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ȺȾŪȺɆȼ ȺȿȺũɉɃɈ  
ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο  ηεο  Ν.ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ 

 

Έθζεζε  επί ησλ Οηθνλνκηθώλ  Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο  Ν.ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ, πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 20008, θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ  θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή 

θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. 

Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε  παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, 

φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί  απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, 

εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε 

παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε 

απάηε ή ιάζνο. Ζ  επζχλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ 

ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο. 

Δπζύλε Διεγθηή 

Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ 

έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα, πνπ είλαη 

ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο 

κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ εχινγε 

δηαζθάιηζε φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.   

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 

δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη  θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή  θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ 

νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε 

ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ 

εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο 

παξνπζίαζεο  ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο γλψκεο καο. 
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Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31
 
Γεθεκβξίνπ 2008, ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο Σακεηαθέο ηεο Ρνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία 

απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά 

πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη  θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

Ζ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα 

άξζξα 43
α
 παξάγξαθνο 3 θαη 16 παξάγξαθνο 9  ηνπ Κ.Ν. 2190/20   θαη ην πεξηερφκελφ  ηεο είλαη 

ζπλεπέο κε ηηο ζπλεκκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.       

 

                                                             

Αζήλα 25 Φεβξνπαξίνπ 2009 

Η ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΡΙΑ ΛΟΓΙΣΡΙΑ 

 

 

 

ΠΡΑΑ-ΦΤΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ 

Α.Μ. ΟΔΛ 16761 
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Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

γηα ηε πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 

 

ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ    

    

(πνζά ζε Δπξψ)    

 εκείσζε 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 

Κχθινο εξγαζηψλ (Πσιήζεηο Τπεξεζηψλ ) 3.1 717.508,79 1.198.376,97 

Μηζζψκαηα Αθηλήησλ  3.2 417.738,22 394.562,97 

Έζνδα ρξενγξάθσλ 3.3 280.883,08 271.152,59 

Πηζησηηθνί Σφθνη 3.4 741.561,33 634.048,33 

Κέξδε Απφ Πψιεζε ρξενγξάθσλ 3.5 27.329,26  

Λνηπά έζνδα 3.6 13.799,78 17.410,02 

Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ 3.7 (457.455,45) (412.029,35) 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ  (73.132,32) (60.007,71) 

Παξνρέο Σξίησλ  (96.232,75) (60.015,30) 

Φφξνη Σέιε  (2.011,02) (1.363,96) 

Γηάθνξα έμνδα  (158.347,15) (180.604,45) 

Σφθνη ρξεσζηηθνί  (14.225,03) (15.538,03) 

Πξφβιεςε ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ  (-) (37.270,23) 

Έθηαθηα έμνδα  (4.592,12) (1.065,38) 

Απνζβέζεηο   (55.493,51)  (87.209,04) 

Κέξδε Υξήζεσο πξν θόξσλ  1.337.331,11 1.660.447,43 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο Δηζνδήκαηνο 3.8 (7.413,66) (1.236,62) 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 3.8 (273.261,63) (370.372,02) 

Γηαθνξέο θφξνπ εηζνδήκαηνο          (6.811,77)  

Λνηπνί κε Δλζσκαησκέλνη θφξνη  (12.480,73) (8.952,11) 

Καζαξά θέξδε ρξήζεσο    1.037.363,32   1.279.886,68 

 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 10 - 35) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ 

 

(πνζά ζε Δπξψ)    

 εκείσζε 31.12.2008 31.12.2007 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ    

    

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 3.9 602.442,21 364.495,38 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 3.10 438.510,70 445.107,46 

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  3.11 5.332,83 5.361,60 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 3.12 11.881.888,00 19.435.921,30 

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 3.13 702.287,39 693.485,09 

  13.630.461,13 20.944.370,83 

    

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο & ρξεκαηηζηήξην 3.14 1.791.837,92 3.608.998,72 

Λνηπέο απαηηήζεηο 3.15 281.120,00 341.449,59 

Σακεηαθά δηαζέζηκα πειαηψλ θαη ηζνδχλακα 3.16 4.278.659,87 2.389.384,74 

  6.351.617,79 6.339.833,05 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ  19.982.078,99 27.284.203,88 

    

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ    

    

 Ίδηα Κεθάιαηα    

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 3.17 6.616.800,00 6.616.800,00 

Απνζεκαηηθφ Απνηίκεζεο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε 3.18 928.462,49 8.481.274,95 

Λνηπά Απνζεκαηηθά 3.19 10.375.278,85 10.186.192,16 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ,  

 

 1.061.114,88 462,838,25 

 ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 18.981.656,22 25.747.105.36 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο   

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 3.20 73.777,44 66.363,78 

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ Πξνζσπηθνχ  

ιφγσ Δμφδνπ απφ ηελ Τπεξεζία 

 

3.21 

 

135.000,00 

 

113.000,00 

Δπηρνξεγήζεηο 3.22        1.059,98   

Λνηπέο  πξνβιέςεηο   2400     0,00 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    

Πξνκεζεπηέο 3.23 22.602,28 6.467,68 

Πειάηεο θαη ρξεκαηηζηήξην 3.24 549.127,74 920.408,61 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 3,25 217515,24       429.798,47 

ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ  789.245,26 1.356.674.76 

    

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ  1.000.422,70 1.537.098,52 

    

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ & Τπνρξεώζεσλ  19.982.078,92 27.284.203,88 

 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 10 - 35) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 01/01-

31/12/2008 

01/01-

31/12/2007 

(πνζά ζε Δπξψ)   

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Κέξδε πξν θφξσλ 1.337.331,11 1.660.447,43 

Ʉɚɏɞɜ /(ɛŮɑɞɜ) ˊɟɞůŬɟɛɞɔɏɠ ɔɘŬ :   

Απνζβέζεηο ρξήζεο 55.493,51 87.209,04 

Δπηρνξεγήζεηο -1.059,98 -6.359,78 

Απνκεηψζεηο πκκεηνρψλ  37.270,23 

Πξφβιεςε Απνδεκίσζεο Πξνζσπηθνχ 22.000,00 -4.000,00 

Έζνδα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  -1.223.517,96 -1.065.042,87 

Εεκηεο Πψιεζεο ρξενγξάθσλ  -2.191,86 39,24 

Υξεσζηηθνί Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα ρξενγξάθσλ 14.225,03  

Ʉɚɏɞɜ / ɛŮɑɞɜ ˊɟɞůŬɟɛɞɔɏɠ ɔɘŬ ɛŮŰŬɓɞɚɏɠ   

ɚɞɔŬɟɘŬůɛɩɜ əŮűŬɚŬɑɞɡ əɑɜɖůɖɠ ɐ ˊɞɡ ůɢŮŰɑɕɞɜŰŬɘ    

ɛŮ Űɘɠ ɚŮɘŰɞɡɟɔɘəɏɠ ŭɟŬůŰɖɟɘɧŰɖŰŮɠ   

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 1.910.380,48 -585.772,65 

(Μείσζε) / αχμεζε Βξαρππξφζεζκσλ    

Τπνρξεψζεσλ -567.429,50 -86.639,64  

Μείνλ:   

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα -14.225,03  

Καηαβιεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο  -293.461,21 -323.060,56 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 1.237.544,79 -285.909,56 

   

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -286.814,81 -36.907,63 

Αγνξά  Υξενγξάθσλ  -234.552,74 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 3.412,50  

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -250.000,00  

Σφθνη εηζπξαρζέληεο  488.736,55 404.003,45 

Έζνδα ρξενγξάθσλ εηζπξαρζέλησλ  280.883,08 273.073,32 

Μηζζψκαηα Αθηλήησλ εηζπξαρζέληα  415.513,02 393.081,42 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)   

από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 651.730,34 -798.697,82 

   

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)             0,00          0,00 

   

Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα   

θαη ηζνδχλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 1.889.275,13 512.788,26 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεσο 2.389.384,74 1.876.596,48 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 4.278.659,87 2.389.384,74 

 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 10 - 35) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 



Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 01/01-31/12/08 

 8 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ 

 
  

 

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 

Απνηίκεζεο 

Γηαζεζίκσλ 

πξνο 

Πώιεζε 

 

 

 

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά 

 

 

 

Κέξδε εηο 

λέν 

 

 

 

 

ύλνιν 

(πνζά ζε Δπξψ)      

Τπόινηπα 1.1.2007, ζύκθσλα κε ηηο 

Πξνεγνύκελεο ινγηζηηθέο Αξρέο 

 

6.456.000,00 

  

9.218.223,87 

 

301,08 

 

15.674.524,95 

Πξνζαξκνγέο Μεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΠ                      . 4.481.607,19 -147.551,72 458.970,50 4.793.025,97 

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2007      

ύκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ 6.456.000,00 4.481.607,19 9.070.672,15 459.271,58 20.467.550,92  

      

       

Μεηαβνιή ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηε Υξήζε 

01/01 – 31/12/2007 

     

Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 160.800,00  -160.800,00   

Λνηπέο κεηαβνιέο  3.999.667,76   3.999.667,76 

Καζαξά Απνηειέζκαηα ρξήζεσο  

01/01 – 31/12/2007 

 

                  . 

 

                    . 

 

1.276.320,01 

 

3.566,67 

 

1.279.886,68 

      

Τπόινηπν ησλ ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2007 

 

6.616.800,00 

 

8.481.274,95 

 

10.186.192,16 

 

462.838,25 

 

25.747.105,36  

       

Μεηαβνιή ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηε Πεξίνδν 

01/01 – 31/12 /08 

     

      

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα     -250.000,00  -250.000,00 

Λνηπέο κεηαβνιέο  -7.552.812,46   -7.552.812,46 

Καζαξά Απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

01/01 – 31/12/08 

 

 

 

                      

 

439.086,94 

 

598.276,63 

  

1.037.363,32 

      

Τπόινηπν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 

 

6.616.800,00 

 

928.462,49 

 

10.375.278,85 

 

1.061.114,88 

 

18.981.656,22  

 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 10 - 35) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

Αζήλα, 23 Φεβξνπαξίνπ  2009 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Ο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ 

   

   

Γεώξγηνο Ν. Υξπζνρντδεο Νηθόιανο Γ. Υξπζνρντδεο Βαζίιεηνο Ο. Καθαξίθνο  

Α.Γ.Σ. Ι 193830 Α.Γ.Σ. Φ043422 Α.Γ.Σ. ΑΗ 039179 
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εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

 

Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί ζήκεξα κε ηελ επσλπκία «Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ν. 

ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.» εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο νθνθιένπο 7-9 

θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ 23393/06/Β/91/02. 

 

Ζ δηάξθεηά ηεο είλαη εθαηνληαεηήο ππνινγηδφκελε απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγθξηηηθήο απνθάζεσο 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξεηψλ δειαδή κέρξη 2-01-2091. 

 

θνπφο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη ε παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

Ζ Δηαηξεία κπνξεί επίζεο λα παξέρεη επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο σο εμήο : 

(α) Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ γηα 

ινγαξηαζκφ πειαηψλ γηα θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. (1α άξζξν 4 

Ν.3606/07) (β) Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάξηηζε 

ζπκβάζεσλ αγνξάο ελφο πεξηζζφηεξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ.(1β 

άξζξν 4 Ν.3606/07) (γ) Γηαπξαγκάηεπζε γηα ίδην ινγαξηαζκφ ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε απφ ΔΠΔΤ Με θεθάιαηα ηεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πξνο 

θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ επ απηψλ. (1γ άξζξν 4 ΝΜ.3606/07) (δ) Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ, ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζηε δηαρείξηζε, θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΔΠΔΤ ραξηνθπιαθίσλ πειαηψλ, ζην 

πιαίζην εληνιήο ηνπο, πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. (1δ άξζξν 4 

Ν.3606/07) (ε) Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή πξνζσπηθψλ 

ζπκβνπιψλ ζε πειάηε είηε θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο ΔΠΔΤ Μ, ΥΔΣΗΚΆ κε 

κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. (1ε άξζξν Ν 3606/07) (ζη) 

Αλαδνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή ηνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κε δέζκεπζε αλάιεςεο. (1ζη 

άξζξν 4 Ν.3606/07) (δ) Σνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ρσξίο δέζκεπζε αλάιεςεο. (1δ 

άξζξν 4 Ν.3606/07) (ε) Λεηηνπξγία πνιπκεξνχο κεραληζκνχ δηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΓ). (1
ε
 άξζξν 4 

Ν.3606/07). Παξεπφκελεο Τπεξεζίεο λννχληαη νη εμήο (α) Φχιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, πεξηιακβαλφκελεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζεκαηνθχιαθα θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ φπσο ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ή 

παξερφκελσλ αζθαιεηψλ. (2α άξζξν 4 Ν.3606/07) (β) Παξνρή πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε επελδπηή 

πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ζηελ νπνία κεζνιαβεί ε 

ΔΠΔΤ, ε νπνία παξέρεη ηελ πίζησζε ή ην δάλεην. (2β Ν.3606/07) (γ) Παξνρή ζπκβνπιψλ ζε 

επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, ηελ θιαδηθή ζηξαηεγηθή θαη ζπλαθή 

ζέκαηα θαζψο θαη παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο 

επηρεηξήζεσλ. (2γ άξζξν 4 Ν,3606/07) (δ) Παξνρή ππεξεζηψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο εθφζνλ 

ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. (2δ άξζξν 4 Ν.3606/07) (ε) Έξεπλα ζηνλ ηνκέα 
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ησλ επελδχζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ή άιιεο κνξθέο γεληθψλ ζπζηάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα (2
ε
 άξζξν 4 Ν.3606/07) ) (ζη) Παξνρή 

ππεξεζηψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ Αλαδνρή (2ζη Άξζξν 4 Ν.3606/07) (δ) Παξνρή επελδπηηθψλ θαη 

παξεπνκέλσλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηα ππνθείκελα κέζα ησλ παξαγψγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ε εσο ΄δ θαη ί ηνπ άξζξνπ 5 Ν.3606/07, εθφζνλ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ή 

παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ (2δ άξζξν 4 Ν.3606/07).  

Απφ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο έρεη ιάβεη άδεηα απφ ηελ επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο γηα: 

(α) Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο : 

1.Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ.2.Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ . 

3. Γηαπξαγκάηεπζε γηα ίδην ινγαξηαζκφ ,4.Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ ,5.Σνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ ρσξίο δέζκεπζε αλάιεςεο . 

(β)Παξεπφκελεο ππεξεζίεο  

1.Φχιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ , πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεκαηνθχιαθα θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ φπσο ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ ή παξερφκελσλ αζθαιεηψλ .  

2. Παξνρή πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε επελδπηή πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα , ζηα νπνία κεζνιαβεί ε ΔΠΔΤ , ε νπνία παξέρεη ηελ πίζησζε ή ην δάλεην . 

3.Παξνρή ππεξεζηψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο εθφζνλ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ 

ζπκβνπιψλ ,4.Έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ή άιιεο κνξθέο 

γεληθψλ ζπζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.5.Παξνρή ππεξεζηψλ 

ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ αλαδνρή 6.Παξνρή επελδπηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηα 

ππνθείκελα κέζα ησλ παξαγψγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο έ έσο δ΄ θαη ί ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ λ.360/2007, εθφζνλ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ή παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ.   

πλνπηηθά, νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία έρνπλ σο εμήο: 

 

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Γεψξγηνο Ν. Υξπζνρντδεο (Πξφεδξνο) 

Νηθφιανο Γ. Υξπζνρντδεο (Γηεπζχλσλ χκβνπινο) 

Αλαζηαζία Γάθλνπ - Βηιηψηε (Μέινο) 

ππξίδσλ Θ. Φαζνχιεο (Μέινο) 

Κσλζηαληίλνο Κξησλάο (Μέινο) 

Βαζίιεηνο Π. Ραζίθνβαο (Μέινο) 

Λαβίδαο Γεκήηξηνο-Αιέμαλδξνο (Μέινο) 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμειέγε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε 

ηεο 24.4.2008 θαη ε ζεηεία ηνπ ιήγεη ηελ 30.6.2011 

Σξάπεδεο 

ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΣΔΩ 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 

EUROBANK 

MILLENNIUM BANK 

ΔΓΝΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ 

MARFIN BANK 

Δπνπηεύνπζα αξρή 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ 

094317250 

Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 

23393/06/Β/91/02 

Ννκηθόο ύκβνπινο 

Φξαγθφπνπινο Γεψξγηνο 

Διεγθηέο 

Πξαζζά-θπξή Παλαγηψηα 

ΟΛ Α.Δ.Ο.Δ. 
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2. Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο 

 

Οη Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη, πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελδηάκεζσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2008, είλαη ίδηεο κε εθείλεο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2007 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ. 

 

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη λέα  ινγηζηηθά πξόηππα  

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2008, πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ  2008, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε: 

 

1. Σελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε εχινγεο αμίεο )θπξίσο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη εκπνξηθά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 

2. Σελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) 

3. Σελ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ 

4. Σελ νκνηνκνξθία παξνπζίαζεο 

5. Σε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

 

Καη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.), ηα 

νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.), θαζψο θαη 

ησλ δηεξκελέσλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) 

ηνπ I.A.S.B. θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη  απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2007, ηα αθφινπζα πξφηππα: 

 

Γ.Λ.Π. 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

Γ.Λ.Π. 7 Καηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ 

Γ.Λ.Π. 8 Καζαξφ Κέξδνο ή Εεκηά Υξήζεο, Βαζηθά Λάζε θαη κεηαβνιέο ζηηο Λνγηζηηθέο 

Μεζφδνπο 

Γ.Λ.Π. 10 Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 

Γ.Λ.Π. 12 Φφξνη εηζνδήκαηνο 

Γ.Λ.Π. 14 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 

Γ.Λ.Π. 16 Δλζψκαηα Πάγηα 

Γ.Λ.Π. 18 Έζνδα 

Γ.Λ.Π. 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

Γ.Λ.Π. 20 Λνγηζηηθή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο 

Γ.Λ.Π. 24      Γλσζηνπνηήζεηο  ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

Γ.Λ.Π. 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο θαη παξνπζίαζε 

Γ.Λ.Π. 33 Κέξδε αλά κεηνρή  

Γ.Λ.Π. 34 Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
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Γ.Λ.Π. 36 Μείσζε ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

Γ.Λ.Π. 37 Πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο 

Γ.Λ.Π. 38 Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

Γ.Λ.Π. 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 

Γ.Λ.Π. 40 Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα 

Γ.Π.Υ.Π. 1 Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. 

 

Σα ηζρχνληα απφ 01.01.2008 λέα πξφηππα: 

Γ.Λ.Υ.Π 8 Σνκείο Γξαζηεξηνηήησλ  

Γ.Λ.Π 23 Κφζηνο Γαλεηζκνχ  

Καη Γηεξκελείεο : 

Γ.Δ.Δ.Υ.Π 11- Γ.Π.Υ.Π2: πλαιιαγέο ηδίσλ Μεηνρψλ Οκίινπ  

Γ.Δ.Δ.Υ.Π 12 : πκθσλίεο Παξαρσξήζεηο  

Γ.Δ.Δ.Υ.Π 13:  Πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο Πειαηψλ  

Γ.Δ.Δ.Υ.Π. 14: Όξηα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ , ειάρηζην απαηηνχκελν 

ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιεεπίδξαζή ηνπο. 

Γελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 

  

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηνληαη απφ ην Γ.Π.Υ.Π. 1 “Πξψηε εθαξκνγή ησλ 

Γ.Π.Υ.Π.”, γηαηί απνηεινχλ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη θαη 

δεκνζηνπνηνχληαη πάλσ ζε απηή ηελ βάζε. 

Ζκεξνκελία κεηάβαζεο ηνπ Οκίινπ ζηα λέα πξφηππα ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 1 ζεσξείηαη ε 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2007. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο 

πνπ παξνπζηάδνληαη. 

 

Οη ηειεπηαίεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο είλαη γηα ηε ρξήζε 

2007, είραλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ Ν. 2190/1920 φπσο ίζρπε ηφηε (Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα), πνπ δηαθέξνπλ – ζε θάπνηεο πεξηνρέο – απφ ηα Γ.Π.Υ.Π. Ζ δηνίθεζε 

ηξνπνπνίεζε θάπνηεο απφ ηηο κεζφδνπο ινγηζηηθήο απνηίκεζεο θαη παξνπζίαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε 

ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηα Γ.Π.Υ.Π. Σα 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2007 παξνπζηάδνληαη αλακνξθσκέλα κε βάζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο. 

πκθσλία θαη πεξηγξαθή ηεο επίδξαζεο – ιφγσ ηεο κεηάβαζεο απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά πξφηππα 

ζηα Γ.Π.Υ.Π. – ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζηα απνηειέζκαηα παξαηίζεηαη θαησηέξσ. 

 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. απαηηεί φπσο ε Δηαηξεία 

πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη εθηηκήζεηο απηέο ζηεξίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ζε ππνζέζεηο, πνπ ππφ ηηο παξνχζεο 

ζπλζήθεο, θξίλνληαη ινγηθέο. 
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Οη εθηηκήζεηο θαη ηα θξηηήξηα ιήςεο απνθάζεσλ επαλεθηηκψληαη γηα λα ιάβνπλ ππφςε ηηο ηξέρνπζεο 

εμειίμεηο θαη νη επηπηψζεηο απφ ηπρφλ αιιαγέο ηνπο αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαηά ηνλ ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, εθηφο αλ 

αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο ζεκεηψζεηο. 

 

2.2 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα θαη ν ηνκέαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη 

είλαη ν ηνκέαο ρξεκαηηζηεξηαθψλ εξγαζηψλ. 

 

2.3 πλαιιαγέο ζε ζπλάιιαγκα 

 

Σν ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε Δπξψ, θαη σο εθ ηνχηνπ κεηαβνιέο 

ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο δελ επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο : 

 

2.4 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο θαηαξηίζεσο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη: 

 

α) ην ηακείν 

β) νη θαηαζέζεηο φςεσο 

γ) νη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο 

δ) βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο (δηαξθείαο κηθξφηεξεο ηνπ ηξηκήλνπ) άκεζεο ξεπζηνπνηήζεσο θαη 

κεδεληθνχ θηλδχλνπ 

 

2.5 Αξρέο ηαμηλόκεζεο θαη απνηίκεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη ραξαθηεξίζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, σο Γηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη: 

 

α) νη κεηνρέο 

β) ηα νκφινγα θαη 

γ) ηα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 

 

Ζ αξρηθή θαηαρψξηζή ηνπο γίλεηαη ζην θφζηνο, δειαδή ηελ εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ άκεζσλ εμφδσλ απφθηεζεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν. 

 

Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζή ηνπο γίλεηαη επίζεο ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηπρφλ θέξδε ή δεκηέο πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηαθέξνληαη ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ ηεο θαζαξήο ζέζεο έσο φηνπ πσιεζνχλ ή 

δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, νπφηε θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 



Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 01/01-31/12/08 

 14 

2.6 Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία (ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα) 

 

Σα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο, κεησκέλα κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο. 

 

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο επαπμάλνπλ ηελ αμία ηνπ παγίνπ ή θαηαρσξνχληαη σο μερσξηζηφ πάγην, 

κφλνλ φηαλ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ κειινληηθά πηζαλά νθέιε. 

 

Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

Οη απνζβέζεηο ησλ θηεξίσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ δηελεξγνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο, κείνλ ηελ 

ππνιεηκκαηηθή ηνπο αμία θαη ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

 

Ζ σθέιηκε δσή αλά θαηεγνξία παγίσλ έρεη θαζνξηζζεί σο εμήο: 

 

- Κηίξηα ηδηφθηεηα 33-43 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία  αγνξάο  

- Μεηαθνξηθά Μέζα 6,6 έηε 

- Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 5 έηε  

- Ζ.Τ 3,3 έηε  

 

Οη εδαθηθέο εθηάζεηο δελ απνζβέλνληαη. Δμεηάδνληαη, φκσο, γηα ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. 

 

2.7 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

 

ηελ θαηεγνξία απηή ε Δηαηξεία έρεη εληάμεη ηα θηίξηα θαη ηελ αλαινγία ηνπο επί ηνπ νηθνπέδνπ, ηα 

νπνία εθκηζζψλεη κε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε. 

 

Οη επελδχζεηο απηέο θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο, πξνζαπμεκέλν κε ηα έμνδα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαιιαγή γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. 

Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο, κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο απφ ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. 

 

Έμνδα ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ, ε σθέιηκε δσή ηνπο έρεη θαζνξηζζεί ίζε κε απηή ησλ 

ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ. 
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2.8 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

ηα άυια πάγηα πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα αγνξαζζέληα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία. 

Σα ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην θφζηνο θηήζεσο, 

κεησκέλν κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. 

 

Οη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο 

θεθαιαηνπρηθή δαπάλε θαη πξνζηίζεληαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 

Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο πνπ 

είλαη 3,3 έηε. 

 

2.09 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 

χκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. ε αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη λα εθηηκάηαη φπνηε 

ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα κφληκε απνκείσζε. Ζ δεκηά ηεο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη φηαλ ε ινγηζηηθή 

αμία ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε. Ζ αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε πςειφηεξε κεηαμχ ηεο  

εχινγεο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκεκέλσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο 

αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ζπλερηδφκελε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ κέρξη ηελ απφζπξζε ηνπ 

ζηνηρείνπ απηνχ ζηε ιήμε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη, ζε πεξηνδηθή βάζε (θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνχ), ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία γηα πηζαλή απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε ινγηζηηθή 

αμία είλαη κεγαιχηεξε ηεο αλαθηήζηκεο απνκεηψλεηαη, ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ αλαθηήζηκε. 

 

2.10 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο είλαη ν θφξνο πνπ ζα πιεξσζεί ή ζα αλαθηεζεί ζην κέιινλ θαη ζρεηίδεηαη κε 

ινγηζηηθέο πξάμεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεσο, αιιά ζεσξνχληαη 

θνξνινγεηέα έζνδα ή εθπεζηέα έμνδα κειινληηθψλ ρξήζεσλ. 

 

Τπνινγίδεηαη ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ θαη ηεο αληίζηνηρεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο. 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζζνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ε 

απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 

κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
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Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη, κφλν φηαλ πηζαλνινγνχληαη κειινληηθά 

θνξνινγεηέα θέξδε, απφ ηα νπνία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθπέζνπλ νη αληίζηνηρεο πξνζσξηλέο 

δαπάλεο. 

 

Ο ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ή απεπζείαο 

ζηελ θαζαξά ζέζε, εάλ αθνξά ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί απεπζείαο ζηελ θαζαξά ζέζε. 

 

2.11 Πξνβιέςεηο 

 

Πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο ππνρξεψζεηο λνκηθά ή κε άιιν ηξφπν 

ηεθκεξησκέλεο, σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ 

εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξεψζεσο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

αμηνπηζηία. 

 

Οη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηηο εκεξνκελίεο ζπληάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

πξνζαξκφδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηηο βέιηηζηεο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο. Οη ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη πηζαλή ε εθξνή πφξσλ γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο εάλ δελ είλαη 

ζεκαληηθέο. 

Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη 

εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή. 

 

2.12 Τπνρξεώζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζηνπο εξγαδόκελνπο 

 

α)  Οη παξνρέο ζην πξνζσπηθφ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο 

β)  Ζ ππνρξέσζε γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ απνρψξεζή ηπ απφ ηελ εξγαζία 

θαιχπηεηαη απφ ην ΗΚΑ. Ζ Δηαηξεία θαη ην πξνζσπηθφ ζπλεηζθέξνπλ ζε απηφ ζε κεληαία βάζε. 

χκθσλα κε ην ειιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκηψζεσο ζηελ 

πεξίπησζε εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ην χςνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπο, 

ηελ πξνυπεξεζία ηνπο ζηελ Δηαηξεία θαη ηνλ ιφγν εμφδνπ ηνπο απφ ηελ ππεξεζία (απφιπζε ή 

ζπληαμηνδφηεζε). ηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο ή δηθαηνινγεκέλεο απνιχζεσο, ην δηθαίσκα απηφ δελ 

πθίζηαηαη. Σν πιεξσηέν πνζφ θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε αλέξρεηαη ζην 40% ηνπ πνζνχ πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζε πεξίπησζε αλαηηηνιφγεηεο απνιχζεσο, γηα ην νπνίν ε εηαηξεία ζρεκαηίδεη ζρεηηθή 

πξφβιεςε. 

γ)  Γελ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 

2.13 Έζνδα 

 

Σα έζνδα θαηαρσξνχληαη ζην βαζκφ πνπ ην νηθνλνκηθφ φθεινο αλακέλεηαη λα εηζξεχζεη ζηελ 

Δηαηξεία θαη ην χςνο ηνπ κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα. 

Ζ θαηαρψξεζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

α) παξνρή ππεξεζηψλ 

   Καηαρσξνχληαη ζην απνηέιεζκα θαηά ην ρξφλν πνπ παξαζρέζεθαλ νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο. 
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β) έζνδα απφ ηφθνπο 

  Οη ηφθνη ινγίδνληαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. 

γ) έζνδα απφ κεξίζκαηα 

 Καηαρσξνχληαη ζην απνηέιεζκα θαηά ηελ εκεξνκελία εγθξίζεψο ηνπο απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο 

ησλ εηαηξεηψλ 

 

2.14 πγθξηηηθά ζηνηρεία  

 

Ζ εηαηξεία γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30.06.2008 

ρξεζηκνπνίεζε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 2007 νη νπνίεο 

αλαπξνζαξκφζζεθαλ κε βάζε ηα Γ.Λ.Π  γηα λα είλαη ζπγθξίζηκεο . 

 

2.15 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 

 

Οη εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο ελζσκαηψλνπλ δηάθνξνπο θηλδχλνπο, θπξίσο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο, θαζψο θαη απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

 

¶ Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ παξνρή πηζηψζεσο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο 2/213/28.3.2001 ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο. 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρνξεγεζείζεο πηζηψζεσο ζε πειάηε είλαη 

κέξνο (έσο 60%) ηνπ ζηαζκηζκέλεο απνηίκεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ, ην νπνίν έρεη θαηαηεζεί 

γηα ηνλ ζθνπφ ηεο ρνξεγήζεσο. 

Δπνκέλσο νη πηζηψζεηο πνπ παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ν θίλδπλνο είλαη 

κεδεληθφο. 

 

¶ Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο.Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη 

ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

 

¶ Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία  έρεη  ηνθνθφξα έζνδα ρσξίο ηνθνθφξεο ππνρξεψζεηο θαη ζπλεπψο επεξεάδεηαη αλάινγα  

απφ ηελ  κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. 

 

¶ πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Σν ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη ζε επξψ. Πηζαλή κεηαβνιή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ δελ ζα επεξεάζεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο. 
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3. ΑΝΑΛΤΔΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ  

 

3.1 Κύθινο εξγαζηώλ  

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο : 

 

Έζνδα από ρξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο  

Αθνξά ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο γηα ην δηάζηεκα 1.1. - 31.12.2008 

 

 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 

Πξνκήζεηεο 590.907,45 1.003.846.39 

Μεηαβηβαζηηθά 88.430,36 147.162.41 

Έζνδα Υ.Α. 26.285,90 38.357.31  

Έζνδα  απφ πξνκήζεηεο παξαγψγσλ  11.885,08 9.010.86 

χλνιν Κχθινπ Δξγαζηψλ 717.508,79 1.198.376,97 

 

3.2 Μηζζώκαηα Αθηλήησλ   

 

Σα έζνδα αλαιχνληαη σο εμήο  

 

 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 

Δλνίθηα θηηξίσλ 417.738,22 394.562,97 

χλνιν Δλνηθίσλ θηηξίσλ 417.738,22 394.562,97 

 

3.3 Έζνδα ρξενγξάθσλ   

 

Σν ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

Ζ εηαηξεία έρεη έζνδα απφ κεξίζκαηα εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζην Υ.Α.Α 

 

 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 

Έζνδα ρξενγξάθσλ  280.883,08 271.152,59 

χλνιν Δζφδσλ ρξενγξάθσλ 280.883,08 271.152,59 
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3.4 Πηζησηηθνί ηόθνη  

 

Ζ εηαηξεία έρεη έζνδα απφ Πηζησηηθνχο ηφθνπο 9.509,90 14.827,89 

Σφθνη Overnight Δκπνξηθήο /Ρέπνο 1.521,36 15.993,21 

Έζνδα ηφθσλ Λνγ. Margin (Πίζησζε) 188.725,75 195.632,06 

Έζνδα πηζηψζεσλ Σξηεκέξνπ 5.756,13 10.188,59  

Έζνδα απφ Σφθνπο Παξαγψγσλ  10.873,18  

Έζνδα απφ ηφθνπο Οκνιφγσλ 525.175,01 397.406,58 

χλνιν Πηζησηηθψλ Σφθσλ 741.561,33 634.048,33  

 

3.5 Κέξδε από πώιεζε ρξενγξάθσλ  

 

 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 

Κέξδε απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε    2.191,66  

Κέξδε απφ αγνξαπσιεζία κεηνρψλ εληφο ηεο ρξήζεο   25.137,60  

 27.329,26  

 

3.6 Λνηπά  έζνδα  

 

  

Δμφθιεζε απφ εθάπαμ εμφθιεζε θφξσλ 356,85 223,80 

Λνηπά έζνδα  0,61 61,03 

Έζνδα απφ πξνζφδνπο επηθνπξηθνχ θεθαιαίνπ 12.382,34 10.765,41 

Απνζβέζεηο Δπηρνξεγήζεσλ  1.059,98 6.359,78 

χλνιν Λνηπψλ εζφδσλ 13.799,78 17.410,02 

 

3.7 Ακνηβέο Πξνζσπηθνύ 

 

Παξνρέο ζην πξνζσπηθό  

 

Ο αξηζκφο ηνπ Απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31.12.08 θαη 31.12.07 

αλαιχεηαη σο εμήο  

 

 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 

Μηζζσηνί 15 17 

Ζκεξνκίζζηνη   -   - 

χλνιν 15 17 

 

Οη παξνρέο ζην πξνζσπηθφ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 

Μηζζνί, εκεξνκίζζηα θαη επηδφκαηα 362.849,30 311.283,29  

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 72.606,15 72.336,16 

Απνδεκεηψζεηο  Απνιχζεσο   32.409,90 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 22.000,00 -4.000,00 

χλνιν Ακνηβψλ πξνζσπηθνχ 457.455,45 412.029,35 
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3.8 Φόξνο Δηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο.  

 

Οη θφξνη πνπ ινγίζζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο : 

 

 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 

Σξέρσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο 273.261,63 370.372,02 

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο (Έμνδν)  7.413,66 1.236,62 

 280.675,29 371.608,64 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο   αθνξά ζε :   

Γηαθνξά ελζψκαησλ παγίσλ 12.116,26 236,62 

Γηαθνξά Αχισλ ζηνηρείσλ 797,40  

Απφ πξφβιεςε Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ (5.500,00) (1.000,00) 

 7.413,66 1.236,62 

 

O θφξνο επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο εηαηξείαο, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα 

πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπληειεζηή  θφξνπ, επί ησλ θεξδψλ ηεο. 

 

Ζ δηαθνξά έρεη σο εμήο : 

 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 

Κέξδε πξν θφξσλ ζχκθσλα κε Δ.Λ.Π 729.444,59 1.655.724,38 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο  273.261,63 370.372,02 

Αχμεζε /κείσζε πξνεξρφκελε απφ:   

Δηζφδεκα κε ππαγφκελν ζην θφξν -280.883,08 -290.582,95 

Έμνδα κε εθπεζηέα 36.848,40 77.035,62 

Εεκίεο ρξενγξάθσλ κε αλαγλσξηδφκελεο θνξνινγηθά 553.094,30  

Φόξνο Δηζνδήκαηνο 273.261,63 370.372,02 

 

Ο Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο ρξήζεο 2008 είλαη 25% ρξήζεο 2007 25%. Ζ κείσζε ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε πξνθιήζεθε απφ ηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ πξνκεζεηψλ αιιά 

θαη ηελ αχμεζε ησλ κε εθπεζηέσλ εηζνδεκάησλ . 

 

Σν πνζφ ησλ 6.811,77 Δπξψ αλαιχεηαη σο εμήο : 

Φφξνο πεξαίσζεο βάζεη λφκνπ 3697/2008 γηα ρξήζεηο 2003 έσο θαη 2006 επξψ -7.136,97 

Γηαθνξά πξφβιεςεο  θφξνπ εηζνδήκαηνο ρξήζεο 2007                                επξψ 2.725,23 

Πξφβιεςε θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2007-2008  επξψ -2.400,00 

 6.811,74 

 

Σν πνζφ    ησλ 12.480,73 επξψ αθνξά ην εληαίν ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο    
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3.9 Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

 

Ζ Κίλεζε ησλ Δλζσκάησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαιχεηαη σο εμήο: 

  

Οηθόπεδα 

 

Κηίξηα 

Έπηπια & Λ. 

Δμνπιηζκόο 

Μεηαθνξηθά 

Μέζα 

 

ύλνιν 

Κόζηνο Κηήζεσο      

1ε Ιαλνπαξίνπ 2007 31.441,26 326.889,31 225.787,53 130.559,44 714.677,54 

Πξνζζήθεο   34.967,78        34.967,78 

Δθπνηήζεηο      

31 Γεθεκβξίνπ 2007 31.441,26 326.889,31 260.755,31 130.559,44 749.645,32 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2008 31.441,26 326.889,31 260.755,31 130.559,44  

Πξνζζήθεο 24.000,00 248.878,08 7.378,82  280.256,90 

Δθπνηήζεηο      

31 Γεθεκβξίνπ  2008 55.441,26 575.767,39 268.143,13 130.559,44 1.029.911,22 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο       

1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2007  50.063,16 210.513,62 64.123,67 324.700,45 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο  6.537,78 34.327,79 19.583,92 60.449,49 

31 Γεθεκβξίνπ 2007  56.600,94 244.841,41 83.707,59 385.149,94 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2008  56.600,94 244.841,41 83.707,59 385.149,94 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο  13.381,50 9.353,65 19.583,92 42.319,07  

31 Γεθεκβξίνπ  2008  69.982,44 254.195,06 103.291,51 427.469,01  

      

Αλαπόζβεζην ππόινηπν       

31/12/2007 31.441,26 270.288,37 15.913,90 46.851,85 364.495,38 

31/12/2008 55.441,26 505.784,95 13.948,07 27.267,93 602.442,21 

 

3.10 Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα  

 

Ζ Κίλεζε ησλ Δπελδχζεσλ ζε αθίλεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 Γήπεδα – 

Οηθόπεδα 

Κηίξηα 

Δγθαηαζηάζεηο 

 

ύλνιν 

Κόζηνο Κηήζεσο ή Απνηηκήζεσο     

1ε Ηαλνπαξίνπ 2007 220.817,67 329.837,93 550.655,60 

Πξνζζήθεο - - - 

Δθπνηήζεηο - - - 

31 Γεθεκβξίνπ 2007 220.817,67 329.837,93 550.655,60 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2008 220.817,67 329.837,93 550.655,60 

Πξνζζήθεο  -  

31 Γεθεκβξίνπ 2008 220.817,67 329.837,93 550.655,60 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο     

1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2007 - 98.951,38 98.951,38 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο - 6.596,76 6.596,76 

31 Γεθεκβξίνπ 2007  105.548,14 105.548,14 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2008 - 105.548,14 105.548,14 

Απνζβέζεηο ρξήζεσο   6.596,76 6.596,76 

31 Γεθεκβξίνπ  2008  112.144,90 112.144,90 

    

Αλαπόζβεζην Τπόινηπν     

31/12/2007 220.817,67 224.289,79 445.107,46 

31/12/2008 220.817,67 217.693,03 438.510,70 

 

Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε  
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3.10 Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  

 

Ζ Κίλεζε ησλ άπισλ παγίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαιχεηαη σο εμήο : 

 

 Δμόδσλ Άπισλ 

Κόζηνο Κηήζεσο   

1ε Ιαλνπαξίνπ 2007 121.599,90 

Πξνζζήθεο 1.939,85 

31 Γεθεκβξίνπ 2007 123.539,75 

  

1ε Ιαλνπαξίνπ 2008 123.539,75 

Πξνζζήθεο 6.548,91 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 130.088,66 

  

σξεπκέλεο απνζβέζεηο   

1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2007 98.015,36 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 20.162,79 

31 Γεθεκβξίνπ 2007 118.178,15 

  

 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008 118.178,15 

 Απνζβέζεηο ρξήζεσο 6.577,68 

31 Γεθεκβξίνπ 2008 124.755,83 

  

Αλαπόζβεζην Τπόινηπν   

31/12/2007 5.361,60 

31/12/2008 5.332,83 

 

3.12 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο Πώιεζε  

 

ρεηηθά κε ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ πνζνχ Δπξψ 11.881.888,00 εκεηψλνπκε ηα εμήο  

 

Α) Ζ Δηαηξεία έρεη ζηελ θαηνρή ηεο κεηνρέο εηαηξεηψλ θαη νκφινγα φπσο αλαιχνληαη ζηνλ θάησζη 

πίλαθα: 

 

31/12/2008 

 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

ΣΔΜΑΥΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΚΣΗΔΩ 

ΣΡΔΥΟΤΑ 

ΑΞΙΑ 

ΓΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΣΙΜΗΗ 

ΗΝΣΔRNVEST 29.880 234.776,23 25.696,80 (209.079,43)  

OΛΚΑΣ 380 26.731,03 722,00 (26.009,03) 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 11.203 258.362,95 71.699,20 (186.663,75) 

ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK 1.100 26.141,30 6.270,00 (19.871,30) 

ΑLPHA BANK A.E. 1.000 20.600,00 6.700,00 (13,.900,0) 

E.X.A.E A.E. 356.000 304.903,78 1.993.600,00 1.688.696,22 

ΔΣΔ 21.000 581.910,22 277.200,00 (304.710,22) 

ΤΝΟΛΟ  1.453.425,51 2.381.888,00 928.462,49 
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ΟΜΟΛΟΓΑ   

ΟΜΟΛΟΓΟ ALPHA BANK   

Λήμε 18/10/2011 1.000.000,00 

ΟΜΟΛΟΓΗΑ πξνζεζκηαθήο  

θαηάζεζεο  ALPHA BANK ιήμεο  19/11/08-19/02/09 4.500.000,00 

  

ΟΜΟΛΟΓΗΑ πξνζεζκηαθήο   

θαηάζεζεο  ALPHA BANK ιήμεο  19/11/08-19/02/09 4.000.0000,00 

  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 9.500.000,00 

  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 11.881.888,00 

 

Ζ δηαθνξά ηξέρνπζαο αμίαο θαη ηηκήο θηήζεο επξψ 928.462,49 γηα ηηο κεηνρέο έρεη θαηαρσξεζεί ζηνλ 

ινγαξηαζκφ θαζαξήο ζέζεο Απνζεκαηηθφ Δχινγεο Αμίαο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ηίηισλ, φπσο 

νξίδνπλ ηα Γηεζλή Πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

 

31/12/2007 

 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

ΣΔΜΑΥΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΚΣΗΔΩ 

ΣΡΔΥΟΤΑ 

ΑΞΙΑ 

ΓΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΣΙΜΗΗ 

ΗΝΣΔRNVEST 29.880 234.776,23 50.497,20 (184.279,03)  

OΛΚΑΣ 380 26.731,00 969,00 (25.762,03) 

COSMOTE 130 1.220,84 3.367,00 2.146,16 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 11.203 258.362,95 299.120,10 40.757,15 

ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK 1.100 26.141,30 26.488,00 346,70 

ΑLPHA BANK A.E. 1.000 20.600,00 24.900,00 4.300,00 

E.X.A.E A.E. 356.000 304.903,78 8.544.000,00 8.239.096,22 

ΔΣΔ 21.000 581.910,22 986.580,00 404.669,78 

ΤΝΟΛΟ  1.454.646,32 9.935.921,30 8.481.274,95 

 

ΟΜΟΛΟΓΑ   

ΟΜΟΛΟΓΟ ALPHA BANK   

Λήμε 18/10/2011 1.000.000,00 

ΟΜΟΛΟΓΗΑ πξνζεζκηαθήο  

θαηάζεζεο  ALPHA BANK ιήμεο  19/11/07-19/02/08 4.500.000,00 

  

ΟΜΟΛΟΓΗΑ πξνζεζκηαθήο   

θαηάζεζεο  ΔΜΠΟΡΗΚΖ  ιήμεο  19/11/07-19/02/08 4.000.0000,00 

  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 9.500.000,00 

  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 19.935.921,30 

 

Ζ δηαθνξά ηξέρνπζαο αμίαο θαη ηηκήο θηήζεο επξψ 8.481.274,95 γηα ηηο κεηνρέο έρεη θαηαρσξεζεί 

ζηνλ ινγαξηαζκφ θαζαξήο ζέζεο Απνζεκαηηθφ Δχινγεο Αμίαο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ηίηισλ, 

φπσο νξίδνπλ ηα Γηεζλή Πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 
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3.13 Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο  

 

Οη Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ 702.287,39 θαη αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

 

 31.12.2008 31.12.2007 

α) πκκεηνρέο ζε ζπλεγγπεηηθφ θεθάιαην 370.287,37 370.287,37 

β) Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην 124.462,95 322.918,92 

γ) Δηζθνξά Δπηθνπξηθνχ Κεθαι. γηα θάιπςε ζπλαιιαγψλ 207.258,27  

δ) Μεηνρέο : U.TRADE Πιεξνθνξηθήο Α.Δ.  37.270,23 37.270,23 

    Μείνλ ππνηίκεζε -37.270,23 -37.270,23 

ε) Δγγχεζε ΓΔΖ 278,80 278,80 

 702.287,39 693.485,09 

 

α) Ζ εηαηξεία έσο ηελ 31/12/2008 πέξαλ ηεο παξαπάλσ ζπκκεηνρήο ηεο ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην 

εμαζθάιηζεο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα θάιπςε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ, έρεη θαηαζέζεη ζε 

απηφ θαη εγγπεηηθή επηζηνιή Δπξψ 734.776,23. Σα πνζά απηά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.2533/1997 Αξ 74 & 4 ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, επηζηξέθνληαη ζε 

απηή απφ ην ζπλεγγπεηηθφ θεθάιαην, κεησκέλα κε ηηο απνδεκηψζεηο πνπ θαηέβαιιε ε πηζαλνινγείηαη 

φηη ζα θαηαβάιεη. 

 

β) Σν πνζφ ησλ Δπξψ 124.462,95 αθνξά ην πνζφ ηεο κεξίδαο καο ζην Δπηθνπξηθφ θεθάιαην φπσο 

ερεη δηακνξθσζεί ζηελ 31/12/2008. Σν χςνο ηεο κεξίδαο καο έρεη δηακνξθσζεί απφ κεηξεηά θαη 

έζνδα απφ ηφθνπο πνπ έρνπλ πηζησζεί ζ’ απηήλ φπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή επηζηνιή πνπ έρεη 

δηαβηβαζζεί ζηελ εηαηξεία καο ηελ 07/01/2009 απφ ην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 

εηζθνξέο απηέο πνπ θαηεβιήζεζαλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 2471/1997 θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο 

επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο απφ ηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη εάλ θαη πφηε θαη ζε πνία έθηαζε ζα 

επηζηξαθνχλ ζηε εηαηξεία  

 

γ) Σν πνζφ ησλ Δπξψ 207.258,27 αθνξά πνζφ πνπ έρεη θαηαβάιιεη επηπιένλ ηεο κεξίδαο καο γηα 

θάιπςε ζπλαιιαγψλ. 

 

3.14 Απαηηήζεηο από Πειάηεο θαη ρξεκαηηζηήξην  

 

 31.12.2008 31.12.2007 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 153.306,26 105.325,15  

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο margin 1.563.463,40 2.959.166,90  

Απαηηήζεηο απφ Κ.Α.Α (Δθθαζαξίζεηο)    75.068,26    544.506,67 

 1.791.837,92 3.608.998,72 
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3.15 Λνηπέο Απαηηήζεηο 

 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 31.12.2008 31.12.2007 

Παξαθξαηνχκελνη θφξνη 131.012,89 233.275,69 

Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη 16.713,08 4.402,05 

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 133.394,03 103.771,85 

χλνιν ινηπψλ απαηηήζεσλ 281.120,00 341.449,59 

 

3.16 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

 

 31.12.2008 31.12.2007 

Σακείν 2.394,71 21.073,82 

Καηαζέζεηο γηα ινγαξηαζκφ Πειαηψλ  489.659,52 742.016,30 

Καηαζέζεηο φςεσο 3.786.605,64 1.626.294,62 

χλνιν Σακεηαθψλ Γηαζεζίκσλ 4.278.659,87 2.389.384,74 

 

3.17 Μεηνρηθό Κεθάιαην  

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε Δπξψ 6.616.800,00, δηαηξνχκελν ζε 80.000,00 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 82,71 επξψ. 

 

3.18 Απνζεκαηηθά Απνηίκεζεο δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε  

 

 31.12.2008 31.12.2007 

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο (Γηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ηίηισλ) 928.462,49 8.481.274,95 

 

ρεηηθή ζεκείσζε : 3.12 

 

3.19 Λνηπά Απνζεκαηηθά  

 

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ηα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ 

10.375.278,85 θαη αλαιχνληαη σο θάησζη : 

 

 31.12.2008 31.12.2007 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 871.000,00 818.820,01 

Έθηαθηα απνζεκαηηθά 6.850.501 6.182.500,00 

Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο 445,88 445,88 

Αθνξνιφγεηα Απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ 323.897,49 854.991,79 

Απνζεκαηηθά Απαιιαζζφκελα ηεο Φνξνινγίαο Έζνδα 1.094.929,67 1.094.929,67 

Απνζεκαηηθά απφ έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν 1.234.504,81 1.234.504,81 

 10.375.278,85 10.186.192,16  

 

Σα αθνξνιφγεηα θαη ηα θαη΄ εηδηθφ ηξφπν θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά, ζε πεξίπησζε δηάζεζεο ή 

θεθαιαηνπνίεζεο ηνπο, ζα θνξνινγεζνχλ κε ηνλ ηξέρνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 
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3.20 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο  

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη, φηαλ ππάξρεη ηζρχνλ 

λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζηνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ηελ ίδηα 

θνξνινγηθή αξρή. Σα ζπκςεθηδφκελα πνζά είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 31.12.2008 31.12.2007 

 Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο 

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Αχια  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 106.730,04 

            797,40 

 94.613,78 

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ      

απφ ηελ ππεξεζία 33.750,00                 . 28.250,00                 . 

 33.750,00 107.527,44 28.250,00 94.613,78 

  -33.750,00  -28.250,00  

  73.777,44   66.363,78  

 

3.21 Τπνρξεώζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζηνπο εξγαδόκελνπο  

 

χκθσλα κε ην Διιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, θάζε εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη εθάπαμ απνδεκίσζε ζε 

πεξίπησζε απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο. Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν 

πξνυπεξεζίαο θαη ηηο απνδνρέο ηνπ εξγαδφκελνπ ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ. 

Αλ ν εξγαδφκελνο παξακείλεη ζηε Δηαηξία κέρξη λα ζπληαμηνδνηεζεί δηθαηνχηαη πνζφ εθάπαμ ίζν κε 

ην 40% ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα έπαηξλε εάλ απνιπφηαλ ηε ίδηα κέξα. Ο ειιεληθφο εκπνξηθφο λφκνο, 

πξνβιέπεη φηη νη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ πξφβιεςε πνπ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ππνρξέσζε πνπ δεκηνπξγείηαη επί απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο (40% 

επί ηεο ζπλνιηθήο ππνρξέσζεο ). 

 

 31.12.2008  31.12.2007 

Πξφβιεςε Απνδεκίσζεο Πξνζσπηθνχ 135.000,00  113.000,00 

Πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ  

πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

   

Πξφβιεςε απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ππεξεηνχληνο  

ηελ 31/12/2008 Δπξψ 

  

135.000,00  

 

Μείνλ: Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ππεξεηνχληνο  

           ηελ 31/12/2007 Δπξψ 

  

(113.000,00) 

 

Γηαθνξά θαηαρσξεζείζα ζηα απνηειέζκαηα      22.000,00  

 

3.22 Δπηρνξεγήζεηο  

 

 31.12.2008  31.12.2007 

Δπηρνξεγήζεηο γηα αγνξά ειεθηξνληθνχ  πξνγξάκκαηνο   1.059,98 



Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 01/01-31/12/08 

 27 

3.23 Πξνκεζεπηέο  

 

Οη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο Δηαηξίαο  

  

 31.12.2008  31.12.2007 

Πξνκεζεπηέο (Γεληθψλ εμφδσλ) 22.602,28  6.467,68 

 

3.24 Τπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο – ρξεκαηηζηήξην  

 

Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο  

 

 31.12.2008  31.12.2007 

Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο απφ εθθαζαξηζκέλεο ζπλαιιαγέο  489.659,52  586.366,19 

Τπνρξεψζεηο πξνο Πειάηεο 59.468,22  334.042,42 

 549.127,74  920.408,61 

 

3.25 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο  

 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ  2008 αλαιχνληαη σο εμήο : 

 31.12.2008 31.12.2007 

Πηζησηέο δηάθνξνη 9.851,49 9.824,64 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε 190.399,22 401.805,45 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 17.264,53 18.168,38 

 217.515,24 429.798,47  

 

4 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη δεζκεύζεηο 

 

¶ Φνξνινγηθά ζέκαηα: 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη Πεξαηψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2006 κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο πεξί εθθξεκψλ ππνζέζεσλ ηνπ Ν.3697/2008 

 

¶ πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα πξόζσπα  

1. Απνδνρέο κε εμαξηεκέλε εξγαζία κειψλ Γ. θαηαρσξεζείζεο ζηα απνηειέζκαηα θαη 

εμνθιεζείζεο  πνζφ Δπξψ 128.017,92  

2.  Οθεηιέο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2008  πξνο κέιε ηνπ Γ. απφ ζπλαιιαγέο  σο πειάηεο 

πνζφ επξψ 20.240,75  

3. Ζ εηαηξεία είρε έζνδα απφ ζπλαιιαγέο ησλ κειψλ ηνπ Γ. σο πειάηεο  Δπξψ 1.633,88 

 

¶ Ννκηθά ζέκαηα      

Γελ ππάξρεη θακία εθθξεκή δηθαζηηθή ππφζεζε ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο  
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5 Πεξίιεςε ζεκαληηθόηεξσλ δηαθνξώλ κεηαμύ Δ.Λ.Π ΚΑΙ Γ.Π.Υ.Π. 

 

Οη αθφινπζνη πίλαθεο παξνπζηάδνπλ, ζπλνπηηθά, ηελ επίδξαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνζαξκνγψλ 

επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηελ 1.1.2007 θαη 31.12.2007, νη νπνίεο έγηλαλ επί 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα Γ.Π.Υ.Π. 

 

Α) Ιζνινγηζκόο κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Π. 1.1.2007  

 

 Αλακνξθώζεηο κεηάβαζεο ζε ΓΠΥΠ 

 E.Λ.Π. Υξέσζε Πίζησζε Τπόινηπν ΓΠΥΠ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ      

Με Κπθ/θά ηνηρεία Δλ/θνπ      

 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 246.211,39 143.765,70  143.765,70 389.977,09 

 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 421.246,48 30.457,74  30.457,74 451.704,22 

 Αυια Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 23.584,54    23.584,54  

 Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε       

 Δπελδπηηθά ζηνηρεία 10.510.361,35 4.747.625,32  4.747.625,32 15.257.986,67 

 Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 667.039,75                     .                    .                     . 667.039,75 

 11.868.443,51 4.921.848,76  4.921.848,76 16.790.292,27  

      

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία      

 Πειάηεο – ρξεκαηηζηήξην 3.131.033,12    3.131.033,12  

 Λνηπέο απαηηήζεηο 405.335,16  196.407,83 (196.407,83) 208.927,33  

 Σακηαθά δηαζ. θαη ηζνδχλακα 1.876.596,48                     .                    .                     . 1.876.596,48  

 5.412.964,76                     . 196.407,83 (196.407,83) 5.216.556,93  

      

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 17.281.408,27 4.921.848,76 196.407,83 4.725.440,93 22.006.849,20 

      

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ / ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ      

Ίδηα θεθάιαηα       

 Μεηνρηθφ Κεθάιαην 6.456.000,00    6.456.000,00 

 Λνηπά Απνζεκαηηθά 9.218.223,87 147.551,72  (147.551,72) 9.070.672,15 

Απφ/θα απφ απνη/ζε δηαζεζίκσλ  

πξνο πψιεζε 

   

4.481.607,19 

 

4.481.607,19 

 

4.481.607,19  

 Απνηειέζκαηα εηο λένλ            301,08                   . 458.970,50 458.970,50 459.271,58 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 15.674.524,95 147.551,72 4.940.577,69 4.793.025,97 20.467.550,92 

      

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο       

 Αλαβαιιφκελεο θνξ/θεο ππνρξεψζεηο   65.127,16 65.127,16 65.127,16 

      Πξνβιέςεηο 140.131,96 140.131,96  (140.131,96)  

      Δπηρνξεγήζεηο   7.419,76 7.419,76 7.419,76 

 Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ  

      ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

 

117.000,00 

 

                 . 

 

                . 

 

                 . 

 

117.000,00   

χλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπν/ζεσλ 257.131,96 140.131,96 72.546,92 (67.585,04) 189.546,92 

      

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο       

 Πειάηεο –ρξεκαηηζηήξην 975.111,02    975.111,02 

 Πξνκεζεπηέο 5.133,02    5.133,02 

 Λνηπέο Βξαρ/ζκέο Τπνρξεψζεηο 369.507,32                   .                    .                     . 369.507,32  

χλνιν βξαρ./κσλ Τπνρξεψζεσλ 1.349.751,36                   .                 .                   . 1.349.751,36 

      

χλνιν Τπνρξεψζεσλ 1.606.883,32 140.131,96 72.546,92 (67.585,04) 1.539.298,28 

      

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ππνρξεψζεσλ 17.281.408,27 287.683,68 5.013.124,61 4.725.440,93 22.006.849,20 
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Β) Ιζνινγηζκόο 31.12.2007 

 

Α) Ιζνινγηζκόο από ΔΛ.Π.ζε  Γ.Π.Υ.Π. ηεο  31/12/2007  

 

 Αλακνξθώζεηο κεηάβαζεο ζε ΓΠΥΠ 

 E.Λ.Π. Υξέσζε Πίζησζε Τπόινηπν ΓΠΥΠ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ      

Με Κπθ/θά ηνηρεία Δλ/θνπ      

 Δλζψκαηεο Αθηλ/ζεηο 211.479,57 153.015,81  153.015,81 364.495,38 

 Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα 421.246,48 23.860,98  23.860,98 445.107,46 

 Αυια Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.361,60    5.361,60 

 Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε       

 Δπελδπηηθά ζηνηρεία 10.742.834,39 8.693.086,91  8.693.086,91 19.435.921,30 

 Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο 693.485,09                     .                    .                    -  693485,09                   

 12.074.407,13 8.869.963,70                    . 8.869.963,70 20.944.370,83 

      

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία      

 Πειάηεο – ρξεκαηηζηήξην 3.608.998,12    3-608.998,72 

 Λνηπέο απαηηήζεηο 481.581,55  140.131,96 (140.131,96) 341.449,59  

 Σακηαθά δηαζ.θαη ηζνδχλακα 2.389.384,74                     .                   .                     . 2.389.384,74 

 6.479.965,01                     . 140.131,96 (140.131,96) 6.339.833,05 

      

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 18.554.372,14 8.869.963,70 140.131,96 8.729.831,74 27.284.203,88 

      

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ / ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ      

Ίδηα θεθάιαηα       

 Μεηνρηθν Κεθάιαην 6.616.800,00    6.616.800,00 

 Λνηπά Απνζεκαηηθά 10.327.384,10 141.191,94  (141.191,94) 10.186.192,16 

 Απφ/θα απφ απνη/ζε δηαζεζίκσλ  

πξνο πψιεζε 

  

  

 

8.481.274,95 

 

8.481.274,95 

 

8.481.274,95 

 Απνηειέζκαηα εηο λένλ            381,32                  . 462.456,93 462.456,93 462.838,25 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 16.944.565,42 141.191,94 8.943.731,88 8.802.539,94 25.747.105,36 

      

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο       

 Αλαβαιιφκελεο θνξ/θεο ππνρξεψζεηο   66.363,78 66.363,78 66.363,78 

 Πξνβιέςεηο 140.131,96 140.131,96  (140.131,96)  

 Δπηρνξεγήζεηο   1.059,98 1.058,98 1.058,98 

 Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ  

      ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

 

113.000,00 

 

                 . 

 

                . 

 

                   . 

 

113.000,00 

χλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπν/ζεσλ 253.131,96 140.131,96 67.423,76 (72.708,20) 180.423,76 

      

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο       

 Πειάηεο –ρξεκαηηζηήξην 920.408,61    920.408,61 

 Πξνκεζεπηέο 6.467,68    6.467,68 

 Λνηπέο Βξαρ/ζκέο Τπνρξεψζεηο 429.798,47                  .                 .                    . 429.798,47 

χλνιν βξαρ./κσλ Τπνρξεψζεσλ 1.356.674,76                  .                 .                    . 1.356.674,76 

      

χλνιν Τπνρξεψζεσλ 1.609.806,72 140.131,96 67.423,76 (72.708,20) 1.537.098,52 

      

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ππνρξεψζεσλ 18.554.372,14 281.323,90 9.011.155,64 8.729.831,74 27.284.203,88 
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Γ) Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ 01/01-31/12/2007 

 

(πνζά ζε Δπξψ)    

  Δ.Λ.Π. Πξνζαξκνγέο Γ.Π.Υ.Π 

    

Κχθινο εξγαζηψλ (Πσιήζεηο Τπεξεζηψλ ) 1.198.376,97  1.198.376,97 

Έζνδα Δλνηθίσλ 394.562,97  394.562,97 

Έζνδα ρξενγξάθσλ 271.152,59  271.152,59 

Πηζησηηθνί Σφθνη 634.048,33  634.048,33 

Λνηπά έζνδα 17.410,02  17.410,02 

Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ (412.029,35)  (412.029,35) 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ (60.007.71)  (60.007.71) 

Παξνρέο Σξίησλ (54.6960,30) (5.355,00) (60.015,30) 

Φφξνη Σέιε (1.363,96)  (1.363,96) 

Γηάθνξα έμνδα (180.604,45)  (180.604,45) 

Σφθνη ρξεσζηηθνί (15.538,03)  (15.538,03) 

Πξφβιεςε ππνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ (39.339,93) 2.069,70 (37.270,23) 

Έθηαθηα έμνδα (1.065,38)  (1.065,38) 

Απνζβέζεηο (95.217,39) 8.008,35 (87.209,04) 

Κέξδε Υξήζεσο πξν θόξσλ 1.655.724,38 4.723,05 1.660.447,43 

    

Αλαβαιιφκελνο θφξνο Δηζνδήκαηνο  (1.236,62) (1.236,62) 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο (370.372,02)  (370.372,02) 

Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη  (8.952,11)  (8.952,11) 

Καζαξά θέξδε ρξήζεσο 1.276.400,25 

 

 1.279.886,68  
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ 01/012007 ΜΔΣΑΞΤ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ (Δ.Λ.Π) ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

 

 01/01/2007 

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ζχκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π 15.674.524,95 

Πξνζαξκνγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο Γηαθνξέο κεηαμχ Γ.Π.Υ.Π θαη Δ.Λ.Π   

1) Δπαλαθνξά εμφδσλ θηήζεσο Αθηλήησλ 120.552,08 

2) Αληηινγηζκφο Αλαπξνζαξκνγψλ Ν. 2065 (541.236,32) 

3) Γηαθνξά απνζβέζεσλ θηηξίσλ 596.514,54 

4) Γηαγξαθή εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ (1.606,86) 

5) Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο απφ δηαθνξέο ζηα Αθίλεηα (94.377,16) 

6) Αληηινγηζκφο Πξφβιεςεο ππνηίκεζεο ρξενγξάθσλ ζχκθσλα κε Δ.Λ.Π. 209.742,26 

7) Γηαθνξά απνηίκεζεο ρξενγξάθσλ ζχκθσλα κε Γ.Λ.Π. 4.481.607,19 

8) Μεηαθνξά επηρνξεγήζεσλ απφ ίδηα θεθάιαηα ζε ππνρξεψζεηο (7.419,76) 

9) Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε απφ πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 29.250,00  

10) Μεηαθνξά απφ απαηηήζεηο παξαθξαηεζέλησλ θφξνπο ζε ππφινηπν  

       ζε απνζεκαηηθφ 

 

(140.131,96) 

11) Μεηαθνξά πξφβιεςεο γηα απαηηήζεηο απφ παξαθξαηεζέληεο θφξνπο  

       ζε ππφινηπν εηο λένλ 

 

     140.131,96 

χλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. 20.467.550,92 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ 31/12/2007 ΜΔΣΑΞΤ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ( Δ.Λ.Π ) ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  

 

 31/12/2007 

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ζχκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π. 16.944.565,42 

Πξνζαξκνγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο Γηαθνξέο κεηαμχ Γ.Π.Υ.Π θαη Δ.Λ.Π   

1) Δπαλαθνξά εμφδσλ θηήζεσο Αθηλήησλ 120.552,08 

2) Αληηινγηζκφο Αλαπξνζαξκνγψλ Ν. 2065 (541.236,32) 

3) Γηαθνξά απνζβέζεσλ θηηξίσλ 604.522,89 

4) Γηαγξαθή εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ (6.961,86) 

5) Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο απφ δηαθνξέο ζηα Αθίλεηα (94.613,78) 

6) Αληηινγηζκφο Πξφβιεςεο ππνηίκεζεο ρξενγξάθσλ ζχκθσλα κε Δ.Λ.Π. 2.069,70 

7) Γηαθνξά απνηίκεζεο ρξενγξάθσλ ζχκθσλα κε Γ.Λ.Π. 8.691.017,21 

8) Μεηαθνξά επηρνξεγήζεσλ απφ ίδηα θεθάιαηα ζε ππνρξεψζεηο (1.059,98) 

9) Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε απφ πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 28.250,00  

10) Μεηαθνξά απφ απαηηήζεηο παξαθξαηεζέλησλ θφξνπο ζε ππφινηπν  

      ζε απνζεκαηηθφ 

 

(140.131,96) 

11) Μεηαθνξά πξφβιεςεο γηα απαηηήζεηο απφ παξαθξαηεζέληεο θφξνπο  

      ζε ππφινηπν εηο λένλ 

 

    140.131,96  

χλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. 25.747.105,36 



Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. 
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6 Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα 

 

Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζπγθξίλεη ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο κε ηνπο 

θηλδχλνπο (ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ ) πνπ απηή αλαιακβάλεη. Σα επνπηηθά θεθάιαηα πεξηιακβάλνπλ 

ηα θχξηα βαζηθά θεθάιαηα (κεηνρηθφ θεθάιαην, απνζεκαηηθά, ζπκκεηνρή ζην πλεγγπεηηθφ 

Κεθάιαην ), θαζψο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα (απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ ). 

 

Σν ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ. 

Οη δηακνξθσζέληεο δείθηεο (βαζηθψλ θεθαιαίσλ θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ) βξίζθνληαη ζε πνιχ 

πςειφηεξα επίπεδα απφ ηα ειάρηζηα (8%), πνπ απαηηεί ε απφθαζε 104/8.4.1997 ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα : 

 

 Πνζά 

 31.12.2008 31.12.2007 

ηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ 3.123.399,21 5.076.427,87 

Δπνπηηθά ίδηα θεθάιαηα 17.000.184,67 16.187.359,70 

Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 98.59% 62.52% 

 

 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ  

 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ 

Δηαηξεία θαη γηα ηα νπνία λα επηβάιιεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.). 

 

Βεβαηψλνπκε φηη νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 5 έσο 

θαη 32 είλαη απηέο πνπ εγθξίζεθαλ ζηελ απφ 23 Φεβξνπαξίνπ 2009 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Αζήλα 23 Φεβξνπαξίνπ 2009 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Ο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ 

   

   

Γεώξγηνο Ν. Υξπζνρντδεο Νηθόιανο Γ. Υξπζνρντδεο Βαζίιεηνο Ο. Καθαξίθνο  

Α.Γ.Σ. Ι 193830 Α.Γ.Σ. Φ043422 Α.Γ.Σ. ΑΗ 039179 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Ο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ 

 


