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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την
περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2009 (εξαµηνιαίες), είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας «∆υναµική Χρηµατιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ.»
την 24 Αυγούστου 2009. Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες παρατίθενται
στις σελίδες από 3 έως και 7, καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του
ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων

Ο Γενικός ∆ιευθυντής
& Μέλος του ∆.Σ.

Σύµβουλος

Αλέξανδρος Β. Πουλαρίκας

Βασίλειος ∆. Χλυµπάτσος

Α.∆.Τ.: Χ 152835

Α.∆.Τ.: X 166334

Η Υπεύθυνη του Λογιστηρίου

Μαρία Καλοκουβάρου – Σταµοπούλου
Αρ. Αδείας ΟΕΕ A΄ Tάξης 011551
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Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης

Προς τους µετόχους της Ανώνυµης Χρηµατιστηριακής Εταιρείας «∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική κατάσταση οικονοµικής θέσης της

Ανώνυµης

Χρηµατιστηριακής Εταιρείας «∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές
συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις
επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική
πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση
αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34).
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής
οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.
Εύρος της εργασίας επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο
Ελεγκτή

της

Οικονοµικής

Μονάδας».

Η

επισκόπηση

της

ενδιάµεσης

οικονοµικής

πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών,
κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην
εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας
επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και εποµένως, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν
επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.

από 40

Συµπέρασµα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα
µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΛΑΖΑΡΟΥ
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.
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

1.Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Σηµ.

30.06.2009

31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
(ιδιοχρησιµοποιούµενα)

5.1

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

5.2

576.035,78

610.540,39

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

5.3

1.531.414,16

1.635.931,40

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

5.4

54.809,76

36.000,00

Απαιτήσεις από πελάτες – χρηµατιστήριο

5.5

6.119.601,20

4.203.682,08

Λοιπές απαιτήσεις

5.6

12.900.035,42

10.601.955,76

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

5.7

4.113.952,40

3.463.538,50

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών

5.8

1.420.144,76

1.423.347,00

29.354.300,85

22.720.386,27

7.725.999,80

7.725.999,80

2.638.307,37

745.391,14

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο Ενεργητικού
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.9

Αποθεµατικά

5.10

108.512,72

108.512,72

Αποτελέσµατα εις νέον

5.11

2.021.778,18

1.955.427,07

9.856.290,70

9.789.939,59

Σύνολο Καθαρής Θέσης
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

5.12

77.034,94

77.474,71

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

5.13

113.858,39

102.697,76

Προβλέψεις µακροπρόθεσµες

5.19

125.000,00

100.000,00

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού

5.14

122.188,20

129.375,73

Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις

5.15

11.189.301,07

9.287.946,96

Υποχρεώσεις προς πελάτες & χρηµατιστήριο

5.16

2.486.225,35

1.897.662,68

Ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών

5.17

1.380.672,26

1.335.288,84

∆άνεια βραχυπρόθεσµα

5.18

4.000.000,00

0,00

Φόρος εισοδήµατος χρήσης πληρωτέος

5.20

3.729,94

0,00

Σύνολο Υποχρεώσεων

19.498.010,15

12.930.446,68

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

29.354.300,85

22.720.386,27

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009
Ο Γενικός ∆ιευθυντής & Μέλος του ∆.Σ.

Η Υπεύθυνη του Λογιστηρίου

Αλέξανδρος Β. Πουλαρίκας

Βασίλειος ∆. Χλυµπάτσος

Μαρία Καλοκουβάρου – Σταµοπούλου

Α.∆.Τ.: Χ 152835

Α.∆.Τ.: X 166334

Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α΄ Τάξης 011551

(O σηµειώσεις στις σελίδες 8 – 39 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων)
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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Σηµ.

1.1 – 30.06.2008

1.1 - 30.06.2009

Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)

5.21

2.453.982,68

3.098.225,00

Κόστος παροχής υπηρεσιών

5.22

(1.781.225,79)

(2.071.461,56)

672.756,89

1.026.763,44

Μικτό κέρδος
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

5.22

(464.014,62)

(549.578,80)

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

5.22

(437.320,81)

(498.136,54)

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως

5.23

8.299,12

3.839,63

Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως

5.24

(5.589,78)

(3.859,66)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

5.25

344.589,82

334.017,59

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

5.26

(12.478,94)

(36.262,46)

106.241,68

276.783,20

(39.890,57)

(94.176,06)

66.351,11

182.607,14

0,03

0,07

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

5.20

Κέρδη µετά από φόρους

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή

5.27

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2009 έχουν εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση στις 24
Αυγούστου 2009.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009
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.: Χ 152835

Α.∆.Τ.: X 166334

Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α΄ Τάξης 011551

(Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 - 39 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων)
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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Καθαρά κέρδη περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά
απο φόρους

1.1 - 30.06.2009

1.1 – 30.06.2008

66.351,11

182.607,14

0,00

0,00

66.351,11

182.607,14

(Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 - 39 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων)

5

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 01.01.2008
Μεταβολές καθαρής θέσης
01.01.2008 - 30.06.2008
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα περιόδου µετά απο
φόρους
Μερίσµατα διανεµηθέντα
χρήσης 2007

Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

7.725.999,80

108.512,72

2.168.857,72

10.003.370,24

0,00

0,00

182.607,14

182.607,14

0,00

0,00

(362.568,25)

(362.568,25)

Σύνολο

Λοιπές προσαρµογές
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων
την 30.06.2008

0,00

0,00

72,55

72,55

7.725.999,80

108.512,72

1.988.969,16

9.823.481,68

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων
την 01.01.2008

7.725.999,80

108.512,72

2.168.857,72

10.003.370,24

0,00

0,00

149.065,05

149.065,05

0,00

0,00

Μεταβολές καθαρής θέσης
01.01.2008 - 31.12.2008
Αποτέλεσµα χρήσης
Μεταφορά σε αποθεµατικά
Μερίσµατα διανεµηθέντα
χρήσης 2007
Λοιπές προσαρµογές
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων
την 31.12.2008
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων
την 31.12.2008
Μεταβολές καθαρής θέσης
01.01.2009 - 30.06.2009
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα περιόδου µετά απο
φόρους
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων
την 30.06.2009

0,00

0,00

(362.568,25)

(362.568,25)

0,00

0,00

72,55

72,55

7.725.999,80

108.512,72

1.955.427,07

9.789.939,59

7.725.999,80

108.512,72

1.955.427,07

9.789.939,59

0,00

0,00

66.351,11

66.351,11

7.725.999,80

108.512,72

2.021.778,18

9.856.290,70

(Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 - 39 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων)
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Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Σηµ.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

01.01-30.06.2009

01.01-30.06.2008

106.241,68

276.783,20

76.422,37

79.461,73

0,00

7.841,97

Πλέον /(µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

5.22

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

5.12

(439,77)

4.450,12

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας

5.25

(344.589,82)

(334.017,59)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

5.26

12.478,94

36.262,46

(4.213.998,78)

7.161.854,75

2.535.300,20

(4.931.013,70)

104.517,24

458.392,76

(12.478,94)

(36.262,46)

0,00

(190.275,64)

(1.736.546,88)

2.533.477,60

(1.942.021,52)
(18.809,76)

(431.588,84)
0,00

344.589,82

326.533,80

(1.616.241,46)

(105.055,04)

4.000.000,00

(2.870.000,00)

Πλέον /µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 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

5.26

Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων

5.1,
5.2

Απόκτηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση

5.4

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

5.25

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(Εξοφλήσεις) / εισπράξεις δανείων

5.18

Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

0,00

(307.058,76)

4.000.000,00

(3.177.058,76)

647.211,66

(748.636,20)

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

4.886.885,50

2.150.032,13

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

5.534.097,16

1.401.395,93

(Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 - 39 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων)
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Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών 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 Χαριλάου Τρικούπη 6-10, 106 79) και η διεύθυνση της στο διαδίκτυο είναι
www.dynamicsec.gr. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε πενήντα έτη (50) από την καταχώρηση στο
οικείο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.
Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:
• Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και παρεποµένων υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων
κατά την έννοια του νόµου 3606/2007, σύµφωνα µε την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
• Παροχή υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την αναδοχή, παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη
διάρθρωση του κεφαλαίου τους καθώς και την παροχή συµβουλών για συγχωνεύσεις και εξαγορές
επιχειρήσεων.
• Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγµατος, εφόσον συνδέονται µε την παροχή των επενδυτικών συµβουλών.
• Παροχή επενδυτικών και παρεποµένων υπηρεσιών σχετικά µε τα υποκείµενα µέσα των παραγώγων που
περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις ε΄ έως ζ΄ και ι΄ του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, εφόσον σχετίζονται µε την
παροχή των επενδυτικών ή παρεποµένων υπηρεσιών.
•Η

τραπεζική

διαµεσολάβηση,

δηλαδή

κάθε

δραστηριότητα

παρουσίασης,

πρότασης,

παροχής

προπαρασκευαστικών εργασιών για την σύναψη συµβάσεων επί τραπεζικών και λοιπών χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων, εκτός αυτών για τα οποία ο νόµος προβλέπει την παρουσίαση και προώθησή τους από εταιρείες
αποκλειστικού προς τούτο σκοπού και συγκεκριµένης µορφής.
• Η ασφαλιστική διαµεσολάβηση, δηλαδή κάθε δραστηριότητα παρουσίασης, πρότασης, παροχής
προπαρασκευαστικών εργασιών για την σύναψη συµβάσεων ασφάλισης ή σύναψης αυτών, ή παροχής
συνδροµής κατά την διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης
του ασφαλιστικού κινδύνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 190/2006 όπως ισχύει.
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής:
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Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αλέξανδρος B.Πουλαρίκας
Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος
Κωνσταντίνος Γ. Σταµούλης
Αντιπρόεδρος
Βασίλειος ∆. Χλυµπάτσος
Μέλος
Άννα Α. Πουλαρίκα
Μέλος
Παναγιώτης Β. Χλυµπάτσος
Μέλος
∆ηµήτριος Α. Βουδούρης
Μέλος
Άγγελος Χ. Καραχάλιος
Μέλος
Χρήστος Ν. Ρέτσας
Μέλος
Βαγγέλης Μ. Αγαπητός
Μέλος
Marcel Andre Kengelbacher
Μέλος
Κωνσταντίνος Β. Φέγγος
Μέλος
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.
Εποπτεύουσα αρχή – Αρµόδια Υπηρεσία: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Υπουργείο Ανάπτυξης
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 45978/06/B/00/42
Noµικός Σύµβουλος: Μελίνα Σ. ∆ασκαλάκη
Ορκωτός Ελεγκτής: Γεώργιος Π. Λαζάρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13721)
Ελεγκτική Εταιρεία : ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Το δίκτυο της Εταιρείας αποτελείται από 11
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 και την BSI AG.
Βασικοί της µέτοχοι είναι οι BSI η οποία απορρόφησε την Banca del Gottardo, Αρµός Επενδυτική Α.Ε. και
Dynamic Finance Α.Ε..
Η Εταιρεία έχει συµµορφωθεί πλήρως προς τους κανόνες της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Markets
in Financial Instruments Directive (MIFID), όπως ενσωµατώθηκε στην Ελληνική νοµοθεσία µε το Ν.
3606/2007, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τη 1η Νοεµβρίου 2007.

3. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές
Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις και
παραδοχές που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές
αξιολογούνται

διαρκώς

και

βασίζονται

στην

ιστορική

εµπειρία

και

σε

άλλους

παράγοντες,

συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται
να πραγµατοποιηθούν.
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3.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις») της Εταιρείας µε
ηµεροµηνία 30η Ιουνίου 2009 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (∆.Λ.Π. 34
«Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις») όπως αυτό εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB) και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλη την πληροφόρηση και
τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε
συνάρτηση µε τις ελεγµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 που είναι διαθέσιµες
στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dynamicsec.gr.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, η οποία έχει
τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει την αποτίµηση σε εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων και την αρχή της συνέχισης λειτουργίας
της Εταιρείας.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆.Π.Χ.Α.) απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων και παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν την αποτίµηση των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, την αναγνώριση ενδεχόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και την καταχώρηση εσόδων και εξόδων της υπό εξέταση
περιόδου. Κατά συνέπεια, τα πραγµατικά αποτελέσµατα πιθανόν να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές, παρά
το γεγονός ότι αυτές βασίζονται στην βέλτιστη γνώση της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις τρέχουσες συνθήκες και
ενέργειες.

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

3.2.1 Νέα, αναθεωρηµένα ή τροποποιηµένα πρότυπα που εφαρµόζονται υποχρεωτικά για την χρήση 2009
∆ΛΠ 34 – Ενδιάµεση οικονοµική αναφορά (τροποποίηση του προτύπου που εφαρµόζεται για πρώτη φορά
στις παρούσες ενδιάµεσες οικoνοµικές καταστάσεις 1/1 – 30/6/2009)

Στο εν λόγω πρότυπο, βάσει του οποίου παρουσιάζονται οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις,
επήλθαν αλλαγές λόγω κυρίως της αναθεώρησης του ∆ΛΠ 1. Με την αναθεώρηση αυτή ορίστηκαν αλλαγές
στην χρησιµοποιούµενη ορολογία όλων των προτύπων. Ειδικά στο ∆ΛΠ 34 τροποποιήθηκε η ορολογία και το
περιεχόµενο των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης προστέθηκαν νέες απαιτήσεις αναφορικά µε
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την παρουσίαση εσόδων και εξόδων των ενδιάµεσων περιόδων.
Σύµφωνα µε τις παραπάνω τροποποιήσεις η Εταιρεία θα πρέπει να παρουσιάζει όλα τα στοιχεία των εσόδων
και εξόδων που αναγνωρίστηκαν στην ενδιάµεση περίοδο:

(α) είτε σε µία ενιαία κατάσταση
(β) είτε σε δύο καταστάσεις: µία κατάσταση που θα παρουσιάζει τα στοιχεία των κερδών ή ζηµιών της
περιόδου (ξεχωριστή κατάσταση αποτελεσµάτων ) και µία δεύτερη κατάσταση η οποία θα ξεκινά από το
αποτέλεσµα της περιόδου και θα συνεχίζει παρουσιάζοντας τα στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων
(Κατάσταση Συνολικών Εσόδων).
Η Εταιρεία επέλεξε τον (β) τρόπο παρουσίασης των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν στην ενδιάµεση
περίοδο (σε δύο καταστάσεις).

∆ΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί τοµείς (νέο πρότυπο που εφαρµόζεται από την 1/1/2009)

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα». Σκοπός του νέου προτύπου
είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τους λειτουργικούς τοµείς
µιας επιχείρησης, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες της, τους γεωγραφικούς τοµείς δραστηριότητας και τους
σηµαντικούς πελάτες της. Το πρότυπο υιοθετεί την «προσέγγιση της ∆ιοίκησης», απαιτώντας από τις
επιχειρήσεις οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις να είναι αυτές που
χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση εσωτερικά για την εκτίµηση της απόδοσης κατά τοµέα επιµερισµού των πόρων της
επιχείρησης στους τοµείς δραστηριότητας της. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 1 – Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (αναθεώρηση του προτύπου που εφαρµόζεται από
την 01/01/2009)
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και
εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά
απαιτεί αυτές τις συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους µετόχους. Όλες οι
συναλλαγές µε µη µετόχους πρέπει να εµφανίζονται σε µία κατάσταση απόδοσης (performance statement). Οι
οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία κατάσταση (κατάσταση συνολικού
εισοδήµατος) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήµατος). Οι
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις απαιτήσεις του αναθεωρηµένου προτύπου.
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∆ΛΠ 23 – Κόστος δανεισµού (αναθεώρηση του προτύπου που εφαρµόζεται από την 01/01/2009)

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την
προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού
που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα
προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η τροποποίηση κατά την εξεταζόµενη περίοδο
καθώς και την αντίστοιχη προηγούµενη δεν έχει επίδραση στην Εταιρεία .
∆ΛΠ 39 – Χρηµατοοικονοµικά µέσα: αναγνώριση και αποτίµηση (τροποποίηση του προτύπου που θα
εφαρµόζεται από την 1/7/2009)
Η εν λόγω 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. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στην
Εταιρεία καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.

∆ΛΠ 32 – Χρηµατοοικονοµικά µέσα: παρουσίαση (τροποποίηση του προτύπου που θα εφαρµόζεται από την
1/7/2009) και ∆ΛΠ 1 – Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση του προτύπου που θα
εφαρµόζεται από την 1/7/2009)

H τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο
(‘‘puttable µέσο’’) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως
Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση
πληροφοριών σχετικά µε τα (‘‘puttable’’) µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι ανωτέρω
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών – Προϋποθέσεις
Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε την
εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν
όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την
ίδια την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. H
τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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3.2.2 ∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται υποχρεωτικά για την χρήση 2009
∆ΕΕΧΑ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών
Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας
όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει
εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ΕΕΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας
Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ.
όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το
έσοδο ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία
διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην
Εταιρεία.

∆ΕΕΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό
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. Η διερµηνεία δεν
έχει εφαρµογή στην Εταιρεία, καθώς η Εταιρεία δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε
επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό.

3.2.3 Πρότυπα που εφαρµόζονται υποχρεωτικά µετά απο την τρέχουσα περίοδο
∆ΠΧΑ 3 – Συνενώσεις Επιχειρήσεων (αναθεώρηση του προτύπου που θα εφαρµόζεται από την 1/7/2009) και
∆ΛΠ 27 – Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις (τροποποίηση του προτύπου που θα
εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2009)
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι
οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία
πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές
περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και αναγνώριση µελλοντικών
µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27
απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην
καθαρή θέση. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την 1/7/2009 και θα επηρεάσουν
µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
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3.2.4 ∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται υποχρεωτικά µετά απο την τρέχουσα περίοδο
∆ΕΕΧΑ 17- ∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal)
διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά
τους ως µέτοχοι: α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους
την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την
διερµηνεία από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή, εφόσον προκύψει τέτοια περίπτωση.

∆ΕΕΧΑ 18 - Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες (εφαρµόζεται σε µεταβιβάσεις
περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)
Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Α. 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. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή
στην Εταιρεία.

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.
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4.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
4.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος το αντισυµβαλλόµενο µέρος να αδυνατεί να
εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Προβλέψεις αποµείωσης αναγνωρίζονται για
ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Συνεπώς η ∆ιοίκηση διαχειρίζεται
προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο στα πλαίσια και των κανονιστικών διατάξεων της εποπτικής
αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).
(α) Παράγωγα
Η Εταιρεία δεν επενδύει σε παράγωγα.
(β) ∆εσµεύσεις που σχετίζονται µε πίστωση
Τηρούνται µε βάση τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις των εποπτευόντων αρχών.
Η δυνατότητα παροχής πιστώσεων από τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών προς τους πελάτες τους µε σκοπό
τη διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών (margin account), ρυθµίστηκε για πρώτη φορά µε το νόµο
2843/2000.
Το µοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στην γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται µόνον κατόπιν
σχετικής έγγραφης σύµβασης µεταξύ µέλους και πελάτη και εφόσον ο τελευταίος παρέχει στο µέλος αντίστοιχη
εξασφάλιση της πίστωσης, επί της οποίας υφίσταται νόµιµο ενέχυρο υπέρ του µέλους.
Το margin account παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες µετοχές από εκείνες
που θα τους επέτρεπε το διαθέσιµο κεφάλαιό τους χρησιµοποιώντας τη τεχνική µόχλευσης. Ωστόσο, η αγορά
µετοχών µε πίστωση είναι µία τεχνική που χρησιµοποιείται από επενδυτές που είναι εξοικειωµένοι µε αυτό το
εργαλείο και γνωρίζουν τη λειτουργία του.
Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εκ µέρους των µελών του Χ.Α. παροχή πιστώσεων ορίζονται
στον νόµο, αλλά και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις των αποφάσεων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Πράξης του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως εκ τούτου η Εταιρεία
δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο εκ της δραστηριότητας αυτής.
(γ) Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 4
Σύµφωνα µε τον νόµο 2843/2000 και την υπ’αριθµό 2/263/30.11.2005 (όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ.
8/370/26.01.2006) απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρέπει µέχρι το πέρας του Τ + 3, ο πελάτης να έχει
εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α. προκειµένου να
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο την ηµέρα Τ + 4 προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις και εν γένει δεν εκτίθεται
σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο.
(δ) Καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώριµων πιστωτικών υπολοίπων
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειµένου να διαφυλάξει τα ελεύθερα χρηµατικά διαθέσιµα των πελατών
επέβαλε στα µέλη του Χ.Α. σύµφωνα µε την απόφαση 2/306/22.06.2000, όπως ισχύει, να τηρούν τα χρήµατα
των πελατών τους σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασµούς και να εµφανίζονται διακριτά στις οικονοµικές
καταστάσεις .
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(ε) Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου

Κεντρική θέση στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας κατέχει η αξιόπιστη µέτρηση του πιστωτικού
κινδύνου. Η διαρκής ανάπτυξη υποδοµών, συστηµάτων και µεθοδολογιών για την αξιολόγηση του πιστωτικού
κινδύνου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη και αποτελεσµατική υποστήριξη της ∆ιοίκησης και των
επιχειρηµατικών µονάδων σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων, τον καθορισµό πολιτικών και την εκπλήρωση των
εποπτικών απαιτήσεων.
-

Απαιτήσεις από πελάτες

Το τµήµα παροχής πιστώσεων σε συνεργασία µε την υπηρεσία διαχείρισης κινδύνου παρακολουθεί τον
αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο ανά πελάτη, όσον αφορά την παροχή πιστώσεων για την εξόφληση του
τιµήµατος συναλλαγών στην αγορά µετοχών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.
Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνου, σε συνεργασία µε το Λογιστήριο της Εταιρείας, παρακολουθούν
καθηµερινώς τα ανοίγµατα των πελατών της Εταιρείας και ιδίως των συνδεδεµένων µεταξύ τους πελατών,
ούτως ώστε να τηρούνται συνεχώς οι διατάξεις της νοµοθεσίας για τα Μεγάλα Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα και
την Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων.
(στ) Πολιτική αποµείωσης και σχηµατισµού προβλέψεων

Η Εταιρεία εξετάζει συστηµατικά αν υπάρχουν βάσιµες και αντικειµενικές ενδείξεις ότι µία απαίτηση έχει
υποστεί αποµείωση της αξίας της. Για το σκοπό αυτό διενεργεί σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών
καταστάσεων έλεγχο αποµείωσης της αξίας των απαιτήσεών της (impairment test) σύµφωνα µε τις γενικές
αρχές και τη µεθοδολογία που περιγράφονται στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και σχηµατίζει ανάλογες
προβλέψεις.
Μία απαίτηση έχει υποστεί αποµείωση όταν η λογιστική της αξία είναι µεγαλύτερη από το αναµενόµενο
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.
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4.2.2 Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος βάσει του οποίου η εύλογη αξία ή οι
µελλοντικές ταµιακές ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν
διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις τιµές της αγοράς.
Ο εν λόγω κίνδυνος για την Εταιρεία εστιάζεται κυρίως στους εξής ειδικότερους κινδύνους: i) Κίνδυνος τιµών
ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων iii) Συναλλαγµατικός κίνδυνος .
i) Κίνδυνος τιµών
Ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο που απορρέει από τη διακύµανση της εύλογης αξίας ή των
µελλοντικών ταµιακών ροών των επενδύσεων της Εταιρείας για ίδιο λογαριασµό.
ii) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος που απορρέει από τη διακύµανση της εύλογης αξίας ή των µελλοντικών
ταµιακών ροών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου, από µεταβολές στα επιτόκια της αγοράς.
Στον εν λόγω κίνδυνο εκτίθεται η Εταιρεία δεδοµένου ότι η Εταιρεία έχει έντοκες καταθέσεις ή τοποθετήσεις
διαθεσίµων.
Σχετικός πίνακας εµφανίζεται στη σηµείωση 5.28.
iii Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από τη διακύµανση της εύλογης αξίας ή των
µελλοντικών ταµιακών ροών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου από µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες
ξένων νοµισµάτων.
Οι περισσότερες από τις συναλλαγές της Εταιρείας γίνονται σε Ευρώ. Η έκθεση της Εταιρείας στον
συναλλαγµατικό κίνδυνο προκύπτει από τοποθετήσεις των διαθεσίµων της εταιρείας σε λογαριασµούς ξένων
νοµισµάτων.

4.2.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές της
υποχρεώσεις όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η αποτελεσµατική διαχείριση του
κινδύνου ρευστότητας συµβάλλει ουσιαστικά στην ικανότητα εκπλήρωσης των χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων, χωρίς τον κίνδυνο να προκύψουν σηµαντικές οικονοµικές απώλειες.
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών ορίων.
Γενικότερα, η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των ταµειακών
εισροών και εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η Εταιρεία να έχει την
δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταµειακές της υποχρεώσεις. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε
διάφορες χρονικές ζώνες (καθηµερινή, εβδοµαδιαία, µηνιαία βάση).
Σχετικός πίνακας εµφανίζεται στη σηµείωση 5.29.
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4.2.4 Λειτουργικός Κίνδυνος
Ως λειτουργικός κίνδυνος νοείται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 18 του ν. 3601/2007 ο κίνδυνος επέλευσης
ζηµιών που οφείλεται είτε στην ανεπάρκεια είτε στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών προσώπων
και συστηµάτων είτε σε εξωτερικά γεγονότα. Ειδικότερα, για την Εταιρεία συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο:
α) ο λεγόµενος νοµικός κίνδυνος και ιδίως, ο κίνδυνος αστικής ευθύνης της Εταιρείας προς καταβολή
αποζηµιώσεων σε τρίτους,
β) οι περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της Εταιρείας,
γ) η δυσλειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας εργατικού δυναµικού και των εργασιακών πρακτικών,
δ) η διακοπή της δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής,
ε) η µη εφαρµογή ή η λανθασµένη εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν την οργάνωση και
λειτουργία της Εταιρείας και
στ) βλάβη σε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

4.3 ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρεία παντός είδους
κινδύνων καθώς και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει
την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Κινδύνων µε τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι αρµόδιος για την παρακολούθηση και εφαρµογή πολιτικών,
διαδικασιών και ρυθµίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις
δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρείας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο,
τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο).
(β) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί συστηµατικά την καταλληλότητα και την
αποτελεσµατικότητα των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που εφαρµόζει η Εταιρεία σχετικά µε τη
∆ιαχείριση των Κινδύνων.
(γ) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων µεριµνά ώστε η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και
µηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρµογής των διαδικασιών για
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.
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Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων για το
σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως:

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

Αρχές διαχείρισης κινδύνου αγοράς

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


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



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

•

Αρχές διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας

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

•

Αρχές διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας
οφείλει να διαµορφώσει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική
πρόληψη και διαχείρισή του. Επίσης, οφείλει ιδίως να:
• προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του λειτουργικού
κινδύνου,
• αξιολογεί τα γεγονότα που δηµιουργούν λειτουργικό κίνδυνο και µεριµνά για την έγκαιρη λήψη µέτρων για
την ελαχιστοποίησή του,
• προβαίνει σε εισηγήσεις, εάν το κρίνει σκόπιµο, προς τη ∆ιοίκηση της εταιρείας, σε σχέση µε την καλύτερη
διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου,
• αξιολογεί σε συνεργασία µε το τµήµα µηχανογράφησης, την πολιτική ασφαλείας ως προς τα συστήµατα
πληροφορικής και ασφάλειας των δεδοµένων.
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4.4 Κεφαλαιακή επάρκεια
Ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατά την
30.06.2009 είναι 32,83%.
Οι αρχικοί στόχοι της διαχείρισης του κεφαλαίου είναι να εξασφαλιστεί ότι η Εταιρεία διατηρεί
ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας προκειµένου να υποστηριχθούν οι εργασίες της.

4.5 Εύλογες αξίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
H εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαχθεί ή µια
υποχρέωση να εξοφληθεί µεταξύ ενηµερωµένων και πρόθυµων µερών σε µια συναλλαγή καθαρά εµπορικής
βάσης. Η τιµή αγοράς, όπου υπάρχει µια ενεργή αγορά (όπως ένα αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο), είναι η
καλύτερη ένδειξη της εύλογης αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου. Όταν δεν υπάρχουν ενδεικτικές τιµές
αγοράς για ένα αριθµό χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που κατέχονται και
εκδίδονται από την Εταιρεία οι εύλογες αξίες υπολογίζονται χρησιµοποιώντας την παρούσα αξία ή άλλες
µεθόδους αποτίµησης αξιών βασιζόµενες στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.
Οι αξίες που προκύπτουν χρησιµοποιώντας αυτές τις µεθόδους, επηρεάζονται σηµαντικά από τις παραδοχές σε
σχέση µε τα ποσά και τη χρονική στιγµή των µελλοντικών ταµειακών ροών και των προεξοφλητικών
συντελεστών που χρησιµοποιήθηκαν. Οι ακόλουθες µέθοδοι και υποθέσεις καταδεικνύουν ότι οι εύλογες αξίες
των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού είναι σχεδόν οι ίδιες µε τη λογιστική αξία
τους.
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική έκθεση σε διακυµάνσεις στην εύλογη αξία και η λογιστική αξία των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού είναι ουσιαστικά ισοδύναµη µε τις εύλογες τους
αξίες, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.
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5. Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονοµικών Καταστάσεων
5.1 Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία (ιδιοχρησιµοποιούµενα)
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων για τις περιόδους από 01.01.2008
έως 31.12.2008 και από 01.01.2009 έως 30.06.2009.

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων

01.01.2008 - 31.12.2008
Αξία κτήσεως
Απογραφή 01.01.2008
Προσθήκες
Μειώσεις - διαγραφές
Υπόλοιπο 31.12.2008

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
λοιπός εξ/σµός

Πάγια
υπό εκτέλεση

4.370,00
0,00
0.00
4.370,00

1.081.153,74
88.908,48
(43.588,79)
1.126.473,43

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

1.085.523,74
88.908,48
(43.588,79)
1.130.843,43

Σύνολο

Σωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2008
Αποσβέσεις
Μειώσεις - διαγραφές
Υπόλοιπο 31.12.2008
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2008
Κατά την 31.12.2008

(71,84)
(437,00)
0,00
(508,84)

(319.315,05)
(89.101,30)
23.472,90
(384.943,45)

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

(319.386,89)
(89.538,30)
23.472,90
(385.452,29)

4.298,16
3.861,16

761.838,69
741.529,98

0,00
0,00

766.136,85
745.391,14

01.01.2009 - 30.06.2009
Αξία κτήσεως
Απογραφή 01.01.2009
Προσθήκες
Υπόλοιπο 30.06.2009

4.370,00
0,00
4.370,00

1.126.473,43
2.091,62
1.128.565,05

0,00
1.935.645,90
1.935.645,90

1.130.843,43
1.937.737,52
3.068.580,95

(508,84)
(216,70)
(725,54)

(384.943,45)
(44.604,59)
(429.548,04)

0,00
0,00
0,00

(385.452,29)
(44.821,29)
(430.273,58)

3.861,16
3.644,46

741.529,98
699.017,01

0,00
1.935.645,90

745.391,14
2.638.307,37

Σωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2009
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 30.06.2009
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2009
Κατά την 30.06.2009

Η Εταιρεία την 30.04.2009 προέβει σε αγορά ακινήτου, όπου µετά την διαµορφωσή του θα χρησιµοποιηθεί ως
έδρα της Εταιρείας. Οι εργασίες διαµόρφωσης του χώρου δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την 30.06.2009.
Επί του ανωτέρω ακινήτου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη στην τρέχουσα περίοδο 01.01 – 30.06.2009.
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5.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των άϋλων περιουσιακών στοιχείων για τις περιόδους 01.01.2008 έως
31.12.2008 και 01.01.2009 έως 30.06.2009.

Πίνακας µεταβολών άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Λογισµικά
Αξία κτήσεως
01.01.2008 - 31.12.2008
Απογραφή 01.01.2008
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31.12.2008

Σωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2008
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31.12.2008

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2008
Κατά την 31.12.2008

προγράµµατα

353.310,20
428.418,29
781.728,49

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

255.464,47
610.540,39

Αξία κτήσεως
01.01.2009 - 30.06.2009
Απογραφή 01.01.2009
Προσθήκες
Υπόλοιπο 30.06.2009

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2009
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 30.06.2009

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2009
Κατά την 30.06.2009

781.728,49
4.284,00
786.012,49

(171.188,10)
(38.788,61)
(209.976,71)

610.540,39
576.035,78
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5.3 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας κατά την 30.06.2009 και την 31.12.2008 αντίστοιχα
αναλύονται ως εξής:

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

30.06.2009

31.12.2008

901.812,85
584.559,86
44.391,45
650,00
1.531.414,16

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

5.4 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση αφορούν συµµετοχές στις εταιρείες α) «ΜΕΛΛΟΝ Α.Ε.Ε.∆.» µε την
απόκτηση συνολικά 18.000 νέων ονοµαστικών µετοχών της (ποσοστό συµµετοχής 19,89%) σε αξία κτήσεως €
36.000,00 την 21.10.2008 και β) «CONTRACT Α.Ε.Ε.∆.» µε την απόκτηση συνολικά 3.156 ονοµαστικών
µετοχών (ποσοστό συµµετοχής 5%) σε αξία κτήσεως € 18.809,76 την 06.02.2009. Κατά τις αντίστοιχες
ηµεροµηνίες αποτίµησης η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί την εύλογη αξία ίση µε την αξία κτήσεως.

Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
Σύνολο

30.06.2009

31.12.2008

54.809,76
54.809,76

36.000,00
36.000,00

5.5 Απαιτήσεις απο πελάτες – χρηµατιστήριο
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συµπίπτει µε την
ονοµαστική αξία.
Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική
απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς
όρους.
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών.
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα.

Απαιτήσεις από πελάτες
Απαιτήσεις από πελάτες MARGIN
Σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης
Σύνολο

30.06.2009

31.12.2008

3.559.374,05
2.759.864,22
(199.637,07)
6.119.601,20

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

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων δε διαφέρουν ουσιωδώς απο τις λογιστικές αξίες. Η κίνηση της αποµειώσεως
των απαιτήσεων έχει ως εξής:
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2008
Σχηµατισθείσες αποµειώσεις 01.01. - 31.12.2008

234.890,67
37.597,96

∆ιαγραφείσες επισφαλείς απαιτήσεις 01.01 - 31.12.2008
Υπόλοιπο κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008
∆ιαγραφείσες επισφαλείς απαιτήσεις 01.01. - 30.06.2009
Υπόλοιπο κατά την 30η Ιουνίου 2009

(43.515,89)
228.972,74
(29.335,67)
199.637,07
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5.6 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

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

30.06.2009

31.12.2008

10.740.000,00
1.854.578,48
1.794,51
90.580,17
6.477,35
126.835,21
68.612,86
3.307,61
7.849,23
12.900.035,42

8.923.280,00
1.408.707,85
1.794,51
83.542,50
6.477,35
126.858,76
36.493,83
12.643,19
2.157,77
10.601.955,76

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

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ
Repos
Σύνολο

30.06.2009

31.12.2008

9.947,30
104.005,10
4.000.000,00
4.113.952,40

15.292,05
3.448.246,45
0,00
3.463.538,50

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

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

Καταθέσεις όψεως πελατών σε ευρώ
Σύνολο

30.06.2009

31.12.2008

1.420.144,76
1.420.144,76

1.423.347,00
1.423.347,00

5.9 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο τόσο κατά την 30η Ιουνίου 2009 όσο και κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 ανέρχεται σε
€ 7.725.999,80, διαιρούµενο σε 2.636.860 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 2,93 εκάστη.
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5.10 Αποθεµατικά
Τα αποθεµατικά αναλύονται ως εξής:

Τακτικό αποθεµατικό
Σύνολο

30.06.2009
108.512,72
108.512,72

31.12.2008
108.512,72
108.512,72

Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη να παρακρατεί από τα καθαρά
λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεµατικό. Η παρακράτηση παύει να είναι
υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεµατικού υπερβεί το ένα τρίτο του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό το οποίο είναι φορολογηµένο, δεν µπορεί να διανεµηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής της Εταιρείας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού κερδών και
ζηµιών.

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

Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο

30.06.2009
2.021.778,18
2.021.778,18

31.12.2008
1.955.427,07
1.955.427,07

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

Οι κύριες παραδοχές της αναλογιστικής µελέτης είναι οι εξής:
30.06.2009

31.12.2008

Προεξοφλητικό επιτόκιο

5,6%

6%

Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών

5,3%

5,3%

Απόδοση επενδύσεων

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)

3%

3%

8,63

8,45

2%

2%

10%

10%

Κύριες αναλογιστικές παραδοχές
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Κινητικότητα Προσωπικού από 41 έως 50 ετών
(οικειοθελής αποχώρηση)
Κινητικότητα Προσωπικού από 51 ετών και άνω
(οικειοθελής αποχώρηση)

3%

3%

0%

0%

30.06.2009

31.12.2008

77.088,83

74.652,63

(53,89)

2.822,08

77.034,94

77.474,71

30.06.2009

31.12.2008

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

6.117,11

16.926,61

Κόστος τόκων

2.202,25

3.640,62

Επίδραση περικοπής–διακανονισµού–τερµατικές παρ.

(8.234,13)

(6.299,02)

Κανονική επιβάρυνση στα αποτελέσµατα περιόδου

85,23

14.268,21

Καταβληθείσες αποζηµειώσεις

(525,00)

(6.638,33)

Σύνολο

(439,77)

7.629,88

Το υπόλοιπο της πρόβλεψης παροχών προσωπικού αναλύεται ως εξής:

Παρούσα αξία δέσµευσης καθορισµένων παροχών
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες)
Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισµό
Η επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης αναλύεται ως κατωτέρω:
Συστατικά της κατάστασης Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων περιόδου

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 63
υπάλληλοι.

5.13 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές µε βάση τη µέθοδο της
πλήρους υποχρέωσης (liability method) και µε τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Ο τρέχων
φόρος εισοδήµατος έχει υπολογισθεί µε βάση τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή της χρήσης 2009 25%
(2008: 25%). Επιπλέον για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας έχει ληφθεί υπόψη, στο βαθµό που
αυτό απαιτείται, η σταδιακή µείωση των φορολογικών συντελεστών απο την χρήση 2010 έως την χρήση 2013
απο 24% σε 21%.
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2008
Χρεώσεις στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2008
Χρεώσεις στην κατάσταση αποτελεσµάτων ενδιάµεσης περιόδου
(01.01. - 30.06.2009)
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2009

60.515,69
42.182,07
102.697,76
11.160,63
113.858,39
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Ο αναβαλλόµενος φόρος αναλύεται ως εξής:
30.06.2009

31.12.2008

Αναγνώριση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων

44.968,12

49.909,27

Αναγνώριση επιχορήγησης πάγιων επενδύσεων

10.350,06

7.187,54

Σύνολο απαίτησης

55.318,18

57.096,81

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναγνώριση διαφορών σε πάγια λόγω διαφορετικού
χειρισµού σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

(152.920,54)

(143.930,73)

Αναγνώριση παροχών αποχωρήσεως στο προσωπικό

(16.256,03)

(15.863,84)

Σύνολο υποχρέωσης

(169.176,57)

(159.794,57)

Υπόλοιπο µετά το συµψηφισµό

(113.858,39)

(102.697,76)

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

5.14 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού
Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού έχουν καταχωρηθεί στη χρήση 2008 στο ποσό είσπραξης
τους € 143.750,81. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων
αναγνωρίζονται ως έσοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των
επιχορηγούµενων περιουσιακών στοιχείων µε ετήσιο ρυθµό απόσβεσης 10%. Το ποσό που αναγνωρίζεται στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων περιόδου 01.01. – 30.06.2009 ανέρχεται σε ποσό € 7.187,53, το οποίο εµφανίζεται
αφαιρετικά του συνόλου των αποσβέσεων ύψους € 83.609,90. Σηµειώνουµε οτι στη χρήση 2008 το ποσό που
αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ανερχόταν στο ποσό € 14.375,08.

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού
Σύνολο

30.06.2009
122.188,20
122.188,20

31.12.2008
129.375,73
129.375,73

5.15 Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των προµηθευτών & λοιπών υποχρεώσεων έχει ως ακολούθως:

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

30.06.2009
114.857,08

31.12.2008
89.588,17

10.740.000,00
108.224,96
52.822,44
58.597,33
33.512,50
81.286,76
11.189.301,07

8.923.280,00
113.248,56
85.851,43
35.595,31
33.512,50
6.870,99
9.287.946,96
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5.16 Υποχρεώσεις προς πελάτες και χρηµατιστήριο
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Υποχρεώσεις προς πελάτες - xρηµατιστήριο Αθηνών
Υποχρεώσεις προς πελάτες - ξένα χρηµατιστήρια
Υποχρεώσεις προς πελάτες (µη εκκαθαρισµένες)
Σύνολο

30.06.2009
477.719,46
1.539.375,81
469.130,08
2.486.225,35

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

5.17 Ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
Οι υποχρεώσεις προς πελάτες απο ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα έχουν ως εξής:
30.06.2009
Υποχρεώσεις προς πελάτες απο ώριµα πιστωτικά
1.380.672,26
υπόλοιπα
1.380.672,26
Σύνολο

31.12.2008
1.335.288,84
1.335.288,84

5.18 ∆άνεια βραχυπρόθεσµα
Η δανειακή επιβάρυνση της Εταιρείας έχει ως εξής:
Τράπεζες λ/σµός βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Σύνολο

30.06.2009
4.000.000,00
4.000.000,00

31.12.2008
0,00
0,00

Το δάνειο της Εταιρείας ύψους ποσού € 4.000.000,00 στις 30.06.2009 εξοφλείται την 01.07.2009.

5.19 Προβλέψεις µακροπρόθεσµες
Οι προβλέψεις της Εταιρείας για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχουν ως εξής:
Προβλέψεις φορολογικών διαφορών
Σύνολο

30.06.2009
125.000,00
125.000,00

31.12.2008
100.000,00
100.000,00

Κατά την 30.06.2009 οι προβλέψεις φορολογικών διαφορών ποσού € 125.000,00 αφορούν στην πρόβλεψη για
τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις της Εταιρείας 2007 και 2008 καθώς και για την περίοδο 01.01. –
30.06.2009.

5.20 Φόρος εισοδήµατος χρήσης πληρωτέος
Ο λογαριασµός αφορά:
Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών
Χαρτόσηµο & ΟΓΑ χαρτοσήµου απο υπεκµίσθωση
ακινήτου
Σύνολο
Μείον:
Προκαταβολή φόρου χρήσης 2008

30.06.2009
47.402,03

31.12.2008
47.402,03

87,94
47.489,97

64,39
47.466,42

72.092,23

72.092,23
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Παρακρατούµενοι φόροι
Πλέον: προκαταβολή φόρου χρήσης 2009
Σύνολο
Φόρος εισοδήµατος κερδών περιόδου 01.01. –
30.06.2009
Φόρος εισοδήµατος χρήσης πληρωτέος

102.232,95
102.232,95
0,00
0,00
(126.835,21) * (126.858,76) *

3.729,94
3.729,94

0,00
0,00

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

Το ποσό του φόρου που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα έχει ως εξής:
Φόρος εισοδήµατος τρέχων
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων
Σύνολο

30.06.2009
3.729,94
11.160,63
25.000,00
39.890,57

30.06.2008
36.389,81
32.786,25
25.000,00
94.176,06

5.21 Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)
Ο κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) της Εταιρείας προέρχεται απο χρηµατιστηριακές υπηρεσίες και
αναλύεται ως εξής:
30.06.2009
Προµήθειες αγορών και πωλήσεων
Λοιπές προµήθειες
Έσοδα από υπηρεσίες
Λοιπά έσοδα παροχής υπηρεσιών
Σύνολο

1.355.014,92
817.320,87
194.177,81
87.469,08
2.453.982,68

30.06.2008
1.671.411,23
1.001.870,35
270.091,50
154.851,92
3.098.225,00

5.22 Έξοδα ανά λειτουργία
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των κατ΄ είδος δαπανών και ο επιµερισµός αυτών στις λειτουργίες για τις
περιόδους 01.01.2009 έως 30.06.2009 και 01.01.2008 έως 30.06.2008, αντίστοιχα.

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

30.06.2009
800.743,59
392.570,31
173.916,17
286.804,41
45.853,42
81.337,89
1.781.225,79

30.06.2008
919.469,42
519.216,42
165.899,75
399.956,58
47.677,04
19.242,35
2.071.461,56
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Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Περιγραφή κόστους
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως
Σύνολο

30.06.2009
204.329,31
131.501,99
54.432,49
4.889,55
45.917,52
22.926,71
17,05
464.014,62

30.06.2008
228.820,54
177.357,57
48.472,55
5.094,58
65.105,02
23.838,52
890,02
549.578,80

30.06.2009
204.329,31
109.381,39
64.616,29
51.334,53
7.642,24
17,05
437.320,81

30.06.2008
228.820,53
125.413,01
66.660,12
68.406,69
7.946,17
890,02
498.136,54

30.06.2009
2.494,00
1.209,98

30.06.2008
1.700,00
1.253,54

525,00
3.615,32
454,82
8.299,12

0,00
0,00
886,09
3.839,63

30.06.2009
18,63
1.575,48
3.995,67
5.589,78

30.06.2008
1.401,37
1.033,74
1.424,55
3.859,66

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

5.23 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως
Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως έχουν ως εξής:
Επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις
Έσοδα απο ενοίκια
Χρησιµοποιούµενες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων
εκµετάλλευσης - καταβληθείσες αποζηµιώσεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

5.24 Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως
Τα λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως έχουν ως εξής:
Συναλλαγµατικές διαφορές
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο
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5.25 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών εσόδων:

Έσοδα από πιστωτικούς τόκους
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα*
Σύνολο

30.06.2009
121.501,09
223.088,73
344.589,82

30.06.2008
297.359,51
36.658,08
334.017,59

* Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα αφορούν κυρίως σε έσοδα απο τη διάθεση πλεονασµάτων του Συνεγγυητικού
Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών καθώς και έσοδα από την επένδυση του Επικουρικού Κεφαλαίου.

5.26 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων:
Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
& προµήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο

30.06.2009

30.06.2008

9.787,79
2.691,15
12.478,94

33.888,00
2.374,46
36.262,46

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

Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής:

Κέρδη περιόδου

30.06.2009
66.351,11

30.06.2008
182.607,14

Αριθµός µετοχών

2.636.860

2.636.860

0,03

0,07

Κέρδη ανά µετοχή
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5.28 Κίνδυνος Επιτοκίου
Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο επιτοκίου. Στους πίνακες
παρουσιάζονται τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού της Eταιρείας σε λογιστικές αξίες, κατηγοριοποιηµένα
µε βάση την προγενέστερη ηµεροµηνία µεταξύ της συµβατικής ηµεροµηνίας ανατίµησης και ηµεροµηνίας
κτήσεως.

30.06.2009
Έως 3
µήνες
€

3 - 12
µήνες
€

1-5
έτη
€

Πάνω

από
5 έτη
€

Άτοκα
€

Σύνολο
€

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

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

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

0,00
0,00
1.486.372,71
54.809,76
1.541.182,47

2.638.307,37
576.035,78
45.041,45
0,00
3.259.384,60

2.638.307,37
576.035,78
1.531.414,16
54.809,76
4.800.567,07

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
(ιδιοχρησιµοποιούµενα)
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Απαιτήσεις απο πελάτες –
χρηµατιστήριο

3.446.863,90

996.145,26

275.974,01

0,00

1.400.618,03

6.119.601,20

10.740.000,00

0,00

0,00

0,00

2.160.035,42

12.900.035,42

4.113.952,40

0,00

0,00

0,00

0,00

4.113.952,40

1.420.144,76
19.720.961,06

0,00
996.145,26

0,00
275.974,01

0,00
0,00

0,00
3.560.653,45

1.420.144,76
24.553.733,78

19.720.961,06

996.145,26

275.974,01

1.541.182,47

6.820.038,05

29.354.300,85

0,00

0,00

0,00

77.034,94

0,00

77.034,94

0,00

0,00

0,00

0,00

113.858,39

113.858,39

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122.188,20

122.188,20

0,00

0,00

0,00

77.034,94

361.046,59

438.081,53

Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες &
χρηµατιστήριο

10.740.000,00

0,00

0,00

0,00

449.301,07

11.189.301,07

0,00

0,00

0,00

0,00

2.486.225,35

2.486.225,35

Ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών

0,00

0,00

0,00

0,00

1.380.672,26

1.380.672,26

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

3.729,94

3.729,94

Λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
πελατών
Σύνολο Ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζόµενους
Αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Προβλέψεις ανέλεγκτων χρήσεων
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου
εξοπλισµού
Σύνολο µακροπρόθεσµων
υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια βραχυπρόθεσµα
Φόρος εισοδήµατος χρήσης πληρωτέος
Σύνολο βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων

0,00

0,00

0,00

14.740.000,00

0,00

0,00

0,00

4.319.928,62

19.059.928,62

Σύνολο υποχρεώσεων

14.740.000,00

0,00

0,00

77.034,94

4.680.975,21

19.498.010,15

4.980.961,06

996.145,26

275.974,01

1.464.147,53

2.139.062,84

9.856.290,70

Συνολικό άνοιγµα επιτοκιακού
κινδύνου εντός ισολογισµού
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31.12.2008
Έως 3
µήνες
€

3 - 12
µήνες
€

1-5
έτη
€

Πάνω
από
5 έτη
€

Άτοκα
€

Σύνολο
€

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

745.391,14
610.540,39

745.391,14
610.540,39

0,00

0,00

0,00

684.844,78

951.086,62

1.635.931,40

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

36.000,00
720.844,78

0,00
2.307.018,15

36.000,00
3.027.862,93

2.126.038,11
8.923.280,00

869.728,27
0,00

327.284,89
0,00

0,00
0,00

880.630,81
1.678.675,76

4.203.682,08
10.601.955,76

3.463.538,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.463.538,50

1.423.347,00
15.936.203,61
15.936.203,61

0,00
869.728,27
869.728,27

0,00
327.284,89
327.284,89

0,00
0,00
720.844,78

0,00
2.559.306,57
4.866.324,72

1.423.347,00
19.692.523,34
22.720.386,27

0,00

0,00

0,00

77.474,71

0,00

77.474,71

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

102.697,76
100.000,00

102.697,76
100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129.375,73

129.375,73

0,00

0,00

0,00

77.474,71

332.073,49

409.548,20

8.923.280,00

0,00

0,00

0,00

364.666,96

9.287.946,96

0,00

0,00

0,00

0,00

1.897.662,68

1.897.662,68

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.335.288,84
0,00

1.335.288,84
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά
στοιχεία (ιδιοχρησιµοποιούµενα)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις
Επενδύσεις διαθέσιµες προς
πώληση
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Απαιτήσεις απο πελάτες –
χρηµατιστήριο
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα
Ταµιακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα πελατών
Σύνολο Ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζόµενους
Αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Προβλέψεις ανέλεγκτων χρήσεων
Επιχορηγήσεις επενδύσεων
πάγιου εξοπλισµού
Σύνολο µακροπρόθεσµων
υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές & λοιπές
υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες &
χρηµατιστήριο
Ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα
πελατών
∆άνεια βραχυπρόθεσµα
Φόρος εισοδήµατος χρήσης
πληρωτέος
Σύνολο βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων

8.923.280,00

0,00

0,00

0,00

3.597.618,48

12.520.898,48

Σύνολο υποχρεώσεων

8.923.280,00

0,00

0,00

77.474,71

3.929.691,97

12.930.446,68

Συνολικό άνοιγµα επιτοκιακού
κινδύνου εντός ισολογισµού

7.012.923,61

869.728,27

327.284,89

643.370,07

936.632,75

9.789.939,59
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5.29 Ανάλυση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µε βάση τη λήξη τους
Οι παρακάτω πίνακες αναλύουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας σε κατηγορίες µε βάση
την εναποµείνασα περίοδο µέχρι τη λήξη τους κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού.
30.06.2009
Έως 3
µήνες
€

3 - 12
µήνες
€

1-5
έτη
€

Πάνω
από
5 έτη
€

Σύνολο
€

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

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

0,00

0,00

0,00
0,00
44.391,45
0,00
44.391,45

2.638.307,37
576.035,78
1.487.022,71
54.809,76
4.756.175,62

2.638.307,37
576.035,78
1.531.414,16
54.809,76
4.800.567,07

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

2.229.427,11
12.594.578,48
4.113.952,40
1.420.144,76
20.358.102,75

1.130.309,87
274.550,08
0,00
0,00
1.404.859,95

2.759.864,22
30.906,86
0,00
0,00
2.790.771,08

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

6.119.601,20
12.900.035,42
4.113.952,40
1.420.144,76
24.553.733,78

Σύνολο Ενεργητικού

20.358.102,75

1.404.859,95

2.835.162,53

4.756.175,62

29.354.300,85

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
113.858,39
0,00

77.034,94
0,00
125.000,00

77.034,94
113.858,39
125.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
113.858,39

122.188,20
324.223,14

122.188,20
438.081,53

10.957.165,83

232.135,24

0,00

0,00

11.189.301,07

2.486.225,35
1.380.672,26
4.000.000,00
0,00
18.824.063,44

0,00
0,00
0,00
3.729,94
235.865,18

0,00
0,00
0,00
0,00
113.858,39

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

2.486.225,35
1.380.672,26
4.000.000,00
3.729,94
19.059.928,62

18.824.063,44

235.865,18

113.858,39

324.223,14

19.498.010,15

1.534.039,31

1.168.994,77

2.721.304,14

4.431.952,48

9.856.290,70

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

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζόµενους
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις µακροπρόθεσµες
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου
εξοπλισµού
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς πελάτες &
χρηµατιστήριο
Ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
∆άνεια βραχυπρόθεσµα
Φόρος εισοδήµατος χρήσης πληρωτέος
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Συνολικό άνοιγµα επιτοκιακού κινδύνου
εντός ισολογισµού
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Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )
31.12.2008
Έως 3
µήνες
€

3 - 12
µήνες
€

1-5
έτη
€

Πάνω
από
5 έτη
€

Σύνολο
€

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

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

0,00
0,00
48.623,77
0,00
48.623,77

745.391,14
610.540,39
1.587.307,63
36.000,00
2.979.239,16

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

2.196.764,58
10.331.987,85
3.463.538,50
1.423.347,00
17.415.637,93

455.001,54
242.061,05
0,00
0,00
697.062,59

1.551.915,96
27.906,86
0,00
0,00
1.579.822,82

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

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

17.415.637,93

697.062,59

1.628.446,59

2.979.239,16

22.720.386,27

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

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

0,00
102.697,76
0,00
0,00
102.697,76

77.474,71
0,00
100.000,00
129.375,73
306.850,44

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

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

9.150.011,47
1.897.662,68
1.335.288,84
0,00
0,00
12.382.962,99

137.935,49
0,00
0,00
0,00
0,00
137.935,49

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

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

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

Σύνολο υποχρεώσεων

12.382.962,99

137.935,49

102.697,76

306.850,44

12.930.446,68

5.032.674,94

559.127,10

1.525.748,83

2.672.388,72

9.789.939,59

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
(ιδιοχρησιµοποιούµενα)
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Απαιτήσεις απο πελάτες – χρηµατιστήριο
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών
Σύνολο Ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις µακροπρόθεσµες
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

Συνολικό άνοιγµα επιτοκιακού κινδύνου
εντός ισολογισµού
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6. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία
6.1 Μερίσµατα
Τα µερίσµατα καταχωρούνται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας κατά την χρήση στην
οποία εγκρίνονται από τους µετόχους της. Για τη χρήση 2008 δεν εγκρίθηκε η διανοµή µερίσµατος.

6.2 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007, 2008 καθώς και για την τρέχουσα περίοδο
(01.01. – 30.06.2009). Για το λόγο αυτό έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ύψους € 125.000,00 (σηµ. 5.19).

6.3 ∆εσµεύσεις
•

∆εσµεύσεις για επένδυση κεφαλαίου

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις για επένδυση κεφαλαίου που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεστεί κατά την
30.06.2009.

•

∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων της Eταιρείας

Η Εταιρεία µισθώνει κτίρια για να στεγάσει τις υπηρεσίες της τόσο στο κεντρικό όσο και στα υποκαταστηµατά
της. Από την αποδέσµευση των γραφείων που στεγάζεται το κεντρικό αναµένεται να υπάρχει επίπτωση στα
αποτελέσµατα της επόµενης περιόδου ύψους € 46.000,00 περίπου.

6.4 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας για την
περίοδο 01.01. - 30.06.2009 ανήλθαν στο ποσό € 203.526,48.

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

6.6 Εγγυητικές επιστολές
Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες από εγγυητικές επιστολές ποσού
€ 2.201.812,86, στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες αυτές υποχρεώσεις.
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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.

6.9 Αναταξινοµήσεις κονδυλίων σε πίνακες προηγούµενης συγκρίσιµης περιόδου
Ορισµένα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008)
αναταξινοµήθηκαν προκειµένου να καταστούν συγκρίσιµα µε τον τρόπο παρουσίασης των αντίστοιχων
κονδυλίων στις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου 01.01. – 30.06.2009. Συγκεκριµένα, τα
επιµέρους κονδύλια των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στους πίνακες 1, 2 αναταξινοµήθηκαν ως εξής:

1. Κίνδυνος Επιτοκίου
31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Απαιτήσεις απο πελάτες –
χρηµατιστήριο
(Σηµ. 5.28, Οικ. Κατ/σεις
30.06.2009)
Απαιτήσεις απο πελάτες –
χρηµατιστήριο
(Σηµ. 6.28, Οικ. Κατ/σεις
31.12.2008)

Έως 3
µήνες
€

3 - 12
µήνες
€

1-5
Έτη
€

Πάνω
από
5 έτη
€

Άτοκα
€

Σύνολο
€

2.126.038,11

869.728,27

327.284,89

0,00

880.630,81

4.203.682,08

354.902,80

869.728,27

0,00

0,00

2.979.051,01

4.203.682,08
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο απο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009
Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά )

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
(Σηµ. 5.29, Οικ. Κατ/σεις 30.06.2009)
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
(Σηµ. 6.29, Οικ. Κατ/σεις 31.12.2008)
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Απαιτήσεις απο πελάτες – χρηµατιστήριο
(Σηµ. 5.29, Οικ. Κατ/σεις 30.06.2009)
Απαιτήσεις απο πελάτες – χρηµατιστήριο
(Σηµ. 6.29, Οικ. Κατ/σεις 31.12.2008)
Λοιπές απαιτήσεις
(Σηµ. 5.29, Οικ. Κατ/σεις 30.06.2009)
Λοιπές απαιτήσεις
(Σηµ. 6.29, Οικ. Κατ/σεις 31.12.2008)
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
(Σηµ. 5.29, Οικ. Κατ/σεις 30.06.2009)
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
(Σηµ. 6.29, Οικ. Κατ/σεις 31.12.2008)

Έως 3
µήνες
€

3 - 12
µήνες
€

1-5
έτη
€

Πάνω
από
5 έτη
€

Σύνολο
€

0,00

0,00

0,00

36.000,00

36.000,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

36.000,00

2.196.764,58

455.001,54

1.551.915,96

0,00

4.203.682,08

2.196.764,58

2.006.917,50

0,00

0,00

4.203.682,08

10.331.987,85

242.061,05

27.906,86

0,00

10.601.955,76

8.923.280,00

1.652.563,41

26.112,35

0,00

10.601.955,76

9.150.011,47

137.935,49

0,00

0,00

9.287.946,96

9.122.379,99

165.566,97

0,00

0,00

9.287.946,96

Επίσης, στον κύκλο εργασιών (παροχή υπηρεσιών) (Σηµ. 6.19, Οικ. Κατ/σεις 30.06.2008) και στα λοιπά έξοδα
εκµεταλλεύσεως (Σηµ. 6.22, Οικ. Κατ/σεις 30.06.2008) για την περίοδο 01.01.- 30.06.2008 έγινε επιπλέον
ανάλυση των κονδυλίων για λόγους συγκρισιµότητας µε την τρέχουσα περίοδο (Σηµ. 5.21 και 5.24, Οικ.
Κατ/σεις 30.06.2009).
Οι αναταξινοµήσεις αυτές δεν είχαν καµία επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008.
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