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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 
 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

 

εκ. 30-Ινπλ-10 
 

31-Γεθ-09 
 Μαθξνπξόζεζκν ελεξγεηηθό 

       Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 
 

2 
 

2.232.724,46 
 

2.264.697,52 
 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
3 

 
40.222,23 

 
48.031,20 

 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 
 

4 
 

1.701.315,42 
 

1.701.315,42 
 Λνηπέο  Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 
5 

 
619.103,22 

 
774.830,35 

 
ύλνιν καθξνπξόζεζκνπ ελεξγεηηθνύ 

   

4.593.365,33 
 

4.788.874,49 
 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

       Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 
   

0,1 
 

0,01 
 Πειάηεο - Υξεκαηηζηέο –Υξεκαηηζηήξην 

 
6 

 
1.850.534,87 

 
2.990.054,59 

 Λνηπέο απαηηήζεηο 
 

7 
 

236.038,47 
 

206.678,87 
 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηερόκελα γηα εκπνξία 

 
8 

 
810.640,19 

 
1.094.753,36 

 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
 

9 
 

5.198.303,80 
 

6.598.979,77 
 

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 

   

8.095.517,34 
 

10.890.466,60 
 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 

   

12.688.882,67 
 

15.679.341,09 
 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 

       
Ίδηα θεθάιαηα 

       Μεηνρηθό θεθάιαην 
 

10 
 

8.805.000,00 
 

8.805.000,00 
 Απνζεκαηηθά 

 
10 

 
1.681.419,38 

 
1.681.419,38 

 Τπόινηπν ζπζζσξεπκέλσλ θεξδώλ/δεκηώλ  
 

10 
 

-4.082.985,28 
 

-3.149.166,86 
 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  (α) 
   

6.403.434,10 
 

7.337.252,52 
 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

11 
 

590.103,42 
 

561.726,96 
 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

       Γάλεηα ηξαπεδώλ 
 

12 
 

1.300.000,00 
 

1.300.000,00 
 Τπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο-ρξεκαηηζηέο- ρξεκαηηζηήξην 

 
6 

 
4.048.012,73 

 
6.156.382,52 

 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο 
 

13 
 

118.953,21 
 

128.662,40 
 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 
14 

 
228.379,21 

 
195.316,69 

 
ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 

   
5.695.345,15 

 
7.780.361,61 

 
ύλνιν ππνρξεώζεσλ  (β) 

   
6.285.448,57 

 
8.342.088,57 

 
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ    (α)+(β) 

   
12.688.882,67 

 
15.679.341,09 
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Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ πεξηόδνπ 
 

    

01.01 - 
30.06.2010 

 

01.01 - 
30.06.2009 

Πξνκήζεηεο θαη ακνηβέο 
 

15 
 

672.767,50 
 

848.137,79 

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 
 

16 
 

86.742,52 
 

466.269,75 

Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
   

759.510,02 
 

1.314.407,54 

Ακνηβέο θαη έμνδα Πξνζσπηθνύ 
 

17 
 

896.077,94 
 

840.213,29 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 
 

18 
 

310.723,12 
 

265.611,37 

Λνηπά δηάθνξα έμνδα 
 

19 
 

467.628,50 
 

102.984,60 

Απνζβέζεηο 
 

20 
 

41.530,14 
 

58.547,73 

Έμνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
   

1.715.959,70 
 

1.267.356,99 

Έζνδα από ηόθνπο θαη  ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
 

21 
 

246.865,10 
 

169.785,90 
Μείνλ: Έμνδα από ηόθνπο- ζπλαθή έμνδα θαη ζπλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο 

 
21 

 
216.246,58 

 
125.251,65 

Υξεκαηνπηζησηηθά Απνηειέζκαηα Έζνδα / (Έμνδα) 
   

30.618,52 
 

44.534,25 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ  
   

-925.831,16 
 

91.584,80 

Μείνλ: Φόξνη εηζνδήκαηνο 
 

22 
 

-7.987,26 
 

-30.140,57 

Κέξδε / (δεκηέο)  κεηά από θόξνπο 
   

-933.818,42 
 

61.444,23 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο 
   

- 
 

- 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο  
   

-933.818,42 
 

61.444,23 

 

 

Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

 

εκ. 
Μεηνρηθό 
θεθάιαην 

Απνζέκαηηθα 
θεθάιαηα 

Απνηειέζκαηα 
εηο λένλ 

ύλνιν 

Τπόινηπα  ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 
 

8.805.000,00  1.681.419,38 (3.059.121,17) 7.427.298,21  

Μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων  για την περίοδο 01/01 - 30/06/2009 
     Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ 01/01 - 30/06/2009 
   

 61.444,23  61.444,23 

Τπόινηπα  ηδίσλ θεθαιαίσλ  θαηά ηελ  30ε  Ινπλίνπ 2009 
 

8.805.000,00 1.681.419,38  (2.997.676,94) 7.488.742,44 

Μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων  για την περίοδο 01/07 - 31/12/2009 
     Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ 01/01 - 30/06/2009 
   

(151.489,92) 
 Τπόινηπα  ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ  31ε  Γεθεκβξίνπ 2009 

 
8.805.000,00  1.681.419,38 (3.149.166,86) 7.337.252,52  

Μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων  για την περίοδο 01/01 - 30/06/2010 
     Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ 01/01 - 30/06/2010 
   

(933.818,42) (933.818,42) 

Τπόινηπα  ηδίσλ θεθαιαίσλ  θαηά ηελ  30ε  Ινπλίνπ 2010 
 

8.805.000,00 1.681.419,38  (4.082.985,28) 6.403.434,10 
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 
 

  

01.01 - 
30.06.2010 

 

01.01 - 
30.06.2009 

 
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

     Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ ( πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 

 
-925.831,16 

 
-48.849,78 

 Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:  

     Απνζβέζεηο 

 
41.530,14 

 
112.005,11 

 Πξνβιέςεηο 

 
13.755,08 

 
6.379,89 

 Απνηίκεζε ρξεκ/θσλ ζηνηρείσλ ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ  

 
451.674,41 

 
140.663,36 

 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο 

 
-171.230,57 

 
-845.696,72 

 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
 

88.180,85 
 

213.457,09 
 

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:       

     Μείσζε/(Αύμεζε) απαηηήζεσλ 

 
1.265.887,25 

 
-981.008,66 

 (Μείσζε)/Αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 

 
-2.099.759,09 

 
677.176,63 

 Μείνλ: 

     Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα 

 
-66.804,10 

 
-186.618,91 

 
Καηαβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο 

 
- 

 
-84.687,00 

 
Λεηηνπξγηθέο ξνέο από  δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 

     Σύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 

 
-1.402.597,19 

 

-997.178,99 

 

      Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

     Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ 
 

-702.568,78 
 

-681.945,31 
 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 
-1.748,11 

 
-42.526,04 

 
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 

     
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ   

 
557.610,58 

 
1.383.771,95 

 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 

 
118.799,37 

 
304.617,67 

 
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 

 
29.828,16 

 
267.690,88 

 
Δπελδπηηθέο  ξνέο από  δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 

     Σύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 

 
1.921,22 

 

1.231.609,15 

 
Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

     Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 

 
- 

 
800.000,00 

 Δμνθιήζεηο δαλείσλ 
 

- 
 

-700.000,00 
 Σύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 

 
- 

 

100.000,00 

 Καζαξή αύμεζε/κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα &  

     ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 
 

-1.400.675,97 

 

334.430,16 

 Τακεηαθά/δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 

 
6.598.979,77 

 
6.264.549,61 

 Τακεηαθά/δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 

 
5.198.303,80 

 

6.598.979,77 
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Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο. 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο 

" Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. 
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ" 

 

Ειζαγυγή 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο "Γ. Α. 

ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. - ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ" ηεο 30εο Ινπλίνπ 2010, θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο, 

θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο 

ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. .  Η Γηνίθεζε έρεη 

ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ 

Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν «ΓΛΠ» 34). Γηθή καο 

επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. 

 

Εύπορ Επιζκόπηζηρ 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 

«Δπηζθφπεζε ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ 

αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο νληφηεηαο». Η επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα 

γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ 

δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ 

ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ 

παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 
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Σςμπέπαζμα 

Με βάζε ηελ επηζθφπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη 

θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34. 

 

Αζήλα, 12 Απγνύζηνπ 2010 

 

 

 
 

BDO Οξθσηνί Διεγθηέο Α..Δ 

Παηεζίσλ 81 & Υέπδελ, 10434 Αζήλα 

Α.Μ. ΟΔΛ 111 

 

 

 

 

 
 

Ζ Οξθσηόο Διεγθηήο  

Κιενλίθε Π. Ληθαξδνπνύινπ  

Α.Μ. ΟΔΛ: 16281 
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1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ  

1.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

Η Δηαηξία έρεη ζπζηαζεί λφκηκα, εδξεχεη ζηελ Αζήλα νθνθιένπο 7-9 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

Διιάδα θαη ζε ρξεκαηηζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Η Δηαηξία, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο δηεμαγσγήο ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θάζε 

είδνπο, ζε ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ θαη παξαγψγσλ, θαζψο θαη ζηελ παξνρή φισλ ησλ θχξησλ θαη 

παξεπφκελσλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ αλαδνρήο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σν δίθηπν ηεο Δηαηξίαο απνηεινχλ ην θεληξηθφ θαηάζηεκα θαη 

ην ππνθαηάζηεκα Θεζζαινλίθεο.  

 

Οη παξνχζεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο Δηαηξίαο ζηηο 11  Απγνχζηνπ  2010. 

 

1.2. Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ  

 

Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη ππνινγηζκνχ κε ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2009. 

1.2.1. Βάζε ζύληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Οη παξνχζεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλέο Λνγηζηηθφ  Πξφηππν (ΓΛΠ) 34 «Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε» 

θαη πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο γηα 

ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009, νη νπνίεο έρνπλ θαηαξηηζηεί κε βάζε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο 

Γηεξκελεηψλ, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 
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θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going 

concern).  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηππψλνπλ ηε δίθαηε εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμήο ηνπο. 

Η ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηελ πηνζέηεζε 

εθηηκήζεσλ, αξρψλ, παξαδνρψλ θαη θξίζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, ηελ αλαγλψξηζε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ηελ θαηαρψξηζε 

ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε 

εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ζηε δηελέξγεηα ησλ 

εθηηκήζεσλ απηψλ.  

Η Δηαηξία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία θαη ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ 

ρέδην θαη ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη πξαγκαηνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εμσινγηζηηθέο εγγξαθέο 

πξνζαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε 

ηα ΓΠΥΑ.  

 

1.2.2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθώλ αξρώλ 

 

Η Δηαηξία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ 

γεγνλφησλ. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ 

εθηηκήζεηο. 

Γελ ππάξρνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ 

νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο αθνξνχλ ζηηο 

πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, γηα θφξν εηζνδήκαηνο, γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 

θαζψο θαη ζηελ εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.  

Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ σο ηψξα εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο θαη 

επαλαμηνινγνχληαη ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο εθάζηνηε πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

Προβλέψεις για επιζθαλείς απαιηήζεις.  
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Η Δηαηξία εμεηάδεη δηαξθψο ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ πειαηψλ γηα λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν 

έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε ε νπνία πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

Προβλέψεις για Φόρο Ειζοδήμαηος.  

Η Δηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο, βάζεη εθηηκήζεσλ, απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο 

ειέγρνπο. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο 

αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία νινθιεξψλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο.  

Προβλέψεις για αποδεμίωζε προζωπικού.  

Η Δηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ, ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία, πνπ ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο αλαινγηζηηθέο εθηηκήζεηο. Καηά ηηο εθηηκήζεηο 

απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδνρέο γηα ηνπο πξνεμνθιεηηθνχο ζπληειεζηέο, ην ξπζκφ αχμεζεο 

ησλ κηζζψλ θαη ηηο κειινληηθέο απμήζεηο ησλ απνδεκηψζεσλ. Λφγσ ηεο καθξνρξφληαο θχζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ, νη παξαδνρέο απηέο ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα.  

 

1.2.3. Νέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πξνηύπσλ 

πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία 

είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο 

ή κεηαγελέζηεξα. Η εθηίκεζε ηεο εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

Πξόηππα ππνρξεσηηθά γηα ηε ρξήζε πνπ μεθηλά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2010 

 

ΔΠΦΑ 2 (Τποποποίηζη) «Παποσέρ πος Εξαπηώνηαι από ηην Αξία ηυν Μεηοσών» (εθαξκφδεηαη 

γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010) 

θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαη ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη δηαθαλνλίδνληαη 

ηνηο κεηξεηνίο ζηηο ελνπνηεκέλεο ή αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

πνπ ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα 

εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ  

αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο. 

ΔΠΦΠ 3 Σςνενώζειρ Επισειπήζευν και ΔΛΠ 27 Ενοποιημένερ και Ιδιαίηεπερ Οικονομικέρ 

Καηαζηάζειρ. Η ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΠ 3 θαη ΓΛΠ 27 εθδφζεθε ηνλ Ιαλνπάξην 2008 θαη 

εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2009. Σν 
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ΓΠΥΠ 3 ζα έρεη εθαξκνγή ζηηο ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε απηέο ηηο πεξηφδνπο 

θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα πεξηιακβάλεη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ 

ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν θαη ζπλελψζεηο ρσξίο θαηαβνιή ηηκήκαηνο (παξάιιειε εηζαγσγή 

κεηνρψλ). Η εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΠ 3 θαη  ΓΛΠ 27 δελ ζα επεξεάζεη 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο. 

ΔΠΦΑ 1 (Τποποποίηζη) «Ππώηη εθαπμογή ηυν διεθνών πποηύπυν πημαηοοικονομικήρ 

αναθοπάρ» ππόζθεηερ απαλλαγέρ 

Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επηπξφζζεηεο επεμεγήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα 

πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο ζηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, ηνλ θαζνξηζκφ γηα ην θαηά πφζν θάπνηα ζπκθσλία εκπεξηέρεη 

κίζζσζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο παξνπιηζκνχ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ησλ 

ελζψκαησλ παγίσλ. Η ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο  ηεο εηαηξίαο  πνπ έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ. 

ΔΛΠ 39 (Τποποποίηζη) «Φπημαηοοικονομικά μέζα: Αναγνώπιζη και Επιμέηπηζη» 

Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο 

ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Η 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηελ εηαηξία, θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 

ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 

 

Πξόηππα ππνρξεσηηθά κεηά ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

ΔΛΠ 32 (Τποποποίηζη) «Φπημαηοοικονομικά μέζα: Παποςζίαζη» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010) 

Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα 

δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή 

δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο 

απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο 

κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Η ζπγθεθξηκέλε 

ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο 

ΔΠΦΑ 9 «Φπημαηοοικονομικά μέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα 

επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα 

ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. 
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χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά 

ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Η 

κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην 

απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο 

ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ 

επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε 

πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη 

πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα 

θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο 

εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα 

ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο 

επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, 

αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο 

εχινγεο αμίαο. Η εηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

ΔΛΠ 24 (Τποποποίηζη) «Γνυζηοποιήζειρ ζςνδεδεμένυν μεπών» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011) 

Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε 

ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ 

ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια 

ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο 

θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ 

αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η εηαηξία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα 

πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΠΦΑ 1 (Τποποποίηζη) «Ππώηη εθαπμογή ηυν διεθνών πποηύπυν σπημαηοοικονομικήρ 

αναθοπάρ» γλσζηνπνηήζεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2010) Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη γηα ηηο 

εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο κεηάβαζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7 ζρεηηθά κε ηε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε πνπ 

αθνξά ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηεο λέαο ηεξάξρεζεο ηξηψλ επηπέδσλ εχινγεο αμίαο. Η ζπγθεθξηκέλε 
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ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαζψο έρεη ήδε 

γίλεη ε κεηάβαζε  ζηα ΓΠΥΑ. 

 

Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηε ρξήζε πνπ μεθηλά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2010. 

ΕΔΔΠΦΑ 12 - Σςμθυνίερ Παπασώπηζηρ (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη 

γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 30 Μαξηίνπ 2009) Η δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο 

εηαηξίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Η δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή 

ζηελ εηαηξία.. 

ΕΔΔΠΦΑ 16 - Ανηιζηαθμίζειρ μιαρ καθαπήρ επένδςζηρ ζε εκμεηάλλεςζη ζηο εξυηεπικό 

(ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη απφ 1 Ινπιίνπ 2009) 

Η δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ 

λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξνί 

ηνπο φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Η δηεξκελεία παξέρεη νδεγίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ 

αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν 

θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξία, θαζψο ε 

εηαηξία δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην 

εμσηεξηθφ. 

ΔΓΓΠΥΠ  17, ‘Γηαλνκέο κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζε ηδηνθηήηεο’, 

εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2009.  Η 

δηεξκελεία 17 δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο 

θαζψο ε εηαηξία δελ έρεη δηαλείκεη κε ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

ΔΓΓΠΥΠ 18, ‘Μεηαθνξέο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο’, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2009. Η δηεξκελεία 18 δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαζψο ε εηαηξία δελ 

έρεη δερηεί πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ πειάηεο.  

 

Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο κεηά από ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 

 

ΕΔΔΠΦΑ 19 «Διαγπαθή Φπημαηοοικονομικών Υποσπεώζευν με ζςμμεηοσικούρ ηίηλοςρ» 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2010). 

Η Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Η δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξία. Η 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΕΔΔΠΦΑ 14 (Τποποποίηζη) «Όπια Πεπιοςζιακών Σηοισείυν Καθοπιζμένυν Παποσών, 

Ελάσιζηο Απαιηούμενο Σσημαηιζμένο κεθάλαιο και η αλληλεπίδπαζη ηοςρ» (εθαξκφδεηαη γηα 
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εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2011). Οη ηξνπνπνηήζεηο 

εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζην 

απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα 

θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κηα ηέηνηα νηθνλνκηθή 

νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξία. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

1.2.4. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ.  

 

Η εηαηξία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.  

Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο εηαηξίαο επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ 

ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξίαο.  

 

Η δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη ζπζηεκαηηθά απφ ππεχζπλα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο 

θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο.  

 

α. Πηζησηηθόο θίλδπλνο.  

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη ε εηαηξία, απνξξέεη θπξίσο απφ ηελ πηζαλφηεηα κε 

εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ έλαληη ησλ πειαηψλ ηεο. Η εηαηξία φκσο δελ δηαηξέρεη ηέηνηνλ θίλδπλν 

θαζψο ηα δάλεηα ηνπ Margin Account θαη ηνπ Σ+3 εμαζθαιίδνληαη πιήξσο απφ ηα ραξηνθπιάθηα 

ησλ πειαηψλ γηα ηα νπνία γίλεηαη θαζεκεξηλή απνηίκεζε θαη παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά απφ 

ππεχζπλα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο.  

Γηα εηδηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα δεκίεο απφ απαμίσζε. Η δηνίθεζε 

ζεψξεζε φηη θαηά ηελ 30/6/2010 δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα 

κελ θαιχπηεηαη ήδε απφ πξφβιεςε επηζθαινχο απαίηεζεο.  
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Η εηαηξία αθνχ εμαληιήζεη ηηο απαηηνχκελεο δηθαζηηθέο θαη ινηπέο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο θαη βάζηκα εθηηκά φηη απηέο είλαη αλεπίδεθηεο είζπξαμεο, πξνβαίλεη ζε δηαγξαθέο 

επηζθαιψλ απαηηήζεσλ έλαληη ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ απνκείσζε 

ηεο αμίαο ηνπο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Η εηαηξία εκθαλίδεη απμεκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν πξνεξρφκελν απφ ηα ηακεηαθά θαη ηξαπεδηθά 

ππφινηπα ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ζπγθεθξηκέλα ππφινηπα είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε πνζνζηά πνπ 

μεπεξλνχλ ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζεζίκσλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο. Δληνχηνηο δελ 

αλακέλνληαη δεκηέο ιφγσ ηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξαπεδψλ. 

 

Μέγηζηε έθζεζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ πξηλ ηνλ ππνινγηζκό ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη άιισλ 

κέηξσλ πηζησηηθήο πξνζηαζίαο.  

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε κέγηζηε έθζεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο εηαηξίαο ηελ 

30/06//2010 θαη 31/12/2009, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη ηα θαιχκκαηα ή άιια κέζα πηζησηηθήο 

πξνζηαζίαο. Γηα ηα εληφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία, ηα πηζησηηθά αλνίγκαηα είλαη βαζηζκέλα ζηε 

ινγηζηηθή ηνπο αμία φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ.  

 

Έθζεζε πηζηωηηθνύ θηλδύλνπ ζηνηρείωλ εληόο Ιζνινγηζκνύ  30-Ινπλ-10 

 

31-Γεθ-09 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο  2.684,96 
 

2.684,96 

πκκεηνρέο ζε Δγγπεηηθά Σακεία  616.418,26 
 

772.145,39 

Απαηηήζεηο από πειάηεο 1.850.534,87 
 

2.990.054,59 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  0 
 

0 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 810.640,19 
 

1.094.753,36 

Λνηπέο απαηηήζεηο 236.038,47 
 

206.678,87 

Έθζεζε πηζηωηηθνύ θηλδύλνπ ζηνηρείωλ εθηόο Ιζνινγηζκνύ 
   Δγγπεηηθέο επηζηνιέο  619.666,48 

 
619.666,48 

Καηά ηελ 30ε Ινπλίνπ 2010 4.135.983,23 

 

5.685.983,65 

 

β. Κίλδπλνο επηηνθίνπ.  

 

Ωο θίλδπλνο επηηνθίνπ νξίδεηαη ν θίλδπλνο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαβνιέο ζηηο αγνξέο 

επηηνθίσλ. Γηα ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ην κέζν επηηφθην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 
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2010 αλήιζε ζε 5,29% έλαληη 7,07% ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 2009. Γηα ηηο απαηηήζεηο απφ 

πειάηεο ηνπο νπνίνπο ηηκνινγεί κε θπκαηλφκελν επηηφθην, ην κέζν επηηφθην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ εμακήλνπ 2010 αλήιζε ζε 10,40% έλαληη 10,15% ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 2009.  

Η επίδξαζε κηαο κεηαβνιήο ηνπ επηηνθίνπ θαηά ± 0,50% ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 
Σόθνη πηζησηηθνί 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2009 

Σφθνη θαηαζέζεσλ ηξαπεδψλ 7.596,85 5.422,16 

Σφθνη cash account & margin account πειαηψλ 2.349,86 7.001,84 

ύλνιν 5.422,16 5.422,16 

Υξεσζηηθνί ηόθνη 

  Σφθνη Σξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ 3.223,29 3.632,88 

 
 

γ. Κίλδπλνο κεηαβνιήο εύινγεο αμίαο ραξηνθπιαθίνπ επελδύζεσλ  

(κεηνρώλ, νκνιόγσλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ).  

 

Πξφθεηηαη γηα θίλδπλν πνπ αθνξά ζε κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ θαηέρεη ε εηαηξία. Η εηαηξία εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο κεηνρψλ πνπ 

θαηέρνληαη γηα εκπνξία. Ο ίδηνο θίλδπλνο ππάξρεη θαη γηα ηελ αγνξαπσιεζία ησλ παξαγψγσλ.  

Τπνινγίδεηαη, φηη γηα κηα κεηαβνιή ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ ηνπ Υ.Α. ηεο ηάμεσο ηνπ 15%, ε 

επίδξαζε ζηελ αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ γηα ην ρξεκαηηζηεξηαθφ θίλδπλν, ηελ 30 Ινπλίνπ 

2010 ζα αλέξρνληαλ ζε € 321 ρηι. θαη ηελ 30 Ινπλίνπ 2009 ζε € 353 ρηι.  

 

δ. πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο.  
 

Ο θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο δελ θξίλεηαη ζεκαληηθφο δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξία θξνληίδεη λα 

δηαηεξεί κηθξά πνζά ζε ζπλάιιαγκα θαη νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πειαηψλ ζε μέλα 

λνκίζκαηα δελ επηβαξχλνπλ, ζπκςεθηζηηθά, ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο.  

 

ε. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο.  

 

Η εηαηξία ειέγρεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο ηακεηαθέο εηζξνέο θαη εθξνέο, νη νπνίεο 

ηαμηλνκνχληαη ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ηακεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο.  
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1.2.5. Κεθαιαηαθή επάξθεηα 
 

Η θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο Δηαηξίαο παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηεο Δηαηξίαο θαη ππνβάιιεηαη ζε κεληαία βάζε ζηελ επνπηεχνπζα αξρή, ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.  

Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο απαηηεί απφ θάζε Δ.Π.Δ.Τ. λα δηαζέηεη έλα ειάρηζην επίπεδν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε ζρέζε πάληνηε κε ην ζχλνιν ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ.  

Ο ζπληειεζηήο νξίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ηα 

εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία, ζηαζκηζκέλα θαηά ηνλ αληίζηνηρν θίλδπλφ ηνπο.  

Γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα επνπηηθά θεθάιαηα, ηα ίδηα θεθάιαηα ππφθεηληαη ζε επνπηηθέο 

πξνζαξκνγέο, φπσο αθαίξεζε άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ θαη ππεξαμίαο (goodwill), αθαίξεζε 

θεξδψλ απφ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, θαη αθαίξεζε ζπκκεηνρήο 

ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην.  

Βαζηθά ίδηα θεθάιαηα  30-Ινπλ-10 

 

31-Γεθ-09 

Μεηνρηθό Κεθάιαην 8.805.000,00 
 

8.805.000,00 

Σαθηηθό απνζεκαηηθό θαη ινηπά απνζεκαηηθά  1.681.419,38 
 

1.681.419,38 

Κέξδε εηο λέν  -4.082.985,28 
 

-3.149.166,86 

ύλνιν βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 6.403.434,10 

 

7.337.252,52 

Μείνλ: Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -40.222,23 
 

-48.031,20 

Μείνλ: ύλνιν επνπηηθώλ πξνζαξκνγώλ ηεο ινγηζηηθήο θαζαξήο ζέζεο  -1.319.034,86 
 

-1.319.984,78 

ύλνιν Δπνπηηθώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ  5.044.177,01 

 

5.969.236,54 

ηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθό 

   ηνηρεία ελεξγεηηθνύ 11.373.307,81 
 

11.644.421,43 

ύλνιν ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνύ  11.373.307,81 

 

11.644.421,43 

    Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο  44,35% 

 

51,26% 

 

1.2.6. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα.  

 

Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ 

παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο 

απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ.  

Γεσγξαθηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο.  
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Κξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξσηεχνληα / δεπηεξεχνληα ηνκέα απνηειεί ε θχζε θαη ε 

πξνέιεπζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξίαο.  

Η εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ θαη έλα γεσγξαθηθφ ηνκέα φπσο αλαθέξεηαη 

ζηε ζεκείσζε 1.1.  

 

2. Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα.  

 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη αλαιχνληαη σο εμήο:  

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 30-06-2010 

  
 Γήπεδα 

νηθόπεδα  
 Κηίξηα & 

ηερληθά έξγα  

 
Μεηαθνξηθά 

κέζα  

 Έπηπια & 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο   
 ύλνιν  

Αμία θηήζεωο 
 

 €   €   €   €   €  

Αξρηθό ππόινηπν  1-Ηαλ-10 264.114,07 2.329.540,52 130.850,01 1.464.625,72 4.189.130,32 

Πξνζζήθεο έσο  30-Ηνπλ-10 
   

1.748,11 1.748,11 

Πσιήζεηο - Μεηώζεηο έσο  30-Ηνπλ-10 
    

0,00 

  
264.114,07 2.329.540,52 130.850,01 1.466.373,83 4.190.878,43 

Απνζβέζεηο 
      Αξρηθό ππόινηπν 1-Ηαλ-10 

 
-486.158,98 -57.968,38 -1.380.305,44 -1.924.432,80 

Δπηβάξπλζε ρξήζεσο έσο  30-Ηνπλ-10 
 

-11.337,43 -7.137,60 -15.246,14 -33.721,17 

Γηαγξαθή ιόγσ πσιήζεσλ έσο  30-Ηνπλ-10 
    

0,00 

  

- -497.496,41 -65.105,98 -1.395.551,58 -1.958.153,97 

       Αλαπόζβεζηε αμία  30-Ηνπλ-10 264.114,07 1.832.044,11 65.744,03 70.822,25 2.232.724,46 

       Αλαπόζβεζηε αμία  31-Γεθ-09 264.114,07 1.843.381,54 72.881,63 84.320,28 2.264.697,52 

 

 

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 31-12-2009 

  
 Γήπεδα 

νηθόπεδα  
 Κηίξηα & 

ηερληθά έξγα  

 
Μεηαθνξηθά 

κέζα  

 Έπηπια & 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο   
 ύλνιν  

Αμία θηήζεωο 
 

 €   €   €   €   €  

Αξρηθό ππόινηπν  1-Ηαλ-09 264.114,07 2.329.540,52 130.850,01 1.438.536,13 4.163.040,73 

Πξνζζήθεο έσο  31-Γεθ-09 0,00 
  

26.089,59 26.089,59 

Πσιήζεηο - Μεηώζεηο έσο  31-Γεθ-09 
    

0,00 

  
264.114,07 2.329.540,52 130.850,01 1.464.625,72 4.189.130,32 

Απνζβέζεηο 
      Αξρηθό ππόινηπν 1-Ηαλ-09 0,00 -440.892,16 -43.574,87 -1.345.420,11 -1.829.887,14 

Δπηβάξπλζε ρξήζεσο έσο  31-Γεθ-09 
 

-45.266,82 -14.393,51 -34.885,33 -94.545,66 

Γηαγξαθή ιόγσ πσιήζεσλ έσο  31-Γεθ-09 
    

,00 

  
0,00 -486.158,98 -57.968,38 -1.380.305,44 -1.924.432,80 

       Αλαπόζβεζηε αμία  31-Γεθ-09 264.114,07 1.843.381,54 72.881,63 84.320,28 2.264.697,52 

       Αλαπόζβεζηε αμία  31-Γεθ-08 264.114,07 1.888.648,36 87.275,14 93.116,02 2.333.153,59 
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3.  Άϋια πάγηα.  
 

Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηδηνρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία αλαιχνληαη σο εμήο:  

 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  30-Ινπλ-10 31-Γεθ-09 

  

 

Λνγηζκηθό 
 

 

Λνγηζκηθό 

Αμία θηήζεωο 
  

€ 
  

€ 

Αξρηθό ππόινηπν  1-Ηαλ-10 
 

637.458,34 1-Ηαλ-09 
 

621.021,89 

Πξνζζήθεο έσο  30-Ηνπλ-10 
  

31-Γεθ-09 
 

16.436,45 

Πσιήζεηο - Μεηώζεηο έσο  30-Ηνπλ-10 
  

31-Γεθ-09 
  

   
637.458,34 

  
637.458,34 

Απνζβέζεηο 
      Αξρηθό ππόινηπν 1-Ηαλ-10 

 
-589.427,14 1-Ηαλ-09 

 
-571.967,69 

Δπηβάξπλζε ρξήζεσο έσο  30-Ηνπλ-10 
 

-7.808,97 31-Γεθ-09 
 

-17.459,45 

Γηαγξαθή ιόγσ πσιήζεσλ έσο  30-Ηνπλ-10 
  

31-Γεθ-09 
  

   
-597.236,11 

  
-589.427,14 

       
Αλαπόζβεζηε αμία  30-Ινπλ-10 

 
40.222,23 31-Γεθ-09 

 
48.031,20 

       
Αλαπόζβεζηε αμία  31-Γεθ-09 

 
48.031,20 31-Γεθ-08 

 
49.054,20 

 

4. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα..  
 

Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα πεξηιακβάλνπλ έλα αθίλεην (πνιπθαηνηθία) ζηελ Αζήλα (πεξηνρή 

Κπςέιεο) ην νπνίν είλαη κηζζσκέλν θαη αλαιπηηθά έρεη σο εμήο:  

 
  30-Ινπλ-10  31-Γεθ-09 

Γήπεδα-Οηθόπεδα   504.041,24  504.041,24 

Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο Κηηξίσλ  1.197.274,18  1.197.274,18 

  1.701.315,42  1.701.315,42 

 

5. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο.  

 

 
30-Ινπλ-10 

 

31-Γεθ-09 

Δηζθνξέο ζε πλεγγπεηηθό θεθάιαην 369.666,48 
 

369.666,48 

Δηζθνξέο ζε Δπηθνπξηθό θεθάιαην 246.751,78 
 

402.478,91 

Γνζκέλεο εγγπήζεηο ελνηθίσλ 2.684,96 
 

2.684,96 

ύλνιν 619.103,22 
 

774.830,35 
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Η εηαηξία γηα ηελ εγγχεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο, είλαη ππνρξεσκέλε απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

Ν.2471/1997 λα ζπκκεηέρεη ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

Σα πνζά ηεο ζπκκεηνρήο ηεο απηήο, απεηθνλίδνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο. 

 

6. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο.  
 

Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ πειάηεο αλαιχνληαη σο εμήο:  

 

Απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ - Υξεκαηηζηώλ -Υξεκαηηζηεξίνπ 30-Ινπλ-10 

 

31-Γεθ-09 

Πειάηεο   εζσηεξηθνύ 1.132.226,26 
 

1.329.770,03 

Πειάηεο   Margin 1.595.115,72 
 

2.252.761,32 

Τπόινηπα εθθαζαξηζεο ρξεκ/θσλ ζπλαιιαγώλ 23.192,89 
 

307.523,24 

 
2.750.534,87 

 
3.890.054,59 

Μείνλ: πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ 900.000,00 
 

900.000,00 

ύλνιν 1.850.534,87 
 

2.990.054,59 

 

 

Τπνρξεώζεηο πξνο Πειάηεο - Υξεκαηηζηέο - Υξεκαηηζηήξην 30-Ινπλ-10 

 

31-Γεθ-09 

Πειάηεο πηζησηηθά ππόινηπα από εθθαζαξηζκέλεο ζπλαιιαγέο 2.236.344,49 
 

2.954.622,00 

Πειάηεο ππνρξεώζεηο από θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο 1.713.575,99 
 

2.737.015,77 

Πειάηεο πηζησηηθά ππόινηπα από κε εθθαζαξηζκέλεο ζπλαιιαγέο 84.405,76 
 

231.888,11 

Τπόινηπν εθθαζάξηζεο ρξεκ/θσλ ζπλαιιαγώλ (53.95-35.35) 13.594,30 
 

232.746,45 

Οθεηιόκελεο ακνηβέο ζπλεξγαηώλ 92,19 
 

110,19 

ύλνιν  4.048.012,73 
 

6.156.382,52 

 

 

Οη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηεγνξία «Απαηηήζεηο ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη 

ρσξίο απνκείσζε αμίαο» έρνπλ παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη ηθαλνπνηεηηθήο δηαβάζκηζεο. 

Η εηαηξία σο θαιχκκαηα ησλ απαηηήζεσλ ηεο, ιακβάλεη θπξίσο κεηνρέο νη νπνίεο είλαη 

ζηαζκηζκέλεο.  

 

 

Πποβλέτειρ για επιζθαλείρ απαιηήζειρ από πελάηερ.  

Οη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνζνχ € 900 ρηι. ζρεκαηίζζεθαλ θαηά ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηα ΔΛΠ ζηα ΓΠΥΠ θαη θαιχπηνπλ απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ 

πνζνχ € 948 ρηι. πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε θαη δελ έρνπλ θαιχκκαηα.  
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7. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο.  

 

 
30-Ινπλ-10 

 

31-Γεθ-09 

Πξνθαηαβεβιεκέλνη & Παξαθξαηεκέλνη Φόξνη 129.210,08 
 

88.783,42 

Λνγαξηαζκνί Πξνθαηαβνιώλ & Πηζηώζεσλ 6.550,75 
 

6.973,77 

Πξνθαηαβεβιεκέλα Έμνδα 2.543,32 
 

4.167,11 

Γνπιεπκέλα έζνδα εηζπξαθηέα 43.810,66 
 

53.399,86 

Πξνθαηαβνιέο ζε Πξνκεζεπηέο 774,96 
 

622,94 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 53.148,70 
 

52.731,77 

ύλνιν 236.038,47 
 

206.678,87 

 

ηηο ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα πνζά πνπ αθνξνχλ 

πξνθαηαβνιή θαη παξαθξάηεζε θφξσλ ηνπ δεκνζίνπ θαζψο θαη δηάθνξα πνζά πξνθαηαβνιψλ 

ζην πξνζσπηθφ θαη ζε ηξίηνπο γηα δαπάλεο ηεο εηαηξίαο. 

 

8. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηερόκελα γηα εκπνξία 

 

 
30-Ινπλ-10 

 

31-Γεθ-09 

Μεηνρέο  εηζεγκέλεο 2.138.206,37 
 

2.097.422,99 

Μείνλ πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο -1.327.566,18 
 

-1.002.669,63 

ύλνιν 810.640,19 
 

1.094.753,36 

 

Σα παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία (κεηνρέο εηζεγκέλεο) αθνξνχλ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη απνηηκήζεθαλ θαηά ηελ 30-06-2010 ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κε βάζε ηηο 

ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπο ζηηο ελεξγέο αγνξέο (Υ.Α. θαη μέλα ρξεκαηηζηήξηα). Η δεκηά απνηίκεζεο 

πνπ πξνέθπςε πνζνχ € 451.674,41 κεηαθέξζεθε ζηα απνηειέζκαηα.  

 

9. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα.  
 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 30-Ινπλ-10 

 

31-Γεθ-09 

Σακείν  2.588,39 
 

4.066,45 

Καηαζέζεηο όςεσο ζε επξώ 107.770,22 
 

130.761,74 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο βξαρππξνζεζκεο ιήμεο 1.120.000,00 
 

730.000,00 

ύλνιν δηαζεζίκσλ εηαηξίαο 1.230.358,61 
 

864.828,19 

Καηαζέζεηο όςεσο γηα ινγ/ζκό πειαηώλ 2.254.369,20 
 

2.997.135,81 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο βξαρ/ζκεο ιήμεο γηα ινγ/ζκό  πειαηώλ 1.713.575,99 
 

2.737.015,77 

ύλνιν δηαζεζίκσλ πειαηώλ 3.967.945,19 
 

5.734.151,58 

ύλνιν δηαζεζίκσλ 5.198.303,80 
 

6.598.979,77 
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Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο, πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο ζε 

δηάθνξα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη ηα κεηξεηά ηνπ ηακείνπ ηεο εηαηξίαο. 

 

10. Ίδηα θεθάιαηα.  
 

 

30-Ινπλ-10 

 

31-Γεθ-09 

Μεηνρηθό θεθάιαην 8.805.000,00 
 

8.805.000,00 

Απνζεκαηηθά 1.681.419,38 
 

1.681.419,38 

Τπόινηπν θεξδώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ -3.149.166,86 
 

-3.059.121,17 

Τπόινηπν θεξδώλ/δεκηώλ ρξήζεσο εηο λέν -933.818,42 
 

-90.045,69 

ύλνιν  6.403.434,10 
 

7.337.252,52 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 0,00 
 

0,00 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 6.403.434,10 
 

7.337.252,52 

 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη νινζρεξψο θαηαβιεκέλν θαη δηαηξείηαη ζε 300.000 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 29,35 ε θάζε κεηνρή.  

χκθσλα κε ην Μεηξψν Μεηφρσλ ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ 30/06/2010, νη κέηνρνη κε πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο κεγαιχηεξν ηνπ 3% επί ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ήηαλ: ν ΓΔΩΡΓΙΟ 

Α. ΠΔΡΒΑΝΑ κε 255.000 κεηνρέο θαη πνζνζηφ 85% ζην ζχλνιν ησλ 300.000 κεηνρψλ. 

 

11. Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο.  

 
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 30-Ινπλ-10 

 

31-Γεθ-09 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 134.170,19 
 

133.182,93 

Παξνρέο ζην πξνζσπηθό ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 270.733,05 
 

250.343,85 

Μεξηθό ζύλνιν 404.903,24 
 

383.526,78 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

   Πξνβιέςεηο γηα πξόζζεηνπο θόξνπο 185.200,18 
 

178.200,18 

Μεξηθό ζύλνιν 185.200,18 
 

178.200,18 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 590.103,42 
 

561.726,96 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ηνπο κε ηηο νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζηα βηβιία, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αλακελφκελνπο κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θφξνπ.  
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Οη παξνρέο ζην πξνζσπηθφ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθάπαμ απνδεκίσζε πνπ δηθαηνχηαη θάζε 

εξγαδφκελνο θαηά ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, 

θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη ηηο ακνηβέο θαηά ηελ εκεξνκελία απνρψξεζεο. 

Η ππνρξέσζε ηεο απνδεκίσζεο απνρψξεζεο ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ αλακελνκέλσλ 

ηακεηαθψλ εθξνψλ, κε βάζε ηα επηηφθηα θξαηηθψλ ηίηισλ θαη φξνπο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνπο φξνπο 

ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο.  

 

12. Γάλεηα Σξαπεδώλ (βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο).  

 

 

30-Ινπλ-10 

 

31-Γεθ-09 

ALPHA BANK 0,00 
 

0,00 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ 500.000,00 
 

500.000,00 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 800.000,00 
 

800.000,00 

ύλνιν 1.300.000,00 
 

1.300.000,00 

 

Η εχινγε αμία ηνπ δαλεηζκνχ πξνζεγγίδεη απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία.  

Γηα ηα δάλεηα πνπ έρεη ιάβεη ε εηαηξία δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αθηλήησλ ηεο.  

 

13.  Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο 

 

 

30-Ινπλ-10 

 

31-Γεθ-09 

Οθεηιόκελνη Φόξνη Δηζνδήκαηνο 0,00 
 

0,00 

Λνηπνί Φόξνη - Σέιε 97.672,14 
 

103.204,09 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 21.281,07 
 

25.458,31 

ύλνιν 118.953,21 
 

128.662,40 

 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνζεγγίδνπλ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ βηβιίσλ. Η 

δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ππνβάιιεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο καδί κε 

ηελ πξνθαηαβνιή θαηαβάιιεηαη είηε εθάπαμ είηε ζε νθηψ δφζεηο. Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ 

δειψλνληαη, παξακέλνπλ πξνζσξηλά κέρξη νη θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία 

ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη εθδνζεί ε ηειηθή έθζεζε ειέγρνπ.  

Οη ππνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο αθνξνχλ ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο. 
 

14. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. 
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30-Ινπλ-10 

 

31-Γεθ-09 

Πξνκεζεπηέο 60.095,52 
 

82.552,58 

Πηζησηέο δηάθνξνη 119.617,92 
 

74.624,78 

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 13.863,58 
 

15.954,97 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεκέλα 34.802,19 
 

22.184,36 

Μεξηθό ζύλνιν 228.379,21 
 

195.316,69 

 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνζεγγίδνπλ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ βηβιίσλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο απφ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο. 

 

15. Κύθινο εξγαζηώλ.  
 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο θαηά θαηεγνξίεο αλαιχεηαη σο εμήο:  

 

 

01.01 - 
30.06.2010 

 

01.01 - 
30.06.2009 

Πξνκήζεηεο  & ινηπά έζνδα ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ 556.399,14 
 

715.878,00 

Πξνκήζεηεο από  πξάμεηο Repos & πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο 6.209,76 
 

7.156,45 

Πξνκήζεηεο ζπλαιιαγώλ παξαγώγσλ 607,80 
 

4.109,60 

Λνηπέο πξνκήζεηεο 109.550,80 
 

120.993,74 

ύλνιν 672.767,50 
 

848.137,79 

 

16. Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο.  
 

Σα άιια έζνδα ηεο πεξηφδνπ 01-01/30-06-2010, θαηά θαηεγνξίεο αλαιχνληαη σο εμήο:  

 

 

01.01 - 
30.06.2010 

 

01.01 - 
30.06.2009 

Έζνδα Παξεπόκελσλ Αζρνιηώλ (κηζζώκαηα επελδπηηθώλ αθηλήησλ) 31.377,96 
 

47.724,22 

Δπηρνξεγήζεηο  παγίσλ επελδύζεσλ αλαινγνύζεο ζηε ρξήζε 2.091,39 
 

2.184,51 

Έζνδα ζπκκεηνρήο ζην επηθνπξηθό θεθάιαην 4.150,40 
 

8.768,70 

Έζνδα ζπκκεηνρήο ζην ζπλεγγπεηηθό θεθάιαην - 
 

179.641,01 

Έζνδα ρξεκαη/κηθώλ κέζσλ  θαηερόκελσλ γηα εκπνξία (κεξίζκαηα) 25.663,18 
 

29.726,43 

Κέξδε από Πώιεζε  ρξεκαη/κηθώλ κέζσλ θαηερόκελσλ γηα εκπνξία 22.823,21 
 

149.760,08 

Κέξδε απνηίκεζεο ρξεκαη/κηθώλ κέζσλ θαηερόκελσλ γηα εκπνξία 491,88 
 

48.407,57 

Λνηπά Έζνδα 144,50 
 

57,23 

ύλνιν 86.742,52 
 

466.269,75 
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17. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ.  
 

Οη ακνηβέο θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο:  

 

 

01.01 - 
30.06.2010 

 

01.01 - 
30.06.2009 

Μηζζνί 506.764,04 
 

472.004,08 

Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 52.662,93 
 

50.515,17 

Ακνηβέο κειώλ Γ 310.295,89 
 

299.408,32 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηώζεηο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο 13.755,08 
 

5.294,85 

Λνηπά Έμνδα Πξνζσπηθνύ 12.600,00 
 

12.990,87 

ύλνιν 896.077,94 
 

840.213,29 

 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ  ηεο εηαηξίαο ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαη 

ηεο αληίζηνηρεο πξνεγνχκελεο ζπγθξίζηκεο πεξηφδνπ ήηαλ 24  θαη  25 άηνκα αληίζηνηρα. 

 

18. Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα.  
 
 

Σα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:  

 

 

01.01 - 
30.06.2010 

 

01.01 - 
30.06.2009 

Ακνηβέο θαη Έμνδα Σξίησλ 87.386,35 
 

25.038,85 

Σειεπηθνηλσλίεο - ηαρπδξνκηθά 28.625,52 
 

24.146,22 

Δλνίθηα 4.196,66 
 

4.173,91 

Αζθάιηζηξα  1.151,50 
 

1.383,67 

Δπηζθεπέο & ζπληεξήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 12.159,74 
 

17.851,56 

Έμνδα ηαμηδηώλ 1.727,01 
 

835,49 

Έμνδα κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνύ 10.849,59 
 

7.606,41 

Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 9.862,91 
 

8.831,22 

πλδξνκέο-Δηζθνξέο 118.796,66 
 

136.004,29 

Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 1.685,07 
 

3.196,07 

Φόξνη θαη Σέιε 514,52 
 

649,40 

Γηάθνξα Έμνδα 33.767,59 
 

35.894,28 

ύλνιν 310.723,12 
 

265.611,37 

 
 

 



Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ  ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2010 

 (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 7 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ ηεο 30εο Ινπλίνπ 2010. 
26 

19. Λνηπά δηάθνξα έμνδα.  
 

Σα ινηπά δηάθνξα έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:  
 

 

01.01 - 
30.06.2010 

 

01.01 - 
30.06.2009 

Έμνδα πσιήζεσλ ρξεκαη/κηθώλ κέζσλ  220,17 
 

1.649,45 

Εεκηέο απνηίκεζεο ρξεκαη/κηθώλ κέζσλ θαηερόκελσλ γηα εκπνξία 452.166,29 
 

91.594,97 

Με ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη (ΔΣΑΚ-ΦΑΠ) 14.012,54 
 

9.345,69 

Λνηπά Γηάθνξα Έμνδα 1.229,50 
 

394,49 

ύλνιν 467.628,50 
 

102.984,60 

 

 

20. Απνζβέζεηο.  
 

Οη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, αλήιζαλ ζε € 41.530,14 έλαληη 58.547,73 ηεο αληίζηνηρεο 

ζπγθξίζηκεο πεξηφδνπ.  
 

Καηαλνκή ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζε ζέζεηο θόζηνπο 
 

 

1/1 - 30/06/2010 ύλνιν 

 

Κόζηνο 
πσιήζεσλ  

Έμνδα 
δηνηθεηηθήο 
ιεηηνπξγίαο 

Έμνδα 
ιεηηνπξγίαο 
δηαζέζεσο 

Ακνηβέο θαη έμνδα Πξνζσπηθνύ 585.782,05 
 

430.145,41 73.633,76 82.002,88 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 621.019,01 
 

224.568,82 286.574,19 109.876,00 

Απνζβέζεηο 41.530,14 
 

20.765,08 20.765,06 
 ύλνιν 1.248.331,20 

 

675.479,31 380.973,01 191.878,88 
 
 

1/1 - 30/6/2009 ύλνιν  
Κόζηνο 

πσιήζεσλ  

Έμνδα 
δηνηθεηηθήο 
ιεηηνπξγίαο 

Έμνδα 
ιεηηνπξγίαο 
δηαζέζεσο 

Ακνηβέο θαη έμνδα Πξνζσπηθνύ 840.213,29  548.572,64 217.303,32 74.337,33 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 265.611,37  77.848,91 71.061,67 116.700,79 

Απνζβέζεηο 58.547,73  29.273,87 29.273,86 0,00 

ύλνιν 1.164.372,39  655.695,42 317.638,85 191.038,12 

 

 

 

21. Έζνδα θαη έμνδα από ηόθνπο.  
 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο αλαιχνληαη σο εμήο:  
 

  

01.01 - 
30.06.2010 

 

01.01 - 
30.06.2009 
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Πηζησηηθνί Σόθνη 

   

 
Σόθνη θαηαζέζεσλ ηξαπεδώλ 20.204,03 

 
34.603,37 

 
Σόθνη ππεξεκεξίαο πειαηώλ 4.325,80 

 
4.731,27 

 
Σόθνη ινγαξηαζκώλ  Margin πειαηώλ 94.269,54 

 
105.367,58 

 

ύλνιν 118.799,37 
 

144.702,22 

 

Υξεσζηηθνί Σόθνη 
   

 
Σόθνη Βξαρππξόζεζκνπ Γαλεηζκνύ 34.111,29 

 
51.409,68 

 
Σόθνη απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ 6.634,12 

 
6.159,02 

 
Πξνκήζεηεο εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ 4.201,99 

 
4.704,01 

 
Λνηπά Έμνδα Σξαπεδώλ 43.233,45 

 
37.896,18 

 

ύλνιν 88.180,85 
 

100.168,89 

 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
   

 
Υξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -128.065,73 

 
-25.082,76 

 
Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 128.065,73 

 
25.083,68 

  
0,00 

 
0,92 

 

Υξεκαηνπηζησηηθά Απνηειέζκαηα 30.618,52 
 

44.534,25 

 

22. Φόξνη εηζνδήκαηνο.  
 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο, ε πξφβιεςε γηα πξφζζεην θφξν, θαζψο θαη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

έρνπλ σο εμήο:  
+ 

 

01.01 - 
30.06.2010 

 

01.01 - 
30.06.2009 

Σξέρνπζα θνξνινγία 

   Φόξνο εηζνδήκαηνο 0,00 
 

0,00 

Πξόβιεςε γηα πξόζζεην θόξν -7.000,00 
 

-29.678,06 

ύλνιν -7.000,00 
 

-29.678,06 

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία έζνδν/(έμνδν) -987,26 
 

-462,51 

ύλνιν -7.987,26 
 

-30.140,57 

 

23. Κέξδε/(δεκηά) αλά κεηνρή.  
 

 

01.01 - 
30.06.2010 

 

01.01 - 
30.06.2009 

Κέξδε/(δεκηά) κεηά από θόξνπο -933.818,42 

 

61.444,23 

Μέζνο ζηαζκηθόο αξηζκόο κεηνρώλ 300.000 
 

300.000 

Κέξδε/(δεκηά) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή -3,1127 
 

0,2048 
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24. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε.  

 

 

πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε (Γηεπζπληηθά ηειέρε 
& Μέιε Γ..) 

 

1/1-30/06/2010 1/1-30/06/2009 
Α Έζνδα 

 
4.957,83 5.471,72 

Β Έμνδα 
   Γ Απαηηήζεηο 
   Γ Τπνρξεώζεηο 
   Δ πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ 

ηεο δηνίθεζεο 
 

580.488,67 552.526,07 
ζη Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 

 
26.252,92 

 Ε Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο 
δηνίθεζεο  

 
18.622,43 2.651,58 

 

25. Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο / απαηηήζεηο.  

 

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο.  

Η εηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2006 θαη γηα ην ιφγν απηφ νη ππνρξεψζεηο 

ηεο απφ θφξνπο-ηέιε γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο δελ είλαη νξηζηηθέο. Η εηαηξία έλαληη ησλ 

ππνρξεψζεσλ γηα θφξνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν έρεη 

δηελεξγήζεη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ πξφβιεςε ην ζπζζσξεπκέλν πνζφ ηεο νπνίαο 

αλέξρεηαη ζε  € 185.200,18.  

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο είλαη ηέζζεξηο: 2007-2008 – 2009 & 2010 

Η εηαηξία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ινηπέο εγγπήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηεο απφ ηηο νπνίεο δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ επηπιένλ 

επηβαξχλζεηο.  

26. Τπνρξεώζεηο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ.  

Η εηαηξία δελ κηζζψλεη ελζψκαηα πάγηα κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  

27.  Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα  

Γελ έρνπλ πξνθχςεη γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 30-06-2010 ηα νπνία λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
 

Αζήλα,  11 Απγνύζηνπ  2010 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & 

ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ 
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..  Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
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ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από 01.01.2010 έσο 30.06.2010 

 
 

 


