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Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο
1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2012

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της «Καραμανώφ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» την 20 Ιουλίου 2012
και θα δημοσιευθούν με την κατάθεσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.karamanofaxe.gr.

Μιχαήλ Καραμανώφ
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
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1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους Μετόχους της
“ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

Εισαγωγή

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη κατάσταση οικονομικής θέσης της “ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2012, τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσμάτων,
συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική
πληροφόρηση. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος της εργασίας επισκόπησης

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης
Οικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας». Η επισκόπηση της
ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως προς πρόσωπα που
είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει
στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με
την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο
συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Κωνσταντίνος Βενέτης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12891
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2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01-30/06/2012
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Η κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/06/2012 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της
προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σημ.

30/6/2012

31/12/2011

6.1
6.1
6.2

162.808
1.024
318.600
499.316
981.748

179.039
1.524
341.020
577.060
1.098.643

6.3

1.500.305

1.917.255

6.4
6.5

653.652
4.914.501
7.068.458

897.555
4.146.621
6.961.431

8.050.206

8.060.074

5.198.400
1.917.199
-170.853
6.944.746

5.400.000
1.935.135
-84.287
7.250.848

109.425
56.371
165.796

109.425
40.401
149.826

939.665
939.665

659.400
659.400

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.105.461

809.226

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

8.050.206

8.060.074

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

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

6.6

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

6.7
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Η κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/06/2012 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της
προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής:
Σημ.
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ζημιές προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρές Ζημιές περιόδου
(Ζημιές)/ Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά
(σε Eυρώ)

6.8
6.9

6.10
6.11
6.12

6.13

1/1 30/06/2012

1/1 30/06/2011

181.660
-134.994
46.666
21.873
-159.063
0

228.044
-215.458
12.586
3.366
-221.769
-5.142

-90.525

-210.959

62.252
-37.840
-66.113
-20.453
-86.566

105.608
-109.741
-215.092
-4.345
-219.437

-0,0466

-0,1110

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2012 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της
προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής:

Καθαρές Ζημιές περιόδου
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων
Φόρος εισοδήματος επί των λοιπών συνολικών εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου

1/1 30/6/2012

1/1 30/6/2011

-86.566

-219.437

-22.420
4.484
-17.936
-104.502

1.130
-226
904
-218.533
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Η κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1 – 30/6/2012 και τα συγκρίσιμα μεγέθη της
αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 30/06/2011
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011
6.000.000
2.684.178
208.550
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 01/01 904
-219.437
30/06/2011
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
-600.000
Συνολικό αναγνωριζόμενη ζημιά περιόδου
-600.000
904
-219.437
Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2011
5.400.000
2.685.082
-10.887
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 30/06/2012
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012
5.400.000
1.935.135
-84.287
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 01/01 -17.936
-86.566
30/06/2012
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
-201.600
Συνολικό αναγνωριζόμενη ζημιά περιόδου
-201.600
-17.936
-86.566
Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2012
5.198.400
1.917.199
-170.853

Σύνολο

8.892.727
-218.533
-600.000
-818.533
8.074.195

7.250.848
-104.502
-201.600
-306.102
6.944.746
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Η κατάσταση ταμειακών ροών της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1 – 30/6/2012 και τα συγκρίσιμα μεγέθη της αντίστοιχης
περιόδου της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:
1/1 30/06/2012

1/1 30/06/2011

Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης

1.468.024
-555.796

1.472.052
-2.109.648

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

912.228

-637.596

0

0

39.985
17.267

61.686
35.388

57.252

97.074

-201.600

0

-201.600

0

767.880

-540.522

4.146.621

5.763.211

4.914.501

5.222.689

Λειτουργικές δραστηριότητες

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων
παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
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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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρία «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής ως «η
εταιρία») παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων οι
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την περίοδο 01/01/2012 – 30/06/2012.
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ 36/28.01.1991), έχει συσταθεί σύμφωνα με την άδεια συστάσεως της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 5/62/4-12-1990 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
www.karamanofaxe.gr

της

Εταιρείας

είναι

διαθέσιμες

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

της

Εταιρείας,

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.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/12 και την 30/06/11 ήταν έντεκα (11) και δέκα τρία (13) άτομα
αντίστοιχα.
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.
- 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.
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4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 (01/01/2012 – 30/06/2012) έχουν
συνταχτεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ΔΛΠ 34) ‘Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις’, όπως αυτό
εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους (historical cost convention)
όπως αυτή τροποποιείται με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται
για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες Οικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα της εταιρίας
www.karamanofaxe.gr και οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, μεθόδων και
εκτιμήσεων που εφαρμόστηκαν.
Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 δεν έχουν ελεγχθεί από
τους εξωτερικούς ελεγκτές της εταιρίας. Οι εξωτερικοί ελεγκτές της εταιρίας έχουν διενεργήσει επισκόπηση σύμφωνα με το
Διεθνές Πρότυπο για Επισκοπήσεις 2410 ‘Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από
τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας’.
Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις συντάχτηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για τη
σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2011, εκτός από την υιοθέτηση από την εταιρία των
νέων και τροποποιημένων ΔΠΧΑ και των νέων διερμηνειών που ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 2012. Οι εν λόγω μεταβολές
περιγράφονται στην επόμενη υπ΄ αριθμ 5 σημείωση.
Η αναγνώριση των κινδύνων χρηματοοικονομικής φύσης καθώς και οι πολιτικές που ασκούνται για την αποτελεσματική
διαχείριση αυτών αναφέρονται αναλυτικά στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2011 και ακολουθούνται
με συνέπεια και στην τρέχουσα ενδιάμεση περίοδο.
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5.

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις
χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2011. Στην παράγραφο 5.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί
από την 1η Ιανουαρίου 2011. Στην παράγραφο 4.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες τα οποία είτε
δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.
5.1 Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα
ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωμές ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων» (Κανονισμός ΕΕ
633/2010)
Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού
που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών προκειμένου να καλύψει τις
ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η διερμηνεία δεν είχε επίδραση στις δραστηριότητες της εταιρείας.
Τροποποίηση του ΔΛΠ 32. Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση - Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων σε
Μετοχές (Κανονισμός ΕΕ 1293/2009).
Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο ΔΛΠ 32 με σκοπό την ταξινόμηση κάποιων
δικαιωμάτων προαίρεσης ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (που αναφέρονται μαζί ως «δικαιώματα (rights)») ως
συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 (Κανονισμός ΕΕ 149/2011)
Κατά το 2010 η IASB προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ για το 2011 –μια σειρά προσαρμογών σε 11
Πρότυπα (ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 3, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 34, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 39, ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 27, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31) και μία
Διερμηνεία (ΕΔΔΠΧΑ 13) – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των
ετήσιων βελτιώσεων του IASB στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ
τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν
εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται.
Οι σημαντικότερες από αυτές τις βελτιώσεις αφορούν τα εξής πρότυπα:
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος που προκύπτουν
από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την
επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε
αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που
βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών μέσων.
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών στοιχείων
των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις.
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την αναθεώρηση του
ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με σημαντικά
γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και
στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική
Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά
(Κανονισμός ΕΕ 574/2010)
Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά από την υποχρέωση να παρέχουν
συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Γνωστοποιήσεις». Η διερμηνεία δεν είχε επίδραση στις δραστηριότητες της εταιρείας.
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ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)» (Κανονισμός ΕΕ 632/2010)
Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων μερών και επιχειρείται μείωση στις
γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση
των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα
συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την
γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των
δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου
προτύπου δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών Τίτλων (Κανονισμός ΕΕ
662/2010)
Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας χρηματοοικονομικής
υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον
πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές
φορές ως ανταλλαγές «χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους
αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
5.2
Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα
τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε..
Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν
είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των
οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ.
ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα»
Το ΔΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 « Χρηματοοικονομικά μέσα αναγνώριση και αποτίμηση» κατά το
τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το
ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ΔΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής:
1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση
2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης
3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης
Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης.
Το ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητας στη λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών μέσων
παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και μια αρχή με βάση προσέγγιση για την
ταξινόμησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονομική οντότητα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είτε
στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει
α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, και
β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει
επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων).
Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία – σημαίνει ότι θα απαιτείται μόνο ένα μοντέλο
απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα.
Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναμένεται να υπάρχει επίδραση στα
Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα από το επιχειρηματικό μοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της.
Το πρότυπο εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 και δεν έχει εγκριθεί από την
ΕΕ.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης χρηματικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Η Τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισμένης ημερομηνίας μετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την
αντικαθιστά με την πραγματική ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης
αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της
επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. Η
τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την εταιρεία.
ΔΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος».
Το ΔΛΠ 12 απαιτεί μια επιχείρηση να επιμετρά τη αναβαλλόμενη φορολογία που σχετίζεται με ένα πάγιο περιουσιακό
στοιχείο ανάλογα με το εάν η επιχείρηση αναμένει η ανάκτηση της λογιστικής αξίας να πραγματοποιηθεί από τη χρήση του
στοιχείου ή την πώληση του. Στις περιπτώσεις επενδυτικών ακινήτων και όταν ένα πάγιο αποτιμάται σε εύλογες αξίες πολλές
φορές η εκτίμηση του τρόπου ανάκτησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου είναι δύσκολη και υποκειμενική. Σύμφωνα με
τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρεται ότι θα
πραγματοποιηθεί μέσω της μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες
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περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012 και η εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση
στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Υπερπληθωριστικές Οικονομίες.
Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά από μια περίοδο παύσης, οφειλόμενη στο ότι το
νόμισμα λειτουργίας της Οικονομικής Οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής Οικονομίας. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της
επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. Η παρούσα
τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποποιήσεις αναφορικά με πρόσθετες
γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις μεταφορών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων»
Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τις μεταφορές
που πραγματοποιούνται μεταξύ των ομάδων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών επιπτώσεων
των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παραμείνουν στην οικονομική οντότητα που μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία.
Με βάση την τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών
μεταφοράς πραγματοποιούνται στο τέλος μιας περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν
θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις»
Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και τη ΜΕΔ 12
«Ενοποίηση - οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισμός της έννοιας του ελέγχου που
είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει
στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Επίσης ο Όμιλος θα πρέπει να πραγματοποιεί μια
σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις μη ενοποιούμενες
εταιρείες με τις οποίες υπάρχει μετοχική σχέση. Το πρότυπο αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δομές συμβατικών
ομίλων και οι επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη
εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας.
Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Δραστηριότητες»
Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες». Με βάση τις νέες αρχές οι συμφωνίες αυτές
αντιμετωπίζονται περισσότερο με βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια τέτοιου είδους
συμφωνία, παρά, με βάση τη νομική μορφή που τις περιβάλει. Με το νέο πρότυπο καταργείται η αναλογική ενοποίηση για
κοινοπραξίες και καταργείται και η ορολογία του ΔΛΠ 31 για «από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες» ή «από κοινού
ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία». Οι περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε "από κοινού δραστηριότητες".
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη
εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της
εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»
Το πρότυπο συνδυάζει τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς επιχειρήσεις και μη
ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου γνωστοποίησης. Επίσης παρέχει περισσότερη
διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο η αναφέρουσα οντότητα έχει συμμετάσχει
στη δημιουργία ειδικών δομών και κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη
εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της
εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»
Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται στην
εύλογη αξία, όταν η μέτρηση αυτή απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα ΔΠΧΑ καθώς εισάγεται ένας ξεκάθαρος ορισμός της
εύλογης αξίας καθώς και ένα πλαίσιο με βάση το οποίο εξετάζεται η επιμέτρηση της εύλογης αξίας με σκοπό να μειωθούν
τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ των ΔΠΧΑ. Το νέο πρότυπο περιγράφει τους τρόπους μέτρησης της εύλογης αξίας που είναι
αποδεκτοί και αυτοί θα εφαρμόζονται από την εφαρμογή του προτύπου και έπειτα. Με το νέο πρότυπο δεν εισάγονται νέες
απαιτήσεις αναφορικά με την αποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μια υποχρέωση σε εύλογη αξία, δεν αλλάζουν τα
στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που αποτιμώνται σε εύλογες αξίας και δεν ασχολείται με τον τρόπο παρουσίασης των
αλλαγών στις εύλογες αξίες.
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη
εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της
εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δημοσίευση του νέου ΔΠΧΑ 10. Το ΔΛΠ
27 θα αντιμετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραμένουν
ουσιαστικά αμετάβλητες.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη
εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της
εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Ο σκοπός του αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρμοσθούν
λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Το αναθεωρημένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει
τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης της μεθόδου της καθαρής θέσης.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη
εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της
εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους»
Με την τροποποίηση του προτύπου εξαλείφεται η επιλογή της αναφορικά με την αναγνώριση των κερδών και ζημιών, με
την μέθοδο «corridor». Επίσης μεταβολές από επανεκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που
απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, θα παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων.
Επιπλέον θα παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράμματα καθορισμένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής
στα εν λόγω σχέδια.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη
εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις
της εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 απαιτεί οι επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ να
συγκεντρώνουν στοιχεία εντός της κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων που θα μπορούσαν να επαναταξινομηθούν
στα κέρδη ή τις ζημίες της κατάστασης αποτελεσμάτων με σκοπό να εναρμονιστούν με τα US GAAP.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012, ενώ η προγενέστερη
εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις
της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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6. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
6.1 Πάγια και Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης ενδιάμεσης περιόδου δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στα πάγια και άυλα περιουσιακά
στοιχεία της Εταιρείας.
6.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής:
Μετοχές διαπραγματευόμενες στο Χ.Α.
Σύνολο

30/06/12
318.600
318.600

31/12/11
341.020
341.020

6.3 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
30/06/12

31/12/11

Πελάτες εσωτερικού (χρεωστικά υπόλοιπα)
Υπηρεσία εκκαθάρισης τίτλων

715.151
56.064

1.221.785
143.861

Προβλέψεις κάλυψης κινδύνου μη είσπραξης
επισφαλών απαιτήσεων
Απαιτήσεις από τοποθετήσεις διαθεσίμων
πελατών σε Repo

(59.000)

(59.000)

683.880

476.195

Σύνολο

1.396.096

1.782.841

Λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις

30/06/12
81.780
0
22.430

31/12/11
101.203
7.842
12.319
13.048

104.210

134.413

1.500.305

1.917.255

Ελληνικό δημόσιο
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Σύνολο
Γενικό Σύνολο

0

Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
6.4 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναλύονται ως εξής:
Μετοχές διαπραγματευόμενες σε Χρη. αγορές
Ομόλογα
Σύνολο

30/06/12
653.652
0
653.652

31/12/11
687.706
209.849
897.555

6.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Δεσμευμένες καταθέσεις
Καταθέσεις όψεως πελατών
Σύνολο

30/06/12
213.415
4.427.974
194.683
78.429
4.914.501

31/12/11
195.408
3.642.380
263.249
45.584
4.146.621

Οι δεσμευμένες καταθέσεις αφορούν ποσό το οποίο έχει δεσμευθεί υπέρ του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου.
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6.6 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναλύεται ως εξής:

Υπόλοιπα την 01/01/2010
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπα την 31/12/2010
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπα την 31/12/2011
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπα την 30/6/2012

Αριθμός
Μετοχών
2.000.000
0
2.000.000
200.000
1.800.000
67.200
1.732.800

Ονομαστική
Αξία
3
3
3
3
3
3
3

Μετοχικό
Κεφάλαιο
6.000.000
0
6.000.000
600.000
5.400.000
201.600
5.198.400

Κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, και σύμφωνα με την από 29/03/2012 απόφασης της Έκτακτης Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά διακόσιες μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ
(€201.600) με ακύρωση εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων μετοχών (67.200) με σκοπό την επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου
στους μετόχους.
6.7 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
30/06/12
14.266
5.665
56
3.281
21.231
6.340
9.286

31/12/11
7.424
48.455
46
5.409
28.780
18.019
0

683.880
0
744.006

476.195
4.152
588.479

Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών
Εκκαθαρισμένα υπόλοιπα πελατών
Μη εκκαθαρισμένα υπόλοιπα πελατών
Σύνολο

78.429
117.230
195.659

45.584
25.336
70.920

Γενικό Σύνολο

939.665

659.400

Προμηθευτές
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΦΠΑ
Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη
Λοιποί φόροι
Ασφαλιστικές εισφορές
Υποχρεώσεις προς χρηματιστές και ΧΑ
Υποχρεώσεις από τοποθετήσεις διαθεσίμων
πελατών σε Repo
Δουλευμένα έξοδα
Σύνολο

Η λογιστική αξία των παραπάνω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
6.8 Πωλήσεις
Οι πωλήσεις της εταιρείας έχουν ως εξής:

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

1/1 30/06/12

1/1 30/06/11

152.682
18.902
10.076
0
181.660

180.108
21.715
25.269
952
228.044
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6.9 Κόστος πωληθέντων
Το Κόστος Πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

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

6.10

1/1 30/06/12
74.010
9.722
12.695
1.161
30.713
6.492
200
134.994

1/1 30/06/11
148.745
12.853
12.455
312
32.513
7.693
887
215.458

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής:

Πιστωτικοί τόκοι
Κέρδη πώλησης μετοχών
Έσοδα χρεογράφων
Μερίσματα
Σύνολο

6.11

1/1 30/06/12
39.985
0
5.000
17.267
62.252

1/1 30/06/11
61.686
3.534
5.000
35.388
105.608

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

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

6.12

1/1 30/06/12
36.273
262
0
1.305
37.840

1/1 30/06/11
104.910
1.051
2.500
1.280
109.741

Φόρος εισοδήματος

Τα ποσά των φόρων που λογίστηκαν στα αποτελέσματα της Εταιρείας, έχουν ως εξής:

Φόρος εισοδήματος περιόδου
Αναβαλλόμενη φορολογία
Σύνολο

1/1 30/06/12
0
-20.453
-20.453

1/1 30/06/11
0
-4.345

1/1 30/06/12
0
0
-17.477

1/1 30/06/11
4.489
-529
-4.544

0
-2.825
-150
-20.453

-5.000
1.389
-150
-4.345

-4.345

Η αναβαλλόμενη φορολογία αφορά σε:

Προσαρμογή στους τρέχοντες συντελεστές
Παροχές προσωπικού
Αποτίμηση χρημ/κών μέσων
Σχηματισμός πρόβλεψης διαφορών φορολογικού
ελέγχου
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογίας
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Την 30/06/2012 οριστικός φόρος εισοδήματος δεν προκύπτει δεδομένου ότι οι εκπεστέες φορολογικά δαπάνες
υπερκαλύπτουν τα φορολογητέα κέρδη της εταιρείας.
6.13

(Ζημιές)/Κέρδη ανά μετοχή

Ο υπολογισμός των βασικών (ζημιών)/κερδών ανά μετοχή έχει ως εξής:

Καθαρές (ζημιές)/ κέρδη περιόδου
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικές (ζημιές)/κέρδη ανά μετοχή

1/1 30/06/12

1/1 30/06/11

-86.566
1.857.591

-219.437
1.976.923

-0,0466

-0,1110

7.1 Συναλλαγές με συνδεμένα 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 30/6/2012

1/1 30/6/2011

0
0
0

79.200
0
0

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

7.2 Εποχικότητα πωλήσεων – ασυνήθεις συναλλαγές
Οι πωλήσεις των υπηρεσιών δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη εποχικότητα και συνεπώς κατανέμονται με ομαλό και κατά
βάση με ισομερή τρόπο στα δύο εξάμηνα της χρήσης.
Δεν συνέτρεξε περίπτωση είσπραξης εποχικών εσόδων ή ανάληψης ανώμαλων κοστών στην παρούσα ενδιάμεση οικονομική
κατάσταση.
Τυχόν περιοδικά ή περιπτωσιακά έσοδα δεν προκαταλογίστηκαν ή αναβλήθηκαν στη παρούσα ενδιάμεση οικονομική
κατάσταση στο βαθμό που ο προκαταλογισμός ή η αναβολή τους θα αποτελούσαν λανθασμένη ενέργεια κατά το τέλος του
οικονομικού έτους.
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.
7.3 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 εταιρίας.
7.4 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις – ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Για την κάλυψη του κινδύνου επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που οι φορολογικές δηλώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις θα εξεταστούν και θα
οριστικοποιηθούν έχει σχηματιστεί σχετική σωρευτική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων συνολικού ποσού € 10.000.
Για τη χρήση 2011 στην εταιρεία χορηγήθηκε έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης «χωρίς επιφύλαξη» σύμφωνα με το άρθρο
82 παρ. 5 του ν.2238/1994 και την ΠΟΛ. 1159/22-7-2011, επομένως ο έλεγχος της χρήσης αυτής θα θεωρηθεί οριστικά
περαιωμένος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1159/22-7-2011.
Η συμμετοχή της εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 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.
7.5 Λοιπές γνωστοποιήσεις



Στην παρούσα ενδιάμεση περίοδο δεν έλαβαν χώρα πωλήσεις θυγατρικών, μακροπρόθεσμων επενδύσεων,
αναδιοργανώσεις και διακοπτόμενες δραστηριότητες.
Δεν προέκυψαν μεταβολές στις εκτιμήσεις των ποσών που απεικονίζονται σε προηγούμενα οικονομικά έτη, τέτοιες
που να έχουν σημαντική επίδραση στην τρέχουσα ενδιάμεση περίοδο.
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Δεν καταβλήθηκαν μερίσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Με την Αριθμ. Πρωτ. Κ2-2030/29-3-2012 εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από το
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
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