007

Προβλέψεις αποζημείωσης προσωπικού 15.109,14 15.021,19
Πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχής 0,00 2.053,80
ΣΥΝΟΛΟ 15.109,14 17.074,99

 Εταιρεία

 

6.3 Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα 

Οι ανάλυση των Χρηματοοικονομικών εσόδων - εξόδων είναι η εξής: 

31/12/2008 31/12/2007
Πιστωτικοί Τόκοι καταθεσεων 110.325,87 88.218,86
Πιστωτικοί Τόκοι πελατων (MARGIN) 240.309,63 347.867,65
Μειον
 Έξοδα Τραπεζων 1.672,71 4.180,15
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ/ΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 348.962,79 431.906,36

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ -
ΕΞΟΔΑ 

Εταιρεία

 



ΣΤ. ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Οικονομικές  Καταστάσεις χρήσεως 2008 ( 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2008) 

 
 

36 
 

 

6.4 Επενδυτικό Αποτέλεσμα 

31/12/2008 31/12/2007
Ένοίκια κτιρίων (επενδύσεις σε ακινητα) 71.924,04 82.838,44

Κέρδη από πώληση χρεογράφων 86.189,93 0,00

Έσοδα συμμετοχών 6.587,28 5.569,68

Έσοδα χρεογράφων 1.050,00

Κέρδη από πώληση ακινήτου 0,00 31.788,87
Μειον:
Έξοδα συμμετοχών 3.399,82 107,10

Ζημίες από πώληση χρεογράφων 60.761,08 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 101.590,35 120.089,89

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

 

6.5 Δαπάνη Φόρου εισοδήματος 

Η δαπάνη για φόρο εισοδήματος αναλύεται ως εξής:  

 
 

  31/12/2008 31/12/2007 
Φόρος Εισοδήματος χρήσεως  (Κέρδη προ 
φόρων επί συντελεστή  25%) . 63.267,14 243.089,49 

Συμπληρωματικός φόρος ακινήτων 2.372,03 2.699,46 
Φόρος Εισοδήματος επί λογιστικών 
διαφορών 10.438,09 11.890,62 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου (από 
φορολ. περαίωση χρήσεων 2003-2006) 18.542,10 0,00 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος από 
αναπροσαρμογή ακινήτων στα φορολογικά 
βιβλία  -81.095,10 0,00 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος λόγω 
μεταβολής του φορολογικού συντελεστή 
στις επόμενες χρήσεις 6.696,61 0,00 

Φόρος αφορολόγητου αποθεματικού 0,00 575.000,00 

ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20.220,86 832.679,57  
 

 

Η δαπάνη φόρου εισοδήματος περιόδου ανέρχεται στις χρήσεις 2007 και 2008 σε 25% επί των 

φορολογητέων κερδών της χρήσεως. 

 

7. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους με τον 

αριθμό των μετοχών την 31.12.2008 και 31.12.2007. 
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1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007

 Κέρδη μετά από φόρους: 232.847,70 139.678,40

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €) 1,39 1,27

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών 167.500 110.000

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

 

 

8. Μερίσματα ανά μετοχή  

Το προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέρισμα προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρίας, α) από τα κέρδη χρήσεως 2008, είναι € 0,63 ανά μετοχή, ήτοι € 106.301,14.  

β) από  διανομή αφορολόγητων αποθεματικών €  639.931,81,μετά την αφαίρεση του αναλογούντος 

φόρου εισοδήματος πρόσθετο μέρισμα € 2,87 ανά μετοχή, ήτοι 479.948,60€.  

Η πρόταση διανομής τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και δεν έχει 

καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2008. 

 

Το μέρισμα της χρήσεως 2007, το οποίο ανήλθε σε 660.000€, ήτοι 6,00 € ανά μετοχή, εγκρίθηκε από 

τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 24/4/2008, και καταβλήθηκε στους 

κατόχους μετοχών της εταιρείας,  μειωμένα κατά το πόσο των προμερισμάτων της χρήσεως 2007. 

 

 
9. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ.  

Οι αμοιβές (μισθοί) και οι παροχές, που αφορούν διευθυντικά στελέχη , μέλη Δ.Σ. και συγγενείς 

αυτών, ανήλθαν την 31/12/2008 και την 31/12/2007 σε 341.100€ και 279.922€. 

Συναλλαγές μελών Δ.Σ. , διευθ. στελεχών  

Τα έσοδα από χρηματιστηριακές συναλλαγές των μελών Δ.Σ. , διευθυντικών στελεχών και συγγενών 

αυτών την 31/12/2008 και την 31/12/2007,  ανήλθαν σε 120.160€ και 39.108€ αντίστοιχα.  

 

Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών την 31.12.2008  έχουν ως 

εξής: 

31/12/2008 31/12/2007

α) Απαιτήσεις από μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη - λογ. Πελατων
1.279,97 91,80

β)Υποχρεώσεις σε μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη - λογ. Πελατών 54.240,16 87.294,91
 

Η απαίτηση της εταιρείας κατά την 31/12/2008 αφορά συνήθεις λογαριασμούς πελατών από εκτέλεση 

χρηματιστηριακών συναλλαγών. 

  

 

 



ΣΤ. ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Οικονομικές  Καταστάσεις χρήσεως 2008 ( 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2008) 

 
 

38 
 

10. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις- Δεσμεύσεις 

 

Στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών της, η Εταιρία  δεν έχει µε 31.12.2008 εκκρεμείς νομικές υποθέσεις 

για τις οποίες, τόσο η διοίκηση, όσο και o νομικός σύμβουλος της Εταιρίας, δεν αναμένουν να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην λειτουργία και στην οικονομική θέση της Εταιρίας. Ήδη η εταιρεία έχει 

σχηματίσει για την ενδεχόμενη ζημιά επαρκείς προβλέψεις οι οποίες εμφανίζονται ανωτέρω στη σημείωση 

Νο 5.17 

 

11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας ισολογισμού, που να επηρεάζουν την 

οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 

 

 

 Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2009  

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΤΟ ΜΕΛΟΣ   Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   

   

ΖΩΗ ΣΤ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜ. ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΣ 

Α.Δ.Τ. Μ 318874 Α.Δ.Τ. Ν 038025 Α.Δ.Τ. Κ 197411 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας  

«ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 
 

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.E.Π.Ε.Υ.», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 
31ης Δεκεμβρίου 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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 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 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση 
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 
είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή 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 Διοίκηση, 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 Δεκεμβρίου 2008, την 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 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 στο ότι η  εταιρεία  έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006 για τις 
επόμενες χρήσεις οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 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.  

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων 
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το 
άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόμενό  της είναι συνεπές με τις 
συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις.       
 

 
 

Αθήνα 16η Φεβρουαρίου 2009 

Η  ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

               ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 
                                                         Α.Μ. ΣΟΕΛ 14291  
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/2008 

 

Προς την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2008 

 

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι 

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 του Κ.Ν. .2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένα στη 

συνέλευση σας, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2008 (1/1/2008-31/12/2008) και 

παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 

 

Απολογισμός χρήσεως 2008 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας εξελίχθηκαν ως εξής: 

Το σύνολο του Ενεργητικού για τη χρήση 2008, διαμορφώθηκε σε 9.438 χιλιάδες ΕΥΡΩ , έναντι  12.810 

χιλιάδες ΕΥΡΩ, το 2007, παρουσιάζοντας μείωση 26,6%. 

Το σύνολο της Καθαρής θέσης για τη χρήση 2008, διαμορφώθηκε σε 6.660 χιλιάδες ΕΥΡΩ , έναντι  

7093 χιλιάδες ΕΥΡΩ, το 2007, παρουσιάζοντας μείωση 6,1%. 

Το σύνολο των  Υποχρεώσεων για τη χρήση 2008, διαμορφώθηκε σε 2.778 χιλιάδες ΕΥΡΩ , έναντι  

5.717 χιλιάδες ΕΥΡΩ, το 2007, παρουσιάζοντας μείωση 51,4%. 

 

Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 767,7 χιλιάδες ΕΥΡΩ από 1.330,2 χιλιάδες ΕΥΡΩ το 2007, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 42,29%. 

Τα Μικτά Αποτελέσματα (Μικτό Κέρδος) μειώθηκαν κατά 57,37% από 995,3 χιλιάδες ΕΥΡΩ το 2007 

σε 424,3 χιλιάδες ΕΥΡΩ το 2008. 

Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε 540.9 χιλιάδες ΕΥΡΩ από 487,2 χιλιάδες ΕΥΡΩ το 2007 παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 11%. 

Τα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν για το 2008 σε ζημίες 130,9 χιλιάδες ΕΥΡΩ έναντι κερδών 492,1 

χιλιάδων ΕΥΡΩ το 2007, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 126,6%. 

Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 253,0 χιλιάδες ΕΥΡΩ έναντι 972,3 χιλιάδων ΕΥΡΩ το 2007, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 73,9%.  

Τα Κέρδη μετά τους Φόρους διαμορφώθηκαν σε 232,8 χιλιάδες ΕΥΡΩ έναντι 139,6 χιλιάδων ΕΥΡΩ το 

2007 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 66,7%. 

Συνοπτικά τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρίας κατά τις χρήσεις 2008 και 2007, αποτυπώνονται 

μέσω των Δεικτών Αποδοτικότητας ως ακολούθως: 
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(% επί του Κύκλου εργασιών) 

 

1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007 

Περιθώριο Mικτού Κέρδους 55,2% 74,8% 

Περιθώριο EBITDA -15,1% 38,3% 

Περιθώριο Κερδών προ φόρων 32,9% 73,1% 

Περιθώριο Κερδών μετά από 

φόρους 30,3% 10,5% 

 

Οι ανωτέρω μεταβολές στα αποτελέσματα και τους δείκτες της χρήσεως 2008 σε σχέση με τα αντίστοιχα 

της περσινής χρήσεως 2007 οφείλονται κυρίως στην πτώση  του κύκλου εργασιών, η οποία με τη σειρά 

της οφείλεται στην πτώση του τζίρου στο Χ.Α.Α.. 

Οι ανωτέρω δείκτες αποδοτικότητας επιδεινώθηκαν ιδιαίτερα στο τελευταίο τρίμηνο λόγω της επελθούσας 

παγκόσμιας οικονομικής χρήσης.   

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη χρήση 2008 

Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Η εταιρεία (όπως και όλες οι Α.Ε.Π.Ε.Υ.) από την 1η Ιανουαρίου 2008 και εφεξής υποχρεούται, βάσει των 

διατάξεων του Ν.3606 (ΦΕΚ/195/17.8.2007) οι  Α.Ε.Π.Ε.Υ.  να συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι οικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση έχουν προετοιμαστεί βάσει των 

ΔΠΧΠ που ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου 2008. 

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις  του ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης», η εταιρεία εφάρμοσε τα ΔΠΧΠ που ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 

2008, στα οικονομικά στοιχεία από 1 Ιανουαρίου 2007. Οι αρχές που εφαρμόστηκαν σχετικά με τα 

χρηματοοικονομικά μέσα, για το 2007 και 2008, παρουσιάζονται στις σημειώσεις επί των οικονομικών 

καταστάσεων. 

Οι Ελληνικές Γενικές Λογιστικές Αρχές (ΕΓΛΑ) διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα ΔΠΧΠ. Κατά την 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων  σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, αναμορφώθηκαν διάφορα ποσά που 

είχαν δημοσιευθεί σε Ισολογισμούς που είχαν συνταχθεί με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα.  

Συμφωνίες και περιγραφή της επίδρασης της μετάβασης από τα ΕΛΠ, σε ΔΠΧΠ στα Ίδια Κεφάλαια και στα 

Αποτελέσματα της Εταιρείας παρέχονται αναλυτικά στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. 

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι από την εφαρμογή των ΔΠΧΠ προέκυψαν οι εξής προσαρμογές στα Ίδια 

Κεφάλαια: 

 1/1/2007 31/12/2007
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Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Δημοσιευμένου Ισολογισμού (ΕΛΠ) 6.905.901,79 6.946.320,61

   

Σύνολο αναμορφώσεων καθαρής θέσης  512.188,17 146.947,75

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  με βάση τα ΔΠΧΠ 7.418.089,96 7.093.268,36

 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 25/1/2008, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 

€  1.725.000, με κεφαλαιοποίηση  αφορολόγητου αποθεματικού πωλήσεων  χρεογράφων, με έκδοση 

57.500 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας € 30,00 ανά μετοχή.  

Καταβολή μερίσματος χρήσεως 2007 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24/04/2008 αποφάσισε τη 

διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 660.000, το οποίο καταβλήθηκε στους κατόχους μετοχών της 

εταιρείας,  μειωμένα κατά το πόσο των προμερισμάτων της χρήσεως 2007. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 27/8/2008 κατεβλήθη προμέρισμα έναντι των κερδών 

χρήσεως 2008, ποσού € 58.625. 

Προοπτικές και αναμενόμενη εξέλιξη, κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το 2009 

Προοπτικές και αναμενόμενη εξέλιξη 

Η ικανοποιητική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών καθώς και της κερδοφορίας της Εταιρείας κατά την 

προηγούμενη χρήση, η οποία συνεχίστηκε και κατά τη χρήση 2008, δίνει την προσδοκία στην Διοίκηση να 

αισιοδοξεί ότι, παρά τις διαφαινόμενες δυσκολίες που παρουσιάζονται στην χρηματιστηριακή αγορά,  και της 

αβεβαιότητας σε πολλά πεδία της οικονομίας (παγκόσμια οικονομική χρήση), τα οικονομικά μεγέθη και κατά 

την επόμενη χρήση θα είναι ικανοποιητικά. 

Εκτιμάται ότι το 2009, θα είναι μια κρίσιμη περίοδος , στην οποία η εταιρεία θα πρέπει να παραμείνει στην 

αγορά χωρίς απώλειες, ελπίζοντας στη βελτίωση των συνθηκών το 2010. 

 

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της  έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα 

μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις δημοσιοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavrentakis.gr. 

 

Παρακαλούνται οι κύριο μέτοχοι να εγκρίνουν τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 

2008, που έχουν συνταχθεί  σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. 

 

 

Αθήνα,  13 Φεβρουαρίου 2009 

http://www.lavrentakis.gr/
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                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & 

                                                          ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

                                                             ΖΩΗ ΣΤ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ 
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	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	1. Γενικές πληροφορίες
	2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
	2.1. Βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
	2.2  Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις
	2.3 Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
	2.4. Επίδραση νεοεκδοθέντων λογιστικών προτύπων και διερμηνιών
	2.5. Στοιχεία Ενεργητικού
	2.6. Στοιχεία καθαρής θέσης και υποχρεώσεων
	2.7 Αναγνώριση εσόδων
	2.8 Διανομή μερισμάτων
	2.9 Μισθώσεις
	2.10. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών

	3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
	3.1.  Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων 
	3.2.  Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
	3.3  Προσδιορισμός των εύλογων αξιών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων
	3.4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως

	4.  Εξηγήσεις στη μετάβαση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
	5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
	5.1 Ενσώματα πάγια
	5.2 Επενδύσεις σε ακίνητα
	5.4 Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
	5.5 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
	5.6 Συμμετοχές σε Εγγυητικά Ταμεία
	5.7 Πελάτες 
	5.8 Λοιπές Απαιτήσεις 
	5.9 Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 
	5.10 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
	5.11 Μετοχικό κεφάλαιο
	5.12 Αποθεματικά εύλογης αξίας
	5.13 Λοιπά αποθεματικά
	5.14 Αποτελέσματα εις νέον
	5.15 Μεταβολές της καθαρής θέσης
	5.16 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού, κόστος  και προβλέψεις αποζημίωσης
	5.17 Προβλέψεις για κίνδυνους και έκτακτα έξοδα
	5.18 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
	5.19 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
	5.20 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
	5.21 Υποχρεώσεις προς πελάτες
	5.22 Τρέχων φόρος εισοδήματος
	5.23 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

	6. Αποτελέσματα
	6.1 Κύκλος εργασιών και λοιπά έσοδα
	6.2 Ανάλυση δαπανών 
	6.3 Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα
	6.4 Επενδυτικό Αποτέλεσμα
	6.5 Δαπάνη Φόρου εισοδήματος

	7. Κέρδη ανά μετοχή
	8. Μερίσματα ανά μετοχή 
	9. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
	10. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις- Δεσμεύσεις
	11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

