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Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 
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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της «Καραμανώφ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» την 27 Ιουλίου 2009 
και έχουν δημοσιοποιηθεί με την κατάθεσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 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 2009, 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 οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Oικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
«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 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 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 Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και επομένως, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι 
έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί 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 οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 
 
 
 

Αθήνα, 07 Αυγούστου 2009 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Δημήτριος Ντζανάτος  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 
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2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01-30/06/2009 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Η κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/06/2009 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της 
προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         
  Σημ. 30/6/2009  31/12/2008
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία        
Ενσώματες ακινητοποιήσεις   257.106   275.707 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία   12.496   16.305 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  6.1 905.130   632.800 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  6.2 547.528   589.840 
    1.722.260   1.514.652
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία        
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  6.4 6.433.267   6.809.662 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων  6.5 

1.215.017 
  

1.164.290 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  6.6 7.004.314   6.421.849 
    14.652.598   14.395.802
          
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων   16.374.858   15.910.454
          
          
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
          
Ίδια Κεφάλαια         
Μετοχικό κεφάλαιο   7.500.000   7.500.000 
Αποθεματικά   6.7 3.076.100   2.864.757 
Αποτελέσματα εις νέον   442.756   136.947 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   11.018.855   10.501.704
          
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις        
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία   

118.027 
  

110.958 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  6.3 305.333   198.549 
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων   423.360    309.507
         
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις        
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  6.8 4.877.129   5.070.389 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  6.9 55.514   28.853 
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   4.932.643   5.099.242
         
Σύνολο Υποχρεώσεων   5.356.003   5.408.750
         
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   16.374.858   15.910.454
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
Η κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/06/2009 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της 
προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής: 
 

  Σημ. 1/1 - 
30/06/2009   1/1 -

30/06/2008
          
Πωλήσεις  6.10 457.571   541.140 
Κόστος πωληθέντων  6.11 -443.017   -502.955 
Μικτό Κέρδος   14.554   38.185
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης    15.814   21.072 
Έξοδα διοίκησης  6.12 -108.625   -140.427 
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης    -56   -10.548 
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων   -78.312   -91.718

Χρηματοοικονομικά έσοδα  6.13 499.461   781.190 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  6.14 -14.030   -385.188 
Κέρδη προ φόρων   407.118   304.284
Φόρος εισοδήματος  6.15 -99.238   40.805 
Καθαρά κέρδη περιόδου 307.880   345.089
          
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Eυρώ)     6.16 0,1281   0,1435 

 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2009 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της 
προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής: 
 

    1/1 - 
30/6/2009   1/1 -

30/6/2008
         

Καθαρά κέρδη περιόδου 307.880   345.089
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων   

272.330   -2.530.255 
Προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας στους τρέχοντες 
συντελεστές   2.300   0 
Φόρος εισοδήματος επί των λοιπών συνολικών εσόδων -65.359   632.564 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων   209.271   -1.897.691
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 517.151   -1.552.602

 
 
 
 
 
 

 

Αθήνα, 27η  Ιουλίου 2009 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

   
   

Μιχαήλ Καραμανώφ Μάριος Καραμανώφ  Μάριος Μαστέλλος 
Α.Δ.T. Ξ 105915 Α.Δ.Τ. Π 015752  Α.Δ.Τ.: Π 644472 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
Η κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας  κατά την περίοδο 1/1 – 30/6/2009 και τα συγκρίσιμα μεγέθη της 
αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

  Μετοχικό  
κεφάλαιο 

 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
εις νέο Σύνολο 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 30/06/2008 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 7.200.000 5.095.209 990.346 13.285.555 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 01/01 - 
30/06/2008 - -1.897.691 345.089 -1.552.602 

Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2007 - - -520.485 -520.485 
Συνολική αναγνωριζόμενη ζημιά περιόδου 0 -1.897.691 -175.396 -2.073.087 
Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2008 7.200.000 3.197.518 814.950 11.212.468 
          

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 30/06/2009 
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2009 7.500.000 2.864.757 136.947 10.501.704 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 01/01 - 
30/06/2009 - 211.342 305.809 517.151 

Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος περιόδου 0 211.342 305.809 517.151 
Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2009 7.500.000 3.076.100 442.756 11.018.855 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   
Η κατάσταση ταμειακών ροών της Εταιρείας  κατά την περίοδο 1/1 – 30/6/2009 και τα συγκρίσιμα μεγέθη της αντίστοιχης 
περιόδου της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 
  1/1 - 

30/06/09   1/1 - 
30/06/08 

Λειτουργικές δραστηριότητες       

Εισπράξεις από απαιτήσεις  2.625.062   3.588.333 
Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης  -2.335.101   -2.202.569 
Πληρωμές φόρων 0   -24.494 
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

289.961   1.361.271 

        
Επενδυτικές δραστηριότητες        
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων 
παγίων -1.430   -24.528 

Τόκοι εισπραχθέντες  206.542   120.650 
Μερίσματα εισπραχθέντα  87.392   117.204 
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες  (β) 292.504   213.325 

        
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες        
Μερίσματα πληρωθέντα 0   -520.485 
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 0   -520.485 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 
ισοδύναμα περιόδου  (α)+(β)+(γ) 582.465   1.054.111 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 6.421.849   5.068.487 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 7.004.314   6.122.599 
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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 01/01/2009 – 30/06/2009. 
 
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 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 ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜ/XΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 36,66% 
ΑΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 17,42% 
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 32,16% 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΚΑΣ 0,75% 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 1,50% 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 11,50% 
ΣΥΝΟΛΟ 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 30/06/09 για την Εταιρεία ήταν δέκα έξι (16 ) άτομα και αντίστοιχα την 
30/06/08 ήταν 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. 
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4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (01/01/2009 – 30/06/2009) 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 2008, 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 2009 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 2008, εκτός από την υιοθέτηση από την εταιρία των 
νέων και τροποποιημένων ΔΠΧΑ και των νέων διερμηνειών που ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 2009. 
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5. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ  

5.1. Νέα, αναθεωρημένα ή τροποποιημένα πρότυπα που εφαρμόστηκαν υποχρεωτικά για πρώτη 
φορά στην τρέχουσα περίοδο  

 
ΔΛΠ 34 – Ενδιάμεση οικονομική αναφορά (τροποποίηση του προτύπου που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στις 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης) 
Στο εν λόγω πρότυπο, βάσει του οποίου παρουσιάζονται οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, 
επήλθαν αλλαγές λόγω κυρίως της αναθεώρησης του ΔΛΠ 1. Με την αναθεώρηση αυτή, ορίστηκαν αλλαγές στην 
χρησιμοποιούμενη ορολογία όλων των προτύπων. Ειδικά στο ΔΛΠ 34 τροποποιήθηκε η ορολογία και το περιεχόμενο των 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης προστέθηκαν νέες απαιτήσεις αναφορικά με την παρουσίαση εσόδων και 
εξόδων των ενδιάμεσων περιόδων.  
 
Σύμφωνα με τις παραπάνω τροποποιήσεις η εταιρεία θα πρέπει να παρουσιάζει όλα τα στοιχεία των εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίστηκαν στην ενδιάμεση περίοδο:  
(α) είτε σε μία ενιαία κατάσταση  
(β) είτε σε δύο καταστάσεις: μία κατάσταση που θα παρουσιάζει τα στοιχεία των κερδών ή ζημιών της περιόδου (ξεχωριστή 
κατάσταση αποτελεσμάτων ) και μία δεύτερη κατάσταση η οποία θα ξεκινά από το αποτέλεσμα της περιόδου και θα 
συνεχίζει παρουσιάζοντας τα στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων).   
 
Η εταιρεία επέλεξε τον (β) τρόπο παρουσίασης των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν στην ενδιάμεση περίοδο (σε 
δύο καταστάσεις).  
 
ΔΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί τομείς (νέο πρότυπο που εφαρμόζεται από την 1/1/2009)  
Αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα». Σκοπός του νέου προτύπου είναι η παροχή οδηγιών 
αναφορικά με τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους λειτουργικούς τομείς μιας επιχείρησης, τα προϊόντα, τις 
υπηρεσίες της, τους γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητας και τους σημαντικούς πελάτες της. Το πρότυπο υιοθετεί την 
«προσέγγιση της Διοίκησης», απαιτώντας από τις επιχειρήσεις οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις να είναι αυτές που χρησιμοποιεί η Διοίκηση εσωτερικά για την εκτίμηση της απόδοσης κατά τομέα επιμερισμού 
των πόρων της επιχείρησης στους λειτουργικούς τομείς της.  
 
Ένας λειτουργικός τομέας αποτελεί συστατικό μέρος της επιχείρησης: (α) που αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες 
από τις οποίες μπορεί να αποκομίζει έσοδα και να πραγματοποιεί έξοδα (β) του οποίου τα λειτουργικά αποτελέσματα 
αξιολογούνται από τον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να 
αποφασίζει για την κατανομή των πόρων της επιχείρησης στους διάφορους τομείς και να εκτιμά την απόδοσή τους (γ) για τα 
οποία είναι διαθέσιμη ξεχωριστή χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  
 
ΔΛΠ 23 – Κόστος δανεισμού (αναθεώρηση του προτύπου που εφαρμόζεται από την 1/1/2009)  
Η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του 
κόστους δανεισμού που σχετίζεται με τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό 
διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Το εν λόγω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή για την 
εταιρεία.   
 
ΔΠΧΑ 2 – Πληρωμές βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους (τροποποίηση του προτύπου που εφαρμόζεται από την 
1/1/2009) 
Τροποποιήθηκαν οι απαιτήσεις αναφορικά με το χειρισμό των προϋποθέσεων μιας συμφωνίας οι οποίες δεν συνεπάγονται 
κατοχύρωση συμμετοχικών τίτλων. Επίσης τροποποιήθηκαν οι ορισμοί της κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων 
κατοχύρωσης, όπως και των προϋποθέσεων απόδοσης. Το εν λόγω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή για την εταιρεία.   
 
ΔΕΕΠΧ 15 – Συμφωνία κατασκευής ακινήτων (νέα  διερμηνεία που ισχύει από την 1/1/2009) 
Η Διερμηνεία αναφέρεται κυρίως σε θέματα χειρισμού από κατασκευαστές ακινήτων και των εταιρειών διαχείρισης και 
αξιοποίησης ακινήτων συμφωνιών με έναν ή περισσότερους αγοραστές, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η κατασκευή. Η διερμηνεία 
δεν είχε εφαρμογή στην εταιρεία. 
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5.2. Νέα, αναθεωρημένα ή τροποποιημένα πρότυπα ή διερμηνείες που θα εφαρμοστούν εντός 
της τρέχουσας χρήσης 2009 μετά την ημερομηνία αναφοράς της τρέχουσας περιόδου  

 
ΔΛΠ 1 – Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (αναθεώρηση του προτύπου που θα εφαρμοστεί κατά την 
παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2009)  
Οι βασικές αλλαγές συνοψίζονται στη ξεχωριστή παρουσίαση των μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων που προέρχονται από 
συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες (μετόχους) με την ιδιότητα αυτών ως ιδιοκτήτες (π.χ. μερίσματα, αυξήσεις μετοχικού 
κεφαλαίου κ.α.) από τις λοιπές μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων. Επιπλέον η αναθεώρηση του προτύπου επέφερε αλλαγές 
στην χρησιμοποιούμενη ορολογία καθώς και στην παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι νέοι ορισμοί δεν αλλάζουν 
τους κανόνες αναγνώρισης, αποτίμησης ή γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που 
απαιτούνται από άλλα πρότυπα. Η εταιρεία θα εφαρμόσει το εν λόγω αναθεωρημένο πρότυπο κατά την παρουσίαση των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 1/1 – 31/12/2009.  
 
ΔΠΧΑ 3 – Συνενώσεις Επιχειρήσεων (αναθεώρηση του προτύπου που θα εφαρμόζεται από την 1/7/2009) και  
ΔΛΠ 27 – Ενοποιημένες  και ατομικές οικονομικές καταστάσεις (τροποποίηση του προτύπου που θα εφαρμόζεται 
από την 1/7/2009) 
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα 
επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η 
συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε 
αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω 
προτύπων θα εφαρμοστούν από την 1/7/2009 και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους 
μειοψηφίας από την ημερομηνία αυτή και μετά.   
 
ΔΛΠ 39 – Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και αποτίμηση (τροποποίηση του προτύπου που θα εφαρμόζεται 
από την 1/7/2009) 
Η εν λόγω τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζονται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 
οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. Η εταιρεία θα εφαρμόσει το εν λόγω αναθεωρημένο πρότυπο από την 1/7/2009 
και μετά. 
 
ΔΛΠ 32 – Χρηματοοικονομικά μέσα: παρουσίαση (τροποποίηση του προτύπου που θα εφαρμόζεται από την 1/7/2009) 
και  
ΔΛΠ 1 – Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων  (τροποποίηση του προτύπου που θα εφαρμόζεται από την 
1/7/2009) 
H τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (‘‘puttable μέσο’’)  
και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται 
συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα (‘‘puttable’’) μέσα που 
κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις θα εφαρμοστούν από την εταιρεία από την 1/7/2009 και μετά. 
 
ΔΠΧΑ 1 – Πρώτη  εφαρμογή των ΔΠΧΑ (τροποποίηση του προτύπου που θα εφαρμόζεται από την 1/7/2009) και  
ΔΛΠ 27 – Ενοποιημένες  και ατομικές οικονομικές καταστάσεις (τροποποίηση του προτύπου που θα εφαρμόζεται 
από την 1/7/2009) 
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει σε μια επιχείρηση που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, αν επιλέξει να αποτιμήσει  
τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες ή συγγενείς στην αξία κτήσης τους, να χρησιμοποιεί ως τεκμαιρόμενο κόστος 
είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία με βάση τις προηγούμενες λογιστικές αρχές. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί 
τον ορισμό της μεθόδου του κόστους από το ΔΛΠ 27 και το αντικαθιστά με την απαίτηση τα μερίσματα να παρουσιάζονται 
ως εισόδημα στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις θα εφαρμοστούν από την 
εταιρεία από την 1/7/2009 (εφόσον συντρέξει περίπτωση νέων συνενώσεων της εταιρείας). 
 
ΔΕΕΠΧ 17 – Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους ιδιοκτήτες (μετόχους) (θα εφαρμοστεί 
από τη 1/7/2009) 
Παρέχει οδηγίες αναφορικά με τα εξής θέματα: (α) πότε θα πρέπει μία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα 
(β) πως θα πρέπει μια επιχείρηση να μετρά τα μερίσματα πληρωτέα και (γ) όταν μια επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα 
πληρωτέα, πως θα πρέπει να λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που 
διανέμονται και της λογιστικής αξίας των πληρωτέων μερισμάτων. Τις οδηγίες της Διερμηνείας θα τις εφαρμόσει η εταιρεία 
από την 1/7/2009.  
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6. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

6.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής: 
 
  30/06/09 31/12/08 
Μετοχές διαπραγματευόμενες στο Χ.Α. 905.130 632.800 
Σύνολο 905.130 632.800 

 
 
6.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

  30/06/09 31/12/08 
Συμμετοχή στο επικουρικό κεφάλαιο 193.595 235.907 
Συμμετοχή στο συνεγγυητικό κεφάλαιο 352.164 352.164 
Λοιπές εγγυήσεις 1.769 1.769 
Σύνολο 547.528 589.840 

 

6.3 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις-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 Εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην 
ίδια φορολογική αρχή. 
Το συμψηφιστικό υπόλοιπο την 30/06/2009 έχει ως εξής: 
 
  30/06/09 31/12/08 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 60.762 105.286 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 366.095 303.836 
Συμψηφισμένο πιστωτικό υπόλοιπο 305.333 198.549 

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

Διαφορές 
εξόδων 
εγκ/σης 

Αποτίμηση 
χρημ/κών 
μέσων 

Παροχές 
Προσωπικού 

Προσ/γή 
στους 

τρέχοντες 
συντ/στές 

Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 01/01/2008 138 2.515 0 0 0 2.653 
(Χρέωση) / Πίστωση Αποτελεσμάτων 0 88.006 1.657 0 5.030 94.693 
(Χρέωση) / Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 0 0 7.940 7.940 
Σύνολο μεταβολής στη χρήση  0 88.006 1.657 0 12.970 102.633 
Υπόλοιπο 31/12/2008 138 90.521 1.657 0 12.970 105.286 
(Χρέωση) / Πίστωση Αποτελεσμάτων 0 -46.292 1.697 0 71 -44.524 
(Χρέωση) / Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 0 0 0 0 
Σύνολο μεταβολής στη χρήση  0 -46.292 1.697 0 71 -44.524 
Υπόλοιπο 30/06/2009 138 44.229 3.354 0 13.041 60.762 

 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

Προβλέψεις 
διαφορών 
φορολ. 
ελέγχου 

Αποτίμηση 
χρημ/κών 
μέσων 

Παροχές 
Προσωπικού

Προσ/γή 
στους 

τρέχοντες 
συντ/στές 

Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 01/01/2008 87.276 923.996 5.834 0 2.508 1.019.614 
Χρέωση / (Πίστωση) Αποτελεσμάτων -4.245 4.086 0 0 417 257 
Χρέωση / (Πίστωση) στα Ίδια Κεφάλαια 0 -716.035 0 0 0 -716.035 
Σύνολο μεταβολής στη χρήση  -4.245 -711.949 0 0 417 -715.778 
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Υπόλοιπο 31/12/2008 83.031 212.046 5.834 0 2.925 303.836 
Υπόλοιπο μετά το συμψηφισμό 
31/12/2008           198.549 
Χρέωση / (Πίστωση) Αποτελεσμάτων 7.602 0 0 -6.801 0 801 
Χρέωση / (Πίστωση) στα Ίδια Κεφάλαια 0 65.359 0 -3.901 0 61.458 
Σύνολο μεταβολής στη χρήση  7.602 65.359 0 -10.702 0 62.259 
Υπόλοιπο 30/6/2009 90.633 277.405 5.834 -10.702 2.925 366.095 
Υπόλοιπο μετά το συμψηφισμό 
30/06/2009           305.333 

 
 
6.4 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 30/06/09 31/12/08 

Πελάτες εσωτερικού (χρεωστικά υπόλοιπα) 2.134.259 1.867.655 
Υπηρεσία εκκαθάρισης τίτλων 230.034 87.248 
Προβλέψεις κάλυψης κινδύνου μη είσπραξης 
επισφαλών απαιτήσεων 

(59.000) (59.000) 

Απαιτήσεις από τοποθετήσεις διαθεσίμων 
πελατών σε Repo 

3.981.970 4.737.710 

Σύνολο 6.287.263 6.633.613 

     
Λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις 30/06/09 31/12/08 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 349 13.242 

Ελληνικό δημόσιο 128.191 127.243 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 0 10.192 

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 10.430 17.916 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 7.034 7.457 

Σύνολο 146.004 176.049 

      
Γενικό Σύνολο 6.433.267 6.809.662 

 

Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 

 

6.5 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων    

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναλύονται ως εξής: 

  30/06/09 31/12/08 
Μετοχές διαπραγματευόμενες στο Χ.Α. 1.127.489 1.020.222 
Ομόλογα 86.317 144.069 
Δικαιώματα συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου 1.211 0 
Σύνολο 1.215.017 1.164.290 

 

 
6.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

  30/06/09 31/12/08 
Ταμείο 2.269 4.755 
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 5.533.969 6.339.629 
Καταθέσεις (Repo) 1.291.200 0 
Καταθέσεις όψεως πελατών 176.877 77.465 
Σύνολο 7.004.314 6.421.849 
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6.7 Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 
 

  30/06/09 31/12/08 
Τακτικό αποθεματικό 403.084 403.084 
Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' 
ειδικό τρόπο 267.441 267.441 
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της 
φορολογίας έσοδα 59.223 59.223 
Αφορολόγητα αποθεματικά (Υπεραξία από 
πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ) 1.807.136 1.807.136 
Κέρδη από αποτίμηση διαθέσιμων προς 
πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, 
καθαρά από φόρους 539.216 327.873 

Σύνολο 3.076.100 2.864.757 

 
 
6.8 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις    

Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 30/06/09 31/12/08 
Προμηθευτές  101.648 18.034 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  153 4.818 
ΦΠΑ 79 68 
Παρακρατούμενοι φόροι - τέλη 18.590 21.977 
Ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων  12.296 28.327 
Υποχρεώσεις προς χρηματιστές και ΧΑ 123.086 955 
Υποχρεώσεις από τοποθετήσεις διαθεσίμων 
πελατών σε Repo 

3.981.970 4.737.710 

Δουλευμένα έξοδα 0 2.678 
Σύνολο 4.237.821 4.814.566 

      
Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών     
Εκκαθαρισμένα υπόλοιπα πελατών 176.877 77.465 
Μη εκκαθαρισμένα υπόλοιπα πελατών 462.432 178.358 
Σύνολο 639.309 255.824 

   
Γενικό Σύνολο 4.877.129 5.070.389 

 

Η λογιστική αξία των παραπάνω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 

 

6.9 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Τα κονδύλια € 55.514 και € 28.853 αφορούν τις υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος των φορολογητέων κερδών της εταιρείας 
κατά την 30/06/2009 και 31/12/2008, αντίστοιχα. 
 

6.10 Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις της περιόδου 01/01-30/06/2009 και τις αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής: 

  
1/1 - 

30/06/09 
1/1 - 

30/06/08 
Προμήθειες από διαμεσολάβηση σε 
χρηματιστηριακές συναλλαγές 388.988 448.789 
Έσοδα από προμήθειες μεταβιβαστικών 43.152 47.143 
Προμήθειες από συναλλαγές σε παράγωγα 25.431 45.208 
Σύνολο 457.571 541.140 
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6.11 Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
 

  
1/1 - 

30/06/09 
1/1 - 

30/06/08 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 266.896 289.592 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 40.517 49.010 
Παροχές τρίτων 30.551 42.922 
Φόροι - Τέλη 3 42 
Διάφορα έξοδα 85.977 86.662 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 16.025 16.147 
Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 3.047 18.581 
Σύνολο 443.017 502.955 

 
 

6.12 Έξοδα διοίκησης 

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1 - 

30/06/09 
1/1 - 

30/06/08 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 66.724 72.398 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 3.821 4.622 
Παροχές τρίτων 7.393 10.387 
Φόροι - Τέλη 527 6.854 
Διάφορα έξοδα 18.323 18.469 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 4.006 4.037 
Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 762 4.645 
Προβλέψεις 7.069 19.016 
Σύνολο 108.625 140.427 

 
 
6.13 Χρηματοοικονομικά έσοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

  
1/1 - 

30/06/09 
1/1 - 

30/06/08 
Πιστωτικοί τόκοι 74.779 120.650 
Κέρδη πώλησης μετοχών 20.054 543.336 
Κέρδη αποτίμησης μετοχών 185.473 0 
Μερίσματα 87.392 117.204 
Πλεόνασμα συνεγγυητικού 131.763 108.126 
Σύνολο 499.461 781.190 

 

 
6.14 Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1 - 

30/06/09 
1/1 - 

30/06/08 
Ζημιά αποτίμησης μετοχών 0 378.044 
Έξοδα χρεογράφων 10.449 3.717 
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 2.311 2.534 
Λοιπά συναφή με τις χρηματοδ. έξοδα 1.270 893 
Σύνολο 14.030 385.188 
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6.15 Φόρος εισοδήματος 

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

  
1/1 - 

30/06/09 
1/1 - 

30/06/08 
Φόρος εισοδήματος περιόδου -55.514 -15.247 
Αναβαλλόμενη φορολογία -43.724 56.053 
Σύνολο -99.238 40.805 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία αφορά σε: 

  1/1 - 
30/06/09 

1/1 - 
30/06/08 

Προσαρμογή στους τρέχοντες συντελεστές  6.801 0 
Παροχές προσωπικού 1.697 1.431 
Αποτίμηση χρημ/κών μέσων -46.292 67.643 

Σχηματισμός πρόβλεψης διαφορών φορολογικού 
ελέγχου  -7.602 -13.022 
Συναλλαγματικές διαφορές 1.853 0 
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων -181 0 
Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογίας -43.724 56.053 

 
Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος στους οποίους υπόκειται ή θα υπόκειται η Εταιρεία είναι οι εξής: 
 
Χρήση Συντελεστής 
2009 25% 
2010 24% 
2011 23% 
2012 22% 
2013 21% 
2014 20% 

 
Σημειώνεται ότι οι μειωμένοι συντελεστές εισοδήματος των χρήσεων 2010 – 2014 θεσπίστηκαν με σχετικές διατάξεις νόμου 
στη χρήση 2008.  
 

6.16 Κέρδη ανά μετοχή 

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως εξής: 

  1/1 - 
30/06/09 

1/1 - 
30/06/08 

Καθαρά κέρδη περιόδου 307.880 345.089 
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 2.404.372 2.404.372 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,1281 0,1435 

 
 

6.17 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 - 
30/6/2009 

1/1 - 
30/6/2008 

Συναλλαγές και αμοιβές μελών της Διοίκησης 79.200 69.150 
Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης 0 0 
Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης  0 0 



 17

 
 
 
6.18 Εποχικότητα πωλήσεων – ασυνήθεις συναλλαγές 

Οι πωλήσεις των υπηρεσιών δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη εποχικότητα και συνεπώς κατανέμονται με ομαλό και κατά 
βάση με ισομερή τρόπο στα τέσσερα τρίμηνα 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. 
 

6.19 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.  
Οι εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία έχουν ως εξής: 
 
 

Κατηγορία Εγγυητικών 
Επιστολών 

Αξία 

Ε/Ε Καλής εκτέλεσης  € 552.164,35 
 
 
6.20 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις – ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 και 2008. 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.   
 

6.21 Λοιπές γνωστοποιήσεις 

 Δεν εκδόθηκαν ούτε επαναγοράστηκαν, ούτε εξοφλήθηκαν ομολογίες. 
 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. 
 Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την 

εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 Δεν καταβλήθηκαν μερίσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου. 


