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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1/131/12/2013 της εταιρείας µας και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
Τα κυριότερα σηµεία δραστηριότητας της προηγούµενης χρήσης είναι τα εξής:

Α) Για τους λογαριασµούς των αποτελεσµάτων σηµειώνουµε:
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 490.319,18 ευρώ, ενώ την προηγούµενη χρήση ήταν 375.343,10
ευρώ. Δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 30,63%.
Το µικτό αποτέλεσµα ύψους 126.769,56 ευρώ (κέρδος) το 2012 για την διαχειριστική χρήση 2013
ανέρχεται σε 286.169,82 ευρώ (κέρδος), αυξηµένο κατά 125,74%, διότι κατά κύριο λόγο µειώθηκε
το κόστος µισθοδοσίας. Μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης, διοίκησης, χρηµατοπιστωτικών
αποτελεσµάτων και λοιπών εσόδων - εξόδων είχαµε ως αποτέλεσµα ζηµιές προ φόρων
291.215,45 ευρώ έναντι κερδών προ φόρων της προηγούµενης χρήσεως 305.044,61 ευρώ.
Για τους λογαριασµούς του Ισολογισµού αναφέρουµε τα κατωτέρω:
Η Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα επί της οδού Σεβαστουπόλεως 113 αξίας
1.409.912,11 ευρώ, όπως εµφανίζεται στους λογαριασµούς οικοπέδου και κτιρίου 370.606,80 και
1.039.305,31 ευρώ αντίστοιχα.
Στην παρούσα χρήση υπολογίσθηκαν αποσβέσεις 31.179,16 ευρώ και η αναπόσβεστη αξία του
κτιρίου ανέρχεται στο ποσό των 913.271,19 ευρώ.
Οι απαιτήσεις από πελάτες ήταν 904.320,31 ευρώ έναντι 1.016.737,65 ευρώ την προηγούµενη
χρήση δηλαδή είχαν µείωση 11,06%.
Οι λοιπές απαιτήσεις ανήλθαν στο ποσό των 48.738,75 ευρώ έναντι 82.750,61 ευρώ την
προηγούµενη χρήση.
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ανήλθαν στο ποσό των 387.644,95 ευρώ έναντι 336.531,72 ευρώ
την προηγούµενη χρήση. Το µεγαλύτερο µέρος του ποσού των µακροπροθέσµων απαιτήσεων
αφορά τις εισφορές της Εταιρείας στο ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.
Οι προκαταβολές από πελάτες ανέρχονται στο ποσό των 782.051,94 ευρώ έναντι ποσού
356.134,55 ευρώ την προηγούµενη χρήση.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2013 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 2.362.411,18 έναντι ευρώ
2.764.524,16 της προηγούµενης χρήσεως.
Κατά τη χρήση του 2009 η Εταιρεία εξέδωσε οµολογιακό δάνειο µέσω της Τραπέζης Αττικής
ποσού 1.000.000,00 ευρώ µε διάρκεια 15 έτη. Το επιτόκιο προσδιορίζεται µε βάση το euribor που
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προσφέρει η διατραπεζική αγορά για καταθέσεις σε ευρώ δύο ηµέρες πριν την περίοδο εκτοκισµού
για περίοδο ίση µε την περίοδο των δόσεων. Οι δόσεις αποπληρωµής έχουν ορισθεί ανά τρίµηνο.
Το οµολογιακό δάνειο δεν είναι µετατρέψιµο σε µετοχές της Εταιρείας. Το υπόλοιπο του δανείου
την 31/12/2013 ανέρχεται στο ποσό των 749.970,88 ευρώ.
Οι δόσεις της επόµενης χρήσης εµφανίζονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και ανέρχονται
στο ποσό των 59.088,28 ευρώ.
Οι παρακάτω δείκτες δείχνουν την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας.

Β) H Εταιρεία µας την 31/12/13 και την 31/12/12 είχε τις παρακάτω µετοχές:

Η αποτίµηση των χρεογράφων έγινε σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς και το αποτέλεσµα της αποτίµησης µεταφέρθηκε στο αποτέλεσµα της χρήσεως.
Γ) Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποίει η εταιρεία
Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι, που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών
καταστάσεων της 31/12/2013 συµφωνούν µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
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Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους
όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή των χρηµατοοικονοµικών µέσων διαθεσίµων
προς πώληση, χρηµατοοικονοµικών µέσων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και των
χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων) σε εύλογες αξίες µέσω αποτελέσµατος, την αρχή της συνέχισης
της

δραστηριότητάς

(going

concern)

και

είναι

σύµφωνες

µε

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους

και έχουν υιοθετηθεί από την

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δ) Οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφόρα τη διαχείριση του
χρηµατοοικονοµικού κίνδυνου και την έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο µεταβολής
τιµών, τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο ταµειακών ροών.
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους:
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, συναλλαγµατικό 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.
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. Η Διοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο στα
πλαίσια και των κανονιστικών διατάξεων της εποπτικής αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).
Ο κίνδυνος αγοράς για την Εταιρεία προκύπτει από επενδύσεις της σε χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία και τα οποία εκτίθενται στις
αγοράς.

διακυµάνσεις της

Η Εταιρεία υπολογίζει την πιθανή οικονοµική ζηµία που µπορεί να υποστεί από τις

διακυµάνσεις των τιµών της αγοράς βασιζόµενη σε σενάρια µε διαφορετικές συνθήκες της αγοράς.
Το επιτόκιο για τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι κυµαινόµενο. Την 31/12/2013 η
Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου για τον τραπεζικό δανεισµό
της, ο οποίος υπόκειται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου ανά τρίµηνο. Όµως λόγω του µικρού
ύψους των δανειακών υποχρεώσεων και επειδή τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται από τιµές κυµαινόµενων
επιτοκίων θεωρούµε ότι ο κίνδυνος επιτοκίου για την Εταιρεία είναι µικρός.
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις
χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του
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κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισµού των ταµιακών
ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταµιακών διαθεσίµων για την κάλυψη των τρεχουσών
συναλλαγών.
Λόγω του ότι οι υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι δεδοµένες και προβλέψιµες και πάντοτε
καλύπτονται µε σηµαντικό ποσό διαθεσίµων ενώ παράλληλα οι επενδύσεις της Εταιρείας είναι σε
άµεσα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία θεωρούµε ότι δεν υπάρχει για την εταιρεία κίνδυνος
ταµειακών ροών.
Ε) Συνέχιση της δραστηριότητας (Going Concern)
Το Διοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι η εταιρεία, διαθέτει επάρκεια πόρων, οι οποίοι εξασφαλίζουν
τη συνέχιση της λειτουργίας της ως «δρώσα οικονοµική µονάδα (Going Concern)» για το
προβλεπτό µέλλον.
ΣΤ) Σηµαντικά γεγονότα έως σήµερα
Με την από 8 Ιανουαρίου 2014 ενηµέρωση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έγινε γνωστό
στα µέλη του ότι ο κύριος Θανόγιαννης Επαµεινώνδας που κατέχει το 15% των µετοχών της
εταιρείας (15.000 ονοµαστικές µετοχές των 25 ευρώ) προτίθεται να πωλήσει 7.000 ονοµαστικές
µετοχές. Η κυρία Παναγιωτοπούλου Αικατερίνη προτίθεται να αγοράσει αυτές τις µετοχές.
Προκειµένου να υλοποιηθεί η µεταβίβαση αυτή έχει κατατεθεί στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς
σχετική αίτηση και αναµένεται η έγκριση της.

Ζ) Προοπτικές για το 2014
Για την χρήση 2014 δεν µπορούµε να κάνουµε ασφαλή πρόβλεψη, διότι τα αποτελέσµατα της
Εταιρείας έχουν άµεση εξάρτηση από τον συνολικό όγκο συναλλαγών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
ο οποίος εξαρτάται και από τις διεθνείς συγκυρίες που λόγω της οικονοµικής ύφεσης επηρεάζουν
και την χώρα µας.
Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε:
Να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2013.
Να απαλλάξετε εµάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 2013
σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό.
Να εγκρίνετε τις αµοιβές και τους µισθούς των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.
Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωµατικό Ορκωτό Ελεγκτή για το έτος 2014.
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Προς τους µετόχους της Εταιρείας «EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε

τις

συνηµµένες

οικονοµικές

καταστάσεις

της

Εταιρείας

«EUROTRUST

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 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 δικλίδες, 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 δικλίδες
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 δικλίδων 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.
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Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ» κατά την 31η 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, 27 Φεβρουαρίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε
Μέλος της Crowe Horwath International

Ιωάννης Θ. Φιλίππου

Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125

Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 1720
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά σε ευρώ)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε ευρώ)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά σε ευρώ)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε ευρώ)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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1. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία µε την επωνυµία "EUROTRUST Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών" και το διακριτικό τίτλο "EUROTRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ." ιδρύθηκε το 1991,
εδρεύει στην Αθήνα, οδός, Σεβαστουπόλεως 113 είναι καταχωρηµένη στο Γενικό Εµπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) µε αριθµό 1057101000 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 έτη.
Σκοπός της Εταιρείας είναι η κατ’ επάγγελµα παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών
και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του Νόµου 3606/2007 σύµφωνα µε
την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000,00 ευρώ, διαιρείται σε
100.000 µετοχές µε ονοµαστική αξία 25,00 ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο.
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές.
Το νόµισµα αναφοράς είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια και οι οικονοµικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Ευρώ.
Η Εταιρεία σύµφωνα µε το καταστατικό της διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται
από 5 µέλη. Η σηµερινή σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου της σύµφωνα µε την απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 10/6/2011 και την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
5/9/2013, η οποία αναµένεται να εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση, για τον καθορισµό
αρµοδιοτήτων, έχει ως εξής:
! Καψής Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύµβουλος
! Καψή - Παναγιωτοπούλου Αικατερίνη, Αντιπρόεδρος
! Καψή Παναγιώτα, Μέλος
! Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος, Μέλος
! Θανόγιαννης Κωνσταντίνος, Μέλος
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 26η
Φεβρουαρίου 2014.
2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η
Δεκεµβρίου 2013 έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή
τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή των χρηµατοοικονοµικών µέσων διαθεσίµων προς πώληση,
χρηµατοοικονοµικών µέσων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και των χρηµατοοικονοµικών
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απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων) σε εύλογες αξίες µέσω αποτελέσµατος, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς
(going concern) και είναι σύµφωνες µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και
των ερµηνειών τους και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στις οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να
καταρτιστούν οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 όπως προσαρµόσθηκαν µε τις
αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α.
Η Εταιρεία δεν προέβη στη πρόωρη εφαρµογή κάποιου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται και δηµοσιεύονται σε Ευρώ, που είναι το
λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας και νόµισµα της χώρας έδρας της.
Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων µε τρόπο
ώστε να δίνουν µια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης, της περιουσιακής
διάρθρωσης, των αποτελεσµάτων και των ταµειακών της ροών.
Η διοίκηση, βασιζόµενη στην εµπειρία της, προέβει σε αλλαγές των λογιστικών εκτιµήσεων όσον
αφορά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Στον
παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι νέες λογιστικές εκτιµήσεις:
Πάγιο
Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα
Η/Υ & Λογισµικά προγράµµατα
Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών
Λοιπός Εξοπλισµός

Νέες εκτιµήσεις
Με βάση τα έτη
µίσθωσης
33 έτη
7 έτη
10 έτη
5 έτη
10 έτη
10 έτη

Προηγούµενες εκτιµήσεις
Με βάση τα έτη µίσθωσης
33 έτη
7 έτη
5 έτη
3-4 έτη
5 έτη
5 έτη

Η επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις από την αλλαγή της λογιστικής εκτίµησης είναι η
βελτίωση των αποτελεσµάτων χρήσεως κατά 11 χιλ. ευρώ περίπου. Εκτός αυτής της περίπτωσης
δεν έχουν γίνει άλλες µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις.
2.2

Νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και τις διερµηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για την σύνταξη οικονοµικών
καταστάσεων που καλύπτουν περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εκτίµηση της
εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών
παρατίθεται παρακάτω:
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Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες
κατά την 1η Ιανουαρίου 2013:
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων - Παρουσίαση των
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων»
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 σε δύο οµάδες, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις
ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο.
Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση της κατάστασης Λοιπών Συνολικών Εσόδων και
δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση της εταιρείας.
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση
υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων»
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.
H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας»
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. Το πρότυπο δεν έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
εταιρείας.
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ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους»
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 ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων (IFRSs 2010-2012 Cycle), εξέδωσε
τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 2013. Οι κατωτέρω
τροποποιήσεις δεν έχουν επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ΔΠΧΑ 1
περισσότερες από µία φορά κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική
οντότητα µπορεί να επιλέξει να εφαρµόσει το ΔΛΠ 23 είτε την ηµεροµηνία µετάβασης είτε από µία
προγενέστερη ηµεροµηνία.
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν µια
οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε εθελοντικά.
Επίσης διευκρινίζεται ότι µια οικονοµική οντότητα µπορεί να συµπεριλάβει στις πρώτες οικονοµικές
καταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να
εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη µετάβαση στα ΔΠΧΑ.
ΔΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να
ταξινοµηθούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
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ΔΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµές
προς τους µετόχους και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις των τοµέων πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.
Νέα και τροποποιηµένα πρότυπα καθώς και διερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν
εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι
υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εταιρεία δεν
έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές
καταστάσεις.
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 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 πρόκειται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39. Τα µέρη του ΔΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το
Νοέµβριο 2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα µέρη του ΔΛΠ 39 που σχετίζονται µε
την

ταξινόµηση

και

επιµέτρηση

των

χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών

στοιχείων

και

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Νοέµβριο του 2013, το ΣΔΛΠ πρόσθεσε στο ΔΠΧΑ 9 τις
απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική αντιστάθµισης. Σε επόµενη φάση του έργου θα
προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η
εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του
καταστάσεις. Η εταιρεία δε θα 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 1η Ιανουαρίου 2015.
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ΔΛΠ

32

(Τροποποίηση)

(Τροποποίηση)

«Χρηµατοπιστωτικά

«Χρηµατοπιστωτικά

µέσα:

Μέσα:

Παρουσίαση»

Γνωστοποιήσεις

-

και

ΔΠΧΑ

7

Συµψηφισµός

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων»
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.
2.3

Χρήση εκτιµήσεων και παραδοχών

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση αναλυτικών
λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών από την Εταιρεία. Οι
σηµαντικότερες από τις παραδοχές που γίνονται βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
Διοίκησης της Εταιρείας και αναφέρονται στις σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων, όποτε
απαιτείται. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης
σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να
διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί.
Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές υποθέσεις επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Αποκλίσεις
των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται την περίοδο κατά την οποία επανεξετάζονται εφόσον
αφορούν µόνο την τρέχουσα περίοδο ή αν αφορούν και τις µελλοντικές περιόδους οι αποκλίσεις
επηρεάζουν την τρέχουσα και τις µελλοντικές περιόδους.
2.4

Λειτουργικοί τοµείς

Ένας λειτουργικός τοµέας είναι ένα συστατικό µέρος µιας οικονοµικής οντότητας:
α) που αναλαµβάνει επιχειρηµατικές δραστηριότητες από τις οποίες δύναται να αποκτά έσοδα και
να αναλαµβάνει έξοδα (συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων και εξόδων που αφορούν συναλλαγές
µε άλλα συστατικά µέρη της ίδιας οικονοµικής οντότητας)
β) του οποίου τα αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τον επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών
αποφάσεων της οντότητας για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή πόρων στον
τοµέα και την εκτίµηση της αποδόσεώς του
γ) για το οποίο διατίθενται χωριστές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες.
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.
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2.5

Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα της Εταιρείας είναι τα ταµειακά διαθέσιµα, οι
βραχυπρόθεσµες επενδύσεις και οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
Τα διαθέσιµα της εταιρείας τοποθετούνται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από την ισχύουσα
νοµοθεσία.
Στις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις περιλαµβάνεται το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας το οποίο η
διοίκηση το χαρακτηρίζει ως «κατεχόµενο για εµπορικούς σκοπούς». Στην περίπτωση αυτή η
αρχική αναγνώριση γίνεται στην εύλογη αξία χωρίς να επιβαρύνεται µε τα έξοδα διενέργειας της
συναλλαγής και στη συνέχεια αποτιµάται επίσης στην εύλογη αξία και ταξινοµείται στο λογαριασµό
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων», όπως ορίζει το Δ.Λ.Π. 39.
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν συµµετοχές της
εταιρείας, για τις οποίες δεν υπάρχει σχεδιασµός για τη βραχυπρόθεσµη πώλησή τους. Αφορά
επίσης και οµόλογα µετατρέψιµα σε µετοχές.
Αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται, µέσω της κατάστασης
των λοιπών συνολικών εσόδων, σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων, µέχρι τα στοιχεία αυτά
πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα και να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα.
Για τίτλους που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια) (π.χ. µετοχές, οµόλογα,
παράγωγα) ως εύλογη αξία θεωρούνται οι δηµοσιευµένες τιµές την ηµεροµηνία αναφοράς της
συνταχθείσας Οικονοµικής Κατάστασης.
Η χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από την Εταιρεία διέπεται
από την απόφαση 3/378/14.4.06 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα, που αφορούν υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, η διοίκηση της
Εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη τον βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα τους αποφάσισε ότι η εύλογη αξία
τους ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία.
Οι δεσµεύσεις επί των βραχυπροθέσµων επενδύσεων αναφέρονται χωριστά στις οικονοµικές
καταστάσεις και αναλύονται στις σηµειώσεις.
Η Εταιρεία αποτιµά τα διάφορα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που κατέχει στην εύλογη αξία αυτών
όπως αυτή προσδιορίζεται µε τον πιο πρόσφορο και αντικειµενικό τρόπο.
Η Εταιρεία εµφανίζει τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα σε εύλογη αξία ακολουθώντας την
κατηγοριοποίηση που προβλέπεται από την τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 7 ως εξής:
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Επίπεδο 1: Αποτίµηση σε εύλογες αξίες µε τη χρήση τιµών ενεργούς αγοράς.
Επίπεδο 2: Αποτίµηση σε εύλογες αξίες µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης που χρησιµοποιούν
αδιαµφισβήτητα αντικειµενικές τιµές σχεδόν ενεργούς αγοράς ή τιµές που προέρχονται αµέσως ή
εµµέσως από στοιχεία της αγοράς.
Επίπεδο 3: Αποτίµηση σε εύλογες αξίες µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης χρησιµοποιώντας
στοιχεία τα οποία δεν θεωρούνται αδιαµφισβήτητα αντικειµενικά.
Ο

παρακάτω

πίνακας

παρουσιάζει

τα

χρηµατοοικονοµικά

προϊόντα

της

Εταιρείας

κατηγοριοποιηµένα σύµφωνα µε την αντικειµενικότητα προσδιορισµού της εύλογης αξίας αυτών.
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Ταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες

2.6

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα

Οι συναλλαγές που διενεργούνται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη
συναλλαγµατική ισοτιµία fixing του Δελτίου Τιµών της Ε.Κ.Τ., όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία της
συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των Οικονοµικών Καταστάσεων, τα νοµισµατικά
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, που είναι εκφρασµένα σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε
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Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές
διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.
2.7

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς
τους µειωµένες κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις.
Οι δαπάνες που διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών στοιχείων των
παγίων κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση
µε πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνο όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά
οφέλη, που αναµένεται να προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες
οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ. των παγίων καταχωρούνται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν τον λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο
απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η
εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα
Η/Υ & Λογισµικά προγράµµατα
Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών
Λοιπός Εξοπλισµός
2.8

Με βάση τα έτη µίσθωσης
33 έτη
7 έτη
10 έτη
5 έτη
10 έτη
10 έτη

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 (5 έτη).
2.9

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων.
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Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για
την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως.
Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες
δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’
αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.
2.10 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας είναι βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα και συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη
για

προεξόφλησή

τους

στην

παρούσα

αξία.

Πρόβλεψη

για

επισφαλείς

απαιτήσεις

πραγµατοποιείται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης.
2.11 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά στο Ταµείο της Εταιρείας καθώς και τα ισοδύναµα των
ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις repos, οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
βραχείας διάρκειας σε ευρώ και σε ξένο νόµισµα ρευστοποιήσιµα σε γνωστό ποσό και συνεπώς
διατρέχουν αµελητέο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους.
Οι καταθέσεις προθεσµίας αποτιµούνται στην εύλογη αξία που είναι η αρχική επένδυση συν τους
δεδουλευµένους τόκους, απαλλαγµένους από φορολογία, κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των
Οικονοµικών Καταστάσεων.
Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, τα νοµισµατικά περιουσιακά
στοιχεία που είναι εκφρασµένα σε ξένα νοµίσµατα, αποτιµούνται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική
ισοτιµία (fixing του Δελτίου Τιµών της Ε.Κ.Τ.) που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων.
2.12 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών
εµφανίζονται σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων.
Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών περιλαµβάνει κάθε διαφορά υπέρ το
άρτιο κατά την αρχική έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της
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ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στο λογαριασµό «Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο» στα ίδια
κεφάλαια.
2.13 Μερίσµατα
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται σαν υποχρέωση µετά την έγκρισή τους από την Γενική
Συνέλευση των µετόχων µε βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του καταστατικού.
2.14 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως
αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων και είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης.
2.15 Μισθώσεις
α) Λειτουργικές µισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες, σηµαντικό τµήµα των κινδύνων και των ανταµοιβών της ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τους εκµισθωτές (ιδιοκτήτες) ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.
Πληρωµές σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα µε βάση την σταθερή
µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης.
β) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Δεν υπάρχουν µισθώσεις που να πληρούν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης.
2.16 Παροχές στο προσωπικό
(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.2190/1920 καθώς και τις διατάξεις του Ν.
2112/1920 όπως ισχύουν σήµερα.
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2.17 Δανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την
χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.
2.18 Φόρος εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και
τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους που προκύπτουν από τις προσωρινές
διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Λοιπών
Συνολικών Εσόδων εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν
απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας στα Ίδια
Κεφάλαια. Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών
κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν
στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της
Εταιρείας, όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και
υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Οι αναβαλλόµενοι φόροι
εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης
στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των
Οικονοµικών Καταστάσεων και υπολογίζονται µε χρήση των φορολογικών συντελεστών που θα
ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναµένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να
τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις.
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability
method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων.
Οι

αναµενόµενες

φορολογικές

επιπτώσεις

από

τις

προσωρινές

φορολογικές

διαφορές

προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις,
είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα
υπάρξει επαρκές µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες
φορολογικές ζηµιές και οι πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Η αξία των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών
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καταστάσεων και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο
εισόδηµα που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Η Εταιρεία συµψηφίζει τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και τις αναβαλλόµενες
φορολογικές υποχρεώσεις αν και µόνο αν:
•

Η Εταιρεία έχει ένα νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφίσει τρέχουσες φορολογικές
απαιτήσεις έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και

•

Οι

αναβαλλόµενες

φορολογικές

απαιτήσεις

και

οι

αναβαλλόµενες

φορολογικές

υποχρεώσεις αφορούν σε φόρο εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική
αρχή είτε:
" στην ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα, είτε
" σε διαφορετικές φορολογητέες οικονοµικές µονάδες, οι οποίες προτίθενται να
συµψηφίσουν τις τρέχουσες φορολογητέες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ή να
εισπράξουν τις απαιτήσεις και να τακτοποιήσουν / εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις
συγχρόνως, σε κάθε µελλοντική περίοδο στην οποία σηµαντικά ποσά αναβαλλόµενων
φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων αναµένονται να τακτοποιηθούν ή να
ανακτηθούν.
2.19 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Έσοδα
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Παροχή υπηρεσιών: Αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία που παρέχονται οι υπηρεσίες.
(β) Έσοδα από τόκους: Αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων σε δεδουλευµένη βάση
για όλα τα τοκοφόρα µέσα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
(γ) Μερίσµατα: Αναγνωρίζονται ως έσοδο την ηµεροµηνία αποκοπής τους.
Τα αποτελέσµατα από αγοραπωλησίες χρεογράφων αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων και περιλαµβάνουν κέρδη ή ζηµίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων
(µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια, αποτελέσµατα από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα κ.λπ.) καθώς και τα αποτελέσµατα από την αποτίµηση χρεογράφων στο τέλος κάθε
περιόδου στην οποία αναφέρονται οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Έξοδα
Οι δαπάνες καταχωρούνται µε την πραγµατοποίησή τους και διακρίνονται σε δαπάνες που
αφορούν:
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α) το κόστος υπηρεσιών (αµοιβές και έξοδα προσωπικού, αµοιβές τρίτων, συνδροµές κλπ.)
β) τη διοικητική λειτουργία της Εταιρείας (αµοιβές και έξοδα προσωπικού, αµοιβές τρίτων,
παροχές τρίτων, τηλεπικοινωνίες, κλπ.)
γ) το κόστος διάθεσης της Εταιρείας (προβολή κ.λπ.)
2.20 Συνδεδεµένα µέρη
Σκοπός του Δ.Λ.Π. 24 είναι να εξασφαλίσει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις µιας οικονοµικής
οντότητας εµπεριέχουν τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται προκειµένου να επιστήσουν την
προσοχή στο ενδεχόµενο ότι η οικονοµική θέση και το κέρδος ή η ζηµία της δύνανται να έχουν
επηρεαστεί από την ύπαρξη συνδεµένων µερών και από τις συναλλαγές και τα ανεξόφλητα
υπόλοιπα, συµπεριλαµβανοµένων δεσµεύσεων, που αφορούν αυτά τα συνδεµένα µέρη. Η εταιρεία
δε συνδέεται µε οικονοµική οντότητα, η οποία καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις.
3. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους:
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο ρευστότητας και λειτουργικό κίνδυνο. 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.
3.1 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) Δεσµεύσεις 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
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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 Διοικητή 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 ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σηµαντικά.
(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.
3.2

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 εταιρεία, για να περιορίσει τον κίνδυνο αυτό επιλέγει τις εταιρείες στις οποίες επενδύει
σύµφωνα µε ποιοτικά και οικονοµικά κριτήρια ενώ επίσης φροντίζει να υπάρχει διασπορά στο
χαρτοφυλάκιό της.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Οι εµπορικές συναλλαγές της εταιρείας γίνονται κατά κύριο λόγο σε ευρώ και κατά συνέπεια δεν
υπάρχει σηµαντικός συναλλαγµατικός κίνδυνος.
Κίνδυνος επιτοκίου
Το επιτόκιο για τις δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι κυµαινόµενο. Την 31/12/2013 η
εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου για τον τραπεζικό δανεισµό
της, ο οποίος υπόκειται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου ανά τρίµηνο. Όµως λόγω του µικρού
ύψους των δανειακών της υποχρεώσεων και επειδή τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
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στοιχεία και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται από τιµές κυµαινόµενων
επιτοκίων θεωρούµε ότι ο κίνδυνος επιτοκίου για την εταιρεία είναι µικρός.
3.3

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 την εξασφάλιση επαρκών ταµιακών διαθεσίµων για την κάλυψη των τρεχουσών
συναλλαγών.
3.4

Λειτουργικός κίνδυνος

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται µε την πιθανότητα να προκληθεί άµεσα ή
έµµεσα ζηµία από ένα εύρος παραγόντων που σχετίζονται µε τις εσωτερικές διαδικασίες της
Εταιρείας, τα πληροφοριακά συστήµατα και τις υποδοµές της αλλά και από εξωτερικούς
παράγοντες όπως οι διάφοροι πάροχοι, το θεσµικό πλαίσιο και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα
επενδυτικής διαχειριστικής συµπεριφοράς.
Ο στόχος της Εταιρείας είναι να διαχειρίζεται τον λειτουργικό κίνδυνο µε τέτοιο τρόπο ώστε να
περιορισθούν οι πιθανές ζηµιές της φήµης της και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για
τους µετόχους της.

Τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρµογή των απαραίτητων

διαδικασιών για την οµαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας έχει το Διοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας.
Διαχείριση Κεφαλαίων και Κεφαλαιακή Επάρκεια
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων ανέρχεται σε Ευρώ 2.500.000.
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), καθώς και τα
συµπληρωµατικά κεφάλαια (αποθεµατικά αναπροσαρµογής ακινήτων).
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%). Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να αναφέρει την κεφαλαιακή της επάρκεια στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
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4. Έσοδα παροχής υπηρεσιών
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αφορά έσοδα από χρηµατιστηριακές υπηρεσίες και αναλύεται
ως ακολούθως:

Το 2013 η εταιρεία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται και στις αγορές του εξωτερικού και συγκεκριµένα
στις αγορές που υποστηρίζει το x-net του Χρηµατιστηρίου Αθηνών όπως Αµερική και Γερµανία.
5. Έξοδα κατ’ είδος
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6. Άλλα έσοδα - έξοδα

7. Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (καθαρό)

8. Φόρος εισοδήµατος
Το ποσό Φόρου Εισοδήµατος που καταχωρήθηκε στα Αποτελέσµατα των χρήσεων 1/131/12/2013 και 1/1-31/12/2012, αναλύεται ως εξής:

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα
προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου επί των κερδών. Η
διαφορά έχει ως εξής:
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9. Βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή, τα οποία και ταυτίζονται µε τα αποµειωµένα, υπολογίζονται µε
διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών
µετοχών στην διάρκεια της περιόδου.

10. Ενσώµατα πάγια
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11. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

12. Διαθέσιµα προ πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής:

Οι αγορές χρήσεως αφορούν αγορά 830.122 µετατρέψιµων οµολογιών ονοµαστικής αξία 0,30
ευρώ της Τράπεζας Αττικής.
13. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις / απαιτήσεις
Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής:
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις / απαιτήσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές
προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:

Οι βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται
ως εξής:

14. Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

Η εύλογη αξία των λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων συµπίπτει µε την λογιστική τους αξία.
15. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
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Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες συµπίπτει µε την λογιστική τους αξία.
16. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της µετοχές εισηγµένες σε οργανωµένες αγορές και κυρίως στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εµπορικό χαρτοφυλάκιο. Η τρέχουσα αξία
των µετοχών έχει υπολογιστεί µε βάση την τελευταία τιµή κλεισίµατος του χρηµατιστηρίου κατά την
31.12.2013. Η διαφορά µεταξύ αξίας κτήσεως και εύλογης αξίας καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα
χρήσεως. Η ανάλυση του εµπορικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας είναι η εξής:

17. Λοιπές απαιτήσεις

Η εύλογη αξία των λοιπών απαιτήσεων συµπίπτει µε την λογιστική τους αξία.
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18. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

19. Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2,5 εκ. ευρώ διαιρούµενο σε 100.000 ονοµαστικές µετοχές
ονοµαστικής αξίας 25 ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβληµένο.
20. Αποθεµατικά

21. Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου

Αφορά πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου της ανέλεγκτης χρήσεως 2010. Η Εταιρεία
µέχρι και τη χρήση 2009 έχει ελεγχθεί φορολογικά. Για τις χρήσεις του 2011 και 2012 η Εταιρεία
έχει ελεγχθεί φορολογικά σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1159/22.07.2011 από τον νόµιµο ελεγκτή ενώ για
τη χρήση 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος σύµφωνα µε την ίδια απόφαση από τον
νόµιµο ελεγκτή. Δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις από την ανέλεγκτη
χρήση.
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22. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους

Αφορά την οφειλόµενη αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης υπολογισµένη µε το 40% του ποσού
που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης.
23. Μακροπρόθεσµες & Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

Η εταιρεία, την χρήση 2009, εξέδωσε οµολογιακό δάνειο µέσω της Τραπέζης Αττικής ποσού
1.000.000,00 ευρώ και διάρκεια 15 έτη. Το επιτόκιο είναι µε βάση το euribor το προσφερόµενο
στην διατραπεζική αγορά για καταθέσεις σε ευρώ δύο ηµέρες πριν την περίοδο εκτοκισµού για
περίοδο ίση µε την περίοδο των δόσεων. Οι δόσεις αποπληρωµής έχουν ορισθεί ανά τρίµηνο. Το
οµολογιακό δάνειο δεν είναι µετατρέψιµο σε µετοχές της εταιρείας. Οι ετήσιες δόσεις έως το έτος
2023 είναι 59.088,28 ευρώ, ενώ η ετήσια δόση του έτους 2024 είναι 159.088,08 ευρώ.
Οι δόσεις της επόµενης περιόδου εµφανίζονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.
Η εταιρεία, την 27/6/2013 άντλησε βραχυπρόθεσµο δανεισµό ποσού ευρώ 500.000,00 από την
Τράπεζα Αττικής.
24. Υποχρεώσεις προς πελάτες

Την 31.12.2013 υπήρχαν ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα ποσού 1.157.364,65 ευρώ και µη
εκκαθαρισµένα ποσού 375.312,71 ευρώ ενώ την 31.12.2012 ήταν 402.916,73 και 46.782,18
αντίστοιχα.

39

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
ης

Οικονοµικές καταστάσεις της 31 Δεκεµβρίου 2013

25. Λοιπές υποχρεώσεις

Η εύλογη αξία των λοιπών υποχρεώσεων συµπίπτει µε την λογιστική τους αξία.
26. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009. Έτσι η χρήση 2010 είναι ανέλεγκτη
ενώ οι χρήσεις 2011 και 2012 ελέγχθηκαν από τους νόµιµους ελεγκτές µε βάση την Π.Ο.Λ.
1159/2011 ενώ για τη χρήση 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος σύµφωνα µε την ίδια
απόφαση.
27. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη
Επί του ακινήτου της εταιρείας που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Σεβαστουπόλεως 113, έχει
εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης υπέρ της «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
υπό την ιδιότητά της ως εκπροσώπου των Οµολογιούχων Δανειστών, ποσού ευρώ 1.300.000,00
προς εξασφάλιση της εµπρόθεσµης και ολοσχερούς αποπληρωµής του οµολογιακού δανείου το
υπόλοιπο του οποίου την 31.12.2013 ανέρχεται σε ευρώ 749.970,88 ευρώ.
28. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που να έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή
λειτουργία της Εταιρείας.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
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προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης
διαφορών φορολογικού ελέγχου που έχει σχηµατίσει η Εταιρεία κατά τις προηγούµενες χρήσεις
ανέρχεται σωρευτικά σε ευρώ 8 χιλ.
Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές έχουν ως εξής:

29. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012
ήταν 8 άτοµα.
30. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία 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
οι οποίες πραγµατοποιούνται µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους. Η ανάλυσή τους έχει ως εξής:
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31. Μεταγενέστερα γεγονότα
Με την από 8 Ιανουαρίου 2014 ενηµέρωση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας έγινε γνωστό
στα µέλη του ότι ο κύριος Θανόγιαννης Επαµεινώνδας που κατέχει το 15% των µετοχών της
εταιρείας (15.000 ονοµαστικές µετοχές των 25 ευρώ) προτίθεται να πωλήσει 7.000 ονοµαστικές
µετοχές. Η κυρία Παναγιωτοπούλου Αικατερίνη προτίθεται να αγοράσει αυτές τις µετοχές.
Προκειµένου να υλοποιηθεί η µεταβίβαση αυτή έχει κατατεθεί στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς
σχετική αίτηση και αναµένεται η έγκριση της.

Δεν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης Δεκεµβρίου 2013, τα οποία θα
έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών
καταστάσεων.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΨΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ: ΑΒ041427

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ075367
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