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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 2010, 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 2010, 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 28 Φεβρουαρίου 2011
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 2010
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

1.Οικονοµικές Καταστάσεις
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
(ιδιοχρησιµοποιούµενα)
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες – χρηµατιστήριο
Λοιπές απαιτήσεις
Χρεόγραφα
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών

31.12.2010

31.12.2009

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

3.282.133,48
496.661,32
1.070.896,13
1.389.274,92
22.711,51
6.261.677,36

3.266.378,61
563.238,77
1.532.271,00
0,00
34.568,86
5.396.457,24

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

4.434.153,92
5.551.945,31
46.729,78
117.948,55
1.041.207,71
11.191.985,27
17.453.662,63

5.883.724,82
9.030.758,65
0,00
181.089,66
1.439.548,63
16.535.121,76
21.931.579,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οµολογιακό δάνειο
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις µακροπρόθεσµες
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού

5.11
5.12
5.13

6.094.698,86
63.111,00
909.449,33
7.067.259,19

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

5.11
5.14
5.15
5.21
5.16

1.468.170,85
99.499,51
159.647,93
106.000,00
148.424,98
1.981.743,27

0,00
80.884,49
134.154,80
150.000,00
124.450,68
489.489,97

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

5.17
5.18
5.19
5.20
5.22

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.775.411,21
1.075.087,75
1.014.161,21
1.540.000,00
0,00
8.404.660,17
10.386.403,44

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

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

17.453.662,63

21.931.579,00

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆/νων
Σύµβουλος

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011
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 – 50 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 2010
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Σηµ.

01.01 - 31.12.2010

01.01 - 31.12.2009

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
(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
(Ζηµίες) / Κέρδη µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζηµίες) /
έσοδα χρήσης µετά απο φόρους
(Ζηµίες) / κέρδη µετά από φόρους ανά
µετοχή - βασικά

5.23
5.24
5.24
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.22

3.606.641,40
(3.186.239,59)
420.401,81
(899.427,25)
(753.307,28)
32.982,86
(175.494,09)
351.963,99
(89.595,51)
(1.112.475,47)
(25.666,34)
(1.138.141,81)
0,00
(1.138.141,81)

5.29

(0,5472)

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

0,0352

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 έχουν εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση στις 25 Φεβρουαρίου
2011.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011
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 – 50 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων)
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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο την 01.01.2009
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων
01.01.2009 - 31.12.2009
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά απο φόρους
Μεταφορά σε τακτικό
αποθεµατικό
∆ιαφορά αποτίµησης τίτλων
διαθέσιµων προς πώληση
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων
την 31.12.2009
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων
την 01.01.2010
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων
01.01.2010 - 31.12.2010
Συγκεντρωτικές συνολικές
(ζηµίες) µετά απο φόρους
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
(αγορά ιδίων µετοχών)
∆ιαφορά αποτίµησης τίτλων
διαθέσιµων προς πώληση
Λοιπές προσαρµογές
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων
την 31.12.2010

Τακτικό
αποθεµατικό

∆ιαφορά
αποτίµησης
τίτλων
διαθέσιµων
προς πώληση

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο

7.725.999,80

108.512,72

0,00

1.955.427,07

9.789.939,59

0,00

0,00

0,00

92.817,68

92.817,68

0,00

514,61

0,00

(514,61)

0,00

0,00

0,00

(21.745,80)

0,00

(21.745,80)

7.725.999,80

109.027,33

(21.745,80)

2.047.730,14

9.861.011,47

7.725.999,80

109.027,33

(21.745,80)

2.047.730,14

9.861.011,47

0,00

0,00

0,00

(1.138.141,81)

(1.138.141,81)

(1.631.300,94)

0,00

0,00

0,00

(1.631.300,94)

0,00

0,00

(24.170,53)

0,00

(24.170,53)

0,00

0,00

0,00

(139,00)

(139,00)

6.094.698,86

109.027,33

(45.916,33)

909.449,33

7.067.259,19

(Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 - 50 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων)
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Σηµ.

01.01-31.12.2010

01.01-31.12.2009

Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών και χρεογράφων
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Αποτελέσµατα απο πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Έσοδα απο µη χρησιµοποιούµενες προβλέψεις
Έσοδα απο εφάπαξ εξόφληση φόρων
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)

(1.112.475,47)

192.292,93

5.24
5.26
5.6
5.26
5.14
5.25

240.474,11
100.000,00
39.080,55
1.362,06
18.615,02
(1.919,00)

152.474,25
0,00
0,00
0,00
3.409,78
0,00

5.27

(340.849,56)

(556.191,01)

5.26
5.25
5.27
5.28

8.170,14
(11.069,62)
(11.114,43)
89.595,51

36.719,78
0,00
0,00
32.339,42

4.897.049,48
(3.816.417,39)
460.888,64

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

(89.595,51)
(127.815,95)
343.978,58

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

(216.376,02)

(2.679.636,55)

50,54

1.331,62

5.28

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις απο πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Απόκτηση επενδύσεων σε συγγενείς και διαθέσιµων προς πώληση
Απόκτηση χρεογράφων και οµολογιών
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων
Εισπράξεις απο επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού
Μερική εξόφληση αγοράς ιδίων µετοχών
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

5.1,
5.2

5.4,
5.5
5.8
5.27

5.20
5.16
5.11

(1.401.588,10)
(47.744,61)
340.849,56
(1.324.808,63)

(20.314,66)
0,00
556.191,01
(2.142.428,58)

640.000,00
42.478,11
(163.130,09)

900.000,00
10.500,00
0,00

519.348,02

910.500,00

(461.482,03)
1.620.638,29
1.159.156,26

(3.266.247,21)
4.886.885,50
1.620.638,29

(Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 - 50 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.
Η «∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Αρ.3/553/15.6.2010 µπορεί να παρέχει τις ακόλουθες δραστηριότητες επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων:
(α) Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες :
•

Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών.

•

Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών.

•

∆ιαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό.

•

∆ιαχείριση χαρτοφυλακίων.

•

Παροχή επενδυτικών συµβουλών.

•

Αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων ή τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέσµευση
ανάληψης.

•

Τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης.

(β) Παρεπόµενες υπηρεσίες
1. Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών ,
περιλαµβανόµενης της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η
διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών.
2. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα
χρηµατοπιστωτικά µέσα ,στα οποία µεσολαβεί η ΕΠΕΥ ,η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.
3. Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους ,την κλαδική
στρατηγική και συναφή θέµατα , καθώς και παροχή συµβουλών και υπηρεσιών σχετικά µε
συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
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4. Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγµατος, εφόσον συνδέονται µε την παροχή των επενδυτικών
συµβουλών.
5. Έρευνα στον τοµέα επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες µορφές γενικών
συστάσεων που σχετίζονται µε συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα.
6. Παροχή υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την αναδοχή.
7. Παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων 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.
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Πρόεδρος του ∆Σ & ∆ιευθύνων
Αλέξανδρος B.Πουλαρίκας
Σύµβουλος
Παναγιώτης Β. Χλειµπάτσος
Αντιπρόεδρος του ∆Σ
Βασίλειος ∆. Χλυµπάτσος
Μέλος του ∆Σ
Άννα Α. Πουλαρίκα
Μέλος του ∆Σ
∆ηµήτριος Α. Βουδούρης
Μέλος του ∆Σ
Άγγελος Χ. Καραχάλιος
Μέλος του ∆Σ
Χρήστος Ν. Ρέτσας
Μέλος του ∆Σ
Βαγγέλης Μ. Αγαπητός
Μέλος του ∆Σ
Rudolph Dudlert
Μέλος του ∆Σ
Κωνσταντίνος Β. Φέγγος
Μέλος του ∆Σ
Κατερίνα Γ. Κωνσταντίνου
Μέλος του ∆Σ
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 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Το δίκτυο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) 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 Αρµός Επενδυτική Α.Ε., Dynamic Finance Α.Ε.και η BSI AG.
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.
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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.

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
Η Εταιρεία εφάρµοσε κατά την περίοδο αναφοράς όπου είχαν εφαρµογή νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα ή
διερµηνείες όπως αυτά/ές έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εκδοθεί από την IASB. Η
παράθεση των εν λόγω νέων ή τροποποιηµένων προτύπων ή διερµηνειών γίνεται βάσει των εκδοθέντων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικών κανονισµών.
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Α. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2010

∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΚ) αριθ. 494/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 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 έγκριση των τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 27 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής
αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, ∆ΠΧΑ 4, ∆ΠΧΑ 5, ∆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 εφαρµόζει όλες τις αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις αποκτήσεις που πραγµατοποιούνται από
την 1η Ιανουαρίου 2010.

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΚ) αριθ. 495/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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) Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιµετρά τυχόν µη
ελέγχουσα συµµετοχή στον αποκτώµενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της µη
ελέγχουσας συµµετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου.
β) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και
γ) 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.
Το πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία .

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) « Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31
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∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Νοεµβρίου 2009, L 311/6
- 26.11.2009]
Οι τροποποιήσεις του προτύπου αποσκοπούν στο να καταστήσουν ευχερέστερη τη χρήση του και την τροποποίησή
του µελλοντικά. Επιπλέον, διαγράφονται από το πρότυπο µερικές παρωχηµένες µεταβατικές καθοδηγήσεις και
περιλαµβάνονται µερικές ήσσονος σηµασίας αναδιατυπώσεις. Οι ουσιαστικές

απαιτήσεις παραµένουν

αµετάβλητες.

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31
∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 244/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαρτίου 2010, L 77/42 24.3.2010]
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 2 διευκρινίζει τη λογιστική µεταχείριση των συναλλαγών που βασίζονται στην αξία των
µετοχών, στις οποίες ο πάροχος αγαθών ή υπηρεσιών πληρώνεται τοις µετρητοίς και η υποχρέωση αναλαµβάνεται
από άλλη οντότητα του οµίλου (συναλλαγές οµίλων οι οποίες αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά).
Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας .
Επιπρόσθετα µε τον ανωτέρω κανονισµό η ∆ιερµηνεία 8 και η ∆ιερµηνεία 11 της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) , που αναφέρονται στο ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που
Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών», απαλείφονται.

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 30
Ιουνίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 839/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Σεπτεµβρίου του 2009, L 244/6
- 16.9.2009]
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης.
Το πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία .

Ε∆∆ΠΧΑ 12 «∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 30
Μαρτίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 254 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου του 2009, L 80/5 26.3.2009]
Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες (διακανονισµούς) παραχώρησης δηµόσιων
υπηρεσιών.
Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 1, η IFRIC 4 και η διερµηνεία 29 της µόνιµης
επιτροπής διερµηνειών (ΜΕ∆-SIC) τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα Β της IFRIC 12 όπως αναφέρεται
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στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού
Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία .

Ε∆∆ΠΧΑ 15 «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31
∆εκεµβρίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου του 2009, L 191/5
- 23.7.2009]
Η διερµηνεία διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά µε το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται στους λογαριασµούς τα
έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν µια σύµβαση κατασκευής εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
του ∆.Λ.Π. 11 Συµβάσεις Κατασκευής ή του ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα.
Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία .

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 30
Ιουνίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 460 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου του 2009, L 139/6 5.6.2009]
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που
προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί τους όρους για λογιστική
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 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31
Οκτωβρίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1142 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεµβρίου του 2009, L
312/8 - 27.11.2009]
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµφίδροµων (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.
Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 5 και το διεθνές λογιστικό πρότυπο (ΙΑS) 10
τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού
Η διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας .
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Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31
Οκτωβρίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164 /2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεµβρίου του 2009, L
314/15 - 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.
Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς (IFRS) 1 τροποποιείται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του
παρόντος κανονισµού .
Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία .
Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερµηνείες

που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων

βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που
αρχίζει µετά την

31η ∆εκεµβρίου 2009 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 243/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης

Μαρτίου 2010, L 77/33 - 24.3.2010]
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που εκδόθηκαν τον Απρίλιο
του 2009. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας .

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι
συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.

∆ΠΧΑ 5 «Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες»
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες.

∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα περιουσιακά
στοιχεία του τοµέα.
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση συµµετοχικών
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τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών»
Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο στην
κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.

∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως
χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.

∆ΛΠ 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για τον επιµερισµό και την επιµέτρηση (για σκοπούς αποµείωσης) της
υπεραξίας που προκύπτει σε συνένωση επιχειρήσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι η υπεραξία που προκύπτει θα επιµερίζεται
από την ηµεροµηνία της απόκτησης σε κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών ή οµάδες µονάδων δηµιουργίας
ταµιακών ροών του αποκτώντος που αναµένεται να ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης.

∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας αποκτηθέντος σε
συνένωση επιχειρήσεων άυλου περιουσιακού στοιχείου.

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»
Οι τροποποιήσεις αφορούν:
(α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή δανείων ως παράγωγα
στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο,
(β) το πεδίο απαλλαγής για τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων, και
(γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών ροών µιας προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει
να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη
προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων»
Η τροποποίηση καθορίζει περιπτώσεις περιορισµού των δυνατοτήτων εφαρµογής της παρούσας διερµηνείας σε
παράγωγα ενσωµατωµένα σε συµβόλαια.

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για την δυνατότητα κατοχής και καθορισµού ενός παράγωγου ή µη
παράγωγου µέσου ως µέσου

αντιστάθµισης σε µια αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση

εξωτερικού. Το/α µέσο/α αντιστάθµισης µπορεί να κατέχεται/ονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα ή
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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )
οντότητες εντός του οµίλου, αρκεί να πληρούνται τα κριτήρια καθορισµού, τεκµηρίωσης και αποτελεσµατικότητας
του ∆.Λ.Π. 39 .

∆ΠΧΑ1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς »
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31
∆εκεµβρίου 2009. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 550/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 2010, L 157/3 24.6.2010]
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οντότητες µε δραστηριότητες στους κλάδους του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου οι οποίες µεταβαίνουν σε ∆ΠΧΑ επιτρέπεται να χρησιµοποιούν λογιστικές αξίες για τα
περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν καθοριστεί βάσει των προγενέστερων λογιστικών
τους κανόνων. Οι οντότητες που αποφασίζουν να χρησιµοποιήσουν την εξαίρεση αυτή πρέπει να υποχρεούνται να
επιµετρούν τις υποχρεώσεις θέσης εκτός λειτουργίας, αποκατάστασης και παρεµφερείς υποχρεώσεις σχετικά µε
περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες
Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» και να αναγνωρίζουν απευθείας στα αδιανέµητα κέρδη
οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ του ποσού αυτού και της λογιστικής αξίας των εν λόγω υποχρεώσεων κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ που έχει προσδιοριστεί µε βάση τις προηγούµενες ΓΠΛΑ της οντότητας. Η
τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 αφορά επίσης επανεκτίµηση της διαπίστωσης της µίσθωσης.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία .

Β. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» &
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 30
Ιουνίου 2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου 2010, L 166/6 1.7.2010]
Η τροποποίηση παρέχει την δυνατότητα (για τις οντότητες που εφαρµόζουν ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά) απαλλαγής
από την επαναδιατύπωση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων βάσει του ∆ΠΧΑ 7 όσον αφορά τις επιµετρήσεις της
εύλογης αξίας και τον κίνδυνο ρευστότητας σε περίπτωση που οι εν λόγω συγκριτικές περίοδοι λήγουν πριν από
την 31η ∆εκεµβρίου 2009. Σκοπός της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 1 είναι η πρόβλεψη προαιρετικής απαλλαγής για
τις εν λόγω οντότητες.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία .

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 (Τροποποίηση ) «∆ΛΠ 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών,
οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31
∆εκεµβρίου 2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/10 -
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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )
20.7.2010]
Η τροποποίηση αφορά στην

εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της Ε∆∆ΧΠΑ 14 σε περιπτώσεις όπου µια

οντότητα υποκείµενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης πραγµατοποιεί πρόωρη πληρωµή εισφορών, όταν
κάτω από ορισµένες περιστάσεις η οντότητα που πραγµατοποιεί την προπληρωµή υποχρεούται να αναγνωρίσει
έξοδο. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών υπόκειται σε απαίτηση ελάχιστης
χρηµατοδότησης, η τροποποίηση στην Ε∆∆ΠΧΑ 14 προβλέπει τον χειρισµό της εν λόγω προπληρωµής, όπως και
κάθε άλλης προπληρωµής, ως περιουσιακού στοιχείου.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία .

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31
∆εκεµβρίου 2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/1 20.7.2010]
Η τροποποίηση αυτή επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη
δηµοσίου (government - related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα,
καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των
συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του
συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων
ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις.
Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς « (IFRS) 8 Λειτουργικοί τοµείς» τροποποιείται σύµφωνα µε το
προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Η εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµεροµηνία που τίθενται σε εφαρµογή.

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 19 «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 30
Ιουνίου 2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2010, L 193/1 24.7.2010]
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τον τρόπο µε τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να λογιστικοποιεί τους
συµµετοχικούς τίτλους που εκδίδει για τον πλήρη ή µερικό διακανονισµό χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης µετά
από επαναδιαπραγµάτευση των όρων της υποχρέωσης.
Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς «(IFRS) 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» τροποποιείται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Η Εταιρεία δεν αναµένει οτι αυτή η διερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις.
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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31
Ιανουαρίου

2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1293/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης ∆εκεµβρίου 2009, L

347/24.12.2009]
Η τροποποίηση 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.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερµηνείες

που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων

βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των
αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που εκδόθηκαν τον Μάιο του 2010 . Εφόσον
δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας , και θα εφαρµοσθούν αµέσως µετά από την έγκριση τους από την Ε.Ε.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του σηµειώµατος αυτού (2 Φεβρουαρίου 2011) δεν
έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Σύµφωνα όµως µε το δηµοσιοποιηµένο χρονοδιάγραµµα της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (E.F.R.A.G.) πρόκειται να
υιοθετηθούν εντός του πρώτου τριµήνου του 2011. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται, το αργότερο, από την
ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά την 30η Ιουνίου 2010 και έχουν ως
ακολούθως:

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν: α) Την δυνατότητα χρησιµοποίησης της εύλογης αξίας (ως τεκµαιρόµενου
κόστους) που είχε χρησιµοποιηθεί µε βάση προηγούµενες λογιστικές αρχές (Γ.Π.Λ.Α) εξαιτίας µιας δηµόσιας
προσφοράς η ιδιωτικοποίησης ακόµη και αν το γεγονός αυτό είχε συµβεί µετά από την ηµεροµηνία µετάβασης στα
∆ΠΧΑ αλλά πριν από τη λήξη της περιόδου των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων β) Την δυνατότητα
χρησιµοποίησης της λογιστικής αξίας (ως τεκµαιρόµενου κόστους) ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
κατά την ηµεροµηνία µετάβασης από επιχειρήσεις

που υπόκεινται σε «ειδικές ρυθµίσεις» ακόµα και στην

περίπτωση που η λογιστική αξία περιλαµβάνει κόστη που δεν αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. γ) ∆εν
απαιτείται η εφαρµογή του ∆ΛΠ 8 όταν αλλάζει µία λογιστική αρχή στην περίοδο που καλύπτεται από τις πρώτες
οικονοµικές καταστάσεις. Στην περίπτωση που η οντότητα έχει δηµοσιεύσει ήδη ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 απαιτούνται γνωστοποιήσεις.
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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
∆ιευκρινίζεται ότι δεν αναπροσαρµόζεται το ενδεχόµενο τίµηµα που λαµβάνεται σε µία συνένωση επιχειρήσεων
πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής του αναθεωρηµένου προτύπου ∆ΠΧΑ 3 (2008) κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής
του. ∆ίδονται οδηγίες για την µεταγενέστερη λογιστικοποίηση του. Επιπλέον δίδονται οδηγίες για την επιµέτρηση
της µη ελέγχουσας συµµετοχής και για την λογιστικοποίηση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των
µετοχών του αποκτώµενου.

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις κυρίως σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των
χρηµατοοικονοµικών µέσων.

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.

∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την
αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»
Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε
σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην
εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια
έκθεση.

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης
των προγραµµάτων πιστότητας πελατών.

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.
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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.
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 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:
- Κτίριο

20

έτη

10

έτη

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

20

έτη

- Λοιπά µεταφορικά µέσα

10

έτη

- Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών

20

έτη

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
ηλεκτρονικών υπολογιστών

και

συγκροτήµατα

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.

3.5 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
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των προγραµµάτων αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του
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.

3.6 Μισθωµένα Πάγια
Στην Εταιρεία δεν υπάρχουν πάγια που έχουν αποκτηθεί µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

3.7 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.

3.8 ∆ανεισµός
Οι υποχρεώσεις λόγω δανεισµού αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται από τα
εισρεόµενα κεφάλαια.
Οι δανειακές υποχρεώσεις κατηγοριοποιούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εκτός αν η Εταιρεία έχει άνευ
όρων δικαίωµα να µεταφέρει την αποπληρωµή της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία
ισολογισµού.

3.9 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.
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(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 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.

3.10 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
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αναγνωρίζεται ως τόκος κατά τη διάρκεια της περιόδου της συµφωνίας επαναγοράς, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο
του πραγµατικού επιτοκίου.

3.11 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.

3.12 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. Το κόστος
κτήσης ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, µέχρι οι ίδιες µετοχές πωληθούν,
ακυρωθούν ή επανεκδοθούν.

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

3.14 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
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
εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµιώσεως στην περίπτωση εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται
από το ύψος των τακτικών 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.
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3.15 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
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.

3.16 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
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σηµαντικές. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται
εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.

3.17 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.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων σε δεδουλευµένη βάση για όλα τα
τοκοφόρα µέσα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το πραγµατικό επιτόκιο, είναι το
επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές εισροές κατά τη διάρκεια της
αναµενόµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου.

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

3.19 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
Οι πελάτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά παραγώγων οφείλουν να καταβάλλουν περιθώρια ασφάλισης
σύµφωνα µε τον Κανονισµό της ΕΤΕΚ, της αγοράς παραγώγων του Χ.Α. ή της εκάστοτε αγοράς παραγώγων και
την πιστωτική πολιτική της εταιρείας.
Σύµφωνα µε τις διαδικασίες της Εταιρείας, το τµήµα παραγώγων παρακολουθεί τους κινδύνους που προκύπτουν
από τις ανοιχτές θέσεις των πελατών και διασφαλίζει την παροχή περιθωρίων ασφάλισης. Η εξέλιξη των
περιθωρίων ασφάλισης παρακολουθείται επίσης από τον Υπεύθυνο Εκκαθάρισης Παραγώγων, ο οποίος
ενηµερώνει σχετικά τόσο ενδοσυνεδριακά όσο και µετά τη λήξη της συνεδρίασης τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης
Κινδύνων.
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(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
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
Σύµφωνα µε το Ν. 3606/17.08.2007 και σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα µέλη του Χ.Α.
οφείλουν 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
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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
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 5.30.
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.
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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 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 5.31.

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
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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 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
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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 και άλλα 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 που ελλοχεύει από συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό, η Εταιρεία
έχει θεσπίσει διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του
προκείµενου κινδύνου.

Προς τούτο ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων, µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεπόµενων
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,



παρακολουθεί πριν την έναρξη της συνεδρίασης την συνολική ρευστότητα της Εταιρείας σε
σχέση µε τις θέσεις που κατέχει σε τίτλους τόσο σε σχέση µε τα όρια που έχει θέσει η ∆ιοίκηση
της εταιρείας, όσο και ώστε να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγµή επάρκεια κεφαλαίων για την
εταιρεία.



λαµβάνει καθηµερινά αναφορά σε σχέση µε τις συναλλαγές που διενεργήθηκαν στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της εταιρείας. Η ανωτέρω αναφορά αποστέλλεται και στη ∆ιοίκηση
της Εταιρείας.

Περαιτέρω, σε µηνιαία βάση, υπολογίζεται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη
τον κίνδυνο αγοράς στον οποίο υπόκειται η εταιρεία από συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό, σύµφωνα µε την
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007.

•

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
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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 31.12.2010 είναι 25,07%.
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.

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
01.01.2009 έως 31.12.2009 και από 01.01.2010 έως 31.12.2010.
Πίνακας µεταβολών ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων

01.01.2009 - 31.12.2009

Γήπεδα &
οικόπεδα

Κτίρια &
κτιριακές
εγκατ/σεις

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
λοιπός εξ/σµός

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Απογραφή 01.01.2009

0,00

0,00

4.370,00

1.126.473,43

0,00

1.130.843,43

Προσθήκες

0,00

0,00

0,00

14.402,17

2.633.711,28

2.648.113,45

Μειώσεις - διαγραφές

0,00

0,00

0,00

(52.143,11)

0,00

(52.143,11)

Υπόλοιπο 31.12.2009

0,00

0,00

4.370,00

1.088.732,49

2.633.711,28

3.726.813,77

Απογραφή 01.01.2009

0,00

0,00

(508,84)

(384.943,45)

0,00

(385.452,29)

Αποσβέσεις

0,00

0,00

(437,00)

(88.793,53)

0,00

(89.230,53)

Μειώσεις - διαγραφές

0,00

0,00

0,00

14.247,66

0,00

14.247,66

Υπόλοιπο 31.12.2009

0,00

0,00

(945,84)

(459.489,32)

0,00

(460.435,16)

Κατά την 01.01.2009

0,00

0,00

3.861,16

741.529,98

0,00

745.391,14

Κατά την 31.12.2009

0,00

0,00

3.424,16

629.243,17

2.633.711,28

3.266.378,61

Απογραφή 01.01.2010

0,00

0,00

4.370,00

1.088.732,49

2.633.711,28

3.726.813,77

Προσθήκες

0,00

28.810,38

0,00

176.091,97

0,00

204.902,35

Μεταφορές

1.007.010,00

1.540.733,03

0,00

81.803,46

(2.633.711,28)

0,00

0,00

0,00

(23.800,44)

0,00

(23.800,44)

1.007.010,00

1.569.543,41

4.370,00

1.322.827,48

0,00

3.903.750,89

Απογραφή 01.01.2010

0,00

0,00

(945,84)

(459.489,32)

0,00

(460.435,16)

Αποσβέσεις

0,00

(78.334,53)

(437,00)

(97.990,48)

0,00

(176.762,01) 2

Μειώσεις - διαγραφές

0,00

0,00

0,00

15.579,76

0,00

15.579,76

Υπόλοιπο 31.12.2010

0,00

(78.334,53)

(1.382,84)

(541.900,04)

0,00

(621.617,41)

Κατά την 01.01.2010

0,00

0,00

3.424,16

629.243,17

2.633.711,28

3.266.378,61

Κατά την 31.12.2010

1.007.010,00

1.491.208,88

2.987,16

780.927,44

0,00

3.282.133,48

Σωρευµένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

01.01.2010 - 31.12.2010
Αξία κτήσεως

Μειώσεις
Υπόλοιπο 31.12.2010

(4.164,79) 1

Σωρευµένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

1. Το ανωτέρω πιστωτικό υπόλοιπο αφορά προσθήκη λογισµικών προγραµµάτων χρήσης 2009, το οποίο εµφανιζόταν κατά την 31.12.2009 στο λογαριασµό
«Πάγια υπό εκτέλεση» και µεταφέρθηκε στην τρέχουσα περίοδο στον αντίστοιχο λογαριασµό άϋλων περιουσιακών στοιχείων (σχετική σηµ. 5.2).
2. Ανάλυση σε σηµ. 5.16
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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.

5.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των άϋλων περιουσιακών στοιχείων για τις περιόδους 01.01.2009 έως
31.12.2009 και 01.01.2010 έως 31.12.2010

Πίνακας µεταβολών άϋλων περιουσιακών στοιχείων
01.01.2009 - 31.12.2009

Λογισµικά
προγράµµατα

Αξία κτήσεως
Απογραφή 01.01.2009
Προσθήκες

781.728,49
31.523,10

Μειώσεις - διαγραφές

(179,03)

Υπόλοιπο 31.12.2009

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

01.01.2010 - 31.12.2010
Αξία κτήσεως
Απογραφή 01.01.2010
Προσθήκες
Μεταφορές
Υπόλοιπο 31.12.2010

813.072,56
11.473,67
4.164,79 1
828.711,02

Σωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2010

(249.833,79)

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31.12.2010

(82.215,91) 2
(332.049,70)

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2010

563.238,77

Κατά την 31.12.2010

496.661,32

2. Ανάλυση σε σηµ. 5.16
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5.3 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2010 και την 31.12.2009 αντίστοιχα
αναλύονται ως εξής:

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

31.12.2010
551.015,00
500.000,00
18.217,36
1.663,77
1.070.896,13

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

5.4 Επενδύσεις σε συγγενείς
Η Εταιρεία συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της «ATTICA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (πρακτικό
Έκτακτης Γ.Σ 18.10.2010) µε ποσό € 1.401.588,10 και απέκτησε ποσοστό συµµετοχής 45%. Κατά την 31.12.2010
η συµµετοχή αποτιµήθηκε στην εύλογη αξία της και η διαφορά αποτίµησης € 12.313,18 καταχωρήθηκε στα Ίδια
Κεφάλαια.

Συµµετοχή σε συγγενή επιχειρήση "ATTICA FINANCE ΑΕΠΕΥ"
Σύνολο

31.12.2010
1.389.274,92
1.389.274,92

31.12.2009
0,00
0,00

5.5 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. Οι συµµετοχές στις ανωτέρω εταιρείες αποτιµήθηκαν στην εσωτερική λογιστική αξία µε
ηµεροµηνία 31/12/2010 και η αποµείωση ύψους € 20.365,20 και € 13.237,95 αντίστοιχα έχουν µεταφερθεί σε
αποθεµατικό µε αποτελέσµα την ισόποση µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων.

Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις
Σύνολο

31.12.2010
22.711,51
22.711,51

31.12.2009
34.568,86
34.568,86
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5.6 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

31.12.2010
2.272.379,94
2.349.654,74
(187.880,76)
4.434.153,92

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

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

Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου 2009
Σχηµατισθείσες αποµειώσεις 01.01. - 31.12.2009
∆ιαγραφείσες επισφαλείς απαιτήσεις 01.01 - 31.12.2009
η
Υπόλοιπο κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009
Σχηµατισθείσες αποµειώσεις 01.01. - 31.12.2010
∆ιαγραφείσες επισφαλείς απαιτήσεις 01.01. - 31.12.2010
η
Υπόλοιπο κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010

228.972,74
3.705,02
(48.772,55)
183.905,21
39.080,55
(35.105,00)
187.880,76

5.7 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

31.12.2010

31.12.2009

Απαιτήσεις απο πράξεις χρεογράφων µε συµφωνία
επαναγοράς πελατών
Απαιτήσεις απο συναλλαγές εξωτερικού
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Απαιτήσεις απο Ελληνικό ∆ηµόσιο
Λοιπές απαιτήσεις
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

4.426.000,00
840.531,97
81.774,94
65.968,23
33.994,83
103.675,34
0,00

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

Σύνολο

5.551.945,31

9.030.758,65
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5.8 Χρεόγραφα

Μετοχές εισηγµένες στο Χ.Α.
Οµολογίες ελληνικών δανείων
Σύνολο

31.12.2010
16.729,78
30.000,00
46.729,78

31.12.2009
0,00
0,00
0,00

Στο ανωτέρω υπόλοιπο περιλαµβάνεται: α) η τρέχουσα αξία κατά την 31.12.2010 µετοχών εισηγµένων στο
Χρηµατιστήριο. Η συνολική αξία κτήσης των ανωτέρω µετοχών ανέρχεται στο ποσό € 17.744,61. Οι µετοχές
αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους, στη χρηµατιστηριακή αξία της 31.12.2010 και η αποµείωση της αξίας τους
κατά την 31.12.2010 ύψους € 1.014,83 επιβάρυνε το αποτελέσµα της χρήσης, β) η αξία κτήσης τριών (3) µη
µετατρέψιµων ετήσιων ονοµαστικών οµολογιών ονοµαστικής αξίας € 10.000,00 εκάστης της «TERRA CRETTA
Α.Β.Ε.Ε.» κατόπιν της απο 29/09/2010 σύµβασης οµολογιακού δανείου.

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

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ
Σύνολο

31.12.2010
5.826,59
112.121,96
117.948,55

31.12.2009
17.029,22
164.060,44
181.089,66

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών, αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της Εταιρείας, τραπεζικές
καταθέσεις όψεως.

5.10 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών
Τα υπόλοιπα των ταµιακών διαθεσίµων και ισοδύναµων των πελατών αναλύονται ως εξής:

Καταθέσεις όψεως πελατών σε ευρώ
Σύνολο

31.12.2010
1.041.207,71
1.041.207,71

31.12.2009
1.439.548,63
1.439.548,63

5.11 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 ανέρχεται σε € 6.094.698,86 διαιρούµενο σε 2.080.102
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 2,93 εκάστη. Κατόπιν της απο 23/08/2010 απόφασης της
Έκτακτης Γ.Σ. της Εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο µειώθηκε κατά ποσό € 1.631.300,94 µε ακύρωση 556.758
ιδίων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 2,93 εκάστης, µε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της
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Εταιρείας. Το ποσό της µείωσης κατεβλήθη στους µετόχους, κατά ποσοστό 10% (ύψους € 163.130,09) µε µετρητά
και για το υπόλοιπο 90% (ύψους € 1.468.170,85) εκδόθηκε οµολογιακό δάνειο διετούς διάρκειας.

5.12 Αποθεµατικά
Τα αποθεµατικά αναλύονται ως εξής:

Τακτικό αποθεµατικό
∆ιαφορά απο αποτίµηση τίτλων διαθέσιµων προς πώληση
Σύνολο

31.12.2010
109.027,33
(45.916,33)
63.111,00

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

Η διαφορά από αποτίµηση τίτλων διαθεσίµων προς πώληση, αναλύεται ως εξής:

∆ιαφορά απο αποτίµηση συµµετοχής "ΜΕΛΛΟΝ ΑΕΕ∆"
∆ιαφορά απο αποτίµηση συµµετοχής "CONTRACT ΑΕΕ∆"
∆ιαφορά απο αποτίµηση συµµετοχής "ATTICA FINANCE ΑΕΠΕΥ"
∆ιαφορά απο αποτίµηση τίτλων διαθέσιµων προς πώληση
Μείον: Αντιλογισµός διαφοράς αποτίµησης συµµετοχών 31/12/2009
Σύνολο

31.12.2010
20.365,20
13.237,95
12.313,18
45.916,33
(21.745,80)
24.170,53

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

Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο

31.12.2010
909.449,33
909.449,33

31.12.2009
2.047.730,14
2.047.730,14

5.14 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών στο προσωπικό 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 µε βάση την πρόβλεψη της αναλογιστικής µελέτης
της προηγούµενης χρήσης. 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 στον Ισολογισµό και στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων κάθε
επιχείρησης.
Οι κύριες παραδοχές της αναλογιστικής µελέτης είναι οι εξής:
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Κύριες αναλογιστικές παραδοχές

31.12.2010

31.12.2009

Προεξοφλητικό επιτόκιο

6.2%

6,2%

Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών

5,3%

5,3%

3%

3%

8,86

8,86

2%

2%

10%

10%

3%

3%

0%

0%

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)

Οι παραδοχές της χρήσης 2010 αφορούν πρόβλεψη της υποχρέωσης για παροχές στους εργαζόµενους της Εταιρείας
µε σηµείο αναφοράς την 31.12.2009.
Το υπόλοιπο της πρόβλεψης παροχών προσωπικού αναλύεται ως εξής:

Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισµό

31.12.2010
99.499,51

31.12.2009
80.884,49

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

31.12.2010
13.447,41
5.167,61
0,00
18.615,02
0,00
18.615,02

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

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας χρήσης είναι 55 υπάλληλοι.

5.15 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 2010 24% (2009: 25%).
Επιπλέον για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας έχει ληφθεί υπόψη, στο βαθµό που αυτό απαιτείται,
η σταδιακή µείωση των φορολογικών συντελεστών απο την χρήση 2011 έως την χρήση 2014 απο 23% σε 20%.
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο αναλύεται ως εξής:
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η

Υπόλοιπα την 1 Ιανουαρίου 2009
Χρεώσεις στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
η
Υπόλοιπα την 31 ∆εκεµβρίου 2009
Χρεώσεις στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης (01.01. - 31.12.2010)
η
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2010

102.697,76
31.457,04
134.154,80
25.493,13
159.647,93

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

31.12.2010
38.953,50
22.292,56
61.246,06

31.12.2009
35.595,77
14.304,08
49.899,85

(206.045,19)

(167.381,54)

Αναγνώριση πρόβλεψης συναλλαγµατικών διαφορών
Αναγνώριση παροχών αποχωρήσεως στο προσωπικό
Σύνολο υποχρέωσης
Υπόλοιπο µετά το συµψηφισµό

(441,37)
(14.407,43)
(220.893,99)
(159.647,93)

0,00
(16.673,11)
(184.054,65)
(134.154,80)

5.16 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού
Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έσοδο στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων µε ετήσιο ρυθµό απόσβεσης σύµφωνα µε τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των
επιχορηγούµενων περιουσιακών στοιχείων. Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού αυξήθηκαν στην
τρέχουσα χρήση κατά ποσό € 42.478,11. Το ποσό που αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης
01.01. – 31.12.2010 ανέρχεται σε ποσό € 18.503,81, το οποίο εµφανίζεται αφαιρετικά του συνόλου των
αποσβέσεων ύψους € 258.977,92 (Σηµ. 5.1 (2), 5.2 (2)).

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου
εξοπλισµού
Μείον: αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Σύνολο

Έως
31.12.2009

01.0131.12.2010

Σύνολο
31.12.2010

154.250,81
(29.800,13)
124.450,68

42.478,11
(18.503,81)
23.974,30

196.728,92
(48.303,94)
148.424,98
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5.17 Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των προµηθευτών & λοιπών υποχρεώσεων έχει ως ακολούθως:

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

31.12.2010
52.816,62

31.12.2009
340.505,75

4.426.000,00
68.493,19
70.812,42
109.348,55
23.237,50
24.702,93
4.775.411,21

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

5.18 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

31.12.2010
219.940,03
786.432,32
68.715,40
1.075.087,75

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

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

Υποχρεώσεις προς πελάτες απο ώριµα πιστωτικά
υπόλοιπα
Σύνολο

31.12.2010

31.12.2009

1.014.161,21
1.014.161,21

1.421.272,37
1.421.272,37

31.12.2010
1.540.000,00
1.540.000,00

31.12.2009
900.000,00
900.000,00

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

Τράπεζες λ/σµός βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Σύνολο
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5.21 Προβλέψεις µακροπρόθεσµες
Οι προβλέψεις της Εταιρείας για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχουν ως εξής:

Πρόβλεψη ανέλεγκτης χρήσης 2010
Λοιπές έκτακτες προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις
Σύνολο

31.12.2010
6.000,00
100.000,00
106.000,00

31.12.2009
150.000,00
0,00
150.000,00

Για την ανέλεγκτη χρήση 2010 έχει διενεργηθεί συνολική πρόβλεψη ύψους € 6.000,00. Η Εταιρεία περαίωσε τις
χρήσεις 2007 έως και 2009 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3888/2010. Απο την περαίωση προέκυψε φόρος €
138.930,38 και η διαφορά € 11.069,62 απο την ήδη σχηµατισθείσα πρόβλεψη ύψους € 150.000,00 ωφέλησε

το αποτέλεσµα της κλειόµενης χρήσης.

5.22 Φόρος εισοδήµατος χρήσης πληρωτέος
Ο λογαριασµός αφορά:

Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών
Χαρτόσηµο & ΟΓΑ χαρτοσήµου απο υπεκµίσθωση
ακινήτου
Σύνολο
Μείον:
Παρακρατούµενοι φόροι
Σύνολο
Φόρος εισοδήµατος κερδών χρήσης 2010 και 2009
αντίστοιχα
Φόρος εισοδήµατος χρήσης πληρωτέος

31.12.2010
0,00

31.12.2009
17.931,09

61,11
61,11

87,12
18.018,21

66.029,34
(65.968,23) *

0,00
0,00

63.865,19
(45.846,98)

0,00
0,00

*Αποτελεί απαίτηση απο το Ελληνικό ∆ηµόσιο (επιστρεπτέο ποσό φόρου εισοδήµατος χρήσης 2010) και έχει µεταφερθεί σε κονδύλι του
Ενεργητικού «Λοιπές απαιτήσεις» (σηµ. 5.7).

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

Φόρος εισοδήµατος τρέχων
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτης χρήσης
Προσαρµογή φόρου εισοδήµατος χρήσης 2009
Σύνολο

31.12.2010
0,00
25.493,13
6.000,00
(5.826,79)
25.666,34

31.12.2009
18.018,21
31.457,04
50.000,00
0,00
99.475,25
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5.23 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

31.12.2010
1.601.868,13
1.588.029,56
275.053,11
141.690,60
3.606.641,40

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

5.24 Έξοδα ανά λειτουργία
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των κατ΄ είδος δαπανών και ο επιµερισµός αυτών στις λειτουργίες για τις
περιόδους 01.01.2010 έως 31.12.2010 και 01.01.2009 έως 31.12.2009, αντίστοιχα.

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

31.12.2010
1.577.207,62
632.612,22
245.918,53
535.967,18
144.284,47
50.249,57
3.186.239,59

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

31.12.2010
359.412,94
282.628,17
75.663,27
4.290,67
101.566,97
72.142,23
3.723,00
899.427,25

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

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

42

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

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

31.12.2010
359.412,94
176.759,42
90.975,60
98.388,91
24.047,41
3.723,00
753.307,28

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

5.25 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

31.12.2010
2.542,20
1.697,28

31.12.2009
2.494,00
2.419,96

0,00

11.804,55

11.069,62
12.577,53
5.096,23
32.982,86

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

31.12.2010

31.12.2009

8.170,14
4.194,62
55.319,87
1.362,06

36.719,78
1.575,48
64.289,03
0,00

6.424,17
23,23
100.000,00
175.494,09

0,00
0,00
0,00
102.584,29

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

Ζηµίες απο εκποιήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά έξοδα
Προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών & χρεογράφων
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας - φόρος εισοδήµατος
µη συµψηφιζόµενος
Έξοδα συµµετοχών & χρεογράφων
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο

43

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

5.27 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών εσόδων:

Έσοδα από πιστωτικούς τόκους
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα*
Έσοδα απο εφάπαξ εξόφληση φόρων
Σύνολο

31.12.2010
321.519,84
19.329,72
11.114,43
351.963,99

31.12.2009
326.441,56
229.749,45
0,00
556.191,01

* Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα αφορούν έσοδα από την επένδυση του Επικουρικού Κεφαλαίου. Στην αντίστοιχη
περίοδο 01.01. – 31.12.2009 περιλαµβάνονται και έσοδα απο τη διάθεση πλεονασµάτων του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου
Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών ύψους ποσού € 208.717,89.

5.28 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων:

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

31.12.2010
32.422,11

31.12.2009
0,00

51.382,92
5.790,48
89.595,51

26.194,14
6.145,28
32.339,42

5.29 (Ζηµίες) / κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους / (ζηµίες) που αναλογεί στους
µετόχους της Εταιρείας µε τον συνολικό αριθµό των κοινών µετοχών.
Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής:

(Ζηµίες) / κέρδη µετά απο φόρους
Αριθµός µετοχών
(Ζηµίες) / κέρδη µετά απο φόρους ανά µετοχή

31.12.2010
(1.138.141,81)
2.080.102
(0,5472)

31.12.2009
92.817,68
2.636.860
0,0352
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5.30 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.

έτη
€

Πάνω
απο
5 έτη
€

Άτοκα
€

Σύνολο
€

0,00

3.282.133,48

3.282.133,48

31.12.2010
Έως 3
µήνες
€

3-12
µήνες
€

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

496.661,32

496.661,32

0,00

0,00

0,00

500.000,00

570.896,13

1.070.896,13

0,00

0,00

0,00

1.389.274,92

0,00

1.389.274,92

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

22.711,51
1.911.986,43

0,00
4.349.690,93

22.711,51
6.261.677,36

1.722.871,86
4.426.000,00
0,00
117.948,55

1.531.541,85
0,00
46.729,78
0,00

344.030,72
0,00
0,00
0,00

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

835.709,49
1.125.945,31
0,00
0,00

4.434.153,92
5.551.945,31
46.729,78
117.948,55

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών

1.041.207,71
7.308.028,12

0,00
1.578.271,63

0,00
344.030,72

0,00
0,00

0,00
1.961.654,80

1.041.207,71
11.191.985,27

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

7.308.028,12

1.578.271,63

344.030,72

1.911.986,43

6.311.345,73

17.453.662,63

0,00

1.468.170,85

0,00

0,00

0,00

1.468.170,85

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις µακροπρόθεσµες
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου
εξοπλισµού

0,00

0,00

0,00

99.499,51

0,00

99.499,51

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

159647,93
106.000,00

159647,93
106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148.424,98

148.424,98

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

0,00

1.468.170,85

0,00

99.499,51

414.072,91

1.981.743,27

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις

4.426.000,00

0,00

0,00

0,00

349.411,21

4.775.411,21

Υποχρεώσεις προς πελάτες & χρηµατιστήριο
Ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
∆άνεια βραχυπρόθεσµα

0,00
0,00
1.540.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1075087,75
1.014.161,21
0,00

1075087,75
1.014.161,21
1.540.000,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

5.966.000,00

0,00

0,00

0,00

2.438.660,17

8.404.660,17

Σύνολο υποχρεώσεων
Συνολικό άνοιγµα επιτοκιακού κινδύνου
εντός ισολογισµού

5.966.000,00

1.468.170,85

0,00

99.499,51

2.852.733,08

10.386.403,44

1.342.028,12

110.100,78

344.030,72

1.812.486,92

3.458.612,65

7.067.259,19

1-5

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

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

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οµολογιακό δάνειο
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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )
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 µακροπρόθεσµες
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 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

5.31 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.

31.12.2010
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

3.282.133,48

3.282.133,48

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

0,00

0,00

0,00

496.661,32

496.661,32

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

0,00

0,00

18.217,36

1.052.678,77

1.070.896,13

Επενδύσεις σε συγγενείς

0,00

0,00

0,00

1.389.274,92

1.389.274,92

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

0,00

0,00

0,00

22.711,51

22.711,51

0,00

0,00

18.217,36

6.243.460,00

6.261.677,36

Απαιτήσεις απο πελάτες – χρηµατιστήριο

1.850.664,94

421.715,00

2.161.773,98

0,00

4.434.153,92

Λοιπές απαιτήσεις
Χρεόγραφα
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

5.266.531,97
0,00
117.948,55

233.617,07
46.729,78
0,00

51.796,27
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.551.945,31
46.729,78
117.948,55

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών

1.041.207,71

0,00

0,00

0,00

1.041.207,71

8.276.353,17

702.061,85

2.213.570,25

0,00

11.191.985,27

8.276.353,17

702.061,85

2.231.787,61

6.243.460,00

17.453.662,63

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οµολογιακό δάνειο

0,00

0,00

1.468.170,85

0,00

1.468.170,85

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

0,00

0,00

0,00

99.499,51

99.499,51

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

0,00

0,00

159.647,93

0,00

159.647,93

Προβλέψεις µακροπρόθεσµες

0,00

0,00

106.000,00

0,00

106.000,00

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

0,00

0,00

0,00

148.424,98

148.424,98

0,00

0,00

1.733.818,78

247.924,49

1.981.743,27

Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις

4.527.285,45

248.125,76

0,00

0,00

4.775.411,21

Υποχρεώσεις προς πελάτες & χρηµατιστήριο

1.075.087,75

0,00

0,00

0,00

1.075.087,75

Ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών

1.014.161,21

0,00

0,00

0,00

1.014.161,21

∆άνεια βραχυπρόθεσµα

1.540.000,00

0,00

0,00

0,00

1.540.000,00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Φόρος εισοδήµατος χρήσης πληρωτέος
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.156.534,41

248.125,76

0,00

0,00

8.404.660,17

Σύνολο υποχρεώσεων

8.156.534,41

248.125,76

1.733.818,78

247.924,49

10.386.403,44

119.818,76

453.936,09

497.968,83

5.995.535,51

7.067.259,19

Συνολικό άνοιγµα επιτοκιακού κινδύνου
εντός ισολογισµού
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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

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

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

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

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

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

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

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες & χρηµατιστήριο
Ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
∆άνεια βραχυπρόθεσµα
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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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

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.

6.2 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Για την ανέλεγκτη χρήση 2010 έχει διενεργηθεί συνολική πρόβλεψη ύψους € 6.000,00 (σηµ. 5.21).

6.3 ∆εσµεύσεις
•

∆εσµεύσεις για επένδυση κεφαλαίου

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις για επένδυση κεφαλαίου που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεστεί κατά την
31.12.2010.

•

∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων της Eταιρείας, η οποία λειτουργεί ως µισθωτής.

Η Εταιρεία µισθώνει κτίρια για να στεγάσει τις υπηρεσίες των υποκαταστηµάτων της. Οι µισθώσεις αυτές
περιλαµβάνουν όρους αναπροσαρµογής ενοικίου, προειδοποιήσεις σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης σύµφωνα
µε όσα ορίζονται από το νόµο περί εµπορικών µισθώσεων.
Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής :
Έως 1 έτος
Απο 1 - 4 έτη

31.12.2010
77.891,88
246.417,55
324.309,43

Από την αποδέσµευση των γραφείων που στεγαζόταν το κεντρικό υπάρχει επίπτωση στα αποτελέσµατα της
τρέχουσας χρήσης ύψους € 46.723,60.

6.4 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι συνολικές αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας για
την περίοδο 01.01. - 31.12.2010 ανήλθαν στο ποσό € 539.599,05.

6.5 Επίδικες υποθέσεις
Για τις επίδικες υποθέσεις κατά της Εταιρείας καθώς και για τα υπόλοιπα πελατών που δεν καλύπτονται από
ανάλογη αξία των χαρτοφυλακίων τους, έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη η οποία κατά την άποψη της ∆ιοίκησης
κρίνεται επαρκής. Οι ανωτέρω υποθέσεις επανεξετάζονται κάθε φορά και η αξία των προβλέψεων
αναπροσαρµόζεται αναλόγως.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν σηµαντικά ποσά κατά της Εταιρείας από τις επίδικες
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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )
υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη πέρα των ήδη σχηµατιζόµενων προβλέψεων γι’ αυτές τις υποθέσεις.

6.6 Εγγυητικές επιστολές
Έχουν εκδοθεί στο όνοµα της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές τραπεζών ποσού € 2.202.030,00, 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 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.
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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 2010
(1/1/2010 - 31/12/2010)
Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση µαζί µε την παρούσα έκθεση τις οικονοµικές
καταστάσεις της χρήσης 2010 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 01/01/2010-31/12/2010 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 10ης διαχειριστικής χρήσης στην οποία
αναφέρονται.
Έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα πρότυπα που ισχύουν την 31/12/2010.
1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας
Το έτος 2010, ήταν η χρονιά της «αποκάλυψης» για την Ελληνική οικονοµία.

Η νεοεκλεγείσα

κυβέρνηση, αποφάσισε να αποκαλύψει κάποια από τα πραγµατικά µεγέθη της οικονοµίας, αυτό δεν άρεσε
στους δανειστές µας που άµεσα πήγαν τα spreads των Ελληνικών οµολόγων σε δυσθεώρητα ύψη,
απαγορεύοντας στην ουσία στη χώρα να δανείζεται και ωθώντας την άµεσα στην χρεοκοπία.
Για να αποφευχθεί η χρεοκοπία µίας χώρας της Ευρωζώνης, οι εταίροι µας µε δυσκολία απεδέχθησαν να
µας δανείσουν µέχρι το ποσόν των € 110 δις που αποτελεί περίπου το ένα τρίτο του συνολικού χρέους της
χώρας. Για να γίνει αυτό η χώρα υποχρεώθηκε να υπογράψει ένα µνηµόνιο συνεργασίας µε το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε εξαιρετικά
αυστηρούς όρους για τη µείωση των ελλειµµάτων, µε στενά χρονοδιαγράµµατα και στενότατη επίβλεψη
της εφαρµογής του.
Παρά την αυστηρότητα του Μνηµονίου, οι δανειστές της χώρας δεν πείστηκαν ότι αυτό αρκεί για να
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ξεπεραστούν τα προβλήµατα µε αποτέλεσµα η αποεπένδυση από την Ελλάδα να οδηγήσει το
χρηµατιστήριο σε πλήρη απαξίωση και την Ελληνική αγορά σε παντελή ακινησία.
Αργότερα το 2010, προβλήµατα χρέους παρουσιάστηκαν στην Ιρλανδία, κατόπιν στο Βέλγιο,
ακολούθησε η Πορτογαλία ενώ έγινε εµφανές ότι ακόµη και οικονοµίες του µεγέθους της Ισπανίας ή και
µεγαλύτερες µπορεί να χρειαστούν βοήθεια.
Τα γεγονότα αυτά µάλλον ωφέλησαν την Ελλάδα, και έκαναν τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες πιο
διαλλακτικές στην εύρεση µιας συνολικής και µόνιµης λύσης, αλλά µέχρι το τέλος του έτους η Ελλάδα
παρέµεινε εκτός αγορών, παρέµεινε πρώτη στη λίστα χωρών που πιστεύεται ότι θα χρεοκοπήσουν και η
αποεπένδυση συνεχίστηκε.
Το Ελληνικό χρηµατιστήριο ήταν σε όλη τη διάρκεια του έτους πτωτικό µε ενδιάµεσες ανοδικές
αντιδράσεις και παρουσίασε µία από τις χειρότερες επιδόσεις διεθνώς, σε µια χρονιά που οι ανεπτυγµένες
χρηµατιστηριακές αγορές ανέκαµψαν.
Ο Γενικός δείκτης ξεκίνησε από τις 2.196 µονάδες και κατέληξε στις 1.414 παρουσιάζοντας πτώση
35,62%. Ο µέσος ηµερήσιος τζίρος συνέχισε να πέφτει και από 481 εκατοµµύρια το 2007, έπεσε σε 316
το 2008, σε 205 το 2009 και µόλις 150 εκατοµµύρια το 2010.
Επιπρόσθετα η ενεργοποίηση πολλών µεγάλων ξένων οίκων στην διαπραγµάτευση µε την ιδιότητα του
remote member, αφαίρεσε σηµαντικά µερίδια τζίρου από τις Ελληνικές χρηµατιστηριακές και τράπεζες.
Μετά από τρία συνεχόµενα χρόνια ασφυξίας και ζηµιών, πολλές χρηµατιστηριακές εταιρίες οδηγήθηκαν
στην έξοδο.
Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ σε όλη αυτή την περίοδο προσπάθησε ενεργά να ηγηθεί συγχωνεύσεων µεταξύ
χρηµατιστηριακών, να συνεργαστεί µε τράπεζες και να διαφοροποιήσει το αντικείµενο εργασιών της
ώστε να µην εξαρτάται στενά από τον χρηµατιστηριακό τζίρο.
Οι επιπτώσεις της κρίσης και η δυσκολία να ευοδωθούν επιχειρηµατικές κινήσεις εν µεσω κρίσης, είναι
εµφανείς στον ισολογισµό του 2010.

2. Οικονοµική θέση της Εταιρείας
Η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2010 κρίνεται ικανοποιητική.
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2010 ανέρχεται σε ποσό 7.067.259,19 Ευρώ έναντι
9.861.011,47 Ευρώ της προηγούµενης χρήσεως.
Ο κύκλος εργασιών κατά την 31/12/2010 ανέρχεται σε ποσό 3.606.641,40 Ευρώ έναντι 5.502.641,36
Ευρώ της προηγούµενης χρήσεως και οι ζηµίες µετά απο φόρους ανέρχονται σε ποσό 1.138.141,81 έναντι
κερδών µετά από φόρους ποσού 92.817,68 Ευρώ της προηγούµενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2010 και 2009 έχουν ως εξής:
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Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης

31.12.2010

31.12.2009

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού

11.191.985,27
17.453.662,63

64,12%

16.535.121,76
21.931.579,00

75,39%

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία (εκτός από τα άϋλα)
Σύνολο Ενεργητικού

5.765.016,04
17.453.662,63

33,03%

4.833.218,47
21.931.579,00

22,04%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορoύντα και µη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

31.12.2010
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Υποχρεώσεων

7.067.259,19
10.386.403,44

31.12.2009
68,04%

9.861.011,47
12.070.567,53

81,69%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας.
31.12.2010

31.12.2009

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού

10.386.403,44
17.453.662,63

59,51%

12.070.567,53
21.931.579,00

55,04%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Παθητικού

7.067.259,19
17.453.662,63

40,49%

9.861.011,47
21.931.579,00

44,96%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας.

31.12.2010
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία (εκτός απο τα άϋλα)

7.067.259,19
5.765.016,04

31.12.2009
122,59%

9.861.011,47

204,03%

4.833.218,47

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
της Εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.
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31.12.2010
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

31.12.2009

11.191.985,27
8.404.660,17

133,16%

16.535.121,76
11.581.077,56

142,78%

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε
στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

31.12.2010
Κεφάλαιο κινήσεως
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

2.787.325,10
11.191.985,27

31.12.2009
24,90%

4.954.044,20
16.535.121,76

29,96%

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

31.12.2010
(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων
Πωλήσεις υπηρεσιών

(1.112.475,47)
3.606.641,10

31.12.2009
-30,85%

192.292,93
5.502.641,36

3,49%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της Εταιρείας.

31.12.2010
(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων
Σύνολο εσόδων

(1.112.475,47)
3.991.588,25

31.12.2009
-27,87%

192.292,93
6.084.261,99

3,16%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά της
έσοδα.
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31.12.2010
(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

(1.112.475,47)
7.067.259,19

31.12.2009
-15,74%

192.292,93
9.861.011,47

1,95%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

31.12.2010
Μικτό κέρδος
Πωλήσεις υπηρεσιών

420.401,81
3.606.641,40

31.12.2009
11,66%

1.723.771,63
5.502.641,36

31,33%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων
υπηρεσιών της Εταιρείας.

3. Προβλεπόµενη πορεία της Εταιρείας, κίνδυνοι, προοπτικές 2011
Το 2011 είναι µια δεύτερη εξαιρετικά κρίσιµη χρονιά, καθώς η Ελλάδα του Μνηµονίου, προσπαθεί να
διορθώσει τις µακροχρόνιες αδυναµίες της οικονοµίας της µέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα για να
µπορέσει να συνεχίσει να χρηµατοδοτείται.
Η επέκταση της κρίσης χρέους και σε άλλες οικονοµίες της Ευρωζώνης, έχει κάνει τις ισχυρές χώρες της
Ευρωζώνης πιο διαλλακτικές µε αποτέλεσµα να έχουν τεθεί προς συζήτηση διάφορα σενάρια για την πιο
ενεργό βοήθεια της Ελλάδας, µαζί µε τις άλλες προβληµατικές χώρες.
Αυτό οδήγησε σε ένα ράλι ανακούφισης το χρηµατιστήριο µε τον Γενικό ∆είκτη να παρουσιάζει τον
Ιανουάριο του 2011 άνοδο 12,68% δίνοντας µια από τις καλύτερες αποδόσεις παγκοσµίως.
Συνήθως τα χρηµατιστήρια προεξοφλούν εξελίξεις, οπότε ακόµη και αν η Ελληνική οικονοµία παραµείνει
σε βαθιά ύφεση για όλο το 2011, η χρονιά θα µπορούσε να είναι καλή χρηµατιστηριακά αν στην
Ευρωπαϊκή σύνοδο του Μαρτίου αποφασιστεί µια µόνιµη λύση για το πρόβληµα χρέους των
ασθενέστερων οικονοµιών της Ευρωζώνης. Αυτό έχει σαν προϋπόθεση την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση
της Ελληνικής οικονοµίας από το πακέτο των € 110 δις µετά την εξαιρετικά κρίσιµη αξιολόγηση του
Φεβρουαρίου που ακόµη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μέσα στην πλήρη αβεβαιότητα που δηµιουργούν οι συνθήκες, η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ αποφάσισε να συνεχίσει
τις προσπάθειες για συνεργασίες και διαφοροποίηση του αντικειµένου εργασιών της, αλλά και να
προχωρήσει σε δραστική περικοπή του κόστους λειτουργίας της εταιρίας, που θα της δώσει χρόνο να
επιζήσει στην κρίση.
Ανάλογα µε τις εξελίξεις η εταιρία είναι έτοιµη να δράσει για να εκµεταλλευτεί πιθανές ευκαιρίες που θα
δηµιουργηθούν.
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4. ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα
Το διαθέσιµο συνάλλαγµα της Εταιρείας µας ανέρχεται κατά την 31/12/2010 στο ποσό των $ 5.615,60.

5. Πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει η Εταιρεία κατά την 31/12/2010 αφορούν συµµετοχές στις
εταιρείες α) «ATTICA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (ποσοστό συµµετοχής 45%) σε αξία κτήσης € 1.401.588,10, β)
«ΜΕΛΛΟΝ Α.Ε.Ε.∆.» (ποσοστό συµµετοχής 19,89%) σε αξία κτήσεως € 36.000,00, γ) «CONTRACT
Α.Ε.Ε.∆.» (ποσοστό συµµετοχής 5%) σε αξία κτήσεως € 20.314,66 και δ) 15 τίτλους της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ
Συνεταιριστικής Τράπεζας συνολικής αξίας κτήσεως 2.011,00 €.

6. Ακίνητα της Εταιρείας
Η Εταιρεία απο την 25/01/2010 χρησιµοποιεί ως έδρα ιδιόκτητο ακίνητο επί της οδού Οµήρου 8, Αθήνα.

7. Υποκαταστήµατα Εταιρείας
Η Εταιρεία έχει πέντε (5) υποκαταστήµατα στην Ελλάδα.

8. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 που καλύπτουν περίοδο 1η
Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 2010, 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 31/12/2010 και είναι αναρτηµένες στο site
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

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 δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα
µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της Εταιρείας.
Κύριοι Μέτοχοι,
µετά από τα παραπάνω σας καλούµε να εγκρίνετε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τις
αναφερόµενες αναλυτικές σηµειώσεις της χρήσης 2010.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ &
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΟΥΛΑΡΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Βεβαιώνεται οτι η παρούσα έκθεση διαχείρισης που αποτελείται από 7 (επτά) σελίδες είναι αυτή που
αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου µας η οποία χορηγήθηκε στις 28/02/2011.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011
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)

57

