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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης Δεκεµβρίου 2013, τις καταστάσεις
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό
µας. Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων,
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ., κατά την 31ης Δεκεµβρίου
2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37
του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 29071
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Σηµείωση

31.12.2013

31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

5.1
5.2
5.3

2.167.965,06
0,00
298.470,72
2.466.435,78

2.377.936,72
0,00
332.287,10
2.710.223,82

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες & χρηµατιστήριο
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εµπορικού χαρτοφυλακίου
Ταµειακά διαθέσιµα πελατών και ισοδύναµα

5.4
5.5
5.6
5.7

370.424,96
79.583,84
300.005,75
709.250,49
1.459.265,04
3.925.700,82

237.206,97
21.128,97
358.322,09
251.071,01
867.729,04
3.577.952,86

5.8
5.9

3.600.000,00
853.739,67
-1.902.990,65
2.550.749,02

4.000.000,00
404.909,88
-1.505.323,89
2.899.585,99

5.10
5.11
5.12

161.221,22
69.342,03
5.000,00
235.563,25

117.208,92
66.693,84
5.000,00
188.902,76

5.13
5.14
5.15

986.679,73
7.618,38
145.090,44
1.139.388,55
1.374.951,80

438.130,63
6.984,57
44.348,91
489.464,11
678.366,87

3.925.700,82

3.577.952,86

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε πελάτες και χρηµατιστήριο
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων
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1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Σηµείωση

01.01.-

01.01.-

31.12.2013

31.12.2012

Κύκλος εργασιών

5.16

252.564,75

319.574,13

Κόστος πωλήσεων

5.17

-313.144,41

-351.077,68

-60.579,66

-31.503,55

Μικτά αποτελέσµατα (ζηµίες) περιόδου
Λοιπά Έσοδα /Έξοδα Εκµεταλλεύσεως

5.18

6.371,73

-123,70

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

5.19

-239.477,69

-277.628,65

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως

5.20

-7.021,95

-4.262,66

-300.707,57

-313.518,56

407.286,10

48.868,46

106.578,53

-264.650,10

-55.415,50

-9.757,52

51.163,03

-274.407,62

0,13

-0,69

Αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

5.21

Αποτελέσµατα (ζηµίες) περιόδου προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος και λοιποί
Αποτελέσµατα (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €)

5.22
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1.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Μετοχικό

Λοιπά

Κέρδη

Κεφάλαιο

Αποθεµατικά

Εις νέο

Σύνολο

(ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπα έναρξης περιόδου 1.1.2012

4.000.000,00

402.065,84

-1.228.072,23

3.173.993,61

0,00

2.844,04

-277.251,66

-274.407,62

Υπόλοιπα λήξης περιόδου 31.12.2012

4.000.000,00

404.909,88

-1.505.323,89

2.899.585,99

Υπόλοιπα έναρξης περιόδου 1.1.2013

4.000.000,00

404.909,88

-1.505.323,89

2.899.585,99

Συνολικά αποτελέσµατα 01.01-31.12.2012

Mείον: Μείωση Μετ.Κεφαλαίου
Συνολικά αποτελέσµατα 01.01-31.12.2013
Υπόλοιπα λήξης περιόδου 31.12.2013

-400.000,00

-400.000,00

0,00

448.829,79

-397.666,76

51.163,03

3.600.000,00

853.739.67

-1.902.990,65

2.550.749,02
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1.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
1/1-31/12/2013
Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµίες/Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενης δραστηριότητας)
Πλέον /(µείον) προσαρµογές για :
Αποσβέσεις χρήσης
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστ/τας
Χρεωστικοί τόκοι
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισροές /εκροές από εµπορικό χαρτοφυλάκιο
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

1/1-31/12/2012

106.578,53

-264.650,10

56.371,66
6.088,57
-3.089,54
11.844,01

75.130,07
7.567,91
-57.971,07
9.102,61

-102.980,52
649.924,44

-148.828,13
89.666,51

-11.844,01
-11.403,20
701.489,94

-9.102,61
-11.677,44
-310.762,25

153.600,00
3.089,54
0,00
0,00
156.689,54

222.750,00
5.217,98
52.753,09
0,00
280.721,07

-400.000,00
0,00
-400.000,00

0,00
0,00

458.179,48
251.071,01
709.250,49

-30.041,18
281.112,19
251.071,01
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2.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η Εταιρεία λειτουργεί σήµερα µε την επωνυµία «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Πεσµαζόγλου 8 και είναι καταχωρηµένη στο ΓΕΜΗ µε αριθµό 1340401000.
Η διάρκειά της είναι εκατονταετής υπολογιζόµενη από την καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως του καταστατικού στο µητρώο
ανωνύµων εταιρειών δηλαδή µέχρι 2-01-2091 .
Σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το καταστατικό της, είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και
παρεπόµενων υπηρεσιών .
Η Εταιρεία µπορεί επίσης να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες ως εξής :
Α.ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
1. Λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών για κατάρτιση
συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. (1α άρθρο 4 Ν.3606/07)
2. Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συµβάσεων αγοράς ενός περισσότερων
χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών. (1β άρθρο 4Ν.3606/07)
3. Παροχή επενδυτικών συµβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συµβουλών σε πελάτη .είτε κατόπιν αιτήσεως
του είτε µε πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ σχετικά µε µία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα. (1ε άρθρο
Ν 3606/07)
4.Τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης. (1ζ άρθρο 4 Ν3606/07)
Β. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.:
1.Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών, περιλαµβανόµενης της παροχής
υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων
ασφαλειών. (2α άρθρο 4Ν.3606/07)
2. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα στην
οποία µεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. (2β Ν.3606/07).
Συνοπτικά, οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής:
Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου
Ζαχαρίας Γ. Πορταλάκης (Πρόεδρος & Δ. Σύµβουλος)
Ελευθερία Πορταλάκη (Αντιπρόεδρος)
Δηµήτριος Παπαδέλλης (Μέλος)
Γναφάκη Παρασκευή (Μέλος)
Ιωάννα Χριστίδου (Μέλος)

Τράπεζες
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
EUROBANK
ΓΕΝΙΚΗ
ΩΜΕΓΑ-PROTON BANK

Το Διοικητικό Συµβούλιο εξελέγη από την Γενική Συνέλευση
της 25.6.2011 και η θητεία του λήγει την 30.6.2014.
Εποπτεύουσα αρχή
Νοµικοί Σύµβουλοι
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Δηµήτριος Παπαδέλης
Γεώργιος Κλουδάς
Αριθµός φορολογικού µητρώου
094317328
Ελεγκτές
Αντωνοπούλου Ανδρονίκη
ΓΕΜΗ
ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.
1340401000

2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία
Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι, που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2013 είναι
ίδιες µε εκείνες που εφαρµόστηκαν για την προσαρµογή των αντίστοιχων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2012
σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και παρουσιάζονται κατωτέρω.
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών» που καλύπτουν την περίοδο 31.12.2013 (1 Ιανουαρίου 2013 – 31 Δεκεµβρίου 2013), έχουν συνταχθεί µε βάση
την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού σε
τρέχουσες αξίες (αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου), την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς της, την αρχή της
αυτοτέλειας των χρήσεων και είναι σύµφωνες µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως
αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους.
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται κατωτέρω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.
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2.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα
Η Εταιρεία παρέχει µόνο επενδυτικές υπηρεσίες µε κύριο σκοπό τη διεξαγωγή χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Οι
επενδυτικές αυτές υπηρεσίες είναι η µοναδική δραστηριότητα της Εταιρείας και το σύνολο αυτών παρέχεται εντός της
ελληνικής επικράτειας. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση κατά επιχειρηµατικό και γεωγραφικό τοµέα.
2.3 Συναλλαγές σε συνάλλαγµα
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται και παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το
νόµισµα της χώρας στην οποία λειτουργεί η Εταιρεία. Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε συνάλλαγµα µετατρέπονται
σε Ευρώ, µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας των συναλλαγών.
Κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά στοιχεία σε συνάλλαγµα, του
Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων αποτιµώνται µε τις τιµές κλεισίµατος της ηµεροµηνίας αυτής. Οι συναλλαγµατικές
διαφορές, κέρδη ή ζηµίες, που προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.
2.4 Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µειωµένα µε τις σωρευµένες αποσβέσεις. Το
κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και
βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή ή και την
παραγωγική δυναµικότητα του παγίου ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων
υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
Ακίνητα
50 έτη
Μεταφορικά µέσα
6,6έτη
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
5 έτη
Η/Υ & Ηλεκτρονικά συστήµατα
3,3 έτη
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο
ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές
(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα. Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου,
το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της
απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης.
2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι λογισµικά προγράµµατα.
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς λογισµικού, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει
πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που
ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους,
αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη που προστίθεται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. Το κόστος αγοράς και
ανάπτυξης λογισµικού που αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο
κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του (3,3 έτη).
2.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζηµία
αποµειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι
ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η
αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού
στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Αντιλογισµός
ζηµίας αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν
ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός
αναγνωρίζεται ως έσοδο. Η Διοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης του πάγιου εξοπλισµού της εταιρείας και ως
εκ τούτου δεν έχει πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων.
2.7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µια
επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και
το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
2.7.1. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει δύο υποκατηγορίες, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού προς εµπορία, και
αυτά που προσδιορίστηκαν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων, κατά την αρχική
αναγνώριση. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού καταχωρείται σε αυτή την κατηγορία, όταν αποκτάται κυρίως
µε το σκοπό βραχυπρόθεσµης πώλησης ή όταν προσδιορίζεται ως τέτοιο. Επίσης σε αυτή την κατηγορία καταχωρούνται τα
παράγωγα µέσα για εµπορία, εκτός αν προσδιορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης.
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2.7.2 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση.
Διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις, είναι οι επενδύσεις που αποκτούνται για ακαθόριστο χρονικό διάστηµα, οι οποίες
µπορεί να πωληθούν, λόγω ανάγκης ρευστότητας, ή αλλαγών στα επιτόκια, στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ή στις τιµές των
µετοχών.
Λογιστικός χειρισµός
Οι αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων, καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, δηλαδή την ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία
δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο ενεργητικού. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που δεν
παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον
των εξόδων συναλλαγής.
Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω του
λογαριασµού αποτελεσµάτων, και στις µεταγενέστερες περιόδους αποτιµώνται και παρουσιάζονται στην εύλογη αξία.
Κέρδη και ζηµίες από µεταβολές στην εύλογη αξία της κατηγορίας «χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη
αξία µέσω λογαριασµού αποτελεσµάτων», περιλαµβάνονται, κατά την περίοδο που προκύπτουν, στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων. Κέρδη και ζηµίες από µεταβολές στην εύλογη αξία διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων καταχωρούνται
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, µέχρι το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού να αποαναγνωριστεί ή να υποστεί
αποµείωση, οπότε, το συσσωρευµένο κέρδος ή η ζηµία που αναγνωρίστηκαν προηγουµένως στα ίδια κεφάλαια,
µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Μερίσµατα από επενδύσεις, αναγνωρίζονται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων όταν το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος εγκριθεί από τους µετόχους.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές, προσδιορίζεται από τις τρέχουσες
χρηµατιστηριακές τιµές προσφοράς. Η εύλογη αξία των µη εισηγµένων τίτλων, και άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
ενεργητικού στις περιπτώσεις όπου η αγορά δεν είναι ενεργή, προσδιορίζεται µε τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές,
περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, την αναφορά στη τρέχουσα τιµή
συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται, και τις µεθόδους προεξοφληµένων ταµιακών ροών, αποτίµησης
δικαιωµάτων προαίρεσης και άλλες µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιούνται συχνά στην αγορά.
2.7.3 Επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές και
συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.
Οι επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάση της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίµηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Η
εταιρεία δεν κατέχει και δεν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρηµατοοικονοµικά µέσα αυτής της
κατηγορίας.
2.7.4. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Παράγωγα καλούµε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία στην έναρξή τους έχουν συνήθως µικρή ή µηδενική αξία, η οποία
στη συνέχεια µεταβάλλεται ανάλογα µε τη µεταβολή που σηµειώνεται σε κάποιο υποκείµενο στοιχείο µε το οποίο
συνδέονται.
Όταν το παράγωγο αποκτά θετική αξία, καταχωρείται ως στοιχείο ενεργητικού, ενώ αντίθετα, όταν αποκτά αρνητική αξία
καταχωρείται ως στοιχείο υποχρεώσεων.
Τα παράγωγα χρησιµοποιούνται είτε για σκοπούς αντιστάθµισης, είτε για σκοπούς εµπορικούς.
Όλα τα παράγωγα, ανεξαρτήτως του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Οι διαφορές
αποτιµήσεως που προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων. Η εταιρεία δεν κατέχει και
δεν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρηµατοοικονοµικά µέσα αυτής της κατηγορίας.
2.8 Συµφωνίες πώλησης, επαναγοράς χρεογράφων
(α) Συµφωνίες πώλησης, επαναγοράς
Τα χρεόγραφα που πωλούνται µε βάση συµφωνίες επαναγοράς (repos), καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις ως
ενεχυριασµένα στοιχεία ενεργητικού όταν ο αποδέκτης έχει το δικαίωµα, βάσει συµβολαίου, να πωλήσει ή να
επανεκχωρήσει το ενεχυριασµένο στοιχείο. Η υποχρέωση προς το αντισυµβαλλόµενο µέρος περιλαµβάνεται στα οφειλόµενα
ποσά σε άλλες τράπεζες, ή σε πελάτες, όπως κρίνεται καταλληλότερο. Χρεόγραφα που αγοράστηκαν µε συµφωνίες
ανάστροφης επαναγοράς αναγνωρίζονται ως δάνεια και προκαταβολές σε άλλες τράπεζες ή πελάτες αναλόγως. Η διαφορά
µεταξύ της τιµής πώλησης και της τιµής επαναγοράς αναγνωρίζεται ως τόκος κατά τη διάρκεια της περιόδου της
συµφωνίας επαναγοράς, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
(β) ∆ανεισµός χρεογράφων
Χρεόγραφα που δανείζει η Εταιρεία σε τρίτους παραµένουν στις οικονοµικές καταστάσεις. Χρεόγραφα που δανείζεται η
Εταιρεία δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, εκτός αν πωληθούν σε τρίτους, οπότε η αγορά και η πώληση
καταχωρούνται και το κέρδος ή ζηµία περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Η υποχρέωση
επιστροφής των χρεογράφων καταχωρείται στην εύλογη αξία ως εµπορική υποχρέωση.
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Η εταιρεία δεν κατέχει και δεν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρηµατοοικονοµικά µέσα αυτής της
κατηγορίας.
2.9 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία. Οι
ζηµίες από επισφαλείς απαιτήσεις καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται. Το ποσό της ζηµίας είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων
και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών.
Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα.
2.10 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως σε τράπεζες, άλλες
βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού κινδύνου, µε αρχικές ηµεροµηνίες λήξης τριών ή
λιγότερων µηνών και τραπεζικές επιταγές.
2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται αφαιρετικά του
υπέρ το άρτιο κεφαλαίου αφαιρουµένου του σχετικού φορολογικού οφέλους.
2.12 Δανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την πραγµατοποίηση της
συναλλαγής.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την
εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η εταιρεία δεν κατέχει και δεν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρηµατοοικονοµικά µέσα αυτής της
κατηγορίας.
2.13 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Η επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους
φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση
κέρδη (ή ζηµίες), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε µελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα
Αποτελέσµατα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην
περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσεως βάσει των
θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού.
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης
στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι
κύριες προσωρινές διαφορές προκύπτουν από συντάξεις και άλλα ωφελήµατα αποχώρησης του προσωπικού, και από την
επανεκτίµηση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά
την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία
των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση
που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
2.14 Προβλέψεις
Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες υποχρεώσεις νοµικά ή µε άλλο τρόπο τεκµηριωµένες, ως
αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς
ποσού της υποχρεώσεως µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία.
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ηµεροµηνίες συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων και προσαρµόζονται,
προκειµένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες εκτιµήσεις. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις για τις οποίες δεν είναι
πιθανή η εκροή πόρων γνωστοποιούνται, εκτός εάν δεν είναι σηµαντικές.
Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή
οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
2.15 Μισθώσεις
Στην Εταιρεία δεν υπάρχουν πάγια που έχουν αποκτηθεί µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Εάν υπήρχαν µισθώσεις ενσώµατων παγίων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της
ιδιοκτησίας, θα χαρακτηρίζονταν ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά τη
σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των µισθωµένων ενσώµατων παγίων και της παρούσης
αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα
καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στα δάνεια. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό
επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
Η εταιρεία δεν έχει µισθώσεις.
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2.16 Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται
δουλευµένες.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο προσωπικό. Για τον υπολογισµό
της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση, λόγω του µικρού αριθµού
του απασχολούµενου προσωπικού δεν κρίθηκε απαραίτητο από την εταιρεία να γίνει αναλογιστική µελέτη αλλά ο
υπολογισµός της έγινε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Ν.2190.
2.17 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Παροχή υπηρεσιών:
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία που παρέχονται οι υπηρεσίες.
(β) Έσοδα από τόκους:
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων σε δεδουλευµένη βάση για όλα τα τοκοφόρα µέσα,
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
(γ) Μερίσµατα:
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται για λειτουργικές
µισθώσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ως έξοδο, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου.
2.18 Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε
χρήσης.
2.19 Διανοµή µερισµάτων
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγµή κατά την οποία
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2.20 Συνδεδεµένα µέρη
Με βάσει το ΔΛΠ24, σύµφωνα µε το οποίο συνδεόµενο µέρος θεωρείται εκείνο το οποίο έχει την δυνατότητα να ελέγχει ή
να εξασκεί σηµαντική επιρροή στις χρηµατοοικονοµικές ή λειτουργικές αποφάσεις που λαµβάνει η εταιρία, αναφέρουµε τα
κατωτέρω: Στην εταιρεία τα συνδεδεµένα µέρη παρέχουν υπηρεσίες σαν συνεργάτες, σαν µισθωτοί µε την εταιρεία και τέλος
σαν πελάτες.
3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών
Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές
που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά
τη διάρκεια του επόµενου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην
ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες
συνθήκες, αναµένεται ότι θα πραγµατοποιηθούν.
3.1 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Η µεθοδολογία και οι υποθέσεις που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού και της χρονικής στιγµής των
µελλοντικών ταµιακών ροών, επανεξετάζονται περιοδικά, ώστε να µειώνουν οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ των
εκτιµήσεων για ζηµίες και της πραγµατικής εµπειρίας ζηµιών. Η Εταιρεία εξετάζει διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα των
πελατών για να αξιολογήσει κατά πόσο έχουν υποστεί αποµείωση. Στον προσδιορισµό αν πρέπει να αναγνωριστεί στην
κατάσταση αποτελεσµάτων ζηµία αποµείωσης, η Εταιρεία, χρησιµοποιώντας την κρίση της, εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν
ενδείξεις που να καταδεικνύουν ότι υπάρχει προσδιορίσιµη µείωση στις αναµενόµενες ταµιακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο
πελατών, πριν η µείωση µπορέσει να συσχετιστεί µε ένα συγκεκριµένο υπόλοιπο πελάτη του χαρτοφυλακίου. Τέτοια
ένδειξη δυνατόν να περιλαµβάνει δεδοµένα που παρατηρήθηκαν και υποδηλώνουν ότι υπήρξε αρνητική διαφοροποίηση στη
δυνατότητα αποπληρωµής από την οµάδα των πιστούχων, ή στις εθνικές ή τοπικές οικονοµικές συνθήκες, που σχετίζονται
µε αθετήσεις υποχρεώσεων έναντι οµάδας περιουσιακών στοιχείων. Η ∆ιοίκηση χρησιµοποιεί εκτιµήσεις, που βασίζονται
στην ιστορική εµπειρία ζηµιών από περιουσιακά στοιχεία µε παρόµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, και παρόµοια
αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης µε αυτά του χαρτοφυλακίου, όταν προσδιορίζει τις µελλοντικές ταµιακές ροές.
3.2 Φόρος εισοδήµατος
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας κάνει εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές
συναλλαγές και υπολογισµοί κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής των εργασιών, για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός
φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα φορολογικά ελεγκτικά θέµατα, βάσει
εκτιµήσεων κατά πόσο θα προκύψουν επιπρόσθετοι φόροι. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των υποθέσεων
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διαφέρει από τα ποσά που αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές θα επηρεάσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτός ο προσδιορισµός.
4 Διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο
αγοράς, συναλλαγµατικό κίνδυνο, επιτοκιακό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η γενική πολιτική διαχείρισης κινδύνου της
Εταιρείας εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών και αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιεί πιθανές
αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική επίδοση, χρηµατοοικονοµική κατάσταση και ταµιακή ροή της Εταιρείας.
4.1 Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος το αντισυµβαλλόµενο µέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει
πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Προβλέψεις αποµείωσης αναγνωρίζονται για ζηµίες που έχουν
πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Συνεπώς η Διοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε
πιστωτικό κίνδυνο στα πλαίσια και των κανονιστικών διατάξεων της εποπτικής αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).
(α) ∆εσµεύσεις που σχετίζονται µε πίστωση.
Τηρούνται µε βάση τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις των εποπτευουσών αρχών.
Η δυνατότητα παροχής πιστώσεων από τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών προς τους πελάτες τους µε σκοπό τη
διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών ( margin account ), ρυθµίστηκε για πρώτη φορά µε το νόµο 2843/2000.
Το µοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στη γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται µόνον κατόπιν σχετικής
έγγραφης σύµβασης µεταξύ µέλους και πελάτη και εφόσον ο τελευταίος παρέχει στο µέλος αντίστοιχη εξασφάλιση της
πίστωσης, επί της οποίας υφίσταται νόµιµο ενέχυρο υπέρ του µέλους.
Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εκ µέρους των µελών του Χ.Α παροχή πιστώσεων ορίζονται στο νόµο, αλλά
και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
της Πράξης του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό
κίνδυνο από τη δραστηριότητα αυτής.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 3
Σύµφωνα µε το Ν. 2843/2000 και την αριθµ. 2/363/30.11.2005 (όπως τροποποιήθηκε από την αριθµ. 8/370/26.1.06)
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρέπει µέχρι το πέρας του Τ + 3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της
αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο την ηµέρα Τ + 4
προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις και έτσι δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο.
(γ) Καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώριµων πιστωτικών υπολοίπων
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειµένου να διαφυλάξει τα ελεύθερα χρηµατικά διαθέσιµα των πελατών επέβαλε στα µέλη
του Χ.Α, σύµφωνα µε την απόφαση 2/306/22.06.2004 όπως ισχύει, να τηρούν τα χρήµατα των πελατών τους, σε
ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασµούς αναγνωρισµένης φήµης πιστωτικών ιδρυµάτων.
4.2 Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει από ανοικτές θέσεις σε µετοχικά προϊόντα,
τα οποία εκτίθενται σε γενικές και συγκεκριµένες διακυµάνσεις στην αγορά. Η Εταιρία, για να περιορίσει τον κίνδυνο
αυτό, επιλέγει τις εταιρίες στις οποίες επενδύει σύµφωνα µε ποιοτικά και οικονοµικά κριτήρια. Επίσης φροντίζει να υπάρχει
διασπορά του χαρτοφυλακίου της. Έτσι να περιορίζεται ο κίνδυνος µεταβολής τιµών από τις διακυµάνσεις του
χαρτοφυλακίου.
4.3. Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Οι εµπορικές συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε Ευρώ, ενώ η εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις στο εξωτερικό. Συνεπώς
δεν υπάρχει συναλλαγµατικός κίνδυνος.
4.4 Κίνδυνος επιτοκίου
Δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας και στις λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν
υπάρχει κίνδυνος επιτοκίου.
4.5 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές της
υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του
χρονικού συσχετισµού των ταµιακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταµιακών διαθεσίµων για την κάλυψη των
τρεχουσών συναλλαγών, στην ύπαρξη σηµαντικού ύψους ρευστών διαθεσίµων.
4.6. Κεφαλαιακή επάρκεια
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας µε τους κινδύνους (σταθµισµένο
ενεργητικό) που αυτή αναλαµβάνει. Τα εποπτικά κεφάλαια περιλαµβάνουν τα κύρια βασικά κεφάλαια (µετοχικό κεφάλαιο,
αποθεµατικά, συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο), καθώς και τα συµπληρωµατικά κεφάλαια (αποθεµατικά
αναπροσαρµογής ακινήτων).

13

Το σταθµισµένο ενεργητικό περιλαµβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τον κίνδυνο αγοράς
του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Οι διαµορφωθέντες δείκτες (βασικών κεφαλαίων και κεφαλαιακής επάρκειας) βρίσκονται
σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα ελάχιστα (8%).
4.7 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων Διεθνών Προτύπων
Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρεία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων έχουν
εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2012 και 2013, αφού επιπρόσθετα, ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω τροποποιήσεις των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και οι νέες ή τροποποιηµένες Διερµηνείες, που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την
επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και Διερµηνείες
ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς – Σοβαρός
υπερπληθωρισµός
και
άρση
καθορισµένων ηµεροµηνιών για υιοθετούντες για πρώτη φορά»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/11.12.2012
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011.
Την 20.12.2010 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 σύµφωνα µε την
οποία µία εταιρεία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ΔΠΧΑ και το λειτουργικό της νόµισµα είναι νόµισµα
υπερπληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης οι συνθήκες πληθωρισµού έχουν
«οµαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «οµαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιµήσει τα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την «οµαλοποίηση» του νοµίσµατος, στην εύλογη αξία κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης στα ΔΠΧΑ και να χρησιµοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκµαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον
ισολογισµό έναρξης. Στην περίπτωση που η ηµεροµηνία «οµαλοποίησης» του νοµίσµατος τοποθετείται κατά τη συγκριτική
περίοδο, η εταιρεία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο µικρότερη των 12 µηνών. Επίσης καταργούνται οι
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται
για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίµηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση, των χρηµατοοικονοµικών
µέσων. Οι ηµεροµηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση «ηµεροµηνία µετάβασης στα ΔΠΧΑ».
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος –
Ανάκτηση υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων»

Αναβαλλόµενος

φόρος:

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/11.12.2012
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012.
Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται µε ένα περιουσιακό στοιχείο
ανάλογα µε το αν η οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µέσω χρήσης ή µέσω
πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειµενικό να εκτιµηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση
ή µέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε
Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει µια πρακτική λύση στο πρόβληµα µε την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της
λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες µέσω πώλησης. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η
τροποποίηση, όταν υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή ένωση, θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

Πρότυπα και Διερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1
Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι υποχρεωτικά για περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και
µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις.

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής
αναφοράς-Κρατικά Δάνεια»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013.
Την 13.3.2012 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 σύµφωνα µε την
οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ΔΠΧΑ, µία εταιρεία δεν θα πρέπει να εφαρµόσει αναδροµικά τις απαιτήσεις των
ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 αναφορικά µε τα υφιστάµενα, κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης, δάνεια που έχει λάβει
από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο
έχει χορηγηθεί µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε
αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν τη µετάβαση στα ΔΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή µε τα ΔΠΧΑ, η εταιρεία θα πρέπει να
θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο µε βάση τα
προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, µία εταιρεία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να εφαρµόσει
αναδροµικά τα ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ηµεροµηνία της
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µετάβασης, µε την προϋπόθεση ότι η απαιτούµενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των
δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή νωρίτερα
επιτρέπεται.
Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 µε την οποία
προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις
οικονοµικές του καταστάσεις.

ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρµογή νωρίτερα
επιτρέπεται.
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την
αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι
ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρεία βρίσκεται
στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν µπορεί να
εφαρµόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα
αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.

ΔΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/11.12.2012
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή νωρίτερα
επιτρέπεται.
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι
απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους
σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της
εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις,
ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις
έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και
όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 13 στις
οικονοµικές του καταστάσεις.

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών ΚαταστάσεωνΠαρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/5.6.2012
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012.
Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να οµαδοποιούν τα
στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά
ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο .
Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτή την τροποποίηση από την ηµέρα που τίθεται σε εφαρµογή και δεν αναµένει να έχει
σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/5.6.2012
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή νωρίτερα
επιτρέπεται.
Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε µια εταιρεία να
αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα (προγράµµατα καθορισµένων
παροχών-«µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν. Αυτό θα τις
οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση
οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το
χρηµατοοικονοµικό κόστος στα αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Η
Εταιρεία δεν αναµένει ότι η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
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ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ
(Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός
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χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων»

περιουσιακών

στοιχείων

και

χρηµατοοικονοµικών

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1256/13.12.2012
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εφαρµογή νωρίτερα
επιτρέπεται.
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές
γνωστοποιήσεις.

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο
επιφανείας»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/11.12.2012
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή νωρίτερα
επιτρέπεται.
Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη δραστηριότητα αποµάκρυνση
άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να αποκτηθεί πρόσβαση σε µεταλλευτικά κοιτάσµατα.

Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1254/11.12.2012
Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις», ΔΠΧΑ
11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες» και τροποποίησε τα
ΔΛΠ 27 «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Τα
νέα αυτά πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεµβρίου 2012 και
εφαρµόζονται υποχρεωτικά το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού τους έτους που αρχίζει την
1η Ιανουαρίου 2014 ή µετά από αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα
πέντε. Το παραπάνω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες µετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον αφορά τη
µετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση
µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε µη ενοποιούµενες
δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση
για περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή του ΔΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από
τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013.
5.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

5.1

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Οικόπεδα

Κτίρια

Έπιπλα & Λ.
Εξοπλισµός

Μεταφορικά
Μέσα

Σύνολο

Κόστος Κτήσεως
1η Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Πωλήσεις
31Δεκεµβρίου 2012
1η Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Πωλήσεις
31Δεκεµβρίου 2013
Σωρευµένες αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2012

279.099,67

2.351.472,01

792.733,75

538.067,21

3.961.372,64

279.099,67
279.099,67

2.351.472,01
2.351.472,01

-222.750,00
569.983,75
569.983,75

538.067,21
538.067,21

-222.750,00
3.738.622,64
3.738.622,64

279.099,67

2.351.472,01

-153.600,00
416.383,75

538.067,21

-153.600,00
3.585.022,64

408,137,35

389.343,25

488.075,25

1.285.555,85

Αποσβέσεις περιόδου

47.029,44

717,00

27.383,63

75.130,07

31Δεκεµβρίου 2012
1η Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις περιόδου
31Δεκεµβρίου 2013

455.166,79
455.166,79
47.029,44
502.196,23

390.060,25
390.060,25
352,36
390.412,61

515.458,88
515.458,88
8.989,86
524.448,74

1.360.685,92
1.360.685,92
56.371,66
1.417.057,58

1.896.305,22
1.849.275,78

179.923,50
25.971,14

22.608,33
13.618,47

2.377.936,72
2.167.965,06

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
31/12/2012
31/12/2013

279.099,67
279.099,67
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Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη

5.2

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Άυλα στοιχεία

Κόστος Κτήσεως
1η Ιανουαρίου 2012
21.123,76
Προσθήκες
31 Δεκεµβρίου 2012
21.123,76
1η Ιανουαρίου 2013
21.123,76
Προσθήκες
0,00
31 Δεκεµβρίου 2013
21.123,76
Σωρευµένες αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2012
21.123,76
Προσθήκες
0,00
31 Δεκεµβρίου 2012
21.123,76
1η Ιανουαρίου 2013
21.123,76
Προσθήκες
0,00
31 Δεκεµβρίου 2013
21.123,76
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο
31/12/2012
0,00
31/12/2013
0,00
Τα άυλα στοιχεία αφορούν προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

5.3

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
31.12.2013

31.12.2012

240.327,66

273.981,66

β) Επικουρικό Κεφάλαιο

50.268,23

50.430,61

δ) Μετοχές : U.TRADE Πληροφορικής Α.Ε.

35.216,43

35.216,43

-35.216,43

-35.216,43

α) Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο

Μείον υποτίµηση
ε) Εγγυήσεις

7.874,83

7.874,83

298.470,72

332.287,10

α) Η εταιρεία έως την 31/12/2013 πέραν της παραπάνω συµµετοχής της στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο εξασφάλισης
επενδυτικών υπηρεσιών για κάλυψη ενδεχόµενων υποχρεώσεων, έχει καταθέσει σε αυτό και εγγυητική επιστολή Ευρώ
90.328,00. Τα ποσά αυτά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2533/1997 Αρ 74 & 4 σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της
εταιρείας, επιστρέφονται σε αυτή από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, µειωµένα µε τις αποζηµιώσεις που κατέβαλλε η
πιθανολογείται ότι θα καταβάλει.
β) Το ποσό των Ευρώ 50.268,23 αφορά το ποσό της µερίδας µας στο Επικουρικό κεφάλαιο όπως έχει διαµορφωθεί στην
31/12/2013. Το ύψος της µερίδας µας έχει διαµορφωθεί από µετρητά και έσοδα από τόκους που έχουν πιστωθεί σ’ αυτήν
όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του Επικουρικού Κεφαλαίου µε ηµεροµηνία 07/01/2014. Επισηµαίνεται ότι οι
εισφορές αυτές που κατεβλήθησαν σύµφωνα µε τον νόµο 2471/1997 και τις σχετικές αποφάσεις της επιτροπής
κεφαλαιαγοράς από τις οποίες δεν προκύπτει εάν και πότε και σε ποία έκταση θα επιστραφούν στη εταιρεία

5.4

Απαιτήσεις από Πελάτες και χρηµατιστήριο
31.12.2013

Απαιτήσεις από πελάτες
Μείον πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

31.12.2012

263.873,60

285.871,82

-252.853,96

-249.413,58

11.019,64

36.458,24
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Εκκαθάριση θεσµικών

359.405,32

200.748,73

370.424,96

237.206,97
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5.5

Λοιπές Απαιτήσεις
31.12.2013

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δηµόσιο (παρακρατούµενοι φόροι)

31.12.2012

819.95

1.632,08

78.764,89

19.496,89

Πιστωτές Διάφοροι (χρεωστικά υπόλοιπα)

0,00

0,00

Προµηθευτές (χρεωστικά υπόλοιπα)

0,00

0,00

Έξοδα εποµένων χρήσεων

0,00

0,00

79.583,84

21.128,97

Λοιποί χρεώστες

5.6

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

Α) Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών οι οποίες
χαρακτηρίζονται ως εµπορικό χαρτοφυλάκιο. Η τρέχουσα αξία των µετοχών έχει υπολογιστεί µε βάση την τελευταία τιµή
κλεισίµατος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά την 31.12.2013. Η διαφορά µεταξύ αξίας κτήσεως και εύλογης αξίας
καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα. Το σύνολο του χαρτοφυλακίου κατά την 31.12.2013 αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα:
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΑΡΑΙΓ

35.967

84.988,40

210.406,95

125.418,55

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

38.956

54.541,72

89.598,80

35.057,08

ΣΥΝΟΛΟ

74.923

139.530,12

300.005,75

160.475,63

31 Δεκεµβρίου 2012
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΑΙΓ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

136.536

177.259,35

273.072,00

95.812,65

61.331

113.437,72

85.250,09

-28.187,63

197.867

290.697,07

358.322,09

67.625,02

Η διαφορά Τρέχουσας Αξίας και Αξίας Κτήσεως € 160.475,63 καταχωρήθηκε στα Αποτελέσµατα Χρήσεως.
5.7

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
31.12.2013

31.12.2012

Ταµείο

11.013,36

Καταθέσεις όψεως

60.017,72

11.896,92
8.783,22

Διαθέσιµα εταιρείας

71.031,08

20.680,14

Καταθέσεις για λογαριασµό Πελατών

638.219,41

230.390,87

Σύνολο Ταµειακών Διαθεσίµων

709.250,49

251.071,01

Οι καταθέσεις για λογαριασµό πελατών καλύπτουν το σύνολο των πιστωτικών υπολοίπων πελατών οι οποίες
προέρχονται από εκκαθαρισµένες συναλλαγές.

5.8

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο ανέρχεται σε ευρώ 3.600.000,00 διαιρούµενο σε 400.000
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 9 ευρώ εκάστη.
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Σηµειώνουµε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.11.2013 εγκρίθηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά €
400.000 µε σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους µετόχους της εταιρείας µε καταβολή µετρητών και µε αντίστοιχη
µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής κατά 1 €, ήτοι από 10 € σε 9 €.
Στις 4.12.2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε κωδικό αριθµό καταχώρησης 129569, η µε
αριθµό Κ2-7158/4.12.2013 απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5.9

Λοιπά Αποθεµατικά
31.12.2013

31.12.2012

Τακτικό αποθεµατικό

477.329,42

477.329,42

Έκτακτα αποθεµατικά

1.601.614,08

1.601.614,08

Διαφορές Αναπροσαρµογής

29.701,06

29.701,06

-1.859.438,89

-2.308.268,68

Αποθεµατικά Απαλλασσόµενα της Φορολογίας Έσοδα

247.088,04

247.088,04

Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο

357.445,96

357.445,96

853.739,67

404.909,88

Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων Ν148/67

Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη να παρακρατεί από τα καθαρά λογιστικά
της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεµατικό. Η παρακράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το
σύνολο του τακτικού αποθεµατικού υπερβεί το εν τρίτο του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό το
οποίο είναι φορολογηµένο, δεν µπορεί να διανεµηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας και προορίζεται για την
κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού κερδών και ζηµιών.
Τα αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο σχηµατίστηκαν βάσει διατάξεων της ελληνικής φορολογικής
νοµοθεσίας. Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία τα αποθεµατικά αυτά απαλλάσσονται από το φόρο
εισοδήµατος, εφόσον δεν διανεµηθούν στους µετόχους ενώ αν διατεθούν ή κεφαλαιοποιηθούν, θα φορολογηθούν µε τον
ισχύοντα κατά το χρόνο εκείνο φορολογικό συντελεστή. Η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να διανείµει τα αποθεµατικά αυτά και
για το λόγο αυτό δεν έχει δηµιουργήσει υποχρέωση αναβαλλόµενης φορολογίας, η οποία θα απαιτείτο στην περίπτωση
σχετικής πρόθεσης για διανοµή των αποθεµατικών αυτών. Επίσης από το ποσό αυτών των αποθεµατικών που εµφανίζεται
στον ισολογισµό έχει αφαιρεθεί ο φόρος που είχε παρακρατηθεί για τα αποθεµατικά αυτά και τον οποίο η εταιρεία έχει
δικαίωµα να συµψηφίσει σε περίπτωση διανοµής αυτών των αποθεµατικών.

5.10 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται, όταν υπάρχει ισχύον νοµικό δικαίωµα να
συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι
αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν την ίδια φορολογική αρχή. Ο φορολογικός συντελεστής µε βάση τον οποίο
υπολογίστηκαν οι φορολογικές υποχρεώσεις είναι 20%. Τα συµψηφιζόµενα ποσά είναι τα παρακάτω:
31.12.2012
Απαιτήσεις
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

31.12.2011

Υποχρεώσεις

Απαιτήσεις

179.250,15

Άυλα στοιχεία

0,00

Υποχρεώσεις
130.547,69

0,00

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

18.028,93

13.338,77
179.250,15
-18.028,93

Υπόλοιπα 31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα
Μείον: υπόλοιπα 01.01.2013 και 01.01.2012
Καταχώρηση στα αποτελέσµατα (έξοδο)

13.338,77

130.547,69
-13.338,77

161.221,22

117.208,92

-117.208,92

-119.128,84

44.012,30

1.919,92
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5.11

Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους

Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, κάθε εργαζόµενος δικαιούται εφάπαξ αποζηµίωση σε περίπτωση απόλυσης ή
συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζηµίωσης εξαρτάται από τον χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόµενου την
ηµέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησης του.
Αν ο εργαζόµενος παραµείνει στην Εταιρία µέχρι να συνταξιοδοτηθεί δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο µε το 40% της
αποζηµίωσης που θα έπαιρνε εάν απολυόταν τη ίδια µέρα. Ο ελληνικός εµπορικός νόµος, προβλέπει ότι οι εταιρίες θα πρέπει
να σχηµατίζουν πρόβλεψη που αφορά το σύνολο του προσωπικού και τουλάχιστον για την υποχρέωση που δηµιουργείται επί
αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης (40% επί της συνολικής υποχρέωσης).
31.12.2013
Πρόβλεψη Αποζηµίωσης Προσωπικού

31.12.2012

69.342,03

66.693,84

66.693,84

62.346,29

Κίνηση Λογαριασµού:
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Καταχώρηση στα αποτελέσµατα (έξοδο)
Υπόλοιπο λήξης περιόδου

5.12

4.347,55
66.693,84

Λοιπές προβλέψεις

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος
5.13

2.648,19
69.342,03

31.12.2013

31.12.2012

5.000,00

5.000,00

Υποχρεώσεις προς πελάτες – Χρηµατιστήριο
31.12.2013

31.12.2012

Υποχρεώσεις προς πελάτες από εκκαθαρισµένες συναλλαγές

638.219,41

230.390,87

Υποχρεώσεις προς Πελάτες από συναλλαγές 3ηµέρου

348.460,32

207.739,76

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών

986.679,73

438.130,63

Υποχρεώσεις προς Εκκαθάριση

0,00

0,00

986.679,73

438.130,63

Οι υποχρεώσεις προς πελάτες από εκκαθαρισµένες συναλλαγές καλύπτονται από ισόποσα χρηµατικά διαθέσιµα για
λογαριασµό πελατών.
5.14

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
31.12.2013

ΦΠΑ
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
Φόρος Αµοιβών Τρίτων
Φόρος Πωλήσεων Μετοχών

31.12.2012

5,40

5,48

1.990,84

2.795,04

0,00

655,00

3.621,85

716,69

Φόρος τόκων πελατών

0,00

84,40

Φόρος Μελών Δ.Σ.

0,00

0,00

Φόρος Μελών ΔΣ µε εξαρτηµένη εργασία

2.000,29

2.727,96

Έκτακτη Εισφορά

0,00

0,00

Φόροι προηγουµένων χρήσεων

0,00

0,00

7.618,38

6.984,57

5.15

Λοιπές βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
31.12.2013

31.12.2012
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Προµηθευτές (πιστωτικά υπόλοιπα)

10.709,75

25.862,18

115.745,30

0,00

Πιστωτές Διάφοροι (πιστωτικά υπόλοιπα)

45,00

8.069,20

Χρεώστες Διάφοροι (πιστωτικά υπόλοιπα)

0,00

0,00

Μέτοχοι (υπόλοιπο από επιστροφή κεφαλαίου)

Μεταβατικοί Παθητικού

6.516,99

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

5.16

12.073,40

10.417,53

145.090,44

44.348,91

Κύκλος εργασιών

Έσοδα από χρηµατιστηριακές εργασίες
Προµήθειες
Μεταβιβαστικά
Σύνολο Κύκλου Εργασιών

01.01.-31.12.2013
213.307,23
39.257,52
252.564,75

01.01.-31.12.2012
265.295,61
54.278,52
319.574,13

5.17 Κόστος πωλήσεων
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις

5.18

134.159,36
2.173,77
55.271,17
55.066,33
9.508,96
57.333,05
37.565,04
351.077,68

01.01.-31.12.2013

01.0.1-31.12.2012

960,00
6.240,00
--3.440,38
2.612,11
0,00
0,00
6.371,73

960,00
0,00
-3.220,36
2.136,66
0,00
0,00
-123,70

01.01.-31.12.2013

01.0.1-31.12.2012

128.515,55
1.324,09
12.549,40
44.307,92
7.874,01
16.720,89
28.185,83
239.477,69

134.159,35
2.173,78
24.121,20
55.066,37
9.508,96
15.033,96
37.565,03
277.628,65

01.01.-31.12.2013

01.01-31.12.2012

7.021,95

4.262,66

7.021,95

4.262,66

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως

Διάφορα έξοδα

5.21

128.515,55
1.324,10
48.512,55
44.307,92
7.874,02
54.424,44
28.185,83
313.144,41

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις

5.20

01.0.1-31.12.2012

Λοιπά έσοδα /έξοδα εκµεταλλεύσεως

Ενοίκια κτιρίων
Επιδοτήσεις
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Έκτακτα έξοδα-έσοδα
Έσοδα από προβλέψεις
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο Λοιπών εσόδων εκµεταλλεύσεως
5.19

01.01.-31.12.2013

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
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01.01.-31.12.2013
Έσοδα χρεογράφων
Έξοδα χρεογράφων
Κέρδη από πώληση χρεογράφων
Ζηµία από πώληση χρεογράφων
Διαφορά αποτίµησης εµπορικού χαρτοφυλακίου
Έσοδα Συνεγγυητικού Κεφαλαίου και Επικουρικού
Τόκοι πιστωτικοί τραπεζών
Τόκοι πελατών (MARGIN και 3DC)
Τόκοι χρεωστικοί

5.22

01.01-31.12.2012

0,00
-17.414,03
311.878,22
-38.899,24
160.475,62
416.040,57
1.674,92

0,00
-5.945,91
12.409,92
-21.335,94
67.625,02
52.753,09
2.032,05

31,50
1.383,12
-11.844,01
407.286,10

53,35
3.132,58
-9.102,61
48.868,46

Φόρος Εισοδήµατος και Λοιποί φόροι.
01.01.-31.12.2013

01.0.1-31.12.2012

-4.415,09
-44.012,30
0,00
-6.495,61
-492,50
-55.415,50

Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΤΑΠ)
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (έξοδο)
Φόρος εισοδήµατος (πρόβλεψη)

ΕΕΤΗΔΕ
Τέλος επιτηδεύµατος

-4.415,09
1.919,92
0,00
-7.262,35
0,00
-9.757,52

6. Λοιπές πληροφορίες
•
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη:
Οι συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη είναι οι αµοιβές που δίνονται στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου για
παροχή υπηρεσίας στην εταιρεία είτε σαν συνεργάτες είτε σαν µισθωτοί καθώς και οι συναλλαγές που έχουν τα συνδεδεµένα
µέρη σαν πελάτες της εταιρείας και αναλύονται:
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
01.01-31.12.2013
01.01-31.12.2012
Κύκλος
κόστος
Έξοδα
Κύκλος
κόστος
Έξοδα
εργασιών
διοίκησης
εργασιών
διοίκησης
Αµοιβές ΔΣ
37.244,10
37.244,10
42.656,32
42.656,32
Αµοιβές συνεδριάσεων ΔΣ
Προµήθειες µελών ΔΣ

811,82
811,82

37.244,10

37.244,10

646,22
646,22

42.656,32

42.656,32

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ.

§
§
§
§

31.12.2013
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
515,00
115.745,30
153.600,00

31.12.2012
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.750,00
0,00

222.750,00

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012 ήταν 12 και 12 άτοµα
αντίστοιχα.
Η εταιρεία παρακολουθεί το χαρτοφυλάκιο των πελατών της σε λογαριασµούς τάξεως.
Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή από την Τράπεζα Πειραιώς υπέρ του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου ποσού
ευρώ 90.328,00.
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2008. Για τη χρήση 2009 έγινε περαίωση µε βάση τον
Ν3888/2010. Στη χρήση 2010 έγινε πρόβλεψη ποσού ευρώ 5.000,00.
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Η φορολογική υποχρέωση της Εταιρείας δεν οριστικοποιείται πριν τα βιβλία και στοιχεία της ελεγχθούν από τις Ελληνικές
Φορολογικές Αρχές. Βάσει του Ν3888/2010 η εταιρεία έχει περαιώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση
2009. Για τη χρήση 2011 και 2012 η εταιρεία υπήχθει σε φορολογικό έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές βάσει του άρθρου
82§5 του Ν. 2238/94 της Ελληνικής Νοµοθεσίας και δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές. Εκκρεµεί Φορολογικός Έλεγχος
για τη χρήση 2010 και για τη χρήση 2013, από τον οποίο, κατά την εκτίµησή µας, δεν θα προκύψουν Φορολογικές Διαφορές
που θα έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
§

Αµοιβές ελεγκτών
Αµοιβές ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων
Λοιπές ελεγκτικές και φορολογικές εργασίες

•

31.12.2013

31.12.2012

5.200,00
5.940,00
11.140,00

7.216,00
8.012,00
15.228,00

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας µε τους κινδύνους (σταθµισµένο
ενεργητικό) που αυτή αναλαµβάνει. Τα εποπτικά κεφάλαια περιλαµβάνουν τα κύρια βασικά κεφάλαια (µετοχικό κεφάλαιο,
αποθεµατικά, συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο), καθώς και τα συµπληρωµατικά κεφάλαια (αποθεµατικά
αναπροσαρµογής ακινήτων).
Το σταθµισµένο ενεργητικό περιλαµβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου από τον κίνδυνο αγοράς
του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
Οι διαµορφωθέντες δείκτες (βασικών κεφαλαίων και κεφαλαιακής επάρκειας) βρίσκονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από
τα ελάχιστα (8%), που απαιτεί η απόφαση 104/8.4.1997 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Αναλυτικότερα :
Ποσά
31.12.2013

31.12.2012

Σταθµισµένο ενεργητικό

2.554.820,00

3.471.420,00

Εποπτικά ίδια κεφάλαια

2.119.410,00

2.369.940,00

82,96%

68,27%

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

•

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα τα οποία αφορούν την Εταιρεία και για τα οποία να
επιβάλλεται σχετική αναφορά σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).
Βεβαιώνουµε ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, που περιλαµβάνονται στις σελίδες από 4 έως 24 είναι αυτές
που εγκρίθηκαν στην από 26 Φεβρουαρίου 2014 συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύµβουλος

Η αντιπρόεδρος του ΔΣ

Ζαχαρίας Πορταλάκης
ΑΔΤ ΑΑ-0026164

Ελευθερία Πορταλάκη
ΑΔΤ Ρ-539723

Ο Διευθυντής Οικονοµικών
Υπηρεσιών

Aπορέλλης Κων/νος
ΑΔΤ ΑΚ-618327
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