
Αρμόδια υπηρεσία:                                                                                   Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Διεύθυνση διαδικτύου:                                                              Καραμανώφ Μιχαήλ,  Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος   
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Καραμανώφ Μάριος, Αντιπρόεδρος και  Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος   
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Δαμίρης Διαμαντής, Μέλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:                                                                  
Ελεγκτική εταιρία:                                                                                    
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:                                                       

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2008 31/12/2007 01/01 - 31/12/2008 01/01 - 31/12/2007
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 275,707 298,554 Κύκλος εργασιών 1,063,924 1,736,825
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 16,305 40,211 Μικτά κέρδη 87,967 669,895
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1,222,640 4,373,281 (Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και                         
Απαιτήσεις από πελάτες 6,809,662 7,505,413  επενδυτικών αποτελεσμάτων -146,618 452,674
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7,586,140 6,995,502 (Ζημιές)/Κέρδη  προ φόρων -160,113 1,926,635
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15,910,454 19,212,961 (Ζημιές)/Κέρδη μετά από φόρους -123,200 1,733,670

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Ζημιές)/Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,0512) 0.7210
Μετοχικό Κεφάλαιο 7,500,000 7,200,000 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) - 4.61 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 3,001,704 6,085,555 (Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών -71,982 545,254
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α) 10,501,704 13,285,555 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 309,507 1,115,124
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5,099,242 4,812,282
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 5,408,750 5,927,406
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 15,910,454 19,212,961 01/01 - 31/12/2008 01/01 - 31/12/2007

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστ.) 13,285,555 11,324,553
(Ζημιές)/Κέρδη της χρήσης μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστ.) -123,200 1,733,670
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 300,000 0

1. Η ημερομηνία μετάβασης της Εταιρίας στην εφαρμογή των ΔΛΠ είναι  η 1η Ιανουαρίου 2007. Δεν σημειώθηκε μεταβολή Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αποτελέσματος εις νέο -300,000 0
στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Διανεμηθέντα μερίσματα -520,485 -400,000
2. Δεν έλαβαν χώρα εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ΄ευθείας στην καθαρή θέση -2,140,166 627,332
ή διακοπή εκμετάλλευσης. Καθαρή θέση λήξη χρήσης (31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα) 10,501,704 13,285,555
3. Δεν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη.
4. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άλλης εταιρείας.
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθενται στη σημείωση υπ΄αριθμ. 10  των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
6. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματιστεί σωρευτικά για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται σε € 54.362 Λειτουργικές δραστηριότητες 01/01 - 31/12/2008 01/01 - 31/12/2007
Εκτός της ανωτέρω δεν έχει σχηματιστεί άλλη πρόβλεψη.  Εισπράξεις από απαιτήσεις 4,218,969 3,410,930
7. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών ή  διαιτητικών οργάνων διαφορές, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης -2,610,212 -2,698,151
 οργάνων,  οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στην λειτουργία της εταιρίας. Πληρωμές φόρων -97,974 -157,952
8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν κατά μέσο όρο Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1,510,783 554,827
 είκοσι ένα (21) άτομα.
9. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των στοιχείων του ισολογισμού. Επενδυτικές δραστηριότητες 
10. Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ΄ευθείας στην καθαρή θέση αφορά κατά ποσό € (2.148.106) ζημιά απομείωσης διαθέσιμων Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων -27,883 -41,119
προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων (καθαρή από φόρους) και κατά ποσό € 7.940 επίδραση αναβαλλόμενης φορολογίας Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων 0 6,157
από αναστροφή υπεραξίας ν. 2065/92. Τόκοι εισπραχθέντες 256,278 162,636
11. Τα ποσά των εκροών και εισροών της εταιρίας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) σωρευτικά Μερίσματα εισπραχθέντα 134,669 117,610
από την έναρξη της οικονομικής χρήσης έχουν ώς εξής : Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες  (β) 363,064 245,284
α) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών της διοίκησης  € 138.300
β) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  € 0,00 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
γ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης € 0,00 Μερίσματα πληρωθέντα -520,485 -400,000

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -520,485 -400,000
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 1,353,362 400,112
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 5,068,487 4,668,376

31/12/2007 01/01/2007 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 6,421,849 5,068,487
10,080,681.99 8,848,574.48

0 -553
520,485 400,000

3,301,306 2,464,863
Απομείωση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων -1,471 -10,060

αποτελεσμάτων 386,088 401,648
23,337 17,999

-929,685 -718,474
  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ

-87,276 -54,362 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
-7,911 -25,083

Σύνολο Προσαρμογών 3,204,873 2,475,979 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΜΑΡΙΟΣ
  Α.Δ.Τ. Π 015752

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 13,285,555 11,324,553

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΌ ΕΛΠ ΣΕ ΔΛΠ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

οριστικοποιηθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας

 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23571/06/Β/91/13

ΠΛ. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2, 105-61 ΑΘΗΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

 1.4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Αναγνώριση παροχών προς το προσωπικό μετά την έξοδο τους από την υπηρεσία 
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας

Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους από τη Γ.Σ.

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

Πρόβλεψη επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

      ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ/νση  Α.Ε και Πίστεως
www.karamanofaxe.gr

23/02/2009
Κωνσταντίνος Βενέτης
Grant Thornton ΑΕ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως προκύπτουν σύμφωνα με τα 

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2009

Α.Δ.Τ. Ξ 105915
ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΜΙΧΑΗΛ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αναγνώριση των κρατικών επιχορηγήσεων παγίων ως αναβαλλόμενα έσοδα

Διαφορά αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Διαφορά αποτίμησης διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων

Α.Δ.Τ. Π 644472

Πρασαρμογές 

ΜΑΣΤΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί σύμφωνα με τα 

Με σύμφωνη γνώμη

 1.1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε € ) 1.2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Μεταφορά των εξόδων πολυετούς απόσβεσης στα αποτελέσματα

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς
και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 


