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Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ . 

 

Α. Υξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ππνβάιινπκε καδί κε ηελ παξνχζα έθζεζε, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 19
ε
 εηαηξηθή ρξήζε πνπ έθιεηζε ηελ 31/12/2010 (Γηαρείξηζε 01/01-

31/12/2010), πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο "Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ", 

ηηο ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

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

πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

 Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηεο απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο φπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

• Κύθινο εξγαζηώλ: 

 Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην έηνο  2010 ήηαλ € 1.201 ρηι. παξνπζηάδνληαο κείσζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 33.32%  ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2009. 

 

• Εεκηέο πξν θόξσλ:  

Οη δεκηέο πξν θφξσλ ηεο ρξήζεσο 2010 αλήιζαλ ζε € 1.499 ρηι. έλαληη δεκηψλ € 48 ρηι. θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε. 

 

• Εεκηέο κεηά από θόξνπο:  

Οη δεκηέο κεηά  απφ θφξνπο ηεο ρξήζεσο 2010 αλήιζαλ ζε  € 1.519 ρηι. έλαληη δεκηψλ € 90  ρηι. 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

 

Γείθηεο Μέηξεζεο Δπηδόζεσλ 

Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηηο επηδφζεηο ηεο κέζα απφ ηελ αλάιπζε βαζηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο 

ψζηε λα  εληνπίδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα ηπρφλ απνθιίζεηο: 
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Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε βαζηθνί δείθηεο επηδφζεσλ ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε  ηνπ 2010 

είλαη: 

 

 
31/12/2010 

 

31/12/2009 

α. Οηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 

   
    Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / χλνιν Δλεξγεηηθνχ  57,44% 

 

69,46% 

    Πάγην Δλεξγεηηθφ / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 42,56% 

 

30,54% 

    Ίδηα Κεθάιαηα / χλνιν Τπνρξεψζεσλ  111,51% 

 

87,95% 

    χλνιν Τπνρξεψζεσλ / χλνιν Καζαξήο Θέζεο & 

ππνρξεψζεσλ 47,28% 

 

53,20% 

    Ίδηα Κεθάιαηα / χλνιν Καζαξήο Θέζεο & 

ππνρξεψζεσλ 52,72% 

 

46,80% 

    Ίδηα Κεθάιαηα / Πάγην Δλεξγεηηθφ  123,89% 

 

153,21% 

    Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο 1,33 

 

1,40 

    Κεθάιαην Κίλεζεο / Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ  24,55% 

 

28,56% 

    β. Απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο 

   
    Καζαξά Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ / χλνιν Δζφδσλ -95,43% 

 

-1,79% 

    Καζαξά Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ / Ίδηα Κεθάιαηα -25,78% 

 

-0,67% 

    Μηθηά Απνηειέζκαηα / χλνιν Δζφδσλ -7,14% 

 

16,95% 

    ROE (Return On Equity) – Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ: -26,128% 

 

-1,227% 

    
ROCE (Return On Capital Employed) – Απνδνηηθφηεηα 

ζπλνιηθψλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ: 
   -25,20% 

 

-1,77% 
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Β. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπλαιιαγψλ , ησλ  απαηηήζεσλ  θαη ησλ  ππνρξεψζεσλ  ηεο εηαηξείαο είλαη ζε 

επξψ θαη ε εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Ωζηφζν παξαθνινπζεί ηηο 

εμειίμεηο ησλ ηζνηηκηψλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπ. 

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία παξέρεη πίζησζε ζηνπο πειάηεο ηεο γηα αγνξά κεηνρψλ (margin account) 

εθαξκφδνληαο ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ θαη επηκέηξεζεο 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Κίλδπλνο Αληηζπκβαιιόκελνπ 

Ο θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ αθνξά ηνλ θίλδπλν κε εθπιήξσζεο απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ πιεξσκή ηεο Δηαηξείαο ζην πξνζδηνξηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

θαηά ηε ζπκβαηηθή ηνπ ππνρξέσζε. ε θαζεκεξηλή βάζε πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο απνηχπσζε 

ησλ απαηηήζεσλ/ ππνρξεψζεσλ πξνο θάζε ζπκβαιιφκελν. Ζ Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα 

πξαγκαηνπνηεί ζε θάζε ρξήζε ζρεηηθέο πξνβιέςεηο εθφζνλ πθίζηαηαη ιφγνο. 

 

Κίλδπλνο από ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ 

Ο θιάδνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία είλαη  αληαγσληζηηθφο ηδηαίηεξα κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2004/39/ΔΚ (MiFID). 

Ζ Δηαηξεία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ κέζσ ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ ηεο . 

 

 Κίλδπλνο αγνξάο 

Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ πξνκήζεηεο πνπ εηζπξάηηεη απφ ηε ιήςε / 

δηαβίβαζε θαη εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Οπνηνζδήπνηε παξάγνληαο 

επεξεάδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ζηα ρξεκαηηζηήξηα θαη ηηο ρξεκαηαγνξέο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. 

Δπηπιένλ ην επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξείαο ζε θηλεηέο αμίεο είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ 

θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο.  

 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο θαη επηηνθίνπ 

 

Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηηο ππνρξεψζεηο ζε ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο . 
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Σν ζχλνιν ησλ δαλείσλ ηεο εηαηξείαο είλαη κε θπκαηλφκελν επηηφθην (έθζεζε ζε θίλδπλν 

ηακεηαθψλ εθξνψλ) θαη θαζνξίδεηαη αλά ρξεκαηνδφηεζε κε βάζεη ηηο επίζεκεο ηηκέο euribor 

πιένλ πεξηζσξίνπ. 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δειψλεη ηνλ θίλδπλν αδπλακίαο επξέζεσο επαξθψλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο.  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ζε ρακειά επίπεδα κε ηε δηαηήξεζε επαξθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ ρξενγξάθσλ 
 

Οη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο γηα ξεπζηφηεηα ειέγρνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε κέζσ ηεο 

παξαθνινχζεζεο  ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πιεξσκψλ γηα καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ,φπσο θαη ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ηεο δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ εηαηξεία επίζεο δηαζέηεη κεγάιε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, ν βξαρππξφζεζκνο ηξαπεδηθφο 

δαλεηζκφο 31/12/2010 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 900 ρηι . 
 

Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο γηα ην έηνο  2010 
 

Οη αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ε κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ζπλέρηζαλ λα επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ εηαηξεία καο πνπ θαηέγξαςε κείσζε ζηα έζνδα χςνπο 33,32%. 

Ζ Διιεληθή νηθνλνκία παξνπζίαζε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηε θξίζε ηνπ 

ρξένπο ηεο ρψξαο θαζψο θαη ησλ πςειψλ ειιεηκκάησλ. 

Μεηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2010 θαη ελψ ε ρψξα πξνζπαζεί λα δαλεηζζεί, ηα επηηφθηα 

δαλεηζκνχ (θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ) εθηηλάρζεθαλ ζε δπζζεψξεηα χςε 

(επηηφθηα ρξενθνπεκέλεο ρψξαο) 

Ζ νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαηλφηαλ θαη εληέιεη ήηαλ πνιχ πην θαθή, απφ ηηο εθηηκήζεηο ζηα ηέιε ηνπ 

2009. 

Αθνινχζεζε, ε έληαμε ηεο ρψξαο ζην κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο κε πξφγξακκα 

ζηαζεξνπνίεζεο θαη εμπγίαλζεο (ψζηε ε ρψξα λα κε θεξχμεη ζηάζε πιεξσκψλ), 

Ζ Διιεληθή νηθνλνκία βπζίζζεθε ζε χθεζε θαη ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο αλαδείρζεθε ζε 

κεγάιν αζζελή, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο έθζεζήο ηνπ ζε θξαηηθά νκφινγα αιιά θαη 

δξαζηεξηνπνηνχκελνο ζε κία ρψξα ηεο νπνίαο ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε βαζηά χθεζε. 

Όπσο ήηαλ ινγηθφ ε ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά επεξεάζηεθε αξλεηηθά, παξνπζηάδνληαο 

κεγάιε κεηαβιεηφηεηα θαη θηλνχκελε έληνλα πησηηθά. 

Ζ ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά γηα ην 2010 θαηέιαβε ηελ πξνηειεπηαία ζέζε κεηαμχ 84 

ρξεκαηηζηεξίσλ παγθνζκίσο, κε πηψζε θνληά ζην 36%, αθνχ ηε ηειεπηαία ζέζε θαηέιαβε ην 

ρξεκαηηζηήξην ηεο Βελεδνπέιαο κε πηψζε 36,5%.  
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Οη αξλεηηθέο απηέο εμειίμεηο, ήηαλ αδχλαην λα κελ επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επίδνζε ηεο εηαηξείαο καο ηεο νπνίαο  ηα απνηειέζκαηα γηα ην 2010 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 

 01/01-31/12/2010 01.01 - 31.12.2009 

Κχθινο εξγαζηψλ 1.201.791,47 1,802,314.06 

Μηθηά θέξδε -112.190,77 462.097,11 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ -1.612.628,24 -747,915.35 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ -1.499.570,64 -48,849.78 

Κέξδε / (δεκηέο)  κεηά απφ θφξνπο (Α) -1.519.956,79 -90,045.69 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο (Β)                      -      0.00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο (Α)+(Β) -1.519.956,79 -90,045.69 

 

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο αχμεζεο ηεο δεκηάο καο ην 2010 απφ ηε πξνεγνχκελε ρξνληά νθείιεηε ζηε  

κείσζε ησλ εζφδσλ θαηά 32,32% ιφγσ ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηεο ρψξαο καο αιιά θαη 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαζψο θαη απφ ηελ αξλεηηθή απνηίκεζε ησλ ρξενγξάθσλ ηεο 

εηαηξείαο πνζνχ -496.458,10 επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηά θαηά 1.587.98%. 

Ζ Γηνίθεζε ζα εληείλεη ηηο πξνζπαζεηέο πνπ έρνπλ ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απψιεηαο εζφδσλ, ηε 

κείσζε ησλ εμφδσλ ηεο θαη ηεο ξεπζηφηεηάο, θαζψο θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο γηα 

ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε  ηεο εηαηξείαο. 

  

Πξννπηηθέο γηα ην 2011 

 

Γλσξίδνπκε φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ είλαη κηα πνιχ δχζθνιε ππφζεζε. 

Δίκαζηε φκσο αηζηφδνμνη γηαηί έρνπκε ζηφρνπο θαη εξγαδφκαζηε ζθιεξά γηα λα ηνπο πεηχρνπκε. 

Έρνπκε ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ πειαηψλ καο θαη θπξίσο ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

πξνζσπηθνχ καο. 

Εεηνχκελν ήηαλ θαη παξακέλεη ε πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ ε πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ησλ 

εξγαζηψλ ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ε ζπλερήο ηερλνινγηθή 

αλαβάζκηζε. 

Ζ ζηξαηεγηθή καο δίδεη έκθαζε ζηνπο δχν ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ καο πνπ είλαη βεβαίσο ε 

ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θαη ε επέθηαζή ησλ εξγαζηψλ καο ζε επηιεγκέλεο  μέλεο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο. Δγγχεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ καο είλαη ε απνθαζηζηηθφηεηα 

καο  θαη ε εκπεηξία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.  

 

Γ. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ24) 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ πεξίνδν 01.01. – 31.12.2010 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 

1.151.167,39 επξψ, ηα έζνδα απφ κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη ζπλδεδεκέλα κέξε αλήιζαλ ζην πνζφ 

21.453,84 επξψ. 
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Οη ππνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ επξψ 

5.198,27. 

 

Γ. Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο  
Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ηεο εηαηξίαο δελ 

πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. 

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009, θαη θαηά ζπλέπεηα νη θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2010 δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. ηελ  ηξέρνπζα 

ρξήζε ε εηαηξεία απνδέρηεθε ηελ δηνηθεηηθή επίιπζε δηαθνξάο βάζεη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

3888/2010 γηα ηηο ειεγκέλεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 2002-2006 , θαη ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα 

πεξαίσζεο ηνπ λ. 3888/2010 γηα ηηο ρξήζεηο 2007, 2008 θαη 2009. Σν πνζφ ησλ θφξσλ γηα ην 

θιείζηκν ησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ  παξειζνπζψλ ρξήζεσλ αλήιζε ζην πνζφ ησλ  188 ρηι. 

επξψ. Σα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο επηβαξχλζεθαλ κε ην πνζφ ησλ 10 ρηι. ην δε ππφινηπν πνζφ 

θαιχθζεθε απφ ήδε ζρεκαηηζκέλε  πξφβιεςε γηα πξφζζεην θφξν εηζνδήκαηνο ζηηο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο. 

 

 

Αζήλα, 25  Φεβξνπαξίνπ  2011 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΠΔΡΒΑΝΑ 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή. 

 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο 

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

 

Έθζεζε  επί ησλ Οηθνλνκηθώλ  Καηαζηάζεσλ. 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο "Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ 

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. - ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ"., πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 

2010, θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε 

δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
 

Δπζύλε Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα 

πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα 

ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ 

νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο 

πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο 

βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο 

αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε 

δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη 

φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο 

εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ 
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αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε 

δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα 

ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ. 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ 

νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αζήλα – 28 Φεβξνπαξίνπ 2011 

 

 

 
 

BDO Οξθσηνί Διεγθηέο Α..Δ 

Παηεζίσλ 81 & Υέπδελ, 10434 Αζήλα 

Α.Μ. ΟΔΛ 111 

 

 

 

 

 
 

Ζ Οξθσηόο Διεγθηήο  

Κιενλίθε Π. Ληθαξδνπνύινπ  
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 
 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

 

εκ. 31-Γεθ-10 
 

31-Γεθ-09 
 Μαθξνπξόζεζκν ελεξγεηηθό 

       Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 
 

2 
 

2.177.311,10 
 

2.264.697,52 
 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
3 

 
32.283,82 

 
48.031,20 

 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 
 

4 
 

1.701.315,42 
 

1.701.315,42 
 Λνηπέο  Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 
5 

 
784.807,08 

 
774.830,35 

 
ύλνιν καθξνπξόζεζκνπ ελεξγεηηθνύ 

   

4.695.717,42 
 

4.788.874,49 
 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

       Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 
   

0,01 
 

0,01 
 Πειάηεο - Υξεκαηηζηέο -Υξεκαηηζηήξην 

 
6 

 
1.567.992,57 

 
2.990.054,59 

 Λνηπέο απαηηήζεηο 
 

7 
 

209.492,89 
 

206.678,87 
 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηερόκελα γηα εκπνξία 

 
8 

 
766.333,68 

 
1.094.753,36 

 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
 

9 
 

3.794.707,16 
 

6.598.979,77 
 

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 

   

6.338.526,31 
 

10.890.466,60 
 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 

   

11.034.243,73 
 

15.679.341,09 
 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

       
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 
 

-4.669.123,65 
 

-3.149.166,86 
 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  (α) 
   

5.817.295,73 
 

7.337.252,52 
 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

11 
 

434.695,70 
 

561.726,96 
 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

       Γάλεηα ηξαπεδώλ 
 

12 
 

900.000,00 
 

1.300.000,00 
 Τπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο-ρξεκαηηζηέο- ρξεκαηηζηήξην 

 
6 

 
3.575.617,45 

 
6.156.382,52 

 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο 
 

13 
 

232.519,14 
 

128.662,40 
 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 
14 

 
74.115,71 

 
195.316,69 

 
ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 

   
4.782.252,30 

 
7.780.361,61 

 
ύλνιν ππνρξεώζεσλ  (β) 

   
5.216.948,00 

 
8.342.088,57 

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

   
11.034.243,73 

 
15.679.341,09 
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Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ ρξήζεο 
 

    

01.01 - 
31.12.2010 

 

01.01 - 
31.12.2009 

Πξνκήζεηεο θαη ακνηβέο 
 

15 
 

1.201.791,47 
 

1.802.314,06 

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 
 

16 
 

148.004,40 
 

619.705,46 

Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
   

1.349.795,87 
 

2.422.019,52 

Ακνηβέο θαη έμνδα Πξνζσπηθνύ 
 

17 
 

1.136.318,55 
 

1.103.520,21 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 
 

18 
 

1.105.267,17 
 

1.173.099,16 

Λνηπά δηάθνξα έμνδα 
 

19 
 

578.869,77 
 

173.405,40 

Απνζβέζεηο 
 

20 
 

104.881,83 
 

112.005,11 

Έμνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
   

2.925.337,32 
 

2.562.029,88 

Έζνδα από ηόθνπο θαη  ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
 

21 
 

599.957,19 
 

473.461,41 
Μείνλ: Έμνδα από ηόθνπο- ζπλαθή έμνδα θαη ζπλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο 

 
21 

 
523.986,38 

 
382.300,83 

Υξεκαηνπηζησηηθά Απνηειέζκαηα Έζνδα / (Έμνδα) 
   

75.970,81 
 

91.160,58 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ  
   

-1.499.570,64 
 

-48.849,78 

Μείνλ: Φόξνη εηζνδήκαηνο 
 

22 
 

-20.386,15 
 

-41.195,91 

Κέξδε / (δεκηέο)  κεηά από θόξνπο 
   

-1.519.956,79 
 

-90.045,69 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο 
   

- 
 

- 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο  
   

-1.519.956,79 
 

-90.045,69 

 

 

Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
 

 

 
Μεηνρηθό 
θεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 
θεθάιαηα 

Απνηειέζκαηα 
εηο λένλ 

ύλνιν 

      
Τπόινηπα  ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 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 - 31/12/2009 
     

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ 01/01-31/12/2009 
   

            
(90.045,69) (90.045,69) 

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 - 31/12/2010 
     

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ 01/01-31/12/2010 
   

       
(1.519.956,79) (1.519.956,79) 

Τπόινηπα  ηδίσλ θεθαιαίσλ  θαηά ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ 2010 
 

8.805.000,00 1.681.419,38 (4.669.123,65) 5.817.295,73 
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 
 

   

01.01 - 
31.12.2010 

 

01.01 - 
31.12.2009 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

     Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ ( πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 

  
-1.499.570,64 

 
-48.849,78 

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:  

     Απνζβέζεηο 

  
104.881,83 

 
112.005,11 

Πξνβιέςεηο 

  
78.776,20 

 
6.379,89 

Απνηίκεζε ρξεκ/θσλ ζηνηρείσλ ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ  

  
495.980,92 

 
140.663,36 

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

  
-293.490,58 

 
-845.696,72 

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
  

145.599,50 
 

213.457,09 

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

     Μείσζε/(Αύμεζε) απαηηήζεσλ 

  
1.357.771,27 

 
-981.008,66 

(Μείσζε)/Αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 

  
-2.707.899,18 

 
677.176,63 

Μείνλ: 

     Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα 

  
-130.880,70 

 
-186.618,91 

Καηαβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο 

  
-79.622,54 

 
-84.687,00 

Λεηηνπξγηθέο ξνέο από  δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 

     Σύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 

  
-2.528.453,92 

 

-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 

  
221.570,32 

 
304.617,67 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 

  
49.317,30 

 
267.690,88 

Δπελδπηηθέο  ξνέο από  δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 

  
0,00 

 
0,00 

Σύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 

  
124.181,31 

 

1.231.609,15 

Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

     Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 

  
0,00 

 
800.000,00 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ 
  

-400.000,00 
 

-700.000,00 

Σύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 

  
-400.000,00 

 

100.000,00 

Καζαξή αύμεζε/κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα &   

    ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 
 

 -2.804.272,61 

 

334.430,16 

Τακεηαθά/δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 

  
6.598.979,77 

 
6.264.549,61 

Τακεηαθά/δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 

  
3.794.707,16 

 

6.598.979,77 
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1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ  

1.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

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

Διιάδα θαη ζε ρξεκαηηζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Ζ 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 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Σν δίθηπν ηεο Δηαηξίαο απνηεινχλ ην θεληξηθφ θαηάζηεκα θαη ην ππνθαηάζηεκα Θεζζαινλίθεο.  

 

Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Δηαηξίαο ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2011. 

 

1.2. Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ  

 

1.2.1. Βάζε ζύληαμεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ), θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο 

Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Γελ ππάξρνπλ πξφηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζηεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπο. 

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

θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) 

θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ).  

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηππψλνπλ ηε δίθαηε εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμήο ηνπο. 
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Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. 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. Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε 

εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ζηε δηελέξγεηα ησλ 

εθηηκήζεσλ απηψλ.  

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

ρέδην θαη ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ζ Δηαηξία πξαγκαηνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο 

πξνζαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε 

ηα ΓΠΥΠ.  

 

1.2.2. Νέα πξόηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο 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. Ζ 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 Ηαλνπαξίνπ 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. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ  

αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο. 

 

ΔΠΦΑ 3 (Αναθευπημένο) «Σςνενώζειρ Επισειπήζευν» και ΔΛΠ 27 (Τποποποιημένο) 

«Ενοποιημένερ καιΙδιαίηεπερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ» 
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Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα 

κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία 

ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν 

ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα 

θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ 

ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο, ζε θάζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ν 

απνθηψλ λα επηκεηξά ηπρφλ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηνλ απνθηψκελν είηε ζηελ εχινγε αμία 

είηε ζην αλαινγηθφ πνζνζηφ ηνπο επί ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, ησλ θαζαξψλ 

αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ απνθηψκελνπ.  Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ 

έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηεο εηαηξίαο  πνπ έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ. 

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

αναθοπάρ» ππόζθεηερ απαλλαγέρ 

Ζ 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. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο  ηεο εηαηξίαο  πνπ έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ. 

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

Ζ 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. Ζ 

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) 

Ζ 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. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο 
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ΔΠΦΑ 9 «Φπημαηοοικονομικά μέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 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. 

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. Ζ 

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. Ζ 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 Ηαλνπαξίνπ 2011) 

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

πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Ζ 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 Ηνπιίνπ 2010) Ζ 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. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαζψο έρεη ήδε 

γίλεη ε κεηάβαζε  ζηα ΓΠΥΑ. 

 
ΔΛΠ 12-(Τποποποίηζη) «Φόποι Ειζοδήμαηορ».  

Ζ Σξνπνπνίεζε εηζάγεη κηα πξαθηηθή θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ινγηζηηθά ζηελ εχινγε αμία ή αλαπξνζαξκφδνληαη 

ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». χκθσλα κε ηε παξνχζα 

ηξνπνπνίεζε ε κειινληηθή αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηεθκαίξεηε φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο κειινληηθήο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012 θαη ε 

εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί εάλ ζα έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
ΔΠΦΑ 7 «Φπημαηοοικονομικά Μέζα: Γνυζηοποιήζειρ — Τποποποιήζειρ αναθοπικά με 

ππόζθεηερ γνυζηοποιήζειρ ζε πεπιπηώζειρ μεηαθοπών σπημαηοοικονομικών πεπιοςζιακών 

ζηοισείυν»  

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηηο κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα 

παξακείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ κεηαβηβάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Με βάζε 

ηελ ηξνπνπνίεζε απαηηνχληαη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο εάλ έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο κηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ζ 

ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε 

ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

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) Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο 

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

ζηελ εηαηξία.. 
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ΕΔΔΠΦΑ 16 - Ανηιζηαθμίζειρ μιαρ καθαπήρ επένδςζηρ ζε εκμεηάλλεςζη ζηο εξυηεπικό 

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

Ζ 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. Ζ 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. Ζ 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 Ηνπιίνπ 2009.  Ζ 

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 Ηνπιίνπ 2009. Ζ 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 1ε Ηνπιίνπ 2010). 

Ζ 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. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξία. Ζ 

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 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 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. 

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

Δπξσπατθή Έλσζε. 
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1.2.3. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθώλ αξρώλ 

 

Ζ 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 ζηηο εθηηκήζεηο  γηα ηελ εχινγε αμία ηνπ επελδπηηθνχ αθηλήηνπ θαη  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. 

Προβιέψεης γηα επηζθαιείς απαηηήζεης.  

Ζ Δηαηξία εμεηάδεη δηαξθψο ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ πειαηψλ γηα λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν 

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

Προβιέψεης γηα Φόρο Εηζοδήκαηος.  

Ζ 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.  

Προβιέψεης γηα αποδεκίωζε προζωπηθού.  

Ζ 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, ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαη ηηο κειινληηθέο απμήζεηο ησλ απνδεκηψζεσλ. Λφγσ 

ηεο καθξνρξφληαο θχζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, νη παξαδνρέο απηέο ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθή 

αβεβαηφηεηα.  
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1.2.4. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα απνηίκεζεο βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ 

πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θάζε ζπλαιιαγήο. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμφθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή 

ησλ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. 

 

1.2.5. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ζπζζσξεκέλεο 

απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκία απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη θαη ηηο δαπάλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο είηε πεξηιακβάλνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ή φηαλ 

θξηζεί πην θαηάιιειν αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην, κφλν φηαλ ζεσξείηαη πηζαλφλ πσο ζα 

πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ εηαηξία κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ αξρηθά 

αλακέλνληαλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή απφδνζε ηνπ ζηνηρείνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη 

ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη 

Οη απνζβέζεηο ησλ  ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κε ηζφπνζεο εηήζηεο 

επηβαξχλζεηο ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ζ αλακελφκελε σθέιηκε δσή 

ησλ ζηνηρείσλ παγίνπ ελεξγεηηθνχ είλαη σο εμήο:  

- Κηίξηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα            50 έηε 

- Μεηαθνξηθά κέζα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο  5 - 9 έηε 

- Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο  4 - 7 έηε 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλαζεσξνχληαη θαη 

πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ αλ απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν. 
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1.2.6. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 

Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (ινγηζκηθφ Ζ/Τ) παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ 

ζπζζσξεκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκία απνκείσζεο. 

Οη απνζβέζεηο ησλ αζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κε ηζφπνζεο εηήζηεο 

επηβαξχλζεηο ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ζ αλακελφκελε σθέιηκε δσή 

ησλ αζψκαησλ παγίσλ είλαη: 

- Λνγηζκηθφ      3 έσο 4 έηε 

1.2.7. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα.  

 

Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηέρνληαη γηα θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηεο θαη ηελ είζπξαμε 

κηζζσκάησλ. ηα βηβιία νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απεηθνλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, πνπ ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο εθηηκά φηη δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.  

1.2.8. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξίαο θαηαρσξνχληαη ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε, δάλεηα θαη απαηηήζεηο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

απνθηήζεθαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε Γηνίθεζε 

θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.  

(α) Φπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία αποηιμώμενα ζηην εύλογη αξία μέζυ 

αποηελεζμάηυν: 

Δίλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξία. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ ηαμηλνκείηαη ζηελ θαηεγνξία απηή εθφζνλ έρεη, θαηά θχξην ιφγν, απνθηεζεί κε 

ζθνπφ ηε βξαρππξφζεζκε κεηαπψιεζή ηνπ. Σα παξάγσγα ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα γηα 

εκπνξία, εθηφο εάλ έρνπλ νξηζηεί σο ζηνηρεία αληηζηάζκηζεο. Σα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

παξνπζηάδνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. 

Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε εηαηξία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή  
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λα πνπιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγψλ). Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα 

ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε εηαηξία έρεη κεηαβηβάζεη 

νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.  

 

Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ, απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκψκελσλ ζηελ εχινγε αμία κε ηηο κεηαβνιέο 

ηνπο ζηα απνηειέζκαηα, παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία πξνθχπηνπλ. Σν έζνδν απφ κεξίζκαηα γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ φηαλ ην δηθαίσκά 

ηεο εηαηξίαο λα εηζπξάμεη είλαη βεβαησκέλν. 

β) Διαθέζιμο ππορ πώληζη σαπηοθςλάκιο.  

Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηεινχλ κε παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε έρνπλ νξηζζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία είηε δελ 

εληάζζνληαη ζε θακία απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. πκπεξηιακβάλνληαη ζηα καθξνπξφζεζκα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθηφο εάλ ε δηνίθεζε ζθνπεχεη λα πνπιήζεη ηηο ζπκκεηνρέο εληφο 12 κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Σα ρξεφγξαθα ηνπ δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε 

αμία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγψλ) θαη κεηέπεηηα απνηηκψληαη ζε εχινγεο 

αμίεο κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο πξνζθνξάο φηαλ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

ελεξγφ αγνξά ή ηηο αμίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κνληέια απνηίκεζεο φηαλ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη 

ζε ελεξγφ αγνξά. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εχινγε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ δελ 

κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα απηφ απνηηκάηαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπ. 

Σα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκηέο ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο 

αμίαο ησλ ρξενγξάθσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε ραξηνθπιάθην 

θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κέρξη ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ λα πνπιεζεί ή λα ππνζηεί απνκείσζε.  

ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε εηαηξία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί  
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απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο 

αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεο. 

Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ηα ζσξεπκέλα θέξδε ή δεκηέο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ 

πξνεγνπκέλσο ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

 

Όηαλ ην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ πνπιεζεί ή κφληκα απνκεησζεί, ηφηε ε 

ζπζζσξεκέλε δεκηά πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ 

δεκηά απηή είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο αθνχ αθαηξεζεί 

ηπρφλ δεκηά απνκείσζεο πνπ είρε θαηαρσξεζεί ζηα απνηειέζκαηα ζε πξνεγνχκελε πεξίνδν.  

 

(γ) Σςμμεηοσέρ ζε Εγγςηηικά Ταμεία.  

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη ζπκκεηνρέο ηεο εηαηξίαο ζην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην 

Δθθαζάξηζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο 

Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ. Απφ ηηο ζπκκεηνρέο απηέο πξνθχπηνπλ πξφζνδνη νη νπνίεο απμάλνπλ 

ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο. Όηαλ νη πξφζνδνη δελ είλαη άκεζα εηζπξάμηκεο θαηαρσξνχληαη 

απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ζε αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ θαη δελ επεξεάδνληαη ηα απνηειέζκαηα, 

κέρξη λα εηζπξαρζνχλ απφ ηελ εηαηξία..  

(δ) Δάνεια και απαιηήζειρ.  

ηελ θαηεγνξία απηή ε εηαηξία εληάζζεη ηηο ρνξεγήζεηο πνπ θάλεη απεπζείαο ζε πειάηεο ηεο κέζσ 

margin account, θαζψο θαη ηηο πάζεο θχζεσο απαηηήζεηο έλαληη πειαηψλ ηεο.  

Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.  

Όηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη θάπνηνο πειάηεο δε ζα κπνξέζεη λα εμνθιήζεη φια ηα νθεηιφκελα 

πνζά ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο φξνπο ησλ ζπλαιιαγψλ, ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απνκείσζε 

ηεο αμίαο. Ζ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ πειάηε θαη ε αζέηεζε ησλ φξσλ απνπιεξσκήο 

απνηεινχλ ελδείμεηο φηη κία απαίηεζε έρεη απνκεησζεί ή είλαη κε εηζπξάμηκε. 

Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο απαίηεζεο θαη ηεο 

παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, φπσο απηή πξνθχπηεη βάζεη ηνπ  
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πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Αλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν ην πνζφ ηεο ζρεκαηηζκέλεο πξφβιεςεο 

κεησζεί θαη ε κείσζε ζρεηίδεηαη κε αληηθεηκεληθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ην ζρεκαηηζκφ 

ηεο πξφβιεςεο, φπσο γηα παξάδεηγκα βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πειάηε, ηφηε ε 

πξφβιεςε κεηψλεηαη θαηαρσξψληαο ηε δηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

1.2.9. Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα.  

 

Ζ εηαηξία δελ ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα γηα ινγαξηαζκφ ηεο, αιιά 

κφλν κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηεηαθψλ ηεο αλαγθψλ.  

 

1.2.10. πκθσλίεο αγνξάο, επαλαπώιεζεο ρξενγξάθσλ.  

 

Σα ρξεφγξαθα πνπ αγνξάζηεθαλ κε ζπκθσλίεο επαλαπψιεζεο (reverse repos) αλαγλσξίδνληαη σο 

ινηπέο απαηηήζεηο απφ ηξάπεδεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο θαη ηεο ηηκήο επαλαπψιεζεο 

αλαγλσξίδεηαη σο ηφθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο ζπκθσλίαο επαλαπψιεζεο. 

Σα ρξεφγξαθα πνπ πσινχληαη κε βάζε ζπκθσλίεο επαλαγνξάο (repos), θαηαρσξνχληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ελερπξηαζκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ φηαλ ν απνδέθηεο έρεη ην 

δηθαίσκα, βάζεη ζπκβνιαίνπ, λα πνπιήζεη ή λα επαλεθρσξήζεη ην ελερπξηαζκέλν ζηνηρείν. Ζ 

ππνρξέσζε πξνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο πεξηιακβάλεηαη ζηα νθεηιφκελα πνζά ζε άιιεο 

ηξάπεδεο, ή ζε πειάηεο, φπσο θξίλεηαη θαηαιιειφηεξν.  

1.2.11. Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά εηζνδήκαηα.  

 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο 

φςεσο, ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ 

θηλδχλνπ.  

1.2.12. Μεηνρηθό θεθάιαην.  

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ζε θπθινθνξία. Ζ Δηαηξία δελ πξνβαίλεη ζε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ.  
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Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο.  

1.2.13. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο.  

 

Σα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ εμνθινχληαη θαλνληθά, αλαγλσξίδνληαη 

ζην θφζηνο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ εχινγε αμία ηεο κειινληηθήο πιεξσκήο γηα ηηο αγνξέο αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ.  

1.2.14. Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο.  

 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο 

βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ 

(θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ 

Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε εηαηξία έρεη ην δηθαίσκα 

λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

 

1.2.15.  Μηζζώζεηο.  

 

ηελ εηαηξία δελ ππάξρνπλ ζπκβάζεηο γηα ηελ απφθηεζε παγίσλ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, νχηε 

ζπκβάζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  

 

1.2.16. Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο.  

 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξίαο, φπσο απηά 

έρνπλ αλακνξθσζεί ζηε θνξνινγηθή δήισζε, εθαξκφδνληαο ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή.  
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Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε 

ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο 

(θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη 

κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ 

δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.  

1.2.17. Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο.  

 

(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο.  

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν 

φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.  

(β) Παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία.  

Σα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε εηαηξία ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ 

πιεξσκψλ ζε θξαηηθά θνηλσληθά αζθαιηζηηθά ηδξχκαηα. Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ ζε Κξαηηθά 

Σακεία (π.ρ. Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ). Ζ ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε πεξηνξίδεηαη ζηελ 

θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ζηα Σακεία , κε απνηέιεζκα λα κελ αλαθχπηεη πεξαηηέξσ 

ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο, ζε πεξίπησζε πνπ ην Κξαηηθφ Σακείν αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ζχληαμε 

ζηνπο αζθαιηζκέλνπο. Σν δνπιεκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 

θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηε ρξήζε πνπ αθνξά θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα έμνδα πξνζσπηθνχ.  

 

Ζ ειιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ε απνδεκίσζε γηα απνρψξεζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο 

λα βαζίδεηαη ζηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξία ιακβάλνληαο ππφςε ηηο  
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απνδνρέο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία απνρψξεζεο. Οη απνδεκηψζεηο ιφγσ απνρψξεζεο γηα 

ζπληαμηνδφηεζε δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εηδηθά θεθάιαηα, φκσο νη ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο δεζκεχζεηο απνηηκψληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. Οη βαζηθέο 

ππνζέζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζα αμίαο ηεο ππνρξέσζεο ήηαλ έλα 

επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 5,30 % θαη έλα κέζν πνζνζηφ αχμεζεο ησλ κηζζψλ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 5%.  

 

1.2.18. Πξνβιέςεηο.  

 

Πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ:  

- Τπάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ 

παξειζφληνο.  

- Δίλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο.  

- Σν απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα.  

 

1.2.19. Γηαλνκή κεξηζκάησλ.  

 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  

1.2.20. Αλαγλώξηζε εζόδσλ.  
 

Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ ην νηθνλνκηθφ φθεινο αλακέλεηαη λα εηζξεχζεη ζηελ 

εηαηξία θαη ην χςνο ηνπο κπνξεί αμηφπηζηα λα κεηξεζεί. 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:  

α) Ακοηβές θαη προκήζεηες.  

Οη ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο ή κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο.  

β) Έζοδα από ηόθοσς.  

Σα έζνδα ινγίδνληαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ δνπιεκέλνπ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  
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1.2.21. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ.  
 

Ζ 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.  

Ζ 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. Ζ 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. ην ηέινο ηνπ 

έηνπο, ε δηνίθεζε εθηηκά  φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα κελ 

θαιχπηεηαη απφ  ηελ ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ.  

Ζ 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.  

Ζ 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 θαηά πνιχ ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζεζίκσλ ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο.  
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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 

31/12//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 Ηζνινγηζκφ.  

 

 

31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Έθζεζε πηζηωηηθνύ θηλδύλνπ ζηνηρείωλ εληόο Ιζνινγηζκνύ  
   Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο  2.684,96 

 
2.684,96 

πκκεηνρέο ζε Δγγπεηηθά Σακεία  782.122,12 
 

772.145,39 

Απαηηήζεηο από πειάηεο 1.567.992,57 
 

2.990.054,59 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  0 
 

0 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 766.333,68 
 

1.094.753,36 

Λνηπέο απαηηήζεηο 209.492,89 
 

206.678,87 

Έθζεζε πηζηωηηθνύ θηλδύλνπ ζηνηρείωλ εθηόο Ιζνινγηζκνύ 
   Δγγπεηηθέο επηζηνιέο  514.514,00 

 
619.666,48 

Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 3.843.140,22 

 

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 έηνπο 2010 αλήιζε 

ζε 5,57% έλαληη 6,22% ηεο ρξήζεο 2009. Γηα ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο ηνπο νπνίνπο ηηκνινγεί 

κε θπκαηλφκελν επηηφθην, ην κέζν επηηφθην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010 αλήιζε ζε 10,23% 

έλαληη 10,16% ηεο ρξήζεο 2009.  

 

Δπίδξαζε κεηαβνιήο ηνπ επηηνθίνπ θαηά  ± 0,50% 
01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2009 

Σόθνη πηζησηηθνί: Σόθνη θαηαζέζεσλ ηξαπεδώλ θαη  Σόθνη cash account 
& margin account πειαηώλ 22.440,30 27.920,23 

Υξεσζηηθνί ηόθνη: Σόθνη Σξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ 6.205,48 7.828,77 

 

γ. Κίλδπλνο κεηαβνιήο εύινγεο αμίαο ραξηνθπιαθίνπ επελδύζεσλ  

(κεηνρώλ, νκνιόγσλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ).  
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Πξφθεηηαη γηα θίλδπλν πνπ αθνξά ζε κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ θαηέρεη ε εηαηξία. Ζ 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 31 

Γεθεκβξίνπ 2010 ζα αλέξρνληαλ ζε € 321 ρηι. θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ζε € 315 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.  
 

Ζ 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.  

Ζ Αλάιπζε Αλνίγκαηνο Ρεπζηφηεηαο (Liquidity Gap Analysis),γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

31/12/2010 θαη ηελ αληίζηνηρε ζπγθξίζηκε πεξίνδν παξνπζηάδεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

 

 

 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Έσο 1 κήλα 1-3 κήλεο 3-12 κήλεο 1-5 έηε 
Πάλσ από    

5 έηε ύλνιν 

Ρεπζηόηεηα απαηηήζεσλ 
      Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

  
374.865,12 

 
409.941,96 784.807,08 

Πειάηεο 243.668,58 
 

1.305.130,33 970.693,66 
 

2.519.492,57 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 209.492,89 
    

209.492,89 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 3.794.707,16         3.794.707,16 

ύλνιν Απαηηήζεσλ 4.247.868,63 0,00 1.679.995,45 970.693,66 409.941,96 7.308.499,70 

Ρεπζηόηεηα ππνρξεώζεσλ 
      Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ 

    
290.888,30 290.888,30 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
   

143.807,40 
 

143.807,40 

Πειάηεο 3.575.617,45 
    

3.575.617,45 

Λνηπέο Τπνρξεώζεηο 128.834,47 88.079,65 937.237,16 52.483,58   1.206.634,86 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 3.704.451,92 88.079,65 937.237,16 196.290,98 290.888,30 5.216.948,01 

       
πλνιηθό Άλνηγκα Ρεπζηόηεηαο 543.416,71 (88.079,65) 742.758,29 774.402,68 119.053,66 2.091.551,69 
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Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 Έσο 1 κήλα 1-3 κήλεο 3-12 κήλεο 1-5 έηε 
Πάλσ από    

5 έηε ύλνιν 

Ρεπζηόηεηα απαηηήζεσλ 
      Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

  
402.478,91 

 
372.351,44 774.830,35 

Πειάηεο 656.018,76 
 

2.252.761,32 981.274,51 
 

3.890.054,59 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 206.678,87 
    

206.678,87 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 6.598.979,77         6.598.979,77 

ύλνιν Απαηηήζεσλ 7.461.677,40 0,00 2.655.240,23 981.274,51 372.351,44 11.470.543,58 

Ρεπζηόηεηα ππνρξεώζεσλ 
      Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ 

    
250.343,85 250.343,85 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
   

311.383,11 
 

311.383,11 

Πειάηεο 6.156.382,52 
    

6.156.382,52 

Λνηπέο Τπνρξεώζεηο 128.662,40 195.316,69 1.300.000,00     1.623.979,09 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 6.285.044,92 195.316,69 1.300.000,00 311.383,11 250.343,85 8.342.088,57 

       
πλνιηθό Άλνηγκα Ρεπζηόηεηαο 1.176.632,48 (195.316,69) 1.355.240,23 669.891,40 122.007,59 3.128.455,01 

 

1.2.22. Κεθαιαηαθή επάξθεηα 
 

Ζ 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.  

Ζ 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  31-Γεθ-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  -4.669.123,65 
 

-3.149.166,86 

ύλνιν βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 5.817.295,73 

 

 
7.337.252,52 
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Μείνλ: Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -32.283,82 
 

-48.031,20 

Μείνλ: ύλνιν επνπηηθώλ πξνζαξκνγώλ ηεο ινγηζηηθήο θαζαξήο ζέζεο  -1.358.717,81 
 

-1.319.984,78 

ύλνιν Δπνπηηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  4.426.294,10 

 

5.969.236,54 

ηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθό 

   ηνηρεία ελεξγεηηθνύ 11.532.894,98 
 

11.644.421,43 

ύλνιν ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθoύ  11.532.894,98 

 

11.644.421,43 

    Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο  38,38% 

 

51,26% 
 
 

 

1.2.23. 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.  

Κξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξσηεχνληα / δεπηεξεχνληα ηνκέα απνηειεί ε θχζε θαη ε 

πξνέιεπζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξίαο.  

Ζ 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:  
 

 

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 31-12-2010 

  
 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  31-Γεθ-10 0,00 
  

1.748,11 1.748,11 

Πσιήζεηο - Μεηώζεηο έσο  31-Γεθ-10 
   

-34.448,08 -34.448,08 

  
264.114,07 2.329.540,52 130.850,01 1.431.925,75 4.156.430,35 

Απνζβέζεηο 
      Αξρηθό ππόινηπν 1-Ηαλ-10 0,00 -486.158,98 -57.968,38 -1.380.305,44 -1.924.432,80 
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Δπηβάξπλζε ρξήζεσο έσο  31-Γεθ-10 
 

-45.266,82 -14.393,51 -29.474,12 -89.134,45 

Γηαγξαθή ιόγσ πσιήζεσλ έσο  31-Γεθ-10 
   

34.448,00 34.448,00 

  
0,00 -531.425,80 -72.361,89 -1.375.331,56 -1.979.119,25 

Αλαπόζβεζηε αμία  31-Γεθ-10 264.114,07 1.798.114,72 58.488,12 56.594,19 2.177.311,10 

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

 

 

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα 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 
    

0,00 

  
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 

 

 

 

 

 

 

3. Άπια πάγηα.  
 

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

 

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

  

 

Λνγηζκηθό 
 

 

Λνγηζκηθό 

Αμία θηήζεωο 
  

€ 
  

€ 

Αξρηθό ππόινηπν  1-Ηαλ-10 
 

637.458,34 1-Ηαλ-09 
 

621.021,89 

Πξνζζήθεο έσο  31-Γεθ-10 
  

31-Γεθ-09 
 

16.436,45 

Πσιήζεηο - Μεηώζεηο έσο  31-Γεθ-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  31-Γεθ-10 
 

-15.747,38 31-Γεθ-09 
 

-17.459,45 

Γηαγξαθή ιόγσ πσιήζεσλ έσο  31-Γεθ-10 
  

31-Γεθ-09 
  

   
-605.174,52 

  
-589.427,14 

Αλαπόζβεζηε αμία  31-Γεθ-10 
 

32.283,82 31-Γεθ-09 
 

48.031,20 

Αλαπόζβεζηε αμία  31-Γεθ-09 
 

48.031,20 31-Γεθ-08 
 

49.054,20 



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

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ έσο 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2010 

 (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

35 
Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 11 έσο 48 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο  απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

 

 

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:  
 

  31/12/2010  31/12/2009 

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 

 

Ζ εχινγε αμία ηνπ επελδπηηθνχ αθηλήηνπ εθηηκάηαη φηη δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε 

 

5. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο.  
 

 
31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Δηζθνξέο ζε πλεγγπεηηθό θεθάιαην 407.257,00 
 

369.666,48 

Δηζθνξέο ζε Δπηθνπξηθό θεθάιαην 374.865,12 
 

402.478,91 

Γνζκέλεο εγγπήζεηο ελνηθίσλ 2.684,96 
 

2.684,96 

ύλνιν 784.807,08 
 

774.830,35 

 

 

Ζ 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. 
 

Αλάιπζε εηζθνξψλ ζε εγγπεηηθά ηακεία 
 

 

31-Γεθ-10 

 
πλεγγπεηηθό 

 
Δπηθνπξηθό 

 

ύλνιν 

Τπόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ 369.666,48 
 

402.478,91 
 

772.145,39 

Πξόζνδνη (έζνδα κείνλ δαπάλεο) 

  
5.066,23 

 
5.066,23 

Δηζθνξέο θεθαιαίνπ πεξηόδνπ 37.590,52 
 

250.000,00 
 

287.590,52 

Δπηζηξνθέο θεθαιαίνπ πεξηόδνπ 

  
-282.680,02 

 
-282.680,02 

ύλνιν 407.257,00 
 

374.865,12 
 

782.122,12 

 

6. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο.  

Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο απφ πειάηεο αλαιχνληαη σο εμήο:  
 

Απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ - Υξεκαηηζηώλ -Υξεκαηηζηεξίνπ 31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Πειάηεο   εζσηεξηθνύ 1.110.544,46 
 

1.329.770,03 

Πειάηεο   Margin 1.305.130,33 
 

2.252.761,32 

Τπόινηπα εθθαζάξηζεο ρξεκ/θσλ ζπλαιιαγώλ 103.817,78 
 

307.523,24 
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2.519.492,57 

 
3.890.054,59 

Μείνλ: πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ 951.500,00 
 

900.000,00 

ύλνιν 1.567.992,57 
 

2.990.054,59 

 

 

Τπνρξεώζεηο πξνο Πειάηεο - Υξεκαηηζηέο - Υξεκαηηζηήξην 31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Πειάηεο πηζησηηθά ππόινηπα από εθθαζαξηζκέλεο ζπλαιιαγέο 2.238.348,50 
 

2.954.622,00 

Πειάηεο ππνρξεώζεηο από θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο 853.049,41 
 

2.737.015,77 

Πειάηεο πηζησηηθά ππόινηπα από κε εθθαζαξηζκέλεο ζπλαιιαγέο 238.072,91 
 

231.888,11 

Τπόινηπν εθθαζάξηζεο ρξεκ/θσλ ζπλαιιαγώλ  245.898,97 
 

232.746,45 

Οθεηιόκελεο ακνηβέο ζπλεξγαηώλ 247,66 
 

110,19 

ύλνιν  3.575.617,45 
 

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. 

Ζ 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 € 951.500 θαιχπηνπλ  ηζφπνζεο απαηηήζεηο θαηά 

πειαηψλ  πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε θαη δελ έρνπλ θαιχκκαηα.  

 

7. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο.  

 

 

31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Πξνθαηαβεβιεκέλνη & Παξαθξαηεκέλνη Φόξνη 105.406,65 
 

88.783,42 

Λνγαξηαζκνί Πξνθαηαβνιώλ & Πηζηώζεσλ 6.458,77 
 

6.973,77 

Πξνθαηαβεβιεκέλα Έμνδα 5.016,75 
 

4.167,11 

Γνπιεπκέλα έζνδα εηζπξαθηέα 35.724,49 
 

53.399,86 

Πξνθαηαβνιέο ζε Πξνκεζεπηέο 135,99 
 

622,94 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 56.750,24 
 

52.731,77 

ύλνιν 209.492,89 
 

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 θαζψο θαη δνπιεπκέλα έζνδα εηζπξαθηέα. 

 

 

8. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηερόκελα γηα εκπνξία 

 

 
31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 
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Μεηνρέο  εηζεγκέλεο 2.138.206,37 
 

2.097.422,99 

Μείνλ πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο -1.371.872,69 
 

-1.002.669,63 

ύλνιν 766.333,68 
 

1.094.753,36 

 

 

Σα παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία (κεηνρέο εηζεγκέλεο) απνηηκήζεθαλ θαηά ηελ 31-12-

2010 ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπο ζηηο ελεξγέο αγνξέο (Υ.Α. θαη μέλα 

ρξεκαηηζηήξηα). Ζ δεκηά απνηίκεζεο πνπ πξνέθπςε πνζνχ € 495.980,92 κεηαθέξζεθε ζηα 

απνηειέζκαηα.  
 

 

Αλάιπζε θίλεζεο ραξηνθπιαθίνπ ρξενγξάθσλ 31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Τπόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ  01/01/2010 1.094.753,36 
 

1.663.855,19 

Πιένλ: Αγνξέο 702.568,78 
 

681.945,31 

Μείνλ: Πσιήζεηο  -535.007,54 
 

-1.110.383,78 

Κέξδε / (δεκηέο) απνηίκεζεο ζηελ εύινγε αμία -495.980,92 
 

-140.663,36 

Τπόινηπν ιήμεο πεξηόδνπ 31/12/2010 766.333,68 

 

1.094.753,36 

 

 

 

 
 

9. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα.  
 

 
31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Σακείν  1.508,23 
 

4.066,45 

Καηαζέζεηο όςεσο ζε επξώ 32.327,35 
 

130.761,74 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο βξαρππξνζεζκεο ιήμεο 370.000,00 
 

730.000,00 

ύλνιν δηαζεζίκσλ εηαηξίαο 403.835,58 
 

864.828,19 

Καηαζέζεηο όςεσο γηα ινγ/ζκό πειαηώλ 2.304.846,18 
 

2.997.135,81 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο βξαρ/ζκεο ιήμεο γηα ινγ/ζκό  πειαηώλ 853.049,41 
 

2.737.015,77 

Καηαζέζεηο όςεσο ζε μέλν λόκηζκα γηα ινγ/ζκό πειαηώλ 232.975,99 
  ύλνιν δηαζεζίκσλ πειαηώλ 3.157.895,59 
 

5.734.151,58 

ύλνιν δηαζεζίκσλ 3.561.731,17 
 

6.598.979,77 

 

 

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

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

10. Καζαξή Θέζε  

 
Ίδηα θεθάιαηα 31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Μεηνρηθό θεθάιαην 8.805.000,00 
 

8.805.000,00 
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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 -1.519.956,79 
 

-90.045,69 

ύλνιν  5.817.295,73 
 

7.337.252,52 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο - 
 

- 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 5.817.295,73 
 

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 31/12/2010, νη κέηνρνη κε πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο κεγαιχηεξν ηνπ 3% επί ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ήηαλ: ν Γεψξγηνο Α. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Αλάιπζε απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ 
 

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 

εκ. 
Σαθηηθό 

Απνζεκαηηθό 
Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά 

Αθνξνιόγεηα 
απνζεκαηηθά 

εηδηθώλ 
δηαηάμεσλ 

λόκσλ 

Αθνξνιόγεην 
απνζεκαηηθό 
άξζξνπ 14 Ν. 

2954/2001 

ύλνιν 

Τπόινηπα ησλ απνζεκαηηθώλ θαηά 
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 

 
651.316,77 11.738,81 431.011,86 587.351,94 1.681.419,38 

Μεταβολή των Αποθεματικών  για την 
περίοδο 01/01 - 31/12/2010 

      Τπόινηπν Απνζεκαηηθώλ  θαηά ηελ 
31ε  Γεθεκβξίνπ 2010 

 
651.316,77 11.738,81 431.011,86 587.351,94 1.681.419,38 

 

11. Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο.  

 
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Αλαβαιιόκελεο  θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 130.807,40 
 

133.182,93 

Παξνρέο ζην πξνζσπηθό ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 290.888,30 
 

250.343,85 

Μεξηθό ζύλνιν 421.695,70 
 

383.526,78 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

   Πξνβιέςεηο γηα πξόζζεηνπο θόξνπο 13.000,00 
 

178.200,18 

Μεξηθό ζύλνιν 13.000,00 
 

178.200,18 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 434.695,70 
 

561.726,96 
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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.  

 Αλάιπζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε Νν 22 θφξνη 

εηζνδήκαηνο.  

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. 

Ζ 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.  

 
Παξνρέο ζην πξνζσπηθό ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

 

  
31-Γεθ-10 

 
31-Γεθ-09 

Παξνύζα Αμία ππνρξεώζεσλ 01/01/2010 & 01/01/2009 

 
250.343,85 

 
232.416,13 

Πιενλ: Πξόβιεςε Απνδεκίσζεο 

 
40.544,45 

 
18.487,69 

Μείνλ: Καηαβιεζείζεο Απνδεκηώζεηο 

 
- 

 
-559,97 

Τπόινηπν ζηνλ Ηζνινγηζκό 

 
290.888,30 

 
250.343,85 

 

  
31-Γεθ-10 

 
31-Γεθ-09 

Κόζηνο Σξέρνπζαο Απαζρόιεζεο 

 
27.276,20 

 
10.346,55 

Υξεκαηννηθνλνκηθό Κόζηνο 

 
13.268,25 

 
12.107,80 

Αλαινγηζηηθά θέξδε & δεκηέο 

   
-3.966,66 

ύλνιν 

 
40.544,45 

 
18.487,69 

 

Κύξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο  

 
31-Γεθ-10 

 
31-Γεθ-09 

Πξνεμνθιεηηθό Δπηηόθην 

 
5,30% 

 
5,30% 

Αλακελόκελε απόδνζε επελδύζεσλ 

 
5,30% 

 
5,30% 

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζώλ 

 
5,00% 

 
5,00% 

 

 
Πξνβιέςεηο γηα πξόζζεηνπο θόξνπο 
 

 

31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Τπόινηπν θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηόδνπ 178.200,18 

 
138.522,12 

Πιένλ: Πξόβιεςε γηα πξόζζεην θόξν 22.761,68 

 
39.678,06 

Μείνλ: Υξεζηκνπνηήζεηο  κεηαθνξά ζε ινγ. Τπνρξεώζεσλ γηα θόξν 
εηζνδήκαηνο (πεξαίσζε  θνξνινγηθνύ ειέγρνπ παξειζνπζώλ ρξήζεσλ) -187.961,86 

 
- 

Τπόινηπν ζηνλ Ηζνινγηζκό 13.000,00 

 
178.200,18 
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12. Γάλεηα Σξαπεδώλ (βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο).  

 

 

31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

ALPHA  BANK 400.000,00 
 

- 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ 500.000,00 
 

500.000,00 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ - 
 

800.000,00 

ύλνιν 900.000,00 
 

1.300.000,00 

 

 

Ζ 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 

 

 

31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Οθεηιόκελνη Φόξνη Δηζνδήκαηνο 108.339,32 
 

- 

Λνηπνί Φόξνη - Σέιε 99.615,83 
 

103.204,09 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 24.563,99 
 

25.458,31 

ύλνιν 232.519,14 
 

128.662,40 

 

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

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 νθεηιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ππνρξεψζεηο γηα ην θιείζηκν ησλ θνξνινγηθψλ 

ππνζέζεσλ  παξειζνπζψλ ρξήζεσλ. 

Οη ππνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο αθνξνχλ ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο. 

 

14. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. 

 

 

31-Γεθ-10 

 

31-Γεθ-09 

Πξνκεζεπηέο 42.201,20 
 

82.552,58 

Πηζησηέο δηάθνξνη 9.442,97 
 

74.624,78 

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 20.419,60 
 

15.954,97 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεκέλα 2.051,94 
 

22.184,36 

Μεξηθό ζύλνιν 74.115,71 
 

195.316,69 

 

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

πεξηιακβάλνπλ ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο απφ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο. 
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15. Κύθινο εξγαζηώλ.  

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο θαηά θαηεγνξίεο αλαιχεηαη σο εμήο: 
 

 

01.01 - 
31.12.2010 

 

01.01 - 
31.12.2009 

Πξνκήζεηεο  & ινηπά έζνδα ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ 998.384,53 
 

1.503.799,14 

Πξνκήζεηεο από  πξάμεηο Repos & πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο 10.482,33 
 

14.973,52 

Πξνκήζεηεο ζπλαιιαγώλ παξαγώγσλ 1.521,36 
 

6.129,05 

Λνηπέο πξνκήζεηεο 191.403,25 
 

277.412,35 

ύλνιν 1.201.791,47 
 

1.802.314,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο.  
 

Σα άιια έζνδα ηεο πεξηφδνπ 01/01-31/12/2010, αλαιχνληαη σο εμήο:  
 
 

 

01.01 - 
31.12.2010 

 

01.01 - 
31.12.2009 

Έζνδα Παξεπόκελσλ Αζρνιηώλ (κηζζώκαηα επελδπηηθώλ αθηλήησλ) 61.113,27 
 

67.807,73 

Δπηρνξεγήζεηο  παγίσλ επελδύζεσλ αλαινγνύζεο ζηε ρξήζε 7.798,01 
 

2.346,83 

Λνηπέο Δπηρνξεγήζεηο 3.775,00 
 

- 

Έζνδα ζπκκεηνρήο ζην επηθνπξηθό θεθάιαην 7.990,69 
 

12.589,77 

Έζνδα ζπκκεηνρήο ζην ζπλεγγπεηηθό θεθάιαην - 
 

182.619,51 

Έζνδα ρξεκαη/κηθώλ κέζσλ  θαηερόκελσλ γηα εκπνξία (κεξίζκαηα) 41.312,03 
 

72.481,60 

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

273.388,17 

Κέξδε απνηίκεζεο ρξεκαη/κηθώλ κέζσλ θαηερόκελσλ γηα εκπνξία 477,18 
 

3.713,32 

Λνηπά Έζνδα 2.715,01 
 

4.758,53 

ύλνιν 148.004,40 
 

619.705,46 

 

 

17. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ.  

 

Οη ακνηβέο θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο:  
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Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ  ηεο εηαηξίαο ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο θαη ηεο 

αληίζηνηρεο πξνεγνχκελεο ζπγθξίζηκεο πεξηφδνπ ήηαλ 24 θαη  25 άηνκα αληίζηνηρα. 

 
 

 

01.01 - 
31.12.2010 

 

01.01 - 
31.12.2009 

Μηζζνί 986.782,67 
 

967.393,83 

Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 99.356,69 
 

100.848,11 

Ακνηβέο κειώλ Γ 609.772,53 
 

606.884,96 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηώζεηο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο 27.276,20 
 

10.346,55 

Λνηπά Έμνδα Πξνζσπηθνύ 22.902,99 
 

24.931,72 

ύλνιν 1.746.091,08 
 

1.710.405,17 

 
 

 

 
 

 

 

18. Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα.  
 

Σα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:  
 

 

01.01 - 
31.12.2010 

 

01.01 - 
31.12.2009 

Ακνηβέο θαη Έμνδα Σξίησλ 104.793,90 
 

72.664,26 

Σειεπηθνηλσλίεο - ηαρπδξνκηθά 47.478,03 
 

50.137,91 

Δλνίθηα 8.345,73 
 

8.322,98 

Αζθάιηζηξα  1.695,34 
 

1.386,78 

Δπηζθεπέο & ζπληεξήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 17.815,06 
 

36.337,32 

Έμνδα ηαμηδίσλ 3.159,32 
 

2.870,49 

Έμνδα κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνύ 23.484,48 
 

15.823,99 

Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 15.650,01 
 

20.136,53 

πλδξνκέο-Δηζθνξέο 204.733,04 
 

272.315,81 

Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 1.974,79 
 

3.196,07 

Φόξνη θαη Σέιε 1.687,02 
 

1.780,95 

Γηάθνξα Έμνδα 64.677,92 
 

81.241,11 

ύλνιν 495.494,64 
 

566.214,20 

 

19. Λνηπά δηάθνξα έμνδα.  

 

Σα ινηπά δηάθνξα έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:  
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01.01 - 
31.12.2010 

 

01.01 - 
31.12.2009 

Έμνδα πσιήζεσλ ρξεκαη/κηθώλ κέζσλ  220,17 
 

0,00 

Εεκηέο απνηίκεζεο ρξεκαη/κηθώλ κέζσλ θαηερόκελσλ γηα εκπνξία 496.458,10 
 

144.376,68 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 51.500,00 
  Με ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη (ΔΣΑΚ-ΦΑΠ) 28.025,08 
 

28.037,07 

Λνηπά Γηάθνξα Έμνδα 2.666,42 
 

991,65 

ύλνιν 578.869,77 
 

173.405,40 

 

20. Απνζβέζεηο.  
 

Οη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, κεξίζζεθαλ σο εμήο:  
 

Απνζβέζεηο 
01.01 - 

31.12.2010 

 

01.01 - 
31.12.2009 

Έμνδα δηνηθήζεσο  52.440,91 
 

56.002,54 

Κόζηνο Πσιήζεσλ 52.440,92 
 

56.002,57 

ύλνιν 104.881,83 
 

112.005,11 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ζε ζέζεηο θφζηνπο έρεη σο εμήο: 

 

01.01 - 31.12.2010 ύλνιν 

 

Κόζηνο 
πσιήζεσλ  

Δμνδα 
δηνηθεηηθήο 
ιεηηνπξγίαο 

Δμνδα 
ιεηηνπξγίαο 
δηαζέζεσο 

Ακνηβέο θαη έμνδα Πξνζσπηθνύ 1.746.091,08 
 

1.143.057,52 445.700,49 157.333,07 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 495.494,64 
 

118.483,80 185.118,84 191.892,00 

Απνζβέζεηο 104.881,83 
 

52.440,92 52.440,91 
 ύλνιν 2.346.467,55 

 

1.313.982,24 683.260,24 349.225,07 

 

 

1/1 - 31/12/2009 

Καηαλνκή ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζε 
ζέζεηο θόζηνπο ύλνιν 

 

Κόζηνο 
πσιήζεσλ  

Δμνδα 
δηνηθεηηθήο 
ιεηηνπξγίαο 

Δμνδα 
ιεηηνπξγίαο 
δηαζέζεσο 

Ακνηβέο θαη έμνδα Πξνζσπηθνύ 1.710.405,17 
 

1.113.403,19 442.576,66 154.425,32 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 566.214,20 
 

170.811,19 153.871,42 241.531,59 

Απνζβέζεηο 112.005,11 
 

56.002,57 56.002,54 
 ύλνιν 2.388.624,48 

 

1.340.216,95 652.450,62 395.956,91 

 
 

21. Έζνδα θαη έμνδα από ηόθνπο.  
 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο αλαιχνληαη σο εμήο:  
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01.01 - 
31.12.2010 

 

01.01 - 
31.12.2009 

Πηζησηηθνί Σόθνη 

   Σόθνη θαηαζέζεσλ ηξαπεδώλ 41.566,22 
 

75.723,01 

Σόθνη ππεξεκεξίαο πειαηώλ 8.036,40 
 

11.027,93 

Σόθνη ινγαξηαζκώλ  Margin πειαηώλ 171.967,65 
 

217.866,73 

ύλνιν 221.570,27 
 

304.617,67 

Υξεσζηηθνί Σόθνη 
   Σόθνη Βξαρππξόζεζκνπ Γαλεηζκνύ 69.152,10 

 
97.355,84 

Σόθνη απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ 13.268,25 
 

12.107,80 

Πξνκήζεηεο εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ 9.802,67 
 

10.951,70 

Λνηπά Έμνδα Σξαπεδώλ 53.376,44 
 

93.041,75 

ύλνιν 145.599,46 
 

213.457,09 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
   Υξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -378.386,92 

 
-168.843,74 

Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 378.386,92 

 
168.843,74 

 
- 

 
- 

Υξεκαηνπηζησηηθά Απνηειέζκαηα 75.970,81 
 

91.160,58 

22. Φόξνη εηζνδήκαηνο.  

 

Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο θαη γηα πξφζζεην θφξν, θαζψο θαη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

έρνπλ σο εμήο:  

 

01.01 - 
31.12.2010 

 

01.01 - 
31.12.2009 

Σξέρνπζα θνξνινγία 

   Φόξνο εηζνδήκαηνο - 
 

- 

Πξόβιεςε γηα πξόζζεην θόξν -22.761,68 
 

-39.678,06 

ύλνιν -22.761,68 
 

-39.678,06 

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία έζνδν/(έμνδν) 2.375,53 
 

-1.517,85 

ύλνιν -20.386,15 
 

-41.195,91 

 

Αθνινπζεί αλάιπζε θαη ζπκθσλία ηνπ νλνκαζηηθνχ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 

 

 

 

01.01 - 
31.12.2010 

 

01.01 - 
31.12.2009 

Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο εηζνδήκαηνο 24% 
 

25% 

Καζαξά θέξδε ρξήζεσο πξν θόξσλ -1.499.570,64 
 

-48.849,78 

Μέζνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο 1,36% 
 

84,33% 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 
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Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -1.499.570,64 

 

-48.849,78 

Δθαξκνζηένο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο  24% 
 

25% 
Φόξνο εηζνδήκαηνο βάζεη Δθαξκνζηένπ θνξνινγηθνύ 
ζπληειεζηή (25% θαη 24%) 0,00 

 
0,00 

Πξόζεηνη θόξνη θαη πξνζαπμήζεηο 22.761,68 
 

39.678,06 

Φόξνο πνπ αλαινγεί ζε αθνξνιόγεηα εηζνδήκαηα θαη ηα έμνδα 
πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη  γηα θνξνινγηθή έθπησζε    -2.375,53 

 
31.637,51 

- Λνηπά 0,00 
 

0,00 
Μείσζε θόξνπ από ζπκςεθηζκό δεκηώλ πξνεγνπκέλσλ 
ρξήζεσλ 0,00 

 
-30.119,66 

Φνξνινγηθή επίδξαζε αλαβαιιόκελνπ θόξνπ από κεηαβνιή 
θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή. 0,00 

  ύλνιν  20.386,15 

 

41.195,91 

 

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη-απαίηεζε θαη ππνρξέσζε ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31-12-2010 θαη 

ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31-12-2009, αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 

Ηζνινγηζκόο Απνηειέζκαηα 
ρξήζεσο 

ρξέσζε / (πίζησζε) 

31-Γεθ-10 31-Γεθ-09 01.01 - 31.12.2010 

Απαίηεζε 

   Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ 58.177,66 50.068,77 8.108,89 

Πξνζαξκνγέο απνζβέζεσλ & εμόδσλ θηήζεο 
ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ παγίσλ   143.843,28 149.576,64 -5.733,36 

Πξνζαξκνγή ηίηισλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε  7.434,75 7.434,75 0,00 

ύλνιν 209.455,69 207.080,16 2.375,53 

Τπνρξέσζε 
   Πξνζαξκνγέο απνζβέζεσλ & εμόδσλ θηήζεο επελδπηηθώλ 

αθηλήησλ -340.263,09 -340.263,09 - 

Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζε εύινγε αμία 0,00 0,00 - 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 0,00 0,00 * 

ύλνιν -340.263,09 -340.263,09 - 

Αλαβαιιόκελνη θόξνη έζνδν / (έμνδν) 

  

2.375,53 
Καζαξνί αλαβαιιόκελνη θόξνη απαίηεζε / 
(ππνρξέσζε) -130.807,40 -133.182,93 

  

 

 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

Ηζνινγηζκόο Απνηειέζκαηα 
ρξήζεσο 

ρξέσζε / (πίζησζε) 

31-Γεθ-09 31-Γεθ-08 

1/1-31/12//08 
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Απαίηεζε 

   Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ 50.068,77 46.483,23 3.585,54 

Πξνζαξκνγέο απνζβέζεσλ & εμόδσλ θηήζεο 
ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ παγίσλ   149.576,64 154.680,03 -5.103,39 

Πξνζαξκνγή ηίηισλ δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε  7.434,75 7.434,75 0,00 

πλνιν 207.080,16 208.598,01 -1.517,85 

Τπνρξέσζε 
   Πξνζαξκνγέο απνζβέζεσλ & εμόδσλ θηήζεο 

επελδπηηθώλ αθηλήησλ -340.263,09 -340.263,09 0,00 

Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζε εύινγε 
αμία 0,00 0,00 0,00 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 0,00 0,00 0,00 

ύλνιν -340.263,09 -340.263,09 0,00 

Αλαβαιιόκελνη θόξνη έζνδν / (έμνδν) 

  

-1.517,85 
Καζαξνί αλαβαιιόκελνη θόξνη απαίηεζε / 
(ππνρξέσζε) -133.182,93 -131.665,08 

  

 

 

 

23. Κέξδε/(δεκηά) αλά κεηνρή.  
 

 

01.01 - 31.12.2010 

 

01.01 - 31.12.2009 

Κέξδε/(δεκηά) κεηά από θόξνπο -1.519.956,79 

 

-90.045,69 

Μέζνο ζηαζκηθόο αξηζκόο κεηνρώλ 300.000 
 

300.000 

Κέξδε/(δεκηά) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή -5,0665 
 

-0,3002 

 

24. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε.  

 

  
1/1-31/12/2010 

 
1/1-31/12/2009 

Α Έζνδα 21.427,07 
 

9.483,60 

Β Έμνδα # 
 

# 

Γ Απαηηήζεηο # 
 

# 

Γ Τπνρξεώζεηο # 
 

# 

Δ 
πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο 
δηνίθεζεο 1.151.167,39 

 
1.119.580,10 

η Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00 
 

67.331,39 

Ε Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο  5.198,27 
 

3.091,35 

 
 

25. Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο / απαηηήζεηο.  

 

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο.  
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Ζ εηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009 θαη γηα ην ιφγν απηφ νη ππνρξεψζεηο 

ηεο απφ θφξνπο-ηέιε γηα ηηο αλέιεγθηε ρξήζε 2010 δελ είλαη νξηζηηθέο. Ζ πξφβιεςε γηα θφξν 

εηζνδήκαηνο πνπ έρεη δηελεξγεζεί γηα ηελ αλέιεγθηε ρξήζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 13 ρηι..  

ηελ  ηξέρνπζα ρξήζε ε εηαηξεία απνδέρηεθε ηελ δηνηθεηηθή επίιπζε δηαθνξάο βάζεη ηνπ άξζξνπ 

11 ηνπ λ. 3888/2010 γηα ηηο ειεγκέλεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 2002-2006 , θαη ην εθθαζαξηζηηθφ 

ζεκείσκα πεξαίσζεο ηνπ λ. 3888/2010 γηα ηηο ρξήζεηο 2007, θαη  2009. Σν πνζφ ησλ θφξσλ γηα ην 

θιείζηκν ησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ  παξειζνπζψλ ρξήζεσλ αλήιζε ζην πνζφ ησλ  188 ρηι. 

επξψ. Σα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο επηβαξχλζεθαλ κε ην πνζφ ησλ 10 ρηι. ην δε ππφινηπν πνζφ 

θαιχθζεθε απφ ήδε ζρεκαηηζκέλε  πξφβιεςε γηα πξφζζεην θφξν εηζνδήκαηνο ζηηο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο. Αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηεο πξφβιεςεο γηα πξφζζεην θφξν εηζνδήκαηνο παξαηίζεηαη 

αλσηέξσ ζηε ζεκείσζε 11. 
 

Ζ 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.  
 

Ζ εηαηξία δελ κηζζψλεη ελζψκαηα πάγηα κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  
 

27. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ.  
 

Γελ έρνπλ πξνθχςεη γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31-12-2010, ηα νπνία λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  θαη λα απαηηείηαη λα αλαθεξζνχλ. 

 

Αζήλα, 25  Φεβξνπαξίνπ  2011 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & 
ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ 

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..  Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
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