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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της
“ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τον συνημμένο συνοπτικό ισολογισμό της “ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2008, τη σχετική συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που
συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη είναι η
έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος της εργασίας επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης
που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η
επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά
και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι
ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα
να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψη μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου.
Συμπέρασμα Επισκόπησης
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψη μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η
συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Kωνσταντίνος Π. Βενέτης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12891
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Σημ.

30/06/08

31/12/07

5.1.

295.261
24.622
984.000
625.181
1.929.064

298.554
40.211
3.565.671
807.610
4.712.046

6.297.741

7.505.413

1.560.310
6.122.599
13.980.650

1.927.015
5.068.487
14.500.915

15.909.714

19.212.961

7.200.000
3.197.518
814.950
11.212.468

7.200.000
5.095.209
990.346
13.285.555

103.889
328.345
432.233

98.163
1.016.961
1.115.124

4.176.285
88.728
4.265.013

4.654.330
157.952
4.812.282

4.697.247

5.927.406

15.909.714

19.212.961

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων

5.6.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

5.7.

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

5.8.
5.9.

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

5.10.
5.11.

5.12.
5.13.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1/1 30/06/2008

1/1 30/06/2007

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

5.14.
5.15.

541.140
-502.955
38.185

933.829
-532.266
401.563

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

5.16.
5.17.
5.18.

21.072
-140.427
-10.548

19.528
-125.840
0

(91.718)

295.251

781.190
-385.188

808.789
-5.235

304.284

1.098.806

40.805

-139.393

345.089

959.412

0,1438

0,3998

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

5.20.
5.19.

Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

5.21.

Κέρδος μετά από φόρους
Κέρδος μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Eυρώ)

5.22.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Μιχαήλ Καραμανώφ
Α.Δ.T. Ξ 105915

Μάριος Καραμανώφ
Α.Δ.Τ. Π 015752

Νικόλαος Παναγιωτακόπουλος
Α.Δ.Τ. AE 030045
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 30/06/2007
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1/1-30/06/07
Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2006
Κέρδη από αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθαρά από φόρους
Συνολικό αναγνωριζόμενο Κέρδος/(Ζημιά)
περιόδου
Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2007

7.200.000
-

3.209.163
-

915.390
959.412
-400.000

11.324.553
959.412
-400.000

-

519.612

-

0

519.612

559.412

7.200.000

3.728.775

1.474.803

12.403.578

519.612
1.079.025

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 30/06/2008
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1/1-30/06/08
Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2007
Ζημιά από αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθαρά από φόρους
Συνολικό αναγνωριζόμενο Κέρδος/(Ζημιά)
περιόδου
Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2008

7.200.000
-

5.095.209
-

990.346
345.089
-520.485

13.285.555
345.089
-520.485

-

-1.897.691

-

-1.897.691

0

-1.897.691

-175.396

-2.073.087

7.200.000

3.197.518

814.950

11.212.468
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1 30/06/08

1/130/06/07

3.708.983
-2.202.569
-24.494

2.035.664
-1.410.303
-27.850

1.481.921

597.511

-24.528
0
117.204

-8.045
12.924
114.948

92.676

119.827

-520.485

-400.000

-520.485

-400.000

1.054.111

317.338

5.068.487

4.668.376

6.122.599

4.985.714

Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης
Πληρωμές φόρων
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Εταιρεία «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής ως «η Εταιρεία»)
παρουσιάζει τις Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις, μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, για την περίοδο 01.01.08 - 30.06.08.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ 36/28.01.1991), έχει συσταθεί σύμφωνα με την άδεια συστάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/62/412-1990 έχει αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 23571/06/Β/91/13 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3606/2007.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, www.karamanofaxe.gr
Οι μέτοχοι της Εταιρείας με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους έχουν ως ακολούθως:
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ
ΑΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜ/XΗΣ
36,66%
17,42%
32,16%
0,75%
1,50%
11,50%
100%

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της
διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
Η Εταιρεία κατά την περίοδο για την οποία παρουσιάζει τις Οικονομικές της καταστάσεις απασχόλησε τις περιόδους 1/1 – 30/06/08 και 1/1 –
30/06/07, κατά μέσα όρο είκοσι ένα (21) άτομα.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€). Όλα τα ποσά εμφανίζονται με στρογγυλοποίηση, εκτός και αν αναφέρεται κάπου
διαφορετικά.
Σύμφωνα με την απόφαση 19/471/16.5.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3606/2007, η εταιρεία
δύναται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες


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.

Β) Παρεπόμενες υπηρεσίες


Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών
θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.



Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία
μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.



Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με
συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2008 (ημερομηνία μετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2007) που καλύπτουν
περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2008, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με
την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας
(going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας
Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»),
περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΔΛΠ») και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από
την IASB.
Η IASB έχει εκδώσει μια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Η Εταιρεία εφαρμόζει το IFRS Stable
Platform 2005 από τη 1η Ιανουαρίου 2007 το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρότυπα:
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Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.

1
2
7
8
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30

Δ.Λ.Π. 31
Δ.Λ.Π. 32
Δ.Λ.Π. 33
Δ.Λ.Π. 34
Δ.Λ.Π. 36
Δ.Λ.Π. 37
Δ.Λ.Π. 38
Δ.Λ.Π. 39
Δ.Λ.Π. 40
Δ.Λ.Π. 41
Δ.Π.Χ.Π. 1
Δ.Π.Χ.Π. 2
Δ.Π.Χ.Π. 3
Δ.Π.Χ.Π. 4
Δ.Π.Χ.Π. 5
Δ.Π.Χ.Π. 6
Δ.Π.Χ.Π. 7

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Αποθέματα
Καταστάσεις ταμειακών ροών
Καθαρό Κέρδος ή Ζημιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και μεταβολές στις Λογιστικές Μεθόδους
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Κατασκευαστικά συμβόλαια
Φόροι εισοδήματος
Πληροφόρηση κατά τομέα
Ενσώματα Πάγια
Μισθώσεις
Έσοδα
Παροχές σε εργαζομένους
Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης
Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος
Κόστος δανεισμού
Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων αποχώρησης προσωπικού
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές
Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρείες
Οι οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες
Γνωστοποιήσεις με τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των ομοίων χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων
Χρηματοοικονομική παρουσίαση των δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες
Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση
Κέρδη ανά μετοχή
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού
Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις
Άυλα στοιχεία του ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Γεωργία
Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.
Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης
Ενοποίηση επιχειρήσεων
Ασφαλιστικά συμβόλαια
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες
Έρευνα και αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων
Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών
αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας έχουν επισημανθεί
όπου κρίνεται κατάλληλα.
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά θα εφαρμόζει η
εταιρεία είναι οι ακόλουθες:
3.1.
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους, μειωμένες με τις συσσωρευμένες
αποσβέσεις και τις τυχόν απαξιώσεις τους. Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την
απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την
έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του πάγιου στοιχείου
και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν
πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως
εξής:
Κτίρια
20 έτη
Μεταφορικά μέσα
7 έτη
Έπιπλα, σκεύη, μηχανές γραφείου
5 έτη
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
3 έτη
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
5 έτη
Λοιπά Πάγια
5 έτη
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι
λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως
έξοδο στα αποτελέσματα.
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Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
3.2.
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στο σύνολό τους άδειες λογισμικού (software). Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως
μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία
υπολογίζεται έως 5 έτη.
3.3.
Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και
όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι
το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του
ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών)
είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής
στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης
του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να
εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής
του.
3.4.
Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον
οποίο αποκτήθηκαν.
3.6.1.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
o
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα,
εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή
δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από
αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα).
o
Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με αναγνώριση
των μεταβολών στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αποτιμώνται στην εύλογη αξία και τα/οι τυχόν
κέρδη ή ζημιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης.
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων που κατέχει η εταιρεία περιλαμβάνονται στα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ισολογισμού, στο κονδύλι «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» και «Χρηματοοικονομικά
στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων».
Τα ταμειακά ισοδύναμα, αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και
είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές την αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους
και καταθέσεις προθεσμίας.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αφορά το εμπορικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και περιλαμβάνει
μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες αποκτήθηκαν με σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον. Η εύλογη αξία
των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές (π.χ. μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια),
προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών
στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που
στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
3.6.2.
Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν
διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται:

Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Το ποσό των προκαταβολών για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται
αυτές να καλυφθούν με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά με στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή
άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών.

Το ποσό των προπληρωθέντων εξόδων που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση μετρητών ή άλλων
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού.

Απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις.

Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος,

Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών
πάγιων στοιχείων.
Τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις με τακτή λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, ενώ τα
Δάνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιμώνται στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίμηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
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Τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ισολογισμού, στο κονδύλι
«Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» και «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις».
3.6.3.
Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα
οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.
Οι επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα
προκύπτοντα κατά την αποτίμηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Η εταιρεία δεν κατέχει και δεν περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρηματοοικονομικά μέσα αυτής της κατηγορίας.
3.6.4.
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν
μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους
συναλλαγής.
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές
καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά να διαγραφούν, να πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως
απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημίες
απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. Ειδικά, η αποτίμηση των συμμετοχικών
τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα αποτιμώνται στο κόστος.
Τα Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του ισολογισμού, στο
κονδύλι «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση» και αφορούν συμμετοχικούς τίτλους που κατέχει η εταιρεία. Η εύλογη
αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές (π.χ. μετοχές), προσδιορίζεται από τις
δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν
διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα
της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
3.5.
Μετοχικό κεφάλαιο
Έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση
του προϊόντος της έκδοσης.
3.6.
Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους
φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί
ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των
αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην
οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που
σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που
αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις
διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενοι στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα
φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της
λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η
οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να
εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς
συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση
αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει
κατά την επόμενη της ημερομηνίας έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την
χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και
συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών
εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν
τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης
περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα η σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του
σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.
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3.7.
Παροχές στο προσωπικό
3.7.1.
Βραχυπρόθεσμες παροχές:
Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζομένους περιλαμβάνουν:

Ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων

Βραχύχρονες αποζημιώμενες απουσίες, όπως ετήσια άδεια με αποδοχές και άδεια ασθενείας με αποδοχές, όταν οι απουσίες
αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες, μετά το τέλος της χρήσεως στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική
υπηρεσία.

Διανομή κερδών και έκτακτες παροχές πληρωτέες μέσα σε 12 μήνες μετά τη λήξη της χρήσεως, μέσα στην οποία οι εργαζόμενοι
παρέχουν σχετική υπηρεσία.

Μη νομισματικές παροχές (όπως ιατρική περίθαλψη, κατοικία, αυτοκίνητα και δωρεάν ή επιδοτούμενα αγαθά ή υπηρεσίες) για τους
τωρινούς εργαζομένους.
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος
αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το
ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού
της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.
3.7.2.
Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσης
Οι παροχές αυτές δημιουργούνται, όταν μια επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα είτε:

Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την κανονική ημερομηνία αποχώρησης.

Να χορηγήσει παροχές λήξεως της εργασιακής σχέσεως ως ένα αποτέλεσμα μιας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει εκούσια
απόλυση.
Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η επιχείρηση δεσμεύεται να τις χορηγήσει. Όταν οι
παροχές αυτές λήγουν πέραν των 12 μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού πρέπει να προεξοφλούνται. Στην περίπτωση μιας
προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να
βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν την προσφορά.
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού, τότε αυτές
προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. Στην περίπτωση τερματισμού
απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται
λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση.
Με βάση τις νέες λογιστικές αρχές η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την
καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν
αναλογιστικής μελέτης. Συγκεκριμένα, σχετική μελέτη αφορούσε στη διερεύνηση και υπολογισμό των αναλογιστικών μεγεθών που
απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον
ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων κάθε επιχείρησης.
Η βασική ημερομηνία που χρησιμοποιήθηκε ως ημερομηνία αναλογιστικής αποτίμησης των διαφόρων μεγεθών είναι η 30/06/08.
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης
πληθωρισμού
Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση του ΑΕΠ
Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση του
μισθολογίου που λαμβάνεται υπόψη για την
αποζημίωση του Ν.2112
Προεξοφλητικό Επιτόκιο

Απόδοση Επενδύσεων

2% βάσει του στόχου της στρατηγικής της Λισσαβόνας (2000)
3% (σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης του υπουργείου οικονομικών με τις
οικονομίες των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής ζώνης)
6 % = Πληθωρισμός + 4 %

4,4 % κατά την 31/12/2006
5,0 % κατά την 30/06/2007
5,0 % κατά την 31/12/2007
5,5 % κατά την 30/06/2008
Θα ισούται σε κάθε περίπτωση με το προεξοφλητικό επιτόκιο

Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του
Ν.2112/20

Μηδέν (0)

Ύψος αποζημίωσης

Η εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων του 2112/20 χωρίς να ληφθεί υπόψη
το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών στους μισθωτούς.

Γενική αρχή υπολογισμού των αναλογιστικών
μεγεθών

Την αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το
πλαίσιο των ΔΛΠ (βλ. ΔΛΠ 1. § 23)

Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Προβεβλημένης Πιστούμενης Μονάδος
(Projected Unit Credit Method) (βλ. ΔΛΠ 19)

3.8.
Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων,
είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με
αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν
την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων - οι οποίοι ενσωματώνουν
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οικονομικά οφέλη - είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται
εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
3.9.
Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, περιλαμβανομένης και της εύλογης αξίας των μη νομισματικών επιχορηγήσεων, δεν πρέπει να καταχωρούνται
μέχρις ότου υπάρξει εύλογη βεβαιότητα ότι: (α) η επιχείρηση θα συμμορφωθεί με τους όρους που τις διέπουν, και (β) οι επιχορηγήσεις θα
εισπραχθούν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των μη νομισματικών κρατικών επιχορηγήσεων σε
εύλογη αξία, εμφανίζονται στον ισολογισμό ως αναβαλλόμενο έσοδο.
3.10.
Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή φόρος συναλλαγών επί
χρηματιστηριακών πράξεων, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το έσοδο που προκύπτει από την εκ μέρους τρίτων χρήση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που δίδουν τόκους ή
μερίσματα, όταν:
(α) πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη σύμβαση θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και,
(β) το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
3.11.
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο κατέχοντας άμεσα ή έμμεσα πάνω από το 50% του
μετοχικού τους κεφαλαίου ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους. Επίσης ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα
μέλη της διοικήσεως της εταιρείας, συγγενικά με αυτά πρόσωπα 1ου βαθμού, καθώς και εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή εταιρείες στις
οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
Όλες οι συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών διενεργούνται με τους ίδιους οικονομικούς όρους, που
διενεργούνται παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη κατά την ίδια χρονική στιγμή.
3.12.
Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3.13.
Μετατροπή ξένου νομίσματος
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασής τους.
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των
συναλλαγών.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της
περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την
ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται
στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
3.14.
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων
των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες.
Η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικές με το μέλλον. Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιμήσεις, εξ ορισμού, σπάνια θα
ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες
αφορούν φόρο εισοδήματος.
Απαιτείται κρίση από την εταιρεία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και
υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς
αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.
3.15.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα
Τροποποίηση του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων»
Λόγω της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7 προέκυψαν κάποιες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων». Συγκεκριμένα
προστέθηκαν στο εν λόγω ΔΛΠ κάποιες απαιτήσεις που αφορούν στις γνωστοποιήσεις πληροφοριών μιας επιχείρησης. Η Εταιρεία πλέον
δημοσιεύει στοιχεία που αφορούν σκοπούς διαχείρισης των κεφαλαίων τις διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθεί.
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3.16.

Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ
και δεν έχουν υιοθετηθεί.
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερμηνείες για τα υπάρχοντα πρότυπα έχουν δημοσιευθεί, τα οποία
όμως δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες η Εταιρεία δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει:
Πρότυπα ή
Διερμηνείες
ΕΔΔΠΧΠ 13
ΕΔΔΠΧΠ 14
ΔΛΠ 23
ΔΠΧΠ 8
ΔΛΠ 1

Περιγραφή
Προγράμματα Πιστότητας Πελατών
ΔΛΠ 19 – Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η
Αλληλεπίδρασή τους
Κόστος Δανεισμού (Αναθεωρημένο 2007)
Τομείς δραστηριοτήτων
Παρουσίαση Των Οικονομικών Καταστάσεων (Αναθεωρημένο
2007)

Έναρξη ισχύος από την χρήση
που ξεκινά την ή μετά την:
01.07.2008
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009

Συνοπτικά οι ανωτέρω διερμηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα:
ΕΔΔΠΧΠ 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών
Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης
αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτης μπορεί να εξαγοράσει στο
μέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή προϊόντων / υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά δύνανται να εφαρμόζονται από την
επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο μέρος. Η ΕΔΔΠΧΠ 13 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα award credits προγραμμάτων πιστότητας πελατών που
μία επιχείρηση μπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως μέρος μίας συναλλαγής πώλησης. Η IFRIC 13 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά για
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008. Η αναδρομική εφαρμογή της Διερμηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρμογή της
ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της
επιχείρησης.
ΕΔΔΠΧΠ 14: ΔΛΠ 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η
Αλληλεπίδρασή τους
Η ΕΔΔΠΧΠ 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηματοδότησης (οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόμους
και κανονισμούς) και της μέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισμένων παροχών Το θέμα μελέτης της ΕΔΔΠΧΠ 14 σχετίζεται μόνο με
περιορισμένες περιπτώσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασμα» ή
υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης. Μεταξύ άλλων θεμάτων, ασχολείται ειδικά με την έννοια «διαθέσιμο» που
χρησιμοποιείται στο ΔΛΠ 19. Γενικά, η Διερμηνεία επεξηγεί ότι ένα οικονομικό όφελος είναι διαθέσιμο εάν η επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο
δικαίωμα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την διάρκεια ή κατά τον διακανονισμό του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η αναγνώριση
του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονομικά οφέλη είναι άμεσα αναγνωρίσιμα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ή από το πώς
προτίθεται να χρησιμοποιήσει το τυχόν πλεόνασμα. Η Διερμηνεία επιπλέον ασχολείται με τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης για τις
ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η ΕΔΔΠΧΠ 14 εφαρμόζεται
για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Ως εξαίρεση, η ΕΔΔΠΧΠ 14 δεν απαιτεί πλήρη αναδρομική εφαρμογή. Η
εφαρμογή απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου για την οποία η Διερμηνεία έχει εφαρμογή.
ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού (αναθεωρημένο 2007)
Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισμού που αφορά σε απόκτηση,
κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό
διάστημα προκειμένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη
δανεισμού σαν μέρος του κόστους του παγίου.Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού που
σχετίζονται με πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε μεγάλες ποσότητες
συστηματικά ακόμη και αν χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Το
αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται για κόστη δανεισμού σχετιζόμενα με πάγια περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και η
ημερομηνία έναρξης ισχύος του είναι την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Νωρίτερη εφαρμογή του επιτρέπεται.
ΔΠΧΠ 8 «Τομείς δραστηριοτήτων»
Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και
παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Το ΔΠΧΠ 8 «Τομείς Δραστηριοτήτων», θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 14 «Οικονομικές
Πληροφορίες κατά Τομέα». Παρά το γεγονός ότι η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία αναγνωρίζει
τους λειτουργικούς της τομείς για τον σκοπό της παροχής πληροφόρησης, η Εταιρεία με την εφαρμογή του νέου προτύπου θα παρουσιάζει τα
αποτελέσματα του εκάστοτε τομέα με βάση τα στοιχεία που έχει και χρησιμοποιεί η Διοίκηση για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης. Οι κυριότερες
αλλαγές συνοψίζονται στα εξής:

Τα αποτελέσματα κάθε τομέα θα βασίζονται στα λειτουργικά αποτελέσματα κάθε ξεχωριστού τομέα πληροφόρησης. Στα αποτελέσματα
των λειτουργικών τομέων δεν θα περιλαμβάνονται, το χρηματοοικονομικό κόστος και τα χρηματοοικονομικά έσοδα, περιλαμβανομένων
των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, καθώς και τα αποτελέσματα από φόρους και από
διακοπείσες δραστηριότητες.

Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας για σκοπούς διοικητικών αποφάσεων που αφορούν στην κατανομή των πόρων στους λειτουργικούς
της τομείς αλλά και για τον σκοπό της μέτρησης της αποδοτικότητας των τομέων, δεν θα λαμβάνει υπόψη τα έξοδα που αφορούν στις
παροχές προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία ούτε και το κόστος που προκύπτει από τον διακανονισμό των συναλλαγών
που βασίζονται σε συμμετοχικούς τίτλους.
ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των μεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από
συναλλαγές με τους μετόχους με την ιδιότητά τους ως μέτοχοι (π.χ. μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της καθαρής
θέσης (π.χ. αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων. Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, μέτρησης ή
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γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 1
είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή και στο ΔΛΠ
8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του ΔΛΠ 1
εφαρμόζονται αναδρομικά (ΔΛΠ 8.19 (β)). Νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές
σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.
Επιδράσεις από την μελλοντική εφαρμογή των ανωτέρω προτύπων ή διερμηνειών
Με βάση την υπάρχουσα δομή της Εταιρείας και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα.
Η επίδραση από την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 23 δεν έχει ακόμα προσδιορισθεί. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω το αναθεωρημένο
ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή
παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει την επιμέτρηση των παγίων που είναι εσωτερικώς δημιουργούμενα στα
πλαίσια της διαδικασίας έρευνας και ανάπτυξης της Εταιρείας. Η μέχρι τώρα εφαρμοζόμενη πολιτική αφορούσε στην άμεση επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων χρήσης με το σύνολο των χρηματοοικονομικών εξόδων. Η αλλαγή στον τρόπο της λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης των
εξόδων αυτών θα επηρεάσει κατά βάση την χρονική στιγμή της αναγνώρισης του εξόδου όπως και τον τρόπο παρουσίασης του εξόδου αυτού
(χρηματοοικονομικό κόστος έναντι αποσβέσεων).
Η Εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα από την υποχρεωτική ημερομηνία έναρξης
εφαρμογής τους.
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
4.1.
Υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται με ευθύνη κατά περίπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Λογιστηρίου. Η διαχείριση κινδύνων
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις
για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων ήτοι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος
αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο λειτουργικός κίνδυνος, οι οποίοι αποτελούν και τους σημαντικότερους για την Εταιρεία, κινδύνους.
Η διαδικασία που κατά κανόνα ακολουθείται είναι η εξής:

Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας.

Επιλογή των κατάλληλων ενεργειών για τη μείωση/αντιστάθμιση και αντιμετώπιση των κινδύνων

Εκτέλεση/εφαρμογή, των ενεργειών μείωσης/αντιστάθμισης και αντιμετώπισης των κινδύνων και

Συστηματική παρακολούθηση και επαναξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, διαδικασιών
και ρυθμίσεων που εφαρμόζει η Εταιρεία σχετικά με τη Διαχείριση Κινδύνων.
Η ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων γίνεται καθημερινά από τη Διοίκηση της εταιρείας, σύμφωνα με τη ροή των εργασιών της Εταιρείας και
τη σχετική ενημέρωση που λαμβάνει από τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας. Η ποσοτική αξιολόγηση διενεργείται σε χρονική βάση και από
συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρείας, ανάλογα με τον είδος του κινδύνου.
Η επιλογή των κατάλληλων ενεργειών μείωσης/αντιστάθμισης και αντιμετώπισης των κινδύνων γίνεται από τη Διοίκηση, σε συνεργασία με
συγκεκριμένα στελέχη όπου ανάλογα με το είδος του κινδύνου τα στελέχη αυτά αναλαμβάνουν συνήθως και την εκτέλεση των ενεργειών
αυτών.
Συστηματική παρακολούθηση και επαναξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, διαδικασιών και
ρυθμίσεων που εφαρμόζει η Εταιρεία σχετικά με τη Διαχείριση Κινδύνων, η οποία γίνεται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, από τον Εσωτερικό
Ελεγκτή της Εταιρείας, ο οποίος συντάσσει και τις σχετικές εκθέσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
4.2.
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται κυρίως στους εξής κινδύνους:

πιστωτικός κίνδυνος, o οποίος εστιάζεται κυρίως στον κίνδυνο ζημιάς σε περίπτωση που οι πελάτες της Εταιρείας αθετήσουν τις
υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία έναντι επενδυτικών υπηρεσιών της Εταιρείας.

κίνδυνος αγοράς, ο οποίος εστιάζεται κυρίως στον κίνδυνο που εκτίθεται η Εταιρεία λόγω διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς
(συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές επιτοκίων, τιμές χρηματοπιστωτικών μέσων Εταιρείας και πελατών).

κίνδυνος ρευστότητας, ο οποίος εστιάζεται κυρίως στον κίνδυνο που εκτίθεται η Εταιρεία να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις
ταμειακές υποχρεώσεις της έναντι των προμηθευτών/πιστωτών της.

λειτουργικός κίνδυνος o οποίος εστιάζεται κυρίως στους εξής κινδύνους:
κίνδυνος εσωτερικής απάτης: Κίνδυνος ζημιών από πράξεις που διαπράττονται με πρόθεση καταδολίευσης,
υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων ή καταστρατήγησης κανονιστικών ή νομοθετικών διατάξεων ή πολιτικών της
επιχείρησης, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που σχετίζονται με πρακτικές αντίθετες με τους κανόνες περί πολιτιστικής
πολυμορφίας / διακριτικής μεταχείρισης, στις οποίες εμπλέκεται τουλάχιστον ένα μέλος της Εταιρείας.
κίνδυνος εξωτερικής απάτης: Κίνδυνος ζημιών από πράξεις που διαπράττονται από τρίτο με πρόθεση καταδολίευσης,
υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων ή καταστρατήγησης της νομοθεσίας.
θέματα ασφάλειας εργατικού δυναμικού και εργασιακών πρακτικών: Κίνδυνος ζημιών από πράξεις αντίθετες με
την εργατική νομοθεσία και τα νομοθεσία και τις συμβάσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια, από πληρωμές
αποζημιώσεων για σωματική βλάβη ή από πρακτικές αντίθετες με τους κανόνες περί κανονιστικής πολυμορφίας /
διακριτικής μεταχείρισης.
πελάτες, προϊόντα και επιχειρηματικές πρακτικές: Κίνδυνος ζημιών από ακούσια ή εξ αμελείας παράληψη
εκπλήρωσης επαγγελματικής υποχρέωσης έναντι πελάτη (περιλαμβανομένων των απαιτήσεων εμπιστοσύνης και
εντιμότητας), ή από τη φύση ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
βλάβη σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία: Κίνδυνος ζημιών από απώλεια ή βλάβη ενσώματων περιουσιακών
στοιχείων λόγω φυσικών καταστροφών ή άλλων γεγονότων
διακοπή δραστηριότητας και δυσλειτουργία συστημάτων: Κίνδυνος ζημιών από διακοπή επιχειρηματικής
δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστημάτων.
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4.3.
Πιστωτικός κίνδυνος
Στα πλαίσια διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου η Εταιρεία με ευθύνη του Λογιστηρίου και σε συνεργασία είτε με το Ταμείο είτε με
ανεξάρτητη Εταιρεία συμβούλων διενεργεί τα εξής

προβαίνει σε εκτίμηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με το
νόμο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις απαιτήσεις της Εταιρείας

προβαίνει στο χαρακτηρισμό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγμάτων σε επισφαλείς απαιτήσεις

εφαρμόζει την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των ανοιγμάτων και της προσαρμογής της αξίας
και των προβλέψεων αυτών

προσδιορίζει τις τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου

προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες συμψηφισμού των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων, καθώς και το βαθμό κατά
τον οποίο η Εταιρεία κάνει χρήση των συμψηφισμών αυτών

προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης των εξασφαλίσεων και το είδος των εξασφαλίσεων που
αποδέχεται η Εταιρεία

προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή είδος αντισυμβαλλομένου
(π.χ. τράπεζες, επιχειρήσεις, ιδρύματα κτλ.)

προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων με βάση την εναπομένουσα ληκτότητα τους

ειδικώς για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, προσδιορίζει και εφαρμόζει τη μέθοδο κατανομής του εσωτερικού
κεφαλαίου και καθορίζει τα πιστωτικά όρια για τα ανοίγματα προς τον αντισυμβαλλόμενο

ειδικώς για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, διαμορφώνει την πολιτική που εφαρμόζεται ως προς τα ανοίγματα που
υπόκεινται σε κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης και εκτιμά τον συντελεστή «άλφα» για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου,
σύμφωνα με το νόμο

αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρείας

εφαρμόζει με συνέπεια τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας του Χρηματοδοτικού Ανοίγματος

ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιεί καθώς και τη διαδικασία
επικαιροποιήσεως αυτών

εκτιμά την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλομένου και τον κίνδυνο διακανονισμού

εφαρμόζει πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων)
4.4.
Κίνδυνος αγοράς
Στα πλαίσια διαχείρισης του κινδύνου αγοράς η Εταιρεία με ευθύνη του Λογιστηρίου και σε συνεργασία με ανεξάρτητη Εταιρεία συμβούλων
διενεργεί τα εξής:

μεριμνά ώστε η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα ανοίγματα της Εταιρείας να κινείται στα νόμιμα όρια

καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των ανοιγμάτων και της προσαρμογής της
αξίας και των προβλέψεων αυτών

εφαρμόζει πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
4.5.
Κίνδυνος ρευστότητας
Στα πλαίσια διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία με ευθύνη του Ταμεία και του Λογιστηρίου της Εταιρείας διενεργεί τα εξής:

στάθμιση σε καθημερινή βάση των αναγκών ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των άμεσων και μακροπρόθεσμων
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά
4.6.
Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος γεννάται λόγω εφαρμογής ανεπαρκών ή αποτυχημένων εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού και πληροφορικών ή
επικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν
εκτός λειτουργίας τα συστήματα διακανονισμού των συναλλαγών ή μειώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν
αντικείμενα της συναλλαγής (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης των τεχνικών συστημάτων μιας οργανωμένης αγοράς ή μιας ΕΠΕΥ, κίνδυνος
ακατάλληλης Διοίκησης μίας Εταιρείας με τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήριο κλπ).
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, η Εταιρεία με ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος συνεργάζεται κατά
περίπτωση με το Λογιστή ή το Νομικό Σύμβουλο ή το τμήμα Μηχανογράφησης:

προβαίνει σε εκτίμηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου

αναπτύσσει και να εφαρμόζει εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου και να προβαίνει σε ανάλυση των
εσωτερικών και των εξωτερικών παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του

καταγράφει και να κατηγοριοποιεί τα γεγονότα που δημιουργούν λειτουργικό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που
προκαλούνται στα συστήματα πληροφορικής (π.χ. μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητας, κλοπή μηχανογραφικού εξοπλισμού,
κακόβουλή χρήση κλπ)

ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου) για την αποτελεσματικότερη
καταγραφή και αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου

προβαίνει στην αντιστοίχηση των δραστηριοτήτων με τους επιχειρηματικούς τομείς με βάση τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ της
Απόφασης 6/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (σε περίπτωση επιλογής εκ μέρους της Εταιρείας της τυποποιημένης
μεθόδου)

διαμορφώνει πολιτική ασφαλείας ως προς τα συστήματα πληροφορικής και προβλέπονται συγκεκριμένα πρότυπα και διαδικασίες,
βάσει των οποίων θα διενεργούνται έλεγχοι του τηρούμενου επιπέδου ασφαλείας. Το περιεχόμενο της πολιτικής ασφαλείας θα
κοινοποιείται στο προσωπικό της Εταιρείας και θα υπάρχει έγγραφη αποδοχή του από αυτό

ορίζει και εφαρμόζει ορθές αρχές λειτουργίας και οργάνωσης της Εταιρείας (βλέπε σχετικά τη διαδικασία «Αρχές λειτουργίας και
οργάνωσης»)

ορίζει και εφαρμόζει ολοκληρωμένες διαδικασίες και πολιτικές αντιμετώπισης σύγκρουσης συμφερόντων (βλέπε σχετικά τις
διαδικασίες «Αντιμετώπιση σύγκρουσης συμφερόντων» και «Συναλλαγές προσωπικού»)

ορίζει και εφαρμόζει ορθές διαδικασίες προστασίας περιουσιακών στοιχείων πελατών και Εταιρείας (βλέπε σχετικά τις διαδικασίες
«Εισπράξεις – πληρωμές», «Διασφάλιση χρηματοοικονομικών μέσων και κεφαλαίων πελατών», «Ενημέρωση πελατών»,
«Συμφωνίες υπολοίπων» κ.α.)
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4.7.
Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Δεν υφίσταται επιχειρηματική και γεωγραφική κατάτμηση της δραστηριότητας της Εταιρείας τέτοια που να πληροί τα κριτήρια των
επιχειρηματικών και γεωγραφικών τομέων που ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 14. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη φύση της δραστηριότητας και τους
επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται, η Εταιρεία έχει ουσιαστικά έναν (1) επιχειρηματικό τομέα δραστηριότητας (παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών) και έναν (1) γεωγραφικό τομέα (Ελλάδα).
5.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

5.1.
Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αποτιμήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι
αποσβέσεις των παγίων επαναπροσδιορίστηκαν με βάση την πραγματική ωφέλιμη ζωή τους.
Επί των παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

Γήπεδα Οικόπεδα

Κτίρια Εγκαταστάσεις
κτιρίων

Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Α. Αξίες Κτήσης
Υπόλοιπα 31.12.2006
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 30.06.2007

73.310
0
0
73.310

359.722
0
0
359.722

47.482
0
11.739
35.743

410.158
1.743
0
411.901

890.671
1.743
11.739
880.675

Υπόλοιπα 31.12.2007
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 30.06.2008

73.310
0
0
73.310

359.722
0
0
359.722

35.743
0
0
35.743

438.403
16.891
0
455.294

907.177
16.891
0
924.068

Υπόλοιπα 31.12.2006
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 30.06.2007

0

180.388
8.919
0
189.307

9.871
2.638
5.277
7.233

388.937
5.300
0
394.237

579.196
16.857
5.277
590.776

Υπόλοιπα 31.12.2007
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 30.06.2008

0

0

198.374
8.919
0
207.293

9.936
2.659
0
12.594

400.314
8.606
0
408.920

608.623
20.184
0
628.807

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2007

73.310

161.348

25.807

38.089

298.554

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.06.2008

73.310

152.429

23.148

46.374

295.261

Β. Αποσβέσεις

0

5.2.
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα (software) και αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Α. Αξίες Κτήσης

Λογισμικά

Υπόλοιπα 31.12.2006
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 30.06.2007

398.621
6.302
0
404.923

Υπόλοιπα 31.12.2007
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 30.06.2008

411.496
7.637
0
419.133

Β. Αποσβέσεις
Υπόλοιπα 31.12.2006

313.714
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Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 30.06.2007

28.470
0
342.184

Υπόλοιπα 31.12.2007
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 30.06.2008

371.284
23.226
0
394.510

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2007

40.211

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.06.2008

24.622

5.3.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής:

Μετοχές εταιρείας ΄Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.΄
Μετοχές εταιρείας ΄U-trade A.E.΄(πλήρως
απομειωμένες)
Σύνολο

30/06/08
984.000

31/12/07
3.565.671

0
984.000

0
3.565.671

30/06/08
271.247
352.164
1.769
625.181

31/12/07
453.676
352.164
1.769
807.610

5.4.
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
`
Συμμετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο
Συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
Λοιπές Εγγυήσεις
Σύνολο

Η συμμετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο αφορά καταβολές ως εγγύηση εισφορών στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου
Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2471/1997 και Ν. 3371/2005. Διαχειριστής και θεματοφύλακας του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι τα
Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.
Η συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσό εγγυήσεων στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997.
Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
5.5.
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Υπόλοιπα Πελατών

30/06/08

31/12/07

2.538.419

2.992.332

Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων

272.362

401.948

Προβλέψεις κάλυψης κινδύνου μη είσπραξης
επισφαλών απαιτήσεων

(56.000)

(66.500)

3.435.921

3.871.394

Σύνολο

6.190.702

7.199.174

Λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις

30/06/08

31/12/07

Πελάτες Εσωτερικού (χρεωστικά υπόλοιπα)

Απαιτήσεις από τοποθετήσεις διαθεσίμων
πελατών σε Repos

Προκαταβολές σε Προμηθευτές
Ελληνικό Δημόσιο

777

0

96.594

123.669

Έξοδα επόμενων χρήσεων

0

7.632

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

2.636

172.376

Λοιποί χρεώστες διάφοροι

7.034

2.562

107.039

306.239

6.297.741

7.505.413

Σύνολο
Γενικό Σύνολο
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Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
5.6.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναλύονται ως εξής:

Μετοχές διαπραγματευόμενες στο Χ.Α.
Σύνολο

30/06/08
1.560.310
1.560.310

31/12/07
1.927.015
1.927.015

5.7.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:
30/06/08
1.566
6.054.038
66.994
6.122.599

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Καταθέσεις όψεως πελατών
Σύνολο

31/12/07
2.751
4.463.440
602.296
5.068.487

5.8.
Μετοχικό κεφάλαιο
Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Η ανάλυση σε αριθμό και αξία του μετοχικού
κεφαλαίου έχει ως εξής:

Υπόλοιπα την 01/01/2007
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπα την 31/12/2007
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπα την 30/06/2008

Αριθμός
Μετοχών
2.400.000
0
2.400.000
0
2.400.000

Ονομαστική
Αξία
3
0
3
0
3

Μετοχικό
Κεφάλαιο
7.200.000
0
7.200.000
0
7.200.000

5.9.
Αποθεματικά κεφάλαια
Τα αποθεματικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό
Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ'
ειδικό τρόπο
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της
φορολογίας έσοδα
Αφορολόγητα αποθεματικά (κέρδη από
πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ)
Κέρδη από αποτίμηση διαθέσιμων προς
πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων,
καθαρά από φόρους
Σύνολο

30/06/08
396.993

31/12/07
396.993

267.441

267.441

59.223

59.223

1.895.572

1.895.572

578.288
3.197.518

2.475.979
5.095.209

Το «Τακτικό Αποθεματικό» σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία
ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό
μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Τα «Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο», «Αποθεματικά από απαλλασόμενα της φορολογίας έσοδα» και
«Αφορολόγητα αποθεματικά (Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ)» σχηματίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις τις φορολογικής
νομοθεσίας. Μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεμηθούν με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφού ληφθούν
υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά.
Τα «Κέρδη από αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθαρά από φόρους» αφορούν κέρδη από την
αποτίμηση στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση.
5.10.
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Με βάση τις νέες λογιστικές αρχές η εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την
καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν
αναλογιστικής μελέτης. Συγκεκριμένα, σχετική μελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισμό των αναλογιστικών μεγεθών που
απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον
ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων κάθε επιχείρησης.
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Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία αναλύονται ως εξής:
30/06/08

31/12/07

Υποχρεώσεις ισολογισμού για
Συνταξιοδοτικές παροχές

103.889

98.163

Σύνολο

103.889

98.163

5.726

-5.337

Χρεώσεις/(Πιστώσεις) στα αποτελέσματα

5.11.
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Το μεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιμο σε διάστημα πέραν των 12 μηνών, όπως επίσης, το
μεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι πληρωτέο σε διάστημα πέραν των 12 μηνών.
Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρείας,
εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Τα συμψηφισμένα υπόλοιπα της Εταιρείας έχουν ως εξής:

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Συμψηφισμένο πιστωτικό υπόλοιπο

30/06/08

31/12/07

71.727
400.072

2.653
1.019.614

328.345

1.016.961

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος της Εταιρείας είναι η παρακάτω:
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Υπόλοιπο 1/1/2007
(Χρέωση) / Πίστωση Αποτελεσμάτων
Χρέωση στα Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο μεταβολής στη χρήση
Υπόλοιπο 31/12/2007
(Χρέωση) / Πίστωση Αποτελεσμάτων
Χρέωση στα Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο μεταβολής στη χρήση
Υπόλοιπο 30/6/2008

Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

Υπόλοιπο 1/1/2007
Χρέωση / (Πίστωση) Αποτελεσμάτων
Χρέωση στα Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο μεταβολής στη χρήση
Υπόλοιπο 31/12/2007
Υπόλοιπο μετά το συμψηφισμό
31/12/2007
Χρέωση / (Πίστωση) Αποτελεσμάτων
Χρέωση / (Πίστωση) στα Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο μεταβολής στη χρήση
Υπόλοιπο 30/6/2008
Υπόλοιπο μετά το συμψηφισμό
30/6/2008

Διαφορές
εξόδων
εγκ/σης
138
0
0
0
138
0
0
0
138

Προβλέψεις
διαφορών
φορολ.
ελέγχου

Αποτίμηση
χρημ/κών
μέσων
2.515
0
0
0
2.515
67.643
0
67.643
70.158

Αποτίμηση
χρημ/κών
μέσων

Παροχές
Προσωπικού

Λοιπά

0
0
0
0
0
1.431
0
1.431
1.431

Παροχές
Προσωπικού

Σύνολο

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Λοιπά

0
2.508

2.653
0
0
0
2.653
69.074
0
69.074
71.727

Σύνολο

54.362
32.914
0
32.914
87.276

716.628
-1.743
209.111
207.368
923.996

4.500
1.334
0
1.334
5.834

2.508
2.508

775.490
35.014
209.111
240.282
1.019.614

13.022
0
13.022
100.298

0
-632.564
-632.564
291.432

0
0
0
5.834

0
0
0
2.508

1.016.961
13.022
-632.564
-619.542
400.072
328.345
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5.12.
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.
ΦΠΑ
Παρακρατούμενοι φόροι
Ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων
Ληφθείσες επιχορηγήσεις
Δουλευμένα έξοδα
Σύνολο

30/06/08
22.447
792
1.666
0
18.885
15.535
4.871
0
64.195

31/12/07
25.852
2.022
0
150
22.452
28.523
7.911
3.301
90.210

66.994
607.894
1.281

157.823
533.775
1.128

Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών
Εκκαθαρισμένα Υπόλοιπα
Μη Εκκαθαρισμένα Υπόλοιπα
Υποχρεώσεις προς Χρηματιστήριο
Υποχρεώσεις από τοποθετήσεις διαθεσίμων
πελατών σε repos
Σύνολο

3.435.921

3.871.394

4.112.090

4.564.120

Γενικό Σύνολο

4.176.285

4.654.330

Η λογιστική αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
5.13.
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Τα κονδύλια € 88.728 και € 157.952 αφορούν τις τρέχουσες υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος των φορολογητέων κερδών της εταιρείας κατά
την 30η/6/2008 και 31η/12/2007, αντίστοιχα.
5.14.
Πωλήσεις
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής:

Προμήθειες από διαμεσολάβηση σε
χρηματιστηριακές συναλλαγές
Έσοδα από προμήθειες μεταβιβαστικών
Προμήθειες από συναλλαγές σε παράγωγα
Σύνολο

30/06/08

30/06/07

448.789
47.143
45.208
541.140

796.366
93.514
43.950
933.829

30/06/08
289.592
49.010
42.922
42
86.662
16.147
18.581
502.955

30/06/07
283.539
62.698
27.858
9
121.656
13.730
22.776
532.266

30/06/08
2.223
4.771
0
3.341
10.500
238
21.072

30/06/07
4.716
8.795
3.843
798
0
1.376
19.528

5.15.
Κόστος πωληθέντων
Το κόστος των πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού
Σύνολο

5.16.
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής:

Ενοίκια κτιρίων
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έκτακτα κέρδη
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Λοιπά έσοδα
Σύνολο
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5.17.
Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού
Προβλέψεις
Σύνολο

30/06/08
72.398
4.622
10.387

30/06/07
70.885
5.912
6.742

6.854
18.469
4.037
4.645
19.016

1.497
25.927
3.432
5.694
5.751

140.427

125.840

30/06/08
10.548
10.548

30/06/07
0
0

30/06/08
378.044
3.717
2.534
893
385.188

30/06/07
0
2.029
2.015
1.190
5.235

30/06/08
120.650
543.336
0
117.204
781.190

30/06/07
71.636
523.870
98.335
114.948
808.789

5.18.
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής:

Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο

5.19.
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

Ζημιά αποτίμησης μετοχών
Έξοδα χρεογράφων
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά συναφή με τις χρηματοδ. έξοδα
Σύνολο

5.20.
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής:

Πιστωτικοί τόκοι
Κέρδη πώλησης χρεογράφων
Κέρδος αποτίμησης μετοχών
Μερίσματα
Σύνολο

5.21.
Φόρος εισοδήματος
Οι φόροι που λογίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως:

Φόρος εισοδήματος χρήσης
Αναβαλλόμενη φορολογία
Σύνολο

30/06/08
-15.247
56.053
40.805

30/06/07
-93.418
-45.975
-139.393

5.22.
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως εξής:

Κέρδος μετά από φόρους
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)

1/130/6/2008
345.089

1/130/6/2007
959.412

2.400.000

2.400.000

0,1438

0,3998
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5.23.
Υπόλοιπα και συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η εταιρεία δεν ανήκει σε όμιλο και δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες.
Οι συναλλαγές και υπόλοιπα της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη αφορούν αποκλειστικά σε συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη της διοίκησης
και έχουν ως εξής:
1/1 30/6/2008

1/1 30/6/2007

69.150
0
0

69.150
0
0

Συναλλαγές και αμοιβές μελών της
Διοίκησης
Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης

5.24.
Ασυνήθεις συναλλαγές
Δεν συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταμειακών ροών τα οποία να είναι
ασυνήθη λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της περίπτωσής τους.
5.25.
Δεσμεύσεις - Επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και της εταιρείας.
Οι εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία έχουν ως εξής:
Κατηγορία Εγγυητικών
Επιστολών
Ε/Ε Καλής εκτέλεσης

Αξία
€ 402.164,35

5.26.
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2004 έως 2007. Για την κάλυψη του κινδύνου επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που οι φορολογικές δηλώσεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματιστεί σωρευμένη πρόβλεψη
ποσού € 100.298. Το ποσό υπολογίστηκε βάσει ιστορικών στοιχείων προηγούμενων ελέγχων. Το οριστικό επιβληθέν ποσό των πρόσθετων
φόρων και προσαυξήσεων ενδέχεται να διαφέρει με το παραπάνω αναγνωρισμένο ποσό πρόβλεψης.
Η συμμετοχή της εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο (βλέπε σχετικά στην παραπάνω παράγραφο 5.4) αφορά ποσά που καταβάλλονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997, στο άρθρο 74 § 4 του οποίου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας μιας
Ε.Π.Ε.Υ. τότε το Συνεγγυητικό επιστρέφει σ’ αυτήν τις εισφορές της μειωμένες με τις αποζημιώσεις που κατέβαλε (ή πιθανολογείται ότι θα
καταβάλει) το Συνεγγυητικό προς εντολείς της Ε.Π.Ε.Υ.
5.27.
Λοιπές γνωστοποιήσεις
Δεν εκδόθηκαν ούτε επαναγοράστηκαν, ούτε εξοφλήθηκαν ομολογίες ή μετοχές.
Στην χρήση δεν έλαβαν χώρα αγορές ή πωλήσεις θυγατρικών, μακροπρόθεσμων επενδύσεων, αναδιοργανώσεις και διακοπτόμενες
δραστηριότητες.
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
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6.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
(Δ.Π.Χ.Π.)
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις καταρτισμένες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. Μέχρι την
προηγούμενη χρήση η εταιρεία κατάρτιζε τις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα ισχύοντα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
Κατά εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π. 1, ως ημερομηνία μετάβασης ορίστηκε η 1η Ιανουαρίου 2007.
Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία και πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο η μετάβαση από τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα
στα Δ.Π.Χ.Π. επηρέασε τη δημοσιοποιημένη οικονομική θέση και την χρηματοοικονομική επίδοση της εταιρείας.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π.
1-Ιαν-2007

30-Ιουν-2007

31-Δεκ-2007

8.848.574

9.729.400

10.080.682

(α)

-553

0

0

(β)

400.000

0

520.485

(γ)

2.464.863

3.157.679

3.301.306

(δ)

-10.060

-775

-1.471

(ε)

401.648

513.607

386.088

(στ)

17.999

12.248

23.337

(ζ)

-718.474

-921.545

-929.685

(η)

-54.362

-70.471

-87.276

(θ)

-25.083

-16.565

-7.911

2.475.979

2.674.178

3.204.873

11.324.553

12.403.578

13.285.555

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα
απεικονισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα

Πρασαρμογές των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Μεταφορά των εξόδων πολυετούς απόσβεσης στα
αποτελέσματα
Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο
έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση
Διαφορά αποτίμησης διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων
Απομείωση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών
στοιχείων
Διαφορά αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Αναγνώριση παροχών προς το προσωπικό μετά την έξοδο
τους από την υπηρεσία
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας
Πρόβλεψη επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων
κατά το χρόνο που θα οριστικοποιηθούν οι φορολογικές
υποχρεώσεις της εταιρείας
Αναγνώριση των κρατικών επιχορηγήσεων παγίων ως
αναβαλλόμενα έσοδα
Σύνολο Προσαρμογών
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως προκύπτουν
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης

Σημείωση
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30-Ιουν-2007
Αποτέλεσμα όπως είχε προγενέστερα απεικονισθεί
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

31-Δεκ-2007

979.340

1.918.237

(α)

553

553

(δ)

9.285

8.589

(ε)

111.958

-15.560

(στ)

-5.751

5.337

(ζ)

-29.867

-2.100

(η)

-16.109

-32.914

(ι)

3.421

9.479

-93.418

-157.952

Σύνολο Προσαρμογών

(19.927)

(184.567)

Αποτέλεσμα όπως προκύπτει σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

959.412

1.733.670

Πρασαρμογές των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Σημείωση

Μεταφορά των εξόδων πολυετούς απόσβεσης στα
αποτελέσματα
Απομείωση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών
στοιχείων
Διαφορά αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Αναγνώριση παροχών προς το προσωπικό μετά την έξοδο
τους από την υπηρεσία
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας
Πρόβλεψη επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων
κατά το χρόνο που θα οριστικοποιηθούν οι φορολογικές
υποχρεώσεις της εταιρείας
Αναγνώριση στα αποτελέσματα ποσού αποτίμησης
χρηματοοικονομικού στοιχείου
Αναγνώριση του οριστικού φόρoυ εισοδήματος της χρήσης
στα αποτελέσματα

(ια)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ
(α) Έξοδα πολυετούς απόσβεσης που μεταφέρθηκαν σε βάρος των αποτελεσμάτων
1-Ιαν-07
-553
-553

Έξοδα αναδιοργάνωσης

Ποσό επίδρασης στα ίδια κεφάλαια

30-Ιουν-07
0
0

31-Δεκ-07
0
0

30-Ιουν-07
553
3.158

31-Δεκ-07
553
553

Επίδραση στα αποτελέσματα

Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργάνωσης

Ποσό επίδρασης στα αποτελέσματα

(β) Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. τα μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από τους μετόχους της εταιρείας.
Το εν λόγω δικαίωμα οριστικοποείται με σχετική απόφαση της Τακτικής Γενική Συνέλευσης.

Επίδραση στα ίδια κεφάλαια
Αξία μερισμάτων

1-Ιαν-07
400.000

31-Δεκ-07
520.485

(γ) Διαφορά αποτίμησης διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
Τα χρηματοοικονομικά μέσα αφορούν μετοχές που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά μετοχές της εταιρείας ΄΄Ελληνικά
Χρηματιστήρια ΑΕ΄΄.

Επίδραση στα ίδια κεφάλαια
Αξία αποτίμησης των μετοχών προσδιορισμένη βάσει Ε.Λ.Π.
Εύλογη αξία των μετοχών (τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία)

Ποσό επίδρασης στα ίδια κεφάλαια

1-Ιαν-07
378.897
2.843.760
2.464.863

30-Ιουν-07
334.321
3.492.000
3.157.679

31-Δεκ-07
259.694
3.561.000
3.301.306
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(δ) Απομείωση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
Τα χρηματοοικονομικά μέσα αφορούν μετοχές που δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά.

Επίδραση στα ίδια κεφάλαια
Αξία αποτίμησης των μετοχών προσδιορισμένη βάσει Ε.Λ.Π.
Απομειωμένη αξία των μετοχών (πιθανή ανακτήσιμη αξία)

Ποσό επίδρασης στα ίδια κεφάλαια

1-Ιαν-07
10.060
0
-10.060

30-Ιουν-07
775
0
-775

31-Δεκ-07
1.471
0
-1.471

30-Ιουν-07

31-Δεκ-07

775

1.471

0

0

-775
-10.060
9.285

-1.471
-10.060
8.589

Επίδραση στα αποτελέσματα
Αξία αποτίμησης των μετοχών προσδιορισμένη βάσει Ε.Λ.Π.
Απομειωμένη αξία των μετοχών (πιθανή ανακτήσιμη αξία)
Προσαρμογές προηγούμενης χρήσης

Ποσό επίδρασης στα αποτελέσματα

(ε) Διαφορά αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τα χρηματοοικονομικά μέσα αφορούν μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επίδραση στα ίδια κεφάλαια
Αξία αποτίμησης των μετοχών προσδιορισμένη βάσει Ε.Λ.Π.
Εύλογη αξία των μετοχών (τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία)

Ποσό επίδρασης στα ίδια κεφάλαια

1-Ιαν-07
699.878
1.101.526
401.648

30-Ιουν-07
737.566
1.251.173
513.607

31-Δεκ-07
1.398.274
1.784.362
386.088

30-Ιουν-07
737.566
1.251.173
513.607

31-Δεκ-07
1.398.274
1.784.362
386.088

401.648
111.958

401.648
-15.560

Επίδραση στα αποτελέσματα
Αξία αποτίμησης των μετοχών προσδιορισμένη βάσει Ε.Λ.Π.
Εύλογη αξία των μετοχών (τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία)
Αξία επίδρασης από προηγούμενες περιόδους

Ποσό επίδρασης στα αποτελέσματα

(στ) Αναγνώριση παροχών προς το προσωπικό μετά την έξοδο τους από την υπηρεσία
Η εταιρεία αναγνώρισε στις οικονομικές καταστάσεις την παρούσα αξία της δέσμευσης της εταιρείας για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ
αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Οι εν λόγω παροχές
προσδιορίστηκαν σύμφωνα με σχετική αναλογιστική μελέτη.

Επίδραση στα ίδια κεφάλαια
Παροχές προσωπικού μετά την έξοδο τους από την υπηρεσία
υπολογισμένες σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία
Παροχές προσωπικού μετά την έξοδο τους από την υπηρεσία
σύμφωνα με σχετική αναλογιστική μελέτη

Ποσό επίδρασης στα ίδια κεφάλαια

1-Ιαν-07

30-Ιουν-07

31-Δεκ-07

105.000

105.000

121.500

87.001

92.752

98.163

17.999

12.248

23.337

30-Ιουν-07
12.248
17.999
-5.751

31-Δεκ-07
23.337
17.999
5.337

Επίδραση στα αποτελέσματα
Διαφορά υπολογισμένων παροχών ως άνω
Ποσό επίδρασης από προηγούμενη χρήση

Ποσό επίδρασης στα αποτελέσματα
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(ζ) Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας
Η εταιρεία αναγνώρισε στις οικονομικές καταστάσεις της αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τις επιβαρύνσεις φόρων ή τις φορολογικές
ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που έχουν προκύψει μέχρι την 31/12/2006, 30/6/2007 και 31/12/2007 αλλά έχουν ήδη
καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους.
(η) Πρόβλεψη επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων
Η εταιρεία αναγνώρισε στις οικονομικές καταστάσεις πρόβλεψη επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα
οριστικοποιηθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Το εν λόγω ποσό εκτιμήθηκε βάσει ιστορικών στοιχείων προηγούμενων
φορολογικών ελέγχων της εταιρείας.
(θ) Αναγνώριση κρατικών επιχορηγήσεων
Η εταιρεία αναγνώρισε στις οικονομικές καταστάσεις τις ληφθείσες κρατικές επιχορηγήσεις αγοράς περιουσιακών στοιχείων ως αναβαλλόμενα
έσοδα (μεταβατικός λογαριασμός παθητικού), αντί ως κονδύλια των ιδίων κεφαλαίων όπως προβλέπουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
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