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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις
καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως , µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών
αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 και
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.

από 40

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, τη
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2010
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΛΑΖΑΡΟΥ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ Μ ΣΟΕΛ 13721

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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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

1.Οικονοµικές Καταστάσεις
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Σηµ.

31.12.2009

31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
(ιδιοχρησιµοποιούµενα)
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

5.1
5.2
5.3
5.4

3.266.378,61
563.238,77
1.532.271,00
34.568,86
5.396.457,24

745.391,14
610.540,39
1.635.931,40
36.000,00
3.027.862,93

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες – χρηµατιστήριο
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών

5.5
5.6
5.7
5.8

5.883.724,82
9.030.758,65
181.089,66
1.439.548,63
16.535.121,76
21.931.579,00

4.203.682,08
10.601.955,76
3.463.538,50
1.423.347,00
19.692.523,34
22.720.386,27

5.9
5.10
5.11

7.725.999,80
87.281,53
2.047.730,14
9.861.011,47

7.725.999,80
108.512,72
1.955.427,07
9.789.939,59

5.12
5.13
5.19
5.14

80.884,49
134.154,80
150.000,00
124.450,68
489.489,97

77.474,71
102.697,76
100.000,00
129.375,73
409.548,20

5.15
5.16
5.17
5.18
5.20

8.559.612,13
700.193,06
1.421.272,37
900.000,00
0,00
11.581.077,56
12.070.567,53

9.287.946,96
1.897.662,68
1.335.288,84
0,00
0,00
12.520.898,48
12.930.446,68

21.931.579,00

22.720.386,27

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις µακροπρόθεσµες
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες & χρηµατιστήριο
Ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
∆άνεια βραχυπρόθεσµα
Φόρος εισοδήµατος χρήσης πληρωτέος
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆/νων
Σύµβουλος

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2010
Ο Γενικός ∆ιευθυντής & Μέλος του
∆.Σ.

Η Υπεύθυνη του Λογιστηρίου

Αλέξανδρος Β. Πουλαρίκας

Βασίλειος ∆. Χλυµπάτσος

Μαρία Καλοκουβάρου – Σταµοπούλου

Α.∆.Τ.: X 152835
Α.∆.Τ.: X 166334
Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α΄ Τάξης 011551
(O σηµειώσεις στις σελίδες 7 – 53 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων)
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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Σηµ.

01.01 - 31.12.2009

01.01 – 31.12.2008

Συνεχιζοµένες ∆ραστηριότητες
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)
Κόστος παροχής υπηρεσιών
Μικτό κέρδος
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως
Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
µετά απο φόρους
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά

5.21
5.22
5.22
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.20

5.502.641,36
(3.778.869,73)
1.723.771,63
(1.008.261,61)
(969.914,01)
25.429,62
(102.584,29)
556.191,01
(32.339,42)
192.292,93
(99.475,25)
92.817,68
0,00
92.817,68

5.27

0,0352

5.867.058,93
(4.047.474,01)
1.819.584,92
(1.086.096,14)
(987.589,30)
87.898,28
(66.127,15)
577.996,29
(57.017,75)
288.649,15
(139.584,10)
149.065,05
0,00
149.065,05

0,0565

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 έχουν εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση στις 26 Φεβρουαρίου
2010.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2010
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆/νων
Σύµβουλος

Ο Γενικός ∆ιευθυντής & Μέλος του ∆.Σ.

Η Υπεύθυνη του Λογιστηρίου

Αλέξανδρος Β. Πουλαρίκας

Βασίλειος ∆. Χλυµπάτσος

Μαρία Καλοκουβάρου – Σταµοπούλου

Α.∆.Τ.: X 152835
Α.∆.Τ.: X 166334
Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α΄ Τάξης 011551
(Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 - 53 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων)
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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Σηµ.
Υπόλοιπο την 01.01.2008
Μεταβολές καθαρής θέσης
01.01.2008 - 31.12.2008
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα µετά απο φόρους
Μεταφορά σε αποθεµατικά
Μερίσµατα διανεµηθέντα
χρήσης 2007
Λοιπές προσαρµογές
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων
την 31.12.2008
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων
την 01.01.2009
Μεταβολές καθαρής θέσης
01.01.2009 - 31.12.2009
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα µετά απο φόρους
Μεταφορά σε τακτικό
αποθεµατικό
∆ιαφορά αποτίµησης τίτλων
διαθέσιµων προς πώληση
Λοιπές προσαρµογές
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων
την 31.12.2009

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

7.725.999,80

108.512,72

2.168.857,72

10.003.370,24

0,00

0,00

149.065,05

149.065,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(362.568,25)

(362.568,25)

0,00

0,00

72,55

72,55

7.725.999,80

108.512,72

1.955.427,07

9.789.939,59

7.725.999,80

108.512,72

1.955.427,07

9.789.939,59

0,00

0,00

92.817,68

92.817,68

0,00

514,61

(514,61)

0,00

0,00

(21.745,80)

0,00

(21.745,80)

0,00

0,00

0,00

0,00

7.725.999,80

87.281,53

2.047.730,14

9.861.011,47

Σύνολο

(Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 - 53 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων)
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών

Σηµ.

01.01-31.12.2009

01.01-31.12.2008

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Αποτελέσµατα απο πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

192.292,93

288.649,15

5.12

152.474,25
0,00
3.409,78

148.505,59
37.597,96
7.629,88

5.25

(556.191,01)

(570.512,50)

36.719,78
32.339,42

19.627,96
(33.195,24)
57.017,75

(126.863,84)
(1.839.820,92)
103.660,40

16.147.012,45
(9.777.802,83)
590.400,35

(32.339,42)
0,00
(2.034.318,63)

(57.017,75)
(370.599,37)
6.487.313,40

(2.679.636,55)

(517.326,77)

1.331,62
(20.314,66)
556.191,01
10.500,00
(2.131.928,58)

1.171,68
(36.000,00)
570.512,50
143.750,81

900.000,00
0,00

(3.550.000,00)
(362.568,25)

900.000,00

(3.912.568,25)

(3.266.247,21)
4.886.885,50
1.620.638,29

2.736.853,37
2.150.032,13
4.886.885,50

5.22

5.26

5.26

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις απο πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Απόκτηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις απο επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

5.1,
5.2

5.4
5.25

162.108,22

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσεως (α)+(β)+(γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

5.18

(Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 - 53 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων)
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
2. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία συστάθηκε το 2000 µε την επωνυµία «∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Από 25/01/2008 η Εταιρεία
λειτουργεί µε την επωνυµία «∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».
Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 45978/06/Β/00/42, έχει ως έδρα το
∆ήµο Αθήνας (οδός Πανεπιστηµίου & Οµήρου 8, 105 64 Αθήνα) και η διεύθυνση της στο διαδίκτυο είναι
www.dynamicsec.gr, όπου είναι διαθέσιµες οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας
έχει ορισθεί σε πενήντα έτη (50) από την καταχώρηση στο οικείο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.
Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:

• Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και παρεποµένων 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.

• Παροχή υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την αναδοχή, παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη
διάρθρωση του κεφαλαίου τους καθώς και την παροχή συµβουλών για συγχωνεύσεις και εξαγορές
επιχειρήσεων.

• Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγµατος, εφόσον συνδέονται µε την παροχή των επενδυτικών συµβουλών.
• Παροχή επενδυτικών και παρεποµένων υπηρεσιών σχετικά µε τα υποκείµενα µέσα των παραγώγων που
περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις ε΄ έως ζ΄ και ι΄ του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, εφόσον σχετίζονται µε την
παροχή των επενδυτικών ή παρεποµένων υπηρεσιών.

•Η

τραπεζική

διαµεσολάβηση,

δηλαδή

κάθε

δραστηριότητα

παρουσίασης,

πρότασης,

παροχής

προπαρασκευαστικών εργασιών για την σύναψη συµβάσεων επί τραπεζικών και λοιπών χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων, εκτός αυτών για τα οποία ο νόµος προβλέπει την παρουσίαση και προώθησή τους από εταιρείες
αποκλειστικού προς τούτο σκοπού και συγκεκριµένης µορφής.

•Η

ασφαλιστική

διαµεσολάβηση,

δηλαδή

κάθε

δραστηριότητα

παρουσίασης,

πρότασης,

παροχής

προπαρασκευαστικών εργασιών για την σύναψη συµβάσεων ασφάλισης ή σύναψης αυτών, ή παροχής
συνδροµής κατά την διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του
ασφαλιστικού κινδύνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 190/2006 όπως ισχύει.
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής:
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Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αλέξανδρος B.Πουλαρίκας
Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος
Παναγιώτης Β. Χλειµπάτσος
Αντιπρόεδρος
Βασίλειος ∆. Χλυµπάτσος
Μέλος
Άννα Α. Πουλαρίκα
Μέλος
∆ηµήτριος Α. Βουδούρης
Μέλος
Άγγελος Χ. Καραχάλιος
Μέλος
Χρήστος Ν. Ρέτσας
Μέλος
Βαγγέλης Μ. Αγαπητός
Μέλος
Marcel Andre Kengelbacher
Μέλος
Κωνσταντίνος Β. Φέγγος
Μέλος
Κατερίνα Γ. Κωνσταντίνου
Μέλος
ή
Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την 30 Ιουνίου 2011.
Συνεργαζόµενες Τράπεζες
ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, FBB BANK, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΣΥΝΕΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, MILLENIUM BANK, MARFIN-ΕΓΝΑΤΙΑ BANK, SAXO BANK A/S, BSI, CITIBANK.
Εποπτεύουσα αρχή – Αρµόδια Υπηρεσία: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Υπουργείο Ανάπτυξης
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 45978/06/B/00/42
Noµικός Σύµβουλος: Μελίνα Σ. ∆ασκαλάκη
Ορκωτός Ελεγκτής: Γεώργιος Π. Λαζάρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13721)
Ελεγκτική Εταιρεία : ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Το δίκτυο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7)
υποκαταστήµατα σε µεγάλες πόλεις της χώρας καθώς επίσης συνεργάζεται και µε Ανώνυµες Εταιρείες
Επενδυτικής ∆ιαµεσολάβησης (Α.Ε.Ε.∆.). Η Εταιρεία έχει συνάψει συµφωνίες για υπηρεσίες θεµατοφυλακής µε
την τράπεζα Πειραιώς, την BSI AG και τη SAXO BANK A/S.
Βασικοί της µέτοχοι είναι οι BSI AG η οποία απορρόφησε την Banca del Gottardo, Αρµός Επενδυτική Α.Ε. και
Dynamic Finance Α.Ε..
Η Εταιρεία έχει συµµορφωθεί πλήρως προς τους κανόνες της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Markets
in Financial Instruments Directive (MIFID), όπως ενσωµατώθηκε στην Ελληνική νοµοθεσία µε το Ν. 3606/2007,
ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τη 1η Νοεµβρίου 2007.

3. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές
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 αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται να
πραγµατοποιηθούν.

8

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

3.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, η οποία έχει
τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει την αποτίµηση σε εύλογη αξία, των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων και την αρχή της συνέχισης λειτουργίας της
Εταιρείας.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε ∆ΠΧΠ απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων και
παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, την αναγνώριση
ενδεχόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και την
καταχώρηση εσόδων και εξόδων της υπό εξέταση περιόδου. Κατά συνέπεια, τα πραγµατικά αποτελέσµατα
πιθανόν να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές, παρά το γεγονός ότι αυτές βασίζονται στην βέλτιστη γνώση της
∆ιοίκησης σχετικά µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, η οποία έχει
τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει την αποτίµηση σε εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων και την αρχή της συνέχισης λειτουργίας της
Εταιρείας.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆.Π.Χ.Α.) απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων και παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν την αποτίµηση των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, την αναγνώριση ενδεχόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και την καταχώρηση εσόδων και εξόδων της υπό εξέταση
περιόδου. Κατά συνέπεια, τα πραγµατικά αποτελέσµατα πιθανόν να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές, παρά το
γεγονός ότι αυτές βασίζονται στην βέλτιστη γνώση της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις τρέχουσες συνθήκες και
ενέργειες.

3.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί και είναι
υποχρεωτικής εφαρµογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ή
µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

1.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2009

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο 2007) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 της Επιτροπής της 17ης ∆εκεµβρίου 2008, L339- 18.12.2008]
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις
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οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι:
α) Η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους,
β) Η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης Συνολικών Εσόδων που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και
εξόδων, τα οποία καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα»,
γ) Επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών αρχών και
µεθόδων πρέπει να παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου.
Ο Κανονισµός συνοδεύεται από ένα προσάρτηµα ανάλογων τροποποιήσεων περιορισµένης έκτασης σε αρκετά
∆ΛΠ, ∆ΠΧΑ, Ε∆∆ΠΧΑ και ΜΕ∆ που ισχύουν και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1.1.2009.
Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει τις παραπάνω τροποποιήσεις και έχει κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2009 και παρουσιάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και
εξόδων που αναγνωρίστηκαν στην περίοδο αναφοράς (1/1-31/12/2009) σε µία ενιαία κατάσταση.

∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού» (αναθεωρηµένο το 2007)
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 της Επιτροπής της 10ης ∆εκεµβρίου 2008, L338- 17.12.2008]
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την
προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής καταχώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που
σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα
προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Επίσης έγιναν ορισµένες τροποποιήσεις στα
∆ΠΧΑ 1, ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 11, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 38 και Ε∆∆ΠΧΑ 1 που ισχύουν από την ή µετά την 1.1.2009.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία καθώς δεν υφίστανται τέτοιου είδους δανειακές
υποχρεώσεις.

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση
των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοπιστωτικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 53/2009 της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2009, L 17- 22.1.2009]
Εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο και
υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται
συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών
αναφορικά µε τα µέσα αυτά που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Επίσης έγιναν µερικές τροποποιήσεις στο
∆ΠΧΑ 7, ∆ΛΠ 39 και Ε∆∆ΠΧΑ 2 που ισχύουν για περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1.1.2009.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009.

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» και Ε∆∆ΠΧΑ 9
«Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων»
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1171/2009 της Επιτροπής της 30ής Νοεµβρίου 2009, L314-1/12/2009]
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Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.

Με τις τροποποιήσεις της διερµηνείας Ε∆∆ΧΠΑ 9 και του ∆ΛΠ 39 αποσαφηνίζεται ο χειρισµός των παραγώγων
χρηµατοοικονοµικών µέσων που είναι ενσωµατωµένα σε άλλα συµβόλαια, σε περίπτωση επαναταξινόµησης
υβριδικού (σύνθετου) περιουσιακού στοιχείου από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω των αποτελεσµάτων.
Επειδή η Εταιρεία δεν κατέχει τέτοια µέσα, οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις
της χρήσεως 2009.

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» και ∆ΠΧΑ 7
(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 824/2009 της Επιτροπής της 9ης Σεπτεµβρίου 2009 L239 – 10/09/2009]
Εφαρµόζεται µεταγενέστερα από την 30/06/2008 (σε περίπτωση που µια επιχείρηση έχει ήδη υποβάλει τις
οικονοµικές καταστάσεις της σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1004/2008, δεν χρειάζεται να υποβάλει εκ
νέου τις οικονοµικές καταστάσεις της).
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 και το ∆ΠΧΑ 7 αποσαφηνίζουν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος και τα µέτρα τα
σχετικά µε τη µετάβαση που θεσπίζονται µε τις τροποποιήσεις των προτύπων αυτών που εκδόθηκαν από τον
Ο∆ΛΠ στις 13 Οκτωβρίου 2008 (τροποποίηση που είχε εισαχθεί λόγω της χρηµατοοικονοµικής κρίσης).
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009.

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις
Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 της Επιτροπής της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, L338- 17.12.2008]
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του όρου
«προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης,
διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα
µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση.
Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009.

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις», ∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση)
«Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1165/2009 της Επιτροπής της 27ης Νοεµβρίου 2009, L314-1/12/2009]
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης
αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας. Συγκεκριµένα
επιµέτρηση

της

εύλογης

αξίας

κάθε

κατηγορίας

απαιτούνται γνωστοποιήσεις σχετικά µε την

χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών

στοιχείων

ή

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων: Επίπεδο 1) χρηµατιστηριακές τιµές
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από αγορές µε επαρκείς όγκους συναλλαγών, Επίπεδο 2) πληροφόρηση που αντλείται είτε άµεσα (π.χ. τιµές) είτε
έµµεσα (δηλαδή ως παράγωγο των τιµών), Επίπεδο 3) πληροφόρηση που δεν βασίζεται σε παρατηρήσιµα
δεδοµένα της αγοράς. Επίσης ως προς τον κίνδυνο ρευστότητας η οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί ανάλυση
ληκτότητας για παράγωγες και µη παράγωγες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Οι ανωτέρω γνωστοποιήσεις
επιφέρουν και κάποιες αλλαγές στις γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 7.
H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009.

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων»
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1358/2007 της Επιτροπής της 21ης Νοεµβρίου 2007, L304- 22.11.2007]
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν
µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας
οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική
κατηγοριοποίηση.
Η εταιρεία εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009.

Ε∆∆ΠΧΑ 13 – Προγράµµατα Εµπιστοσύνης Πελατών
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 της Επιτροπής της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, L338- 17.12.2008]
Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008.
Η διερµηνεία αποσαφηνίζει τον χειρισµό που πρέπει να υιοθετήσουν οι εταιρείες που χορηγούν κάποιας µορφής
επιβράβευση

εµπιστοσύνης, όπως «πόντους» ή «ταξιδιωτικά µίλια», σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή

υπηρεσίες.
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ
(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 70/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009]
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο
2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που
έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά

12

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )
µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» αποτελούν παραδείγµατα κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η
Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναµένει ότι δεν έχει επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις.

∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7
«Κατάσταση ταµειακών ροών»)
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονοµικές οντότητες µε συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες
περιλαµβάνονται η εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo προϊόν της
πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να µεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα
αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση. Η επακόλουθη τροποποίηση στο
∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταµειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, εκµίσθωση και πώληση των εν λόγω
περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Επειδή στις
συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας δεν περιλαµβάνεται η εκµίσθωση και µεταγενέστερη πώληση στοιχείων
του ενεργητικού, η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις.

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόµενους»
Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες:
α) Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση στην οποία οι
δεσµεύσεις για παροχές επηρεάζονται από µελλοντικές αυξήσεις των µισθών είναι µια περικοπή, ενώ µια
τροποποίηση που µεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος
προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών.
β) Ο ορισµός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα
έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος εκπίπτουν στον υπολογισµό της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του
προγράµµατος µόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την αποτίµηση της υποχρέωσης
καθορισµένων παροχών.
γ) Ο διαχωρισµός µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους θα βασισθεί στο εάν
οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή µετά τους 12 µήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζοµένων.
δ) Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί οι
ενδεχόµενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ∆ΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για να
είναι συνεπές.
Η Εταιρεία εφαρµόζει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο δεν έχουν επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις.

∆ΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης»
Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς να
αποτιµάται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα:
Καταχώριση και Αποτίµηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική
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αντιµετώπιση του ∆ΛΠ 20. Επειδή η Εταιρεία δεν έχει λάβει δάνεια από το Κράτος, η τροποποίηση δεν έχει
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 23, Κόστος ∆ανεισµού (όπως αναθεωρήθηκε το 2007) (Τροποποίηση)
Με την τροποποίηση:
(α) ∆ιευκρινίζεται ότι το έξοδο τόκου πρέπει να υπολογίζεται µε τη µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, όπως
περιγράφεται στο ∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση,
(β) Καταργείται η δυνατότητα, το κόστος δανεισµού να περιλαµβάνει απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο
λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης δανείων, και την απόσβεση παρεπόµενου κόστους που συνδέεται µε το
διακανονισµό δανείων.
Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις»
Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία αντιµετωπίζεται
λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση», έχει ταξινοµηθεί ως
στοιχείο κατεχόµενο προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
κατεχόµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» θα συνεχίσει να εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 39.
Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»)
Σύµφωνα µε αυτήν την τροποποίηση, µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιµετωπίζεται

ως µοναδικό

στοιχείο για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης και η όποια ζηµιά αποµείωσης δεν κατανέµεται σε συγκεκριµένα
στοιχεία του ενεργητικού που περιλαµβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των ζηµιών αποµείωσης
καταχωρίζονται ως προσαρµογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιµο ποσό
της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται.
Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»)
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση λογιστικοποιείται
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» επιπρόσθετα των
απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι απαιτούµενες
γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 28.
Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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∆ΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες»
Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει το γεγονός ότι κάποια περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις αποτιµούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος.
Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»)
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση» επιπρόσθετα των απαιτούµενων
γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα:
Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 31
«Συµµετοχές σε κοινοπραξίες».
Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία µειωµένη κατά το κόστος της πώλησης
υπολογίζεται βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών, πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις ισοδύναµες προς
εκείνες για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσεως.
Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει αυτήν την τροποποίηση και θα παρέχει την απαραίτητη γνωστοποίηση όπου
εφαρµόζεται για τους ελέγχους αποµείωσης από την 1η Ιανουαρίου 2009.

∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωµή µόνο εάν έχει
πραγµατοποιηθεί πριν την απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η τροποποίηση
αυτή πρακτικά σηµαίνει ότι όταν η Εταιρεία αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η
πληρωµή πρέπει να καταχωριστεί στα έξοδα.
Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009.

∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ» ενδείξεις
για τη χρήση µιας µεθόδου που καταλήγει σε ένα χαµηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν της σταθερής
µεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς όλα
τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε την χρήση της σταθερής µεθόδου.

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Καταχώριση και Αποτίµηση»
Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω:
α) Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω των
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αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις ως µέσο αντιστάθµισης
ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης.
β) Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στην
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιµα για εµπορική
εκµετάλλευση έχει τροποποιηθεί. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση
που αποτελεί µέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή διαχείριση µε
τεκµηριωµένη

ένδειξη

πραγµατικού

πρόσφατου

σχεδίου

βραχυπρόθεσµης

αποκόµισης

κερδών,

συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση.
γ) Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει ότι ένα µέσο
αντιστάθµισης πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονοµική οντότητα και αναφέρει
έναν τοµέα ως παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι για να εφαρµοστεί η λογιστική
αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης πρέπει να πληρούνται συγχρόνως
από τον τοµέα που το εφαρµόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το ∆ΛΠ 39 να
συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΑ 8 «Τοµείς δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τοµείς να βασίζεται
σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής
οντότητας.
δ) Όταν αποτιµάται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της λογιστικής
αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιµοποιείται ένα αναθεωρηµένο
πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της διακοπής της λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας).
Η Εταιρεία

εφαρµόζει το ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1η Ιανουαρίου 2009. ∆εν έχει επίδραση στις

οικονοµικές καταστάσεις.

∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατες
Ακινητοποιήσεις»)
Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική χρήση ως
επενδυτικά ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 40. Εποµένως, όπου εφαρµόζεται η µέθοδος της
εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά αποτιµούνται στην εύλογη αξία. Όµως, σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός
επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε αξιοπιστία, το ακίνητο αποτιµάται στο κόστος
µέχρι την ενωρίτερη µεταξύ της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ηµεροµηνίας στην οποία η
εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να αποτιµηθεί µε αξιοπιστία.
Επειδή η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις σε ακίνητα, η τροποποίηση δεν έχει επηρεάσει τις δραστηριότητές της.

∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία»
Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της αγοράς όπου οι υπολογισµοί εύλογης
αξίας βασίζονται σε προεξοφληµένες ταµειακές ροές και την κατάργηση της απαγόρευσης να λαµβάνονται
υπόψη οι βιολογικοί µετασχηµατισµοί κατά τον υπολογισµό της εύλογης αξίας.
Επειδή η Εταιρεία δεν έχει αναλάβει καµία γεωργική δραστηριότητα, η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις

16

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )
δραστηριότητές της.

∆ΠΧΑ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Υιοθέτηση των
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης»)
Ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας θυγατρικής ταξινοµούνται
ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του
ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισµός
για µια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις
θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης σε ∆ΠΧΑ.

Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στο κανονισµό αναφέρονται σε αλλαγές στην ορολογία ή τροποποιήσεις
εκδοτικής φύσης και δεν οδηγούν σε λογιστικές µεταβολές για λόγους παρουσίασης, αναγνώρισης και κατά
συνέπεια οι εφαρµοστέες τροποποιήσεις δεν θα έχουν επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τα πρότυπα στα οποία έγιναν οι παραπάνω τροποποιήσεις είναι τα εξής:
∆ΛΠ 8, Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη
∆ΛΠ 10, Γεγονότα Μετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού
∆ΛΠ 20, Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης (και
επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 41, Γεωργία)
∆.Λ.Π 29 Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες
∆ΛΠ 34, Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά
∆ΛΠ 40, Επενδύσεις σε Ακίνητα
∆ΛΠ 41, Γεωργία (και επακόλουθες τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που
Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες, ∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα, ∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση Αξίας
Περιουσιακών Στοιχείων).

2.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την

1η Ιουλίου 2009.

∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 494/2009 της Επιτροπής, της 3 Ιουνίου 2009, L 149 - 12.6.2009]
Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για
τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Η
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έγκριση των τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 27 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, ∆ΠΧΑ 4, ∆ΠΧΑ 5, και στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 14,
∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 31, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 39 και στη διερµηνεία 7 της Μόνιµης Επιτροπής
∆ιερµηνειών (ΜΕ∆) προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων.
Η Εταιρεία θα εφαρµόσει όλες τις αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις µελλοντικές αποκτήσεις και
συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας που θα πραγµατοποιηθούν µετά από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους.

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011.
[Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2009 L347 - 24/12/2009]
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 διευκρινίζει πώς αντιµετωπίζονται λογιστικά ορισµένα δικαιώµατα όταν τα
εκδοθέντα µέσα εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του εκδότη.
Εάν τα εν λόγω µέσα διανέµονται κατ’ αναλογία στους υφιστάµενους µετόχους του εκδότη έναντι συγκεκριµένου
ποσού µετρητών, πρέπει να ταξινοµούνται ως µετοχικό κεφάλαιο, ακόµα και αν η τιµή άσκησής τους εκφράζεται
σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του εκδότη. Πιο συγκεκριµένα, η
τροποποίηση αφορά δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση
συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας.
Η τροποποίηση δεν θα έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 839/2009 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεµβρίου 2009 L244-16/9/2009]
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει το πώς χρησιµοποιείται η λογιστική αντιστάθµισης στο µέρος του
χρηµατοοικονοµικού µέσου που αντιστοιχεί στον πληθωρισµό και στα συµβόλαια δικαιώµατος προαίρεσης όταν
χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 39.

∆ΠΧΑ 1 (Αντικατάσταση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 της Επιτροπής, της 25ης Νοεµβρίου 2009 L311- 26.11.2009]
Το αναδιαρθρωµένο ∆ΠΧΑ 1 αντικαθιστά το ισχύον ∆ΠΧΑ 1, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η χρήση του
∆ΠΧΑ 1 και η τροποποίησή του µελλοντικά. Επιπλέον, στο αναδιαρθρωµένο ∆ΠΧΑ 1 διαγράφονται από το
πρότυπο µερικές παρωχηµένες µεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαµβάνονται µερικές ήσσονος σηµασίας
αναδιατυπώσεις. Οι ισχύουσες απαιτήσεις παραµένουν αµετάβλητες.
Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς η
Εταιρεία έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ.
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∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 495/2009 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2009, L 149 - 12.6.2009]
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι
οποίες θα επηρεάσουν:
α) Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει,
β) Τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και
γ) Τα µελλοντικά αποτελέσµατα.
Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν:
α) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και
β) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου
τιµήµατος.
Η έγκριση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ ∆ΠΧΑ 1, ∆ΠΧΑ 2, ∆ΠΧΑ 7,
στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) 12, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 34, ∆ΛΠ 36, ∆ΛΠ 37,
∆ΛΠ 38, ∆ΛΠ 39 και στη διερµηνεία 9 της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διεθνών
λογιστικών προτύπων.
Η αναθεώρηση δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

Ε∆∆ΠΧΑ 12 «∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας»
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 254/2009 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2009, L 80 - 26.3.2009]
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 29η Μαρτίου 2009. Επιτρέπεται η
εφαρµογή πριν από την ηµεροµηνία αυτή.

Το Ε∆∆ΠΧΑ 12 αφορά τις ιδιωτικές οικονοµικές οντότητες που συµπράττουν µε το ∆ηµόσιο για τη δηµιουργία
και εκµετάλλευση έργων κοινής ωφέλειας. Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, η
Ε∆∆ΠΧΠ 4 Προσδιορισµός των συµφωνιών που περιέχουν µίσθωση και η διερµηνεία ΜΕ∆ 29 Γνωστοποίηση Συµφωνίες για παραχώρηση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών της µόνιµης Επιτροπής διερµηνειών
τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα Β της IFRIC 12 όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση Εξωτερικού»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 460/2009 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2009, L 139 - 5.6.2009]
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που
προκύπτει από καθαρή επένδυσή της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική
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αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία
οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα
αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο.
Επειδή η Εταιρεία δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο
εξωτερικό, η διερµηνεία δεν θα έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµές Μη-Ταµειακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Νοεµβρίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1142/2009 της Επιτροπής, της 26ης Νοεµβρίου 2009 L312–27/11/2009]
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal)
διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά
τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους
την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Επίσης έγιναν ορισµένες
τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 5 και στο ∆ΛΠ 10.

Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Νοεµβρίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 της Επιτροπής της 27ης Νοεµβρίου 2009 L 314 – 1/12/2009]
Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα
λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει
για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η
οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση
ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Επίσης έγιναν ορισµένες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1.
Η διερµηνεία δεν θα έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

3.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές
3.3.1 Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάση του νοµίσµατος του πρωτεύοντος
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της
Εταιρείας.

3.3.2 Συναλλαγές σε συνάλλαγµα
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία της συναλλαγής. Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων.
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Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µε υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου αναφοράς σε ξένο νόµισµα,
µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της υπό αναφορά
περιόδου και οι συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.

3.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες
∆εν υπάρχουν επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες.

3.5 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στο κόστος κτήσης, µειωµένα µε τις σωρευµένες
αποσβέσεις και τις σωρευµένες αποµειώσεις. Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν την αξία του παγίου ή
καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν µελλοντικά πιθανά οφέλη.
Επισκευές και συντηρήσεις επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης που πραγµατοποιούνται.
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται σύµφωνα µε την υπολειπόµενη ωφέλιµη ζωή τους. Η
εκάστοτε υπολειπόµενη ωφέλιµη ζωή επανεκτιµάται περιοδικά για να καθορίσει κατά πόσο συνεχίζει να είναι
κατάλληλη. Η πραγµατική ωφέλιµη ζωή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να διαφοροποιηθεί από
παράγοντες, όπως η τεχνολογική καινοτοµία και τα προγράµµατα συντήρησης.
Οι αποσβέσεις αυτών των στοιχείων υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη
διάρκεια της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους ως ακολούθως:
- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
ηλεκτρονικών υπολογιστών

και

συγκροτήµατα
10

έτη

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

20

έτη

- Λοιπά µεταφορικά µέσα

10

έτη

- Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών

20

έτη

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές
(αποµείωση) καταχωρούνται στα έξοδα.
Κατά την πώληση ή απόσυρση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες
αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς την περίοδο της πώλησης ή απόσυρσης. Τα
κέρδη ή οι ζηµιές από εκποιήσεις πάγιων ακινητοποιήσεων περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα χρήσης και
προσδιορίζονται από τη διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης και της αναπόσβεστης αξίας του παγίου.

3.6 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται µόνο τα αγορασθέντα λογισµικά προγράµµατα που
χρησιµοποιούνται από την Εταιρεία. Τα λογιστικά προγράµµατα απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις
στο κόστος κτήσεως, µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την
απόδοση των προγραµµάτων αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του
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λογισµικού. Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση των λογιστικών προγραµµάτων καταχωρούνται ως
έξοδα στη χρήση που πραγµατοποιούνται.
Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους που είναι 10 έτη.

3.7 Μισθωµένα Πάγια
Στην Εταιρεία δεν υπάρχουν πάγια που έχουν αποκτηθεί µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Οι µισθώσεις
ενσώµατων παγίων για τις οποίες η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της
ιδιοκτησίας, καταχωρούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται
στην αρχή της µίσθωσης στη χαµηλότερη αξία, µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου που εκµισθώθηκε και της
παρούσας αξίας των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται µεταξύ της υποχρέωσης
και των εξόδων χρηµατοδότησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο σε σχέση µε το υπόλοιπο της
χρηµατοδότησης που εκκρεµεί. Η αντίστοιχη υποχρέωση από µισθώµατα µετά την αφαίρεση του κόστους
χρηµατοδότησης, περιλαµβάνεται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού
εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά τη
διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτούνται µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη
περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής τους και της περιόδου µίσθωσης.
Μισθώσεις στις οποίες ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας παραµένουν µε τον εκµισθωτή
καταχωρούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Πληρωµές που αφορούν λειτουργικές µισθώσεις (µετά την αφαίρεση
κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή), αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων αναλογικά
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

3.8 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιµάται όποτε υπάρχουν
ενδείξεις για µόνιµη αποµείωση. Η ζηµιά της αποµείωσης καταχωρείται όταν η λογιστική αξία υπερβαίνει την
ανακτήσιµη. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η υψηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας και της παρούσας
αξίας των εκτιµηµένων µελλοντικών ταµειακών ροών, οι οποίες αναµένεται να προκύψουν από την συνεχιζόµενη
χρησιµοποίησή του µέχρι την απόσυρση του στοιχείου αυτού στη λήξη της ωφέλιµης ζωής του.
Η Εταιρεία εξετάζει, σε περιοδική βάση (κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού), τα περιουσιακά της
στοιχεία για πιθανή αποµείωση της αξίας τους.

3.9 ∆ανεισµός
Οι υποχρεώσεις λόγω δανεισµού αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται από τα
εισρεόµενα κεφάλαια. Μεταγενέστερα οι υποχρεώσεις λόγω δανεισµού αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος
και η διαφορά µεταξύ των αρχικά εισρεόµενων κεφαλαίων και της αξίας κατά την λήξη του δανεισµού
καταχωρούνται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά την χρονική διάρκεια του δανεισµού µε τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου.
Οι δανειακές υποχρεώσεις κατηγοριοποιούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εκτός αν η Εταιρεία έχει άνευ
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όρων δικαίωµα να µεταφέρει την αποπληρωµή της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία
ισολογισµού.

3.10 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Τα

χρηµατοοικονοµικά

περιουσιακά

στοιχεία,

καταχωρούνται

στις

ακόλουθες

κατηγορίες:

α)

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων, β) πιστώσεις πελατών και
απαιτήσεις και γ) επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. Η απόφαση για την κατηγοριοποίηση λαµβάνεται από την
∆ιοίκηση κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου ενεργητικού.

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων
Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει δύο υποκατηγορίες, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία προς εµπορία,
και αυτά που προσδιορίστηκαν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων, κατά την
αρχική αναγνώριση. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται σε αυτή την κατηγορία, όταν
αποκτάται κυρίως µε το σκοπό βραχυπρόθεσµης πώλησης ή όταν προσδιορίζεται ως τέτοιο.

(β) Πιστώσεις και προκαταβολές σε πελάτες
Τα δάνεια και οι προκαταβολές σε πελάτες, είναι περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές
που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά. Οι πιστώσεις και οι προκαταβολές προκύπτουν όταν η Εταιρεία
παρέχει χρήµατα ή υπηρεσίες (Τ+3), απευθείας σε ένα πιστούχο.

(γ) Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις είναι οι επενδύσεις που αποκτούνται για ακαθόριστο χρονικό διάστηµα, οι
οποίες µπορεί να πωληθούν, λόγω ανάγκης ρευστότητας ή αλλαγών στις τιµές των µετοχών ή στα επιτόκια.

3

Λογιστικός Χειρισµός και Υπολογισµός

Οι αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων καταχωρούνται στην εύλογη αξία µέσω
του λογαριασµού αποτελεσµάτων, κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, δηλαδή την ηµεροµηνία κατά την οποία η
εταιρία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν
παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη
αξία πλέον των εξόδων συναλλαγής. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται
όταν τα δικαιώµατα είσπραξης των ταµειακών ροών τους λήγουν ή όταν η Εταιρεία έχει ουσιαστικά µεταβιβάσει
τους κινδύνους και τις αµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Κέρδη και ζηµίες από µεταβολές στην εύλογη αξία της κατηγορίας «χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία µέσω λογαριασµού αποτελεσµάτων» περιλαµβάνονται, κατά την περίοδο που προκύπτουν, στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων.
Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά
σε εύλογη αξία, και στις µεταγενέστερες περιόδους αποτιµώνται και παρουσιάζονται στην εύλογη αξία. Κέρδη
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και ζηµίες από µεταβολές στην εύλογη αξία διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων καταχωρούνται απευθείας στα
ίδια κεφάλαια, µέχρι το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού να πωληθεί ή να υποστεί
αποµείωση, οπότε, το σωρευµένο 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 κλεισίµατος.

3.11 Συµφωνίες πράξεων χρεογράφων µε συµφωνία 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 (reverse repos) αναγνωρίζονται ως δάνεια
και προκαταβολές σε 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.

3.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως σε τράπεζες και
διαχωρίζονται σε ταµειακά διαθέσιµα Εταιρείας και πελατών.

3.13 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από κοινές ονοµαστικές µετοχές. Τα έξοδα αυξήσεως
κεφαλαίου παρουσιάζονται, καθαρά από φόρους, αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια ως µείωση του προϊόντος
έκδοσης.

3.14 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους.

3.15 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
•

Αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

Η υποχρέωση για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού µετά την αποχώρησή του από την εργασία καλύπτεται από
δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ). Εργοδότες και προσωπικό συνεισφέρουν σε αυτό σε µηνιαία βάση. Αυτό
αποτελεί ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών για τον εργοδότη. Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι
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εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµιώσεως στην περίπτωση εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται
από το ύψος των αποδοχών τους, την προϋπηρεσία τους στην Εταιρεία και το λόγο εξόδου τους από την
υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραίτησης ή δικαιολογηµένης απολύσεως το δικαίωµα
αυτό δεν υφίσταται. Το πληρωτέο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση ανέρχεται στο 40% του ποσού που
καταβάλλεται σε περίπτωση αναιτιολόγητης απολύσεως. Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί ένα πρόγραµµα
καθορισµένων παροχών για τον εργοδότη και δεν είναι χρηµατοδοτούµενο.
Η εν λόγω υποχρέωση προσδιορίζεται µε βάση την αναλογιστική µέθοδο αποτιµήσεως των εκτιµώµενων
µονάδων υποχρεώσεως (projected unit credit method). Ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών καθορίζει µε
βάση διάφορες παραµέτρους όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένες υποχρεώσεις για
καταβλητέες παροχές.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το κόστος για αποζηµιώσεις αποχώρησης αναγνωρίζεται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις αναλογιστικές
εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο.
Κόστη που προκύπτουν από µεµονωµένα γεγονότα, όπως διακανονισµούς και περικοπές, αναγνωρίζονται άµεσα
στα αποτελέσµατα.

3.16 Αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο µέλλον και σχετίζεται µε λογιστικές
πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειοµένης χρήσεως, αλλά θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα
έξοδα µελλοντικών χρήσεων.
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο της πλήρους υποχρέωσης (liability method) για
όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού, και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών τους, όπως εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές
που αναµένεται να εφαρµοσθούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση,
λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του
ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών
διαφορών, εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη, της ηµεροµηνίας του
ισολογισµού, χρήση.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται, µόνο όταν πιθανολογούνται µελλοντικά φορολογητέα
κέρδη, από τα οποία παρέχεται η δυνατότητα να εκπέσουν οι αντίστοιχες προσωρινές δαπάνες. Οι
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται κατά το βαθµό που δεν είναι πλέον πιθανόν ότι το σχετικό
φορολογικό όφελος θα πραγµατοποιηθεί.
Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί στις
χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία
προκύπτουν τα κέρδη. Η φορολογική επίδραση των µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών αναγνωρίζεται ως
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στοιχείο ενεργητικού, όταν είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των
οποίων θα χρησιµοποιηθούν αυτές οι ζηµίες.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία

η

αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές
δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.
Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων ή απευθείας στην καθαρή
θέση, εάν αφορά στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση.
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (τρέχουσες και αναβαλλόµενες) συµψηφίζονται όταν υπάρχει
εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα και οι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.

3.17 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει υπάρχουσες υποχρεώσεις
νοµικά ή µε άλλο τρόπο τεκµηριωµένες, ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό να
απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της υποχρέωσης το ποσό της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί 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

αναγνωρίζονται

στις

οικονοµικές

καταστάσεις,

αλλά

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.

3.18 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Αµοιβές και προµήθειες
Οι αµοιβές και προµήθειες αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες. Ενδεικτικά η
διάρθρωση των αµοιβών και προµηθειών απαρτίζεται κυρίως από προµήθειες από τη διαµεσολάβηση επί
χρηµατιστηριακών συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών καθώς
και σε χρηµατιστήρια της αλλοδαπής. Το πελατολόγιο της Εταιρείας αποτελείται από ιδιώτες και επαγγελµατίες.
Η Εταιρεία έχει την άδεια λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό πελατών επί µετοχών στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών. Επίσης είναι µέλος του Χ.Π.Α και εκτελεί πράξεις παραγώγων.
Επιπλέον ως παρεπόµενες υπηρεσίες η Εταιρεία έχει την άδεια φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης
χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών καθώς και την άδεια παροχής πιστώσεων ή δανείων σε
επενδυτές προς διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων σε δεδουλευµένη βάση για όλα τα
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τοκοφόρα µέσα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το πραγµατικό επιτόκιο, είναι το
επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές εισροές κατά τη διάρκεια της
αναµενόµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου.

3.19 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η
διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.

3.20 Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή, υπολογίζονται µε διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της
Εταιρείας κέρδους µε τον αριθµό των σε κυκλοφορία µετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν από την προσαρµογή του σταθµισµένου µέσου όρου των
υφιστάµενων κοινών µετοχών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης για δυνητικώς εκδιδόµενες κοινές
µετοχές.
Η Εταιρεία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων µε συνέπεια τα βασικά και τα προσαρµοσµένα κέρδη
ανά µετοχή να είναι ίδια.
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4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
4.1 Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Η επιχειρηµατική λειτουργία της Εταιρείας είναι αλληλένδετη µε την ανάληψη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η
∆ιοίκηση έχοντας ως γνώµονα τη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας των εργασιών της έχει ως
στόχο υψηλής προτεραιότητας την εφαρµογή και τη διαρκή εξέλιξη ενός αποτελεσµατικού πλαισίου διαχείρισης
κινδύνων για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών τους στα οικονοµικά αποτελέσµατα
της Εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του
πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. Τόσο οι αρχές όσο και η υφιστάµενη πολιτική διαχείρισης κινδύνων έχουν
δηµιουργηθεί για τον έγκαιρο εντοπισµό και την ανάλυση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένη η
Εταιρεία για τη θέσπιση συστηµάτων ελέγχου, καθώς επίσης και για τη συστηµατική παρακολούθηση των
κινδύνων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία. Η Εταιρεία επανεξετάζει σε ετήσια βάση την
επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη
δυναµική των αγορών, σε µεταβολές στα προσφερόµενα προϊόντα και στις ενδεδειγµένες διεθνείς πρακτικές.
Η Εταιρεία παρακολουθεί σε συστηµατική βάση τους ακόλουθους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από τη χρήση
πιστωτικών και χρηµατοοικονοµικών προϊόντων: πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος ρευστότητας
και λειτουργικός κίνδυνος.

4.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
4.2.1 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 ∆ιοίκηση διαχειρίζεται
προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο στα πλαίσια και των κανονιστικών διατάξεων της εποπτικής
αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).
(α) Παράγωγα
Η Εταιρεία δεν επενδύει σε παράγωγα.
(β) ∆εσµεύσεις που σχετίζονται µε πίστωση
Τηρούνται µε βάση τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις των εποπτευόντων 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 στην 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.
Το margin account παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες µετοχές από εκείνες που
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θα τους επέτρεπε το διαθέσιµο κεφάλαιό τους χρησιµοποιώντας τη τεχνική µόχλευσης. Ωστόσο, η αγορά
µετοχών µε πίστωση είναι µία τεχνική που χρησιµοποιείται από επενδυτές που είναι εξοικειωµένοι µε αυτό το
εργαλείο και γνωρίζουν τη λειτουργία του.
Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εκ µέρους των µελών του Χ.Α. παροχή πιστώσεων ορίζονται στον
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 εκ της δραστηριότητας αυτής.
(γ) Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 4
Σύµφωνα µε τον νόµο 2843/2000 και την υπ’αριθµό 2/263/30.11.2005 (όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ.
8/370/26.01.2006) 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 εν γένει δεν εκτίθεται σε σηµαντικό
πιστωτικό κίνδυνο.
(δ) 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 2/306/22.06.2000, όπως ισχύει, να τηρούν τα χρήµατα των πελατών
τους σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασµούς και να εµφανίζονται διακριτά στις οικονοµικές καταστάσεις .
(ε) Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου
Κεντρική θέση στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας κατέχει η αξιόπιστη µέτρηση του πιστωτικού
κινδύνου. Η διαρκής ανάπτυξη υποδοµών, συστηµάτων και µεθοδολογιών για την αξιολόγηση του πιστωτικού
κινδύνου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη και αποτελεσµατική υποστήριξη της ∆ιοίκησης και των
επιχειρηµατικών µονάδων σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων, τον καθορισµό πολιτικών και την εκπλήρωση των
εποπτικών απαιτήσεων.
-

Απαιτήσεις από πελάτες

Το τµήµα παροχής πιστώσεων σε συνεργασία µε την υπηρεσία διαχείρισης κινδύνου παρακολουθεί τον
αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο ανά πελάτη, όσον αφορά την παροχή πιστώσεων για την εξόφληση του
τιµήµατος συναλλαγών στην αγορά µετοχών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.
Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνου, σε συνεργασία µε το Λογιστήριο της Εταιρείας, παρακολουθούν
καθηµερινώς τα ανοίγµατα των πελατών της Εταιρείας και ιδίως των συνδεδεµένων µεταξύ τους πελατών, ούτως
ώστε να τηρούνται συνεχώς οι διατάξεις της νοµοθεσίας για τα Μεγάλα Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα και την
Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων.
(στ) Πολιτική αποµείωσης και σχηµατισµού προβλέψεων
Η Εταιρεία εξετάζει συστηµατικά αν υπάρχουν βάσιµες και αντικειµενικές ενδείξεις ότι µία απαίτηση έχει
υποστεί αποµείωση της αξίας της. Για το σκοπό αυτό διενεργεί σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών
καταστάσεων έλεγχο αποµείωσης της αξίας των απαιτήσεών της (impairment test) σύµφωνα µε τις γενικές αρχές
και τη µεθοδολογία που περιγράφονται στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και σχηµατίζει ανάλογες προβλέψεις.
Μία απαίτηση έχει υποστεί αποµείωση όταν η λογιστική της αξία είναι µεγαλύτερη από το αναµενόµενο
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ανακτήσιµο ποσό της. Το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο της παρούσας αξίας των εισπράξεων
και της παρούσας αξίας από την ρευστοποίηση τυχόν καλυµµάτων ή εξασφαλίσεων σε περίπτωση αδυναµίας του
αντισυµβαλλόµενου να αποπληρώσει την υποχρέωσή του. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Εταιρεία δε θα
µπορέσει να εισπράξει όλα τα οφειλόµενα ποσά σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους µιας απαίτησης,
σχηµατίζεται πρόβλεψη για την αποµείωση της αξίας της απαίτησης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά
µεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού της απαίτησης και µε το ποσό αυτό επιβαρύνονται τα
αποτελέσµατα.
∆ιαγραφές
Η Εταιρεία, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προβαίνει σε διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων επειδή βάσιµα εκτιµά ότι αυτές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης -έναντι των σχετικών προβλέψεων που έχουν ληφθεί
για την αποµείωση της αξίας τους.

4.2.2 Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος βάσει του οποίου η εύλογη αξία ή οι
µελλοντικές ταµιακές ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν
διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις τιµές της αγοράς.
Ο εν λόγω κίνδυνος για την Εταιρεία εστιάζεται κυρίως στους εξής ειδικότερους κινδύνους: i) Κίνδυνος τιµών ii)
Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων iii) Συναλλαγµατικός κίνδυνος .
i) Κίνδυνος τιµών
Ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο που απορρέει από τη διακύµανση της εύλογης αξίας ή των
µελλοντικών ταµιακών ροών των επενδύσεων της Εταιρείας για ίδιο λογαριασµό.
ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος που απορρέει από τη διακύµανση της εύλογης αξίας ή των µελλοντικών
ταµιακών ροών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου, από µεταβολές στα επιτόκια της αγοράς. Στον εν λόγω κίνδυνο
εκτίθεται η Εταιρεία δεδοµένου ότι η Εταιρεία έχει έντοκες καταθέσεις ή τοποθετήσεις διαθεσίµων. Σχετικός
πίνακας εµφανίζεται στη σηµείωση 5.28.
iii Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από τη διακύµανση της εύλογης αξίας ή των
µελλοντικών ταµιακών ροών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου από µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες
ξένων νοµισµάτων.
Οι περισσότερες από τις συναλλαγές της Εταιρείας γίνονται σε Ευρώ. Η έκθεση της Εταιρείας στον
συναλλαγµατικό κίνδυνο προκύπτει από τοποθετήσεις των διαθεσίµων της εταιρείας σε λογαριασµούς ξένων
νοµισµάτων.

4.2.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές της
υποχρεώσεις όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η αποτελεσµατική διαχείριση του
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κινδύνου ρευστότητας συµβάλλει ουσιαστικά στην ικανότητα εκπλήρωσης των χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων, χωρίς τον κίνδυνο να προκύψουν σηµαντικές οικονοµικές απώλειες.
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών ορίων.
Γενικότερα, η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των ταµειακών
εισροών και εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η Εταιρεία να έχει την
δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταµειακές της υποχρεώσεις. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε
διάφορες χρονικές ζώνες (καθηµερινή, εβδοµαδιαία, µηνιαία βάση).
Σχετικός πίνακας εµφανίζεται στη σηµείωση 5.29.

4.2.4 Λειτουργικός Κίνδυνος
Ως λειτουργικός κίνδυνος νοείται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 18 του ν. 3601/2007 ο κίνδυνος επέλευσης
ζηµιών που οφείλεται είτε στην ανεπάρκεια είτε στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών προσώπων και
συστηµάτων είτε σε εξωτερικά γεγονότα. Ειδικότερα, για την Εταιρεία συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο:
α) ο λεγόµενος νοµικός κίνδυνος και ιδίως, ο κίνδυνος αστικής ευθύνης της Εταιρείας προς καταβολή
αποζηµιώσεων σε τρίτους,
β) οι περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της Εταιρείας,
γ) η δυσλειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας εργατικού δυναµικού και των εργασιακών πρακτικών,
δ) η διακοπή της δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής,
ε) η µη εφαρµογή ή η λανθασµένη εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν την οργάνωση και
λειτουργία της Εταιρείας και
στ) βλάβη σε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

4.3 ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρεία παντός είδους
κινδύνων καθώς και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την
ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Κινδύνων µε τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι αρµόδιος για την παρακολούθηση και εφαρµογή πολιτικών,
διαδικασιών και ρυθµίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις
δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρείας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον
κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο).
(β) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί συστηµατικά την καταλληλότητα και την
αποτελεσµατικότητα των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που εφαρµόζει η Εταιρεία σχετικά µε τη
∆ιαχείριση των Κινδύνων.
(γ) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων µεριµνά ώστε η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και
µηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρµογής των διαδικασιών για
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τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας της και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη
λειτουργία της.
(δ) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνος για την τήρηση της Εσωτερικής ∆ιαδικασίας
Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ) της Εταιρείας. Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης
κινδύνων ως προς κάθε επιµέρους κίνδυνο, είναι οι εξής :

•

Αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία έχει διαµορφώσει διαδικασίες και πολιτικές
που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείρισή του.
Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων για το
σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως:
1. Για την εκπλήρωση των νοµίµων υποχρεώσεων της Εταιρείας σχετικά µε τα εποπτικά ίδια κεφάλαιά της,
συνεργάζεται µε την Οικονοµική ∆ιεύθυνση και το Τµήµα Παροχής Πιστώσεων, ώστε να τελούν υπό
διαρκή παρακολούθηση οι χρηµατοδοτήσεις και η κατάσταση των ανοικτών θέσεων της Εταιρείας, καθώς
και τα ρευστά διαθέσιµά της, προκειµένου, µε κατάλληλο χειρισµό και αυξοµειώσεις των παρεχοµένων
από την Εταιρεία και των παρεχοµένων σ' αυτήν πιστώσεων, να εξασφαλίζεται επάρκεια ιδίων κεφαλαίων.
2. Σε συνεργασία µε το Λογιστήριο, παρακολουθεί, τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα της Εταιρείας και ιδίως των
συνδεδεµένων µεταξύ τους πελατών σε καθηµερινή βάση, ούτως ώστε να τηρούνται συνεχώς οι διατάξεις
της νοµοθεσίας για τα Μεγάλα Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα και την Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων, σύµφωνα
µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007.
3. Ελέγχει τη συνολική έκθεση της Εταιρείας σε µεµονωµένους τίτλους για λογαριασµούς πελατών πίστωσης.
4. Σε συνεργασία µε το τµήµα παροχής πιστώσεων, παρακολουθεί τον αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο
ανά πελάτη, όσον αφορά την παροχή πιστώσεων για την εξόφληση του τιµήµατος συναλλαγών στην αγορά
µετοχών του Χ.Α., βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.
5. Αξιολογεί τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων πελατών πίστωσης σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο παροχής
Πιστώσεων και εισηγείται στη ∆ιοίκηση την αποδοχή ή όχι του πελάτη.
6. Παρακολουθεί, σε συνεργασία µε το τµήµα συναλλαγών, καθηµερινώς τις εντολές που δίνονται από
πελάτες της Εταιρείας σε λογαριασµούς µετρητοίς χωρίς να έχει προκαταβληθεί το τίµηµα ή χωρίς να
υφίσταται το επαρκές χρηµατικό υπόλοιπο (κάτι που µπορεί να γίνει µόνο υπό προϋποθέσεις) ούτως ώστε
να µην τίθεται ποτέ σε κίνδυνο η δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του
συστήµατος εκκαθάρισης συναλλαγών. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν εξοφλήσει το τίµηµα της
αγοράς των µετοχών στο Τ+3, η Εταιρεία προβαίνει σε αναγκαστική εκποίηση στο Τ+4 σύµφωνα µε το
ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο.
7. Ενηµερώνεται καθηµερινά για τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ανοιχτές θέσεις πελατών
παραγώγων από το τµήµα παραγώγων.
8. Ενηµερώνεται καθηµερινά για ενδεχόµενους κινδύνους που προκύπτουν από τις συναλλαγές πελατών σε
ξένες αγορές και πελατών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
9. Παρακολουθεί

καθηµερινά

τα

ανοίγµατα

της

Εταιρείας

σε

τραπεζικά

ιδρύµατα
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αντισυµβαλλόµενα µέρη, επιδιώκοντας την ορθολογιστική διασπορά των κεφαλαίων της Εταιρείας µε
σκοπό την αποφυγή των συγκεντρώσεων σε συνδεδεµένα αντισυµβαλλόµενα µέρη, λαµβάνοντας υπόψη
και τις στρατηγικές επιδιώξεις της Εταιρείας.

•

Αρχές διαχείρισης κινδύνου αγοράς

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων εφαρµόζει τις διαδικασίες
και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του προκείµενου
κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό
διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως:



µεριµνά ώστε η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα ανοίγµατα της Εταιρείας να
κινείται στα νόµιµα όρια,



καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των
ανοιγµάτων (π.χ. standardized, mark to market method, original exposure method, internal
model method) και της προσαρµογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών.

•

Αρχές διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την
κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µε τη
διατήρηση επαρκών διαθεσίµων και άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων.

•

Αρχές διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας
οφείλει να διαµορφώσει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη
και διαχείρισή του. Επίσης, οφείλει ιδίως να:
• προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του λειτουργικού
κινδύνου,
• αξιολογεί τα γεγονότα που δηµιουργούν λειτουργικό κίνδυνο και µεριµνά για την έγκαιρη λήψη µέτρων για την
ελαχιστοποίησή του,
• προβαίνει σε εισηγήσεις, εάν το κρίνει σκόπιµο, προς τη ∆ιοίκηση της εταιρείας, σε σχέση µε την καλύτερη
διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου,
• αξιολογεί σε συνεργασία µε το τµήµα µηχανογράφησης, την πολιτική ασφαλείας ως προς τα συστήµατα
πληροφορικής και ασφάλειας των δεδοµένων.

4.4 Κεφαλαιακή επάρκεια
Ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς κατά την 31.12.2009 είναι 40,81%.
Οι αρχικοί στόχοι της διαχείρισης του κεφαλαίου είναι να εξασφαλιστεί ότι η Εταιρεία διατηρεί ικανοποιητικούς
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας προκειµένου να υποστηριχθούν οι εργασίες της.
Σχετική αναφορά γίνεται στη δηµοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαική επάρκεια Αποφ. Ε.Κ.
9/459/27.12.2007 η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dynamicsec.gr.
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4.5 Εύλογες αξίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
H εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαχθεί ή µια
υποχρέωση να εξοφληθεί µεταξύ ενηµερωµένων και πρόθυµων µερών σε µια συναλλαγή καθαρά εµπορικής
βάσης. Η τιµή αγοράς, όπου υπάρχει µια ενεργή αγορά (όπως ένα αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο), είναι η
καλύτερη ένδειξη της εύλογης αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου. Όταν δεν υπάρχουν ενδεικτικές τιµές
αγοράς για ένα αριθµό χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που κατέχονται και
εκδίδονται από την Εταιρεία οι εύλογες αξίες υπολογίζονται χρησιµοποιώντας την παρούσα αξία ή άλλες
µεθόδους αποτίµησης αξιών βασιζόµενες στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.
Οι αξίες που προκύπτουν χρησιµοποιώντας αυτές τις µεθόδους, επηρεάζονται σηµαντικά από τις παραδοχές σε
σχέση µε τα ποσά και τη χρονική στιγµή των µελλοντικών ταµειακών ροών και των προεξοφλητικών
συντελεστών που χρησιµοποιήθηκαν. Οι ακόλουθες µέθοδοι και υποθέσεις καταδεικνύουν ότι οι εύλογες αξίες
των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού είναι σχεδόν οι ίδιες µε τη λογιστική αξία τους.
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική έκθεση σε διακυµάνσεις στην εύλογη αξία και η λογιστική αξία των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού είναι ουσιαστικά ισοδύναµη µε τις εύλογες τους
αξίες, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.
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5. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονοµικών Καταστάσεων
5.1 Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία (ιδιοχρησιµοποιούµενα)
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων για τις περιόδους από
01.01.2008 έως 31.12.2008 και από 01.01.2009 έως 31.12.2009.

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων
01.01.2008 - 31.12.2008

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα & λοιπός
εξ/σµός

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως
4.370,00

1.081.153,74

0,00

1.085.523,74

Προσθήκες

0,00

88.908,48

0,00

88.908,48

Μειώσεις - διαγραφές

0,00

(43.588,79)

0,00

(43.588,79)

Υπόλοιπο 31.12.2008

4.370,00

1.126.473,43

0,00

1.130.843,43

(71,84)

(319.315,05)

0,00

(319.386,89)

Αποσβέσεις

(437,00)

(89.101,30)

0,00

(89.538,30)

Μειώσεις - διαγραφές

0,00
(508,84)

23.472,90
(384.943,45)

0,00
0,00

23.472,90
(385.452,29)

Κατά την 01.01.2008

4.298,16

761.838,69

0,00

766.136,85

Κατά την 31.12.2008

3.861,16

741.529,98

0,00

745.391,14

4.370,00

1.126.473,43

0,00

1.130.843,43

0,00

14.402,17

2.633.711,28

2.648.113,45

0,00
4.370,00

(52.143,11)
1.088.732,49

0,00
2.633.711,28

(52.143,11)
3.726.813,77

Απογραφή 01.01.2009

(508,84)

(384.943,45)

0,00

(385.452,29)

Αποσβέσεις

(437,00)

(88.793,53)

0,00

(89.230,53)

Μειώσεις - διαγραφές
Υπόλοιπο 31.12.2009

0,00
(945,84)

14.247,66
(459.489,32)

0,00
0,00

14.247,66
(460.435,16)

Κατά την 01.01.2009

3.861,16

741.529,98

0,00

745.391,14

Κατά την 31.12.2009

3.424,16

629.243,17

2.633.711,28

3.266.378,61

Απογραφή 01.01.2008

Σωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2008

Υπόλοιπο 31.12.2008
Αναπόσβεστη αξία

01.01.2009 - 31.12.2009
Αξία κτήσεως
Απογραφή 01.01.2009
Προσθήκες
Μειώσεις - διαγραφές
Υπόλοιπο 31.12.2009
Σωρευµένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

Η Εταιρεία την 30.04.2009 προέβει σε αγορά ακινήτου, όπου µετά την διαµορφωσή του χρησιµοποιήθηκε ως
έδρα της Εταιρείας απο 25.01.2010. Επί του ανωτέρω ακινήτου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
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5.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των άϋλων περιουσιακών στοιχείων για τις περιόδους 01.01.2008 έως
31.12.2008 και 01.01.2009 έως 31.12.2009.

Πίνακας µεταβολών άϋλων περιουσιακών στοιχείων
01.01.2008 - 31.12.2008

Λογισµικά
προγράµµατα

Αξία κτήσεως
Απογραφή 01.01.2008

353.310,20

Προσθήκες

428.418,29

Υπόλοιπο 31.12.2008

781.728,49

Σωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2008
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31.12.2008

(97.845,73)
(73.342,37)
(171.188,10)

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2008

255.464,47

Κατά την 31.12.2008

610.540,39

01.01.2009 - 31.12.2009
Αξία κτήσεως
Απογραφή 01.01.2009
Προσθήκες
Μειώσεις - διαγραφές
Υπόλοιπο 31.12.2009

781.728,49
31.523,10
(179,03)
813.072,56

Σωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2009
Αποσβέσεις
Μειώσεις - διαγραφές
Υπόλοιπο 31.12.2009

(171.188,10)
(78.668,77)
23,08
(249.833,79)

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2009

610.540,39

Κατά την 31.12.2009

563.238,77
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5.3 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2009 και την 31.12.2008 αντίστοιχα
αναλύονται ως εξής:

Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
Συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο
∆οσµένες εγγυήσεις
Λοιπά χρεόγραφα (µερίδια Παγκρήτιας Τράπεζας)
Σύνολο

31.12.2009
901.812,85
589.209,08
40.539,07
710,00
1.532.271,00

31.12.2008
901.812,85
684.844,78
48.623,77
650,00
1.635.931,40

5.4 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση αφορούν συµµετοχές στις εταιρείες α) «ΜΕΛΛΟΝ Α.Ε.Ε.∆.» (ποσοστό
συµµετοχής 19,89%) σε αξία κτήσεως € 36.000,00 και β) «CONTRACT Α.Ε.Ε.∆.» (ποσοστό συµµετοχής 5%) σε
αξία κτήσεως € 20.314,66. Η συµµετοχή στη «ΜΕΛΛΟΝ Α.Ε.Ε.∆.» αποτιµήθηκε στην εσωτερική λογιστική αξία
µε ηµεροµηνία 31/12/2008 και η αποµείωση ύψους 21.745,80 € έχει µεταφερθεί σε αποθεµατικό µε αποτελέσµα
την ισόποση µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων. Η συµµετοχή στην «CONTRACT Α.Ε.Ε.∆.» αποτιµήθηκε στην αξία
κτήσης της, η οποία θεωρήθηκε απο τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας ως εύλογη αξία, δεδοµένου οτι η συµµετοχή
πραγµατοποιήθηκε εντός της χρήσης 2009.

Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις
Σύνολο

31.12.2009
34.568,86
34.568,86

31.12.2008
36.000,00
36.000,00

5.5 Απαιτήσεις απο πελάτες – χρηµατιστήριο
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συµπίπτει µε την ονοµαστική
αξία.
Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται 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 ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών.
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα.

Απαιτήσεις από πελάτες
Απαιτήσεις από πελάτες MARGIN
Σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης
Σύνολο

31.12.2009
2.055.231,99
4.012.398,04
(183.905,21)
5.883.724,82

31.12.2008
2.880.738,86
1.551.915,96
(228.972,74)
4.203.682,08

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων δε διαφέρουν ουσιωδώς απο τις λογιστικές αξίες. Η κίνηση της αποµειώσεως
των απαιτήσεων έχει ως εξής:
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η

Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου 2008
Σχηµατισθείσες αποµειώσεις 01.01. - 31.12.2008
∆ιαγραφείσες επισφαλείς απαιτήσεις 01.01 - 31.12.2008
η
Υπόλοιπο κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Σχηµατισθείσες αποµειώσεις 01.01. - 31.12.2009
∆ιαγραφείσες επισφαλείς απαιτήσεις 01.01. - 31.12.2009
η
Υπόλοιπο κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009

234.890,67
37.597,96
(43.515,89)
228.972,74
3.705,02
(48.772,55)
183.905,21

5.6 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

31.12.2009

31.12.2008

Απαιτήσεις απο πράξεις χρεογράφων µε συµφωνία
επαναγοράς πελατών
Απαιτήσεις απο συναλλαγές εξωτερικού
Χρεώστες - ειδική διαπραγµάτευση
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Λοιποί χρεώστες σε ξένο νόµισµα
Απαιτήσεις απο Ελληνικό ∆ηµόσιο
Λοιπές απαιτήσεις
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

7.900.000,00
899.206,35
0,00
98.380,70
0,00
61.850,19
39.663,21
31.638,91
19,29

8.923.280,00
1.408.707,85
1.794,51
83.542,50
6.477,35
126.858,76
36.493,83
12.643,19
2.157,77

Σύνολο

9.030.758,65

10.601.955,76

5.7 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα υπόλοιπα των ταµιακών διαθεσίµων και ισοδύναµων αυτών της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ
Σύνολο

31.12.2009
17.029,22
164.060,44
181.089,66

31.12.2008
15.292,05
3.448.246,45
3.463.538,50

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών, αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της Εταιρείας, τραπεζικές
καταθέσεις όψεως και repos.
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5.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών
Τα υπόλοιπα των ταµιακών διαθεσίµων και ισοδύναµων των πελατών αναλύονται ως εξής:

Καταθέσεις όψεως πελατών σε ευρώ
Σύνολο

31.12.2009
1.439.548,63
1.439.548,63

31.12.2008
1.423.347,00
1.423.347,00

5.9 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο τόσο κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 όσο και κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 ανέρχεται σε
€ 7.725.999,80, διαιρούµενο σε 2.636.860 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 2,93 εκάστη.

5.10 Αποθεµατικά
Τα αποθεµατικά αναλύονται ως εξής:

Τακτικό αποθεµατικό
∆ιαφορά απο αποτίµηση τίτλων διαθέσιµων προς πώληση
Σύνολο

31.12.2009
109.027,33
(21.745,80)
87.281,53

31.12.2008
108.512,72
0,00
108.512,72

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 ένα 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.

5.11 Αποτελέσµατα εις νέον
Τα αποτελέσµατα εις νέον αναλύονται ως κάτωθι:

Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο

31.12.2009
2.047.730,14
2.047.730,14

31.12.2008
1.955.427,07
1.955.427,07

5.12 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία την παρούσα αξία
της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί
λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης. Συγκεκριµένα, η
σχετική µελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισµό των αναλογιστικών µεγεθών που απαιτούνται από τις
προδιαγραφές που θέτουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν
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στον Ισολογισµό και στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων κάθε επιχείρησης.
Οι κύριες παραδοχές της αναλογιστικής µελέτης είναι οι εξής:
Κύριες αναλογιστικές παραδοχές

31.12.2009

31.12.2008

6.2%

6%

5,3%

5,3%

3%

3%

8,86

8,45

2%

2%

10%

10%

3%

3%

0%

0%

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών
Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση του ΑΕΠ
Αναµενόµενος µέσος όρος υπολειπόµενης εργασιακής
ζωής
Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης
πληθωρισµού
Κινητικότητα Προσωπικού έως 40 ετών (οικειοθελής
αποχώρηση)
Κινητικότητα Προσωπικού από 41 έως 50 ετών
(οικειοθελής αποχώρηση)
Κινητικότητα Προσωπικού από 51 ετών και άνω
(οικειοθελής αποχώρηση)
Το υπόλοιπο της πρόβλεψης παροχών προσωπικού αναλύεται ως εξής:

Παρούσα αξία δέσµευσης καθορισµένων παροχών
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά (ζηµίες) / κέρδη
Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισµό

31.12.2009
83.348,64
(2.464,15)
80.884,49

31.12.2008
74.652,63
2.822,08
77.474,71

Η επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης αναλύεται ως κατωτέρω:

Συστατικά της κατάστασης Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων χρήσης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκων
Επίδραση περικοπής–διακανονισµού–τερµατικές παρ.
Κανονική επιβάρυνση στα αποτελέσµατα χρήσης
Καταβληθείσες αποζηµειώσεις
Σύνολο

31.12.2009
12.473,70
4.331,34
(1.590,71)
15.214,33
(11.804,55)
3.409,78

31.12.2008
16.926,61
3.640,62
(6.299,02)
14.268,21
(6.638,33)
7.629,88

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας χρήσης είναι 60 υπάλληλοι.

5.13 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές µε βάση τη µέθοδο της
πλήρους υποχρέωσης (liability method) και µε τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Ο τρέχων φόρος
εισοδήµατος έχει υπολογισθεί µε βάση τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή της χρήσης 2009 25% (2008: 25%).
Επιπλέον για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας έχει ληφθεί υπόψη, στο βαθµό που αυτό
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απαιτείται, η σταδιακή µείωση των φορολογικών συντελεστών απο την χρήση 2010 έως την χρήση 2013 απο
24% σε 21%.
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο αναλύεται ως εξής:
η

Υπόλοιπα την 1 Ιανουαρίου 2008
Χρεώσεις στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
η
Υπόλοιπα την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Χρεώσεις στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης (01.01. - 31.12.2009)
η
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2009

60.515,69
42.182,07
102.697,76
31.457,04
134.154,80

Ο αναβαλλόµενος φόρος αναλύεται ως εξής:

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναγνώριση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων
Αναγνώριση επιχορήγησης πάγιων επενδύσεων
Σύνολο απαίτησης
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναγνώριση διαφορών σε πάγια λόγω διαφορετικού
χειρισµού σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
Αναγνώριση παροχών αποχωρήσεως στο προσωπικό
Σύνολο υποχρέωσης
Υπόλοιπο µετά το συµψηφισµό

31.12.2009
35.595,77
14.304,08
49.899,85

31.12.2008
49.909,27
7.187,54
57.096,81

(167.381,54)
(16.673,11)
(184.054,65)
(134.154,80)

(143.930,73)
(15.863,84)
(159.794,57)
(102.697,76)

5.14 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού
Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού έχουν καταχωρηθεί στη χρήση 2008 στο ποσό είσπραξης τους
€ 143.750,81 προσαυξηµένο µε το ποσό € 10.500,00 στη χρήση 2009. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν το
κόστος αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έσοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά
τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των επιχορηγούµενων περιουσιακών στοιχείων µε ετήσιο ρυθµό απόσβεσης 10%.
Το ποσό που αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων περιόδου 01.01. – 31.12.2009 ανέρχεται σε ποσό
€ 15.425,05, το οποίο εµφανίζεται αφαιρετικά του συνόλου των αποσβέσεων ύψους € 167.899,30. Σηµειώνουµε
ότι στη χρήση 2008 το ποσό που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ανερχόταν στο ποσό €
14.375,08.

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου
εξοπλισµού
Μείον: ποσό µείωσης των αποσβέσεων
Σύνολο

31.12.2008

01.0131.12.2009

Σύνολο
31.12.2009

143.750,81
(14.375,08)
129.375,73

10.500,00
(15.425,05)
(4.925,05)

154.250,81
(29.800,13)
124.450,68
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5.15 Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των προµηθευτών & λοιπών υποχρεώσεων έχει ως ακολούθως:

Προµηθευτές
Υποχρεώσεις προ πελάτες απο πράξεις χρεογράφων µε
συµφωνία επαναγοράς
Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Πιστωτές διάφοροι
Μερίσµατα πληρωτέα
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο

31.12.2009
340.505,75

31.12.2008
89.588,17

7.900.000,00
109.827,11
101.143,31
59.645,57
33.512,50
14.977,89
8.559.612,13

8.923.280,00
113.248,56
85.851,43
35.595,31
33.512,50
6.870,99
9.287.946,96

31.12.2009
145.664,84
487.868,63
66.659,59
700.193,06

31.12.2008
72.382,89
1.257.155,69
568.124,10
1.897.662,68

5.16 Υποχρεώσεις προς πελάτες και χρηµατιστήριο
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Υποχρεώσεις προς πελάτες - xρηµατιστήριο Αθηνών
Υποχρεώσεις προς πελάτες - ξένα χρηµατιστήρια
Υποχρεώσεις προς πελάτες (µη εκκαθαρισµένες)
Σύνολο

5.17 Ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
Οι υποχρεώσεις προς πελάτες απο ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα έχουν ως εξής:

Υποχρεώσεις προς πελάτες απο ώριµα πιστωτικά
υπόλοιπα
Σύνολο

31.12.2009

31.12.2008

1.421.272,37
1.421.272,37

1.335.288,84
1.335.288,84

31.12.2009
900.000,00
900.000,00

31.12.2008
0,00
0,00

5.18 ∆άνεια βραχυπρόθεσµα
Η δανειακή επιβάρυνση της Εταιρείας έχει ως εξής:

Τράπεζες λ/σµός βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Σύνολο

Το δάνειο της Εταιρείας ύψους ποσού € 900.000,00 στις 31.12.2009 εξοφλείται έως την 11.01.2010.
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5.19 Προβλέψεις µακροπρόθεσµες
Οι προβλέψεις της Εταιρείας για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχουν ως εξής:

Προβλέψεις φορολογικών διαφορών
Σύνολο

31.12.2009
150.000,00
150.000,00

31.12.2008
100.000,00
100.000,00

Κατά την 31.12.2009 οι προβλέψεις φορολογικών διαφορών ποσού € 150.000,00 αφορούν στην πρόβλεψη για τις
φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις της Εταιρείας 2007 έως και 2009.

5.20 Φόρος εισοδήµατος χρήσης πληρωτέος
Ο λογαριασµός αφορά:

Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών
Χαρτόσηµο & ΟΓΑ χαρτοσήµου απο υπεκµίσθωση
ακινήτου
Σύνολο
Μείον:
Προκαταβολή φόρου χρήσης 2009 και 2008 αντίστοιχα
Παρακρατούµενοι φόροι
Σύνολο
Φόρος εισοδήµατος κερδών χρήσης 2009 και 2008
αντίστοιχα
Φόρος εισοδήµατος χρήσης πληρωτέος

31.12.2009
17.931,09

31.12.2008
47.402,03

87,12
18.018,21

64,39
47.466,42

0,00
63.865,19
(45.846,98) *

72.092,23
102.232,95
(126.858,76) *

0,00
0,00

0,00
0,00

*Αποτελεί απαίτηση απο το Ελληνικό ∆ηµόσιο (επιστρεπτέο ποσό φόρου εισοδήµατος χρήσης 2009 και 2008 αντίστοιχα) και έχει
µεταφερθεί σε κονδύλι του Ενεργητικού «Λοιπές απαιτήσεις» (σηµ. 5.6).

Το ποσό του φόρου που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα έχει ως εξής:

Φόρος εισοδήµατος τρέχων
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων
Σύνολο

31.12.2009
18.018,21
31.457,04
50.000,00
99.475,25

31.12.2008
47.402,03
42.182,07
50.000,00
139.584,10
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5.21 Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)
Ο κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) της Εταιρείας προέρχεται απο χρηµατιστηριακές υπηρεσίες και
αναλύεται ως εξής:

Προµήθειες αγορών και πωλήσεων
Λοιπές προµήθειες
Έσοδα από υπηρεσίες
Λοιπά έσοδα παροχής υπηρεσιών
Σύνολο

31.12.2009
2.928.935,33
1.949.124,37
429.862,49
194.719,17
5.502.641,36

31.12.2008
2.973.851,01
2.143.713,73
489.205,11
260.289,08
5.867.058,93

5.22 Έξοδα ανά λειτουργία
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των κατ΄ είδος δαπανών και ο επιµερισµός αυτών στις λειτουργίες για τις
περιόδους 01.01.2009 έως 31.12.2009 και 01.01.2008 έως 31.12.2008, αντίστοιχα.

Κόστος παροχής υπηρεσιών
Περιγραφή κόστους
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
Σύνολο

31.12.2009
1.840.183,01
895.648,18
309.214,67
629.505,71
91.484,55
12.833,61
3.778.869,73

31.12.2008
1.952.153,57
934.691,47
309.907,89
707.799,74
89.103,35
53.817,99
4.047.474,01

31.12.2009
485.039,15
274.756,79
94.767,97
9.146,44
95.766,11
45.742,28
3.042,87
1.008.261,61

31.12.2008
481.200,56
336.855,68
93.315,02
10.083,35
117.323,86
44.551,68
2.765,99
1.086.096,14

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Περιγραφή κόστους
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
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Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Περιγραφή κόστους
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
Σύνολο

31.12.2009
485.039,15
243.770,71
117.633,76
105.180,10
15.247,42
3.042,87
969.914,01

31.12.2008
481.200,56
233.061,03
120.012,42
135.698,74
14.850,56
2.765,99
987.589,30

5.23 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως
Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως έχουν ως εξής:

Επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις
Έσοδα απο ενοίκια
Χρησιµοποιούµενες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων
εκµετάλλευσης - καταβληθείσες αποζηµιώσεις
Έσοδα απο αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγούµενων
χρήσεων
Συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

31.12.2009
2.494,00
2.419,96

31.12.2008
1.700,00
2.442,69

11.804,55

6.638,33

0,00
3.615,32
5.095,79
25.429,62

10.185,55
34.160,85
32.770,86
87.898,28

31.12.2009

31.12.2008

36.719,78
1.575,48
64.289,03
102.584,29

19.747,95
10.625,54
35.753,66
66.127,15

5.24 Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως
Τα λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως έχουν ως εξής:

Ζηµίες απο καταστροφή ενσώµατων περιουσιακών
στοιχείων και απο εκποιήσεις παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο
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5.25 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών εσόδων:

Έσοδα από πιστωτικούς τόκους
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα*
Σύνολο

31.12.2009
326.441,56
229.749,45
556.191,01

31.12.2008
509.913,33
68.082,96
577.996,29

* Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα αφορούν κυρίως έσοδα απο τη διάθεση πλεονασµάτων του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου
Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (ύψους ποσού € 208.717,89) καθώς και έσοδα από την επένδυση του Επικουρικού
Κεφαλαίου.

5.26 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων:

Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων &
προµήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο

31.12.2009

31.12.2008

26.194,14
6.145,28
32.339,42

52.412,06
4.605,69
57.017,75

5.27 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας
µε τον συνολικό αριθµό των κοινών µετοχών.
Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής:

Κέρδη µετά απο φόρους
Αριθµός µετοχών
Κέρδη ανά µετοχή

31.12.2009
92.817,68
2.636.860
0,0352

31.12.2008
149.065,05
2.636.860
0,0565
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5.28 Κίνδυνος Επιτοκίου
Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο επιτοκίου. Στους πίνακες
παρουσιάζονται τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού της Eταιρείας σε λογιστικές αξίες, κατηγοριοποιηµένα
µε βάση την προγενέστερη ηµεροµηνία µεταξύ της συµβατικής ηµεροµηνίας ανατίµησης και ηµεροµηνίας
κτήσεως.
31.12.2009
Έως 3
µήνες
€

3-12
µήνες
€

1-5
έτη
€

Πάνω
απο
5 έτη
€

Άτοκα
€

Σύνολο
€

0,00

0,00

0,00

0,00

3.266.378,61

3.266.378,61

0,00

0,00

0,00

0,00

563.238,77

563.238,77

0,00

0,00

0,00

589.209,08

943.061,92

1.532.271,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

34.568,86
623.777,94

0,00
4.772.679,30

34.568,86
5.396.457,24

3.116.279,02
7.900.000,00
181.089,66

1.478.775,68
0,00
0,00

281.235,17
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.007.434,95
1.130.758,65
0,00

5.883.724,82
9.030.758,65
181.089,66

1.439.548,63
12.636.917,31

0,00
1.478.775,68

0,00
281.235,17

0,00
0,00

0,00
2.138.193,60

1.439.548,63
16.535.121,76

12.636.917,31

1.478.775,68

281.235,17

623.777,94

6.910.872,90

21.931.579,00

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

0,00

0,00

0,00

80.884,49

0,00

80.884,49

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις ανέλεγκτων χρήσεων
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου
εξοπλισµού

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

134.154,80
150.000,00

134.154,80
150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.450,68

124.450,68

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

0,00

0,00

0,00

80.884,49

408.605,48

489.489,97

7.900.000,00

0,00

0,00

0,00

659.612,13

8.559.612,13

0,00
0,00
900.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

700.193,06
1.421.272,37
0,00
0,00

700.193,06
1.421.272,37
900.000,00
0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

8.800.000,00

0,00

0,00

0,00

2.781.077,56

11.581.077,56

Σύνολο υποχρεώσεων

8.800.000,00

0,00

0,00

80.884,49

3.189.683,04

12.070.567,53

Συνολικό άνοιγµα επιτοκιακού κινδύνου
εντός ισολογισµού

3.836.917,31

1.478.775,68

281.235,17

542.893,45

3.721.189,86

9.861.011,47

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
(ιδιοχρησιµοποιούµενα)
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις απο πελάτες – χρηµατιστήριο
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες & χρηµατιστήριο
Ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
∆άνεια βραχυπρόθεσµα
Φόρος εισοδήµατος χρήσης πληρωτέος
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31.12.2008
Έως 3
µήνες
€

3-12
µήνες
€

1-5
έτη
€

Πάνω
απο
5 έτη
€

Άτοκα
€

Σύνολο
€

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
684.844,78
36.000,00

745.391,14
610.540,39
951.086,62
0,00

745.391,14
610.540,39
1.635.931,40
36.000,00

0,00

0,00

0,00

720.844,78

2.307.018,15

3.027.862,93

Απαιτήσεις απο πελάτες – χρηµατιστήριο
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών

2.126.038,11
8.923.280,00
3.463.538,50
1.423.347,00
15.936.203,61

869.728,27
0,00
0,00
0,00
869.728,27

327.284,89
0,00
0,00
0,00
327.284,89

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

880.630,81
1.678.675,76
0,00
0,00
2.559.306,57

4.203.682,08
10.601.955,76
3.463.538,50
1.423.347,00
19.692.523,34

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

15.936.203,61

869.728,27

327.284,89

720.844,78

4.866.324,72

22.720.386,27

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

0,00

0,00

0,00

77.474,71

0,00

77.474,71

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις ανέλεγκτων χρήσεων
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου
εξοπλισµού

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

102.697,76
100.000,00

102.697,76
100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129.375,73

129.375,73

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

0,00

0,00

0,00

77.474,71

332.073,49

409.548,20

8.923.280,00

0,00

0,00

0,00

364.666,96

9.287.946,96

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.897.662,68
1.335.288,84
0,00
0,00

1.897.662,68
1.335.288,84
0,00
0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

8.923.280,00

0,00

0,00

0,00

3.597.618,48

12.520.898,48

Σύνολο υποχρεώσεων

8.923.280,00

0,00

0,00

77.474,71

3.929.691,97

12.930.446,68

Συνολικό άνοιγµα επιτοκιακού κινδύνου
εντός ισολογισµού

7.012.923,61

869.728,27

327.284,89

643.370,07

936.632,75

9.789.939,59

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
(ιδιοχρησιµοποιούµενα)
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες & χρηµατιστήριο
Ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
∆άνεια βραχυπρόθεσµα
Φόρος εισοδήµατος χρήσης πληρωτέος
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5.29 Ανάλυση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µε βάση τη λήξη τους
Οι παρακάτω πίνακες αναλύουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας σε κατηγορίες µε βάση την
εναποµείνασα περίοδο µέχρι τη λήξη τους κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού.

31.12.2009
Έως 3
µήνες
€

3-12
µήνες
€

1-5
έτη
€

Πάνω
απο
5 έτη
€

Σύνολο
€

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
(ιδιοχρησιµοποιούµενα)

0,00

0,00

0,00

3.266.378,61

3.266.378,61

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

0,00

0,00

0,00

563.238,77

563.238,77

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

0,00

0,00

40.539,07

1.491.731,93

1.532.271,00

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

0,00

0,00

0,00

34.568,86

34.568,86

0,00

0,00

40.539,07

5.355.918,17

5.396.457,24

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις απο πελάτες – χρηµατιστήριο
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

878.778,11

992.548,67

4.012.398,04

0,00

5.883.724,82

8.799.206,35

172.251,03

59.301,27

0,00

9.030.758,65

181.089,66

0,00

0,00

0,00

181.089,66

1.439.548,63

0,00

0,00

0,00

1.439.548,63

11.298.622,75

1.164.799,70

4.071.699,31

0,00

16.535.121,76

11.298.622,75

1.164.799,70

4.112.238,38

5.355.918,17

21.931.579,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

0,00

0,00

0,00

80.884,49

80.884,49

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

0,00

0,00

134.154,80

0,00

134.154,80

Προβλέψεις ανέλεγκτων χρήσεων

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

0,00

0,00

0,00

124.450,68

124.450,68

0,00

0,00

134.154,80

355.335,17

489.489,97

8.176.735,95

382.876,18

0,00

0,00

8.559.612,13

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες & χρηµατιστήριο
Ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
∆άνεια βραχυπρόθεσµα

700.193,06

0,00

0,00

0,00

700.193,06

1.421.272,37

0,00

0,00

0,00

1.421.272,37

900.000,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

Φόρος εισοδήµατος χρήσης πληρωτέος
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.198.201,38

382.876,18

0,00

0,00

11.581.077,56

Σύνολο υποχρεώσεων

11.198.201,38

382.876,18

134.154,80

355.335,17

12.070.567,53

100.421,37

781.923,52

3.978.083,58

5.000.583,00

9.861.011,47

Συνολικό άνοιγµα επιτοκιακού κινδύνου
εντός ισολογισµού
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31.12.2008

έτη
€

Πάνω
απο
5 έτη
€

Σύνολο
€

0,00

0,00

745.391,14

745.391,14

0,00

0,00

0,00

610.540,39

610.540,39

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

0,00

0,00

48.623,77

1.587.307,63

1.635.931,40

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

0,00

0,00

0,00

36.000,00

36.000,00

0,00

0,00

48.623,77

2.979.239,16

3.027.862,93

Έως 3
µήνες
€

3-12
µήνες
€

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
(ιδιοχρησιµοποιούµενα)

0,00

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

1-5

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις απο πελάτες – χρηµατιστήριο

2.196.764,58

455.001,54

1.551.915,96

0,00

4.203.682,08

10.331.987,85

242.061,05

27.906,86

0,00

10.601.955,76

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

3.463.538,50

0,00

0,00

0,00

3.463.538,50

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών

1.423.347,00

0,00

0,00

0,00

1.423.347,00

17.415.637,93

697.062,59

1.579.822,82

0,00

19.692.523,34

17.415.637,93

697.062,59

1.628.446,59

2.979.239,16

22.720.386,27

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

0,00

0,00

0,00

77.474,71

77.474,71

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

0,00

0,00

102.697,76

0,00

102.697,76

Προβλέψεις ανέλεγκτων χρήσεων

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού

0,00

0,00

0,00

129.375,73

129.375,73

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

0,00

0,00

102.697,76

306.850,44

409.548,20

9.150.011,47

137.935,49

0,00

0,00

9.287.946,96

Λοιπές απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες & χρηµατιστήριο

1.897.662,68

0,00

0,00

0,00

1.897.662,68

Ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών

1.335.288,84

0,00

0,00

0,00

1.335.288,84

∆άνεια βραχυπρόθεσµα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Φόρος εισοδήµατος χρήσης πληρωτέος

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

12.382.962,99

137.935,49

0,00

0,00

12.520.898,48

Σύνολο υποχρεώσεων

12.382.962,99

137.935,49

102.697,76

306.850,44

12.930.446,68

5.032.674,94

559.127,10

1.525.748,83

2.672.388,72

9.789.939,59

Συνολικό άνοιγµα επιτοκιακού κινδύνου εντός
ισολογισµού
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6. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία
6.1 Μερίσµατα
Τα µερίσµατα καταχωρούνται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας κατά την χρήση στην οποία
εγκρίνονται από τους µετόχους της. Για τη χρήση 2009 προτείνεται η µη διανοµή µερίσµατος.

6.2 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007, 2008 καθώς και για την τρέχουσα χρήση 2009.
Για το λόγο αυτό έχει διενεργηθεί συνολική πρόβλεψη ύψους € 150.000,00 (σηµ. 5.19).

6.3 ∆εσµεύσεις
•

∆εσµεύσεις για επένδυση κεφαλαίου

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις για επένδυση κεφαλαίου που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεστεί κατά την
31.12.2009.

•

∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων της Eταιρείας

Η Εταιρεία µισθώνει κτίρια για να στεγάσει τις υπηρεσίες της στα υποκαταστηµατά της. Από την αποδέσµευση
των γραφείων που στεγάζεται το κεντρικό αναµένεται να υπάρχει επίπτωση στα αποτελέσµατα της επόµενης
περιόδου ύψους € 44.000,00 περίπου.

6.4 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας για την
περίοδο 01.01. - 31.12.2009 ανήλθαν στο ποσό € 486.874,34.

6.5 Επίδικες υποθέσεις
Για τις επίδικες υποθέσεις κατά της Εταιρείας δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη διότι η ∆ιοίκηση, στηριζόµενη και
στις γνωµατεύσεις της Νοµικής Συµβούλου της, εκτιµά ότι δεν θα ανακύψουν ιδιαίτερα ποσά κατά της Εταιρίας
από τις σε εξέλιξη επίδικες υποθέσεις .

6.6 Εγγυητικές επιστολές
Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες από εγγυητικές επιστολές ποσού € 1.901.812,86,
στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις
ενδεχόµενες αυτές υποχρεώσεις.

6.7 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων

51

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )
γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα (∆ΛΠ).

6.8 Ασυνήθεις συναλλαγές
∆εν συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταµειακών
ροών τα οποία να είναι ασυνήθη λόγω της φύσης, του µεγέθους ή της περίπτωσής τους.

6.9 Αναταξινοµήσεις κονδυλίων σε πίνακες προηγούµενης συγκρίσιµης περιόδου
Ορισµένα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008)
αναταξινοµήθηκαν προκειµένου να καταστούν συγκρίσιµα µε τον τρόπο παρουσίασης των αντίστοιχων
κονδυλίων στις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης 01.01. – 31.12.2009. Συγκεκριµένα, τα
επιµέρους κονδύλια των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στους πίνακες 1, 2 αναταξινοµήθηκαν ως εξής:

1. Κίνδυνος Επιτοκίου
31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Απαιτήσεις απο πελάτες –
χρηµατιστήριο
(Σηµ. 5.28, Οικ. Κατ/σεις 31.12.2009)
Απαιτήσεις απο πελάτες –
χρηµατιστήριο
(Σηµ. 6.28, Οικ. Κατ/σεις 31.12.2008)

Έως 3
µήνες
€

3 - 12
µήνες
€

1-5
Έτη
€

Πάνω
από
5 έτη
€

Άτοκα
€

Σύνολο
€

2.126.038,11

869.728,27

327.284,89

0,00

880.630,81

4.203.682,08

354.902,80

869.728,27

0,00

0,00

2.979.051,01

4.203.682,08

2. Ανάλυση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µε βάση τη λήξη τους
31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
(Σηµ. 5.29, Οικ. Κατ/σεις 31.12.2009)
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
(Σηµ. 6.29, Οικ. Κατ/σεις 31.12.2008)
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Απαιτήσεις απο πελάτες – χρηµατιστήριο
(Σηµ. 5.29, Οικ. Κατ/σεις 31.12.2009)
Απαιτήσεις απο πελάτες – χρηµατιστήριο
(Σηµ. 6.29, Οικ. Κατ/σεις 31.12.2008)
Λοιπές απαιτήσεις
(Σηµ. 5.29, Οικ. Κατ/σεις 31.12.2009)
Λοιπές απαιτήσεις
(Σηµ. 6.29, Οικ. Κατ/σεις 31.12.2008)

Έως 3
µήνες
€

3 - 12
µήνες
€

1-5
έτη
€

Πάνω
από
5 έτη
€

Σύνολο
€

0,00

0,00

0,00

36.000,00

36.000,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

36.000,00

2.196.764,58

455.001,54

1.551.915,96

0,00

4.203.682,08

2.196.764,58

2.006.917,50

0,00

0,00

4.203.682,08

10.331.987,85

242.061,05

27.906,86

0,00

10.601.955,76

8.923.280,00

1.652.563,41

26.112,35

0,00

10.601.955,76
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Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
(Σηµ. 5.29, Οικ. Κατ/σεις 31.12.2009)
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
(Σηµ. 6.29, Οικ. Κατ/σεις 31.12.2008)

9.150.011,47

137.935,49

0,00

0,00

9.287.946,96

9.122.379,99

165.566,97

0,00

0,00

9.287.946,96

Οι αναταξινοµήσεις αυτές δεν είχαν καµία επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008.
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EΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Ανώνυµης Εταιρείας
«∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ»
Ε∆ΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΑΡ.Μ.Α.Ε: 45978/06/Β/00/42
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009
(1/1/2009 - 31/12/2009)
Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση µαζί µε την παρούσα έκθεση τις οικονοµικές
καταστάσεις της χρήσης 2009 και τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτών.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 ως εκάστοτε
ισχύουν «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» παράγραφοι 1 & 4 του άρθρου 135 και παρουσιάζουν τα
οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας µας για την περίοδο 01/01/2009-31/12/2009 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρέχουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού, της διάρθρωσης του οικονοµικού αποτελέσµατος και της πραγµατικής
οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας στο τέλος της 9ης διαχειριστικής χρήσης στην οποία
αναφέρονται.
Έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα πρότυπα που ισχύουν την 31/12/2009 .
1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας
Το έτος 2009, απετέλεσε αρνητικό ορόσηµο για την Ελληνική Οικονοµία, καθώς η αλλαγή της
κυβέρνησης τον Οκτώβριο, αποκάλυψε νέα στοιχεία για το ετήσιο έλλειµµα της Ελλάδας,
τοποθετώντας αυτό στο 12,7% (έναντι αρχικής πρόβλεψης για 3,7%) και θέτοντας την Ελληνική
Οικονοµία σε κατάσταση επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο συνδυασµός υψηλού χρέους και δηµοσιονοµικού ελλείµµατος δυσχεραίνει την πιστοληπτική
ικανότητα της χώρας και ανεβάζει τα επιτόκια µε τα οποία αυτή δανείζεται.
Η ανάπτυξη παρουσίασε πτώση 2,6% (ύφεση).
Η πορεία των τιµών των µετοχών παρουσίασε ιδιαίτερα έντονες διακυµάνσεις και ο Γενικός ∆είκτης
έκλεισε µε άνοδο 23% στις 2,196 µονάδες αφού όµως πρώτα κατέγραψε πτώση 18% (κλείσιµο τέλους
2008 στις 1,786 µονάδες και κλείσιµο 9 / 3 / 2009 στις 1,469 µονάδες).
Ο τζίρος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών έπεσε κατά 35% από τα 78.174,41 εκατοµµύρια το 2008,
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στα 50.866,82 εκατοµµύρια το 2009.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι να επηρεαστεί και ο τζίρος της Εταιρείας µας.

2. Οικονοµική θέση της Εταιρείας
Η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2009 κρίνεται σχετικά ικανοποιητική.
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2009 ανέρχεται σε ποσό 9.861.011,47 Ευρώ έναντι
Ευρώ 9.789.939,59 της προηγούµενης χρήσεως.
Ο κύκλος εργασιών κατά την 31/12/2009 ανέρχεται σε ποσό 5.502.641,36 Ευρώ έναντι 5.867.058,93
Ευρώ της προηγούµενης χρήσεως και τα κέρδη µετά από φόρους ανέρχονται σε ποσό 92.817,68 Ευρώ
έναντι 149.065,05 Ευρώ της προηγούµενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2009 και 2008 έχουν ως εξής:

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης
31/12/2009

31/12/2008

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Σύνολο ενεργητικού

16.535.121,76
21.931.579,00

75,39%

19.692.523,34
22.720.386,27

86,67%

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία (εκτός απο τα άυλα)
Σύνολο ενεργητικού

4.833.218,47
21.931.579,00

22,04%

2.417.322,54
22.720.386,27

10,64%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό
και πάγιο ενεργητικό.
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων

9.861.011,47
12.070.567,53

81,69%

9.789.939,59
12.930.446,68

75,71%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

12.070.567,53
21.931.579,00

55,04%

12.930.446,68
22.720.386,27

56,91%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο παθητικού

9.861.011,47
21.931.579,00

44,96%

9.789.939,59
22.720.386,27

43,09%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας.
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία (εκτός απο τα άυλα)

9.861.011,47 204,03%

9.789.939,59 404,99%

4.833.218,47

2.417.322,54
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Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρείας
από τα Ίδια Κεφάλαια.
Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

16.535.121,76 142,78%
11.581.077,56

19.692.523,34 157,28%
12.520.898,48

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Κεφάλαιο κινήσεως
Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία

4.954.044,20

29,96%

16.535.121,76

7.171.624,86

36,42%

19.692.523,34

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού
το οποίο χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και
Μακροπρόθεσµων υποχρεώσεων).
Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
Κέρδη προ φόρων
Πωλήσεις υπηρεσιών

31/12/2009
192.292,93
5.502.641,36

3,49%

31/12/2008
288.649,15
5.867.058,93

4,92%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της Εταιρείας.
Κέρδη προ φόρων
Σύνολο εσόδων

192.292,93
6.084.261,99

3,16%

288.649,15
6.532.953,50

4,42%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρείας σε σύγκριση µε τα
συνολικά της έσοδα.
Κέρδη προ φόρων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

192.292,93
9.861.011,47

1,95%

288.649,15
9.789.939,59

2,95%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.
Μικτό κέρδος
Πωλήσεις υπηρεσιών

1.723.771,63
5.502.641,36

31,33%

1.819.584,92
5.867.058,93

31,01%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των
πωλήσεων υπηρεσιών της Εταιρείας.
3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι, προοπτικές 2010
Το 2010 είναι µια πολύ κρίσιµη χρονιά, καθώς διακυβεύεται η ίδια η χρεοκοπία της Ελλάδος και η
επιστροφή της δραχµής. Από την άλλη, εφόσον η Ελλάδα µε την εγγύηση των Ευρωπαίων εταίρων της
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ξεπεράσει την κρίση και εξυγιάνει την οικονοµία της, πιθανόν να βιώσουµε µια αύξηση των ξένων
επενδύσεων και να ζήσουµε σε µια Ελλάδα που για πρώτη φορά µετά τη µεταπολίτευση θα είναι
ανταγωνιστική.
Η Ελλάδα έχει γίνει πρώτη αρνητική είδηση σε όλα τα ειδησεογραφικά πρακτορεία.
Τα spreads του Ελληνικού οµολόγου σε σχέση µε το γερµανικό έχουν γράψει υψηλό πάνω από τις 400
µονάδες.
Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας έχει πέσει κάτω από την κατηγορία Α από
δύο στους τρεις διεθνείς οίκους αξιολόγησης, µε αποτέλεσµα να απειλείται η αποδοχή τους σαν
εγγύηση από την Ε.Κ.Τ.
Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ένα Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης το οποίο αναθεώρησε
ήδη µια φορά προς το αυστηρότερο και απειλείται η δεύτερη αναθεώρησή του.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι πιέζουν για αυστηρότερα µέτρα, πριν δεσµευτούν να στηρίξουν ουσιαστικά την
Ελλάδα, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει εναλλακτικές συµµαχίες.
Μέχρι το τέλος Απριλίου που η Ελλάδα θα αναγκαστεί να αναχρηµατοδοτήσει ένα µέρος του χρέους
της, η κατάσταση θα έχει ξεκαθαρίσει.
Η Εταιρεία µας υιοθετώντας την αισιόδοξη πλευρά, αλλά και αντιλαµβανόµενη την κρισιµότητα της
κατάστασης, συνεχίζει να αναπτύσσεται µεσω νέων συνεργασιών, εξετάζει συγχωνεύσεις που θα
βοηθήσουν τη διεύρυνση της επιρροής της και προσπαθεί να αναπτύξει προσοδοφόρες υπηρεσίες εκτός
των παραδοσιακών χρηµατιστηριακών συναλλαγών.
Πιστεύουµε ότι τα αποτελέσµατα της εταιρείας µας για το 2010 θα κυµανθούν στα ίδια επίπεδα µε το
2009.
4. ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα
Το διαθέσιµο συνάλλαγµα της Εταιρείας µας ανέρχεται κατά την 31/12/2009 στο ποσό των $
423.802,72.

5. Πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει η Εταιρεία κατά την 31/12/2009 αφορούν συµµετοχές στις
εταιρείες α) «ΜΕΛΛΟΝ Α.Ε.Ε.∆.» (ποσοστό συµµετοχής 19,89%) σε αξία κτήσεως € 36.000,00 και β)
«CONTRACT Α.Ε.Ε.∆.» (ποσοστό συµµετοχής 5%) σε αξία κτήσεως € 20.314,66 και γ) 5 τίτλους της
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ Συνεταιριστικής Τράπεζας συνολικής αξίας κτήσης 571,00 € και αποτίµησης 710,00 €.

6. Ακίνητα της Εταιρείας
Η Εταιρεία απο την 25/01/2010 χρησιµοποιεί ως έδρα ιδιόκτητο ακίνητο επί της οδού Οµήρου 8,
Αθήνα.
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7. Υποκαταστήµατα Εταιρείας
Η Εταιρεία έχει επτά (7) υποκαταστήµατα στην Ελλάδα.

8. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 που καλύπτουν περίοδο 1η
Ιανουαρίου 2009 έως 31η ∆εκεµβρίου 2009, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους,
όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
σε εύλογες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), καθώς και των διερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB H IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία
αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005».
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης
κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για
την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα.

•

Βασικές λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις
οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία είναι αυτές που αναφέρονται αναλυτικά στις σηµειώσεις της
Εταιρείας που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2009 και είναι αναρτηµένες στο site
της Εταιρείας.

•

Νέα πρότυπα και διερµηνείες

Τα νέα πρότυπα και διερµηνείες αναλυτικά αναφέρονται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των
οικονοµικών καταστάσεων.

9. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής, εκτός απο τη µεταφορά της έδρας σε ιδιόκτητα
γραφεία,

δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την

οικονοµική θέση και την πορεία της Εταιρείας.
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Κύριοι Μέτοχοι,
µετά από τα παραπάνω σας καλούµε να εγκρίνετε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τις
αναφερόµενες αναλυτικές σηµειώσεις της χρήσης 2009.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ &
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΟΥΛΑΡΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Βεβαιώνεται οτι η παρούσα έκθεση διαχείρισης που αποτελείται από 6 (έξι) σελίδες είναι αυτή που
αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου µας η οποία χορηγήθηκε στις 26/02/2010.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2010
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΛΑΖΑΡΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13721
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε
.
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 3
112 57 ΑΘΗΝΑ
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 125)
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