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2. ∆ηλώσεις εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Οι κάτωθι ορισµένοι από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την συνεδρίασή του στις 
26.02.2013 

 

Χαρίδηµος Γιαννίρης 

 

Πρόεδρος , ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Χαράλαµπος Αγγελετόπουλος Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

Νικόλαος Γιαννίρης Μέλος 

Κωνσταντίνος Ασηµακόπουλος Μέλος 

Κωνσταντίνος Αντωνίου Μέλος 

δηλώνουµε ότι εξ όσων γνωρίζουµε: 

1. οι οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 1.1.2013-31.12.2013 οι οποίες καταρτίσθηκαν 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 
του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της 
εταιρείας, και 

2. η έκθεση του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 
επιδόσεις και τη θέση του εκδότη, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει. 

 

Χαρίδηµος Γιαννίρης 

 

Πρόεδρος , ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Χαράλαµπος Αγγελετόπουλος Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

Νικόλαος Γιαννίρης Μέλος 

Κωνσταντίνος Ασηµακόπουλος Μέλος 

Κωνσταντίνος Αντωνίου Μέλος 
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3. Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή 

 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «PRELIUM 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2013 και τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών 
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων 
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση 
και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το 



PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Οικονοµικές  Καταστάσεις χρήσεως 1ης Ιανουαρίου – 31ης ∆εκεµβρίου  2013 
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ (€) 

 
 

Σελίδα 6 από 58 
 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό 
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές 
αρχές για την χρήση λήξης 31/12/2010, µε συνέπεια να είναι πιθανή η επιβολή 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που η συγκεκριµένη χρήση 
ελεγχθεί και οριστικοποιηθεί φορολογικά. Στο παρόν στάδιο δεν κατέστη εφικτό να 
εκτιµηθεί αξιόπιστα η έκβαση ενός µελλοντικού φορολογικού ελέγχου και ως εκ τούτου 
δεν έχει σχηµατισθεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις για αυτή την 
ενδεχόµενη υποχρέωση.  
Για τη χρήση 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 
Ν.2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών 
καταστάσεων χρήσεως 2013. 

 
Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην 
παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας 
«PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις 
ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Έµφαση Θέµατος 
Εφιστούµε την προσοχή σας στην σηµ. (10) επί των οικονοµικών καταστάσεων όπου 
αναφέρεται ότι, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, έχει καταστεί µικρότερο 
του 1/2 του Μετοχικού Κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ.Ν.2190/1920. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει 
εκπονήσει κατάλληλο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης για την άρση εφαρµογής των 
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διατάξεων του άρθρου 47 κωδ.Ν.2190/1920 και για την απρόσκοπτη συνέχιση των 
δραστηριοτήτων της.  
Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2014 

 
TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Λουκιανού 6, 10675, Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 

 
Ανεξάρτητο μέλος της ΙΑΡΑ International 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Εμμανουήλ Πετράκης 

 Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 
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4. Οικονοµικές Καταστάσεις 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ποσά εκφρασµένα σε  € 

Σηµειώσεις 31/12/2013 31/12/2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Ιδιο χρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 11.1 291.410,42  319.438,84  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 11.1 76.483,37  0,00  
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 11.4 0,00  0,00  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  11.21  343.058,68  264.599,09  
Συµµετοχές σε Εγγυητικά Ταµεία 11.3 458.468,12  463.933,50  
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11.2 397.404,30  273.547,07  
    1.566.824,89  1.321.518,50  
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Πελάτες 11.5 880.978,76  433.061,63  
Λοιπές απαιτήσεις 11.6 1.582.135,36  1.700.686,98  
Μεταβατικοί Ενεργητικού 11.6 122.770,96  115.375,91  
Απαιτήσεις από πράξεις πωλήσεως χρεογράφων µε 
συµφωνία επαναγοράς πελατών 11.6 0,00  1.316.186,58  
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11.7 3.008.548,59  761.912,89  
    5.594.433,67  4.327.223,99  
Σύνολο Ενεργητικού   7.161.258,56  5.648.742,49  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετόχων της µητρικής :        
Μετοχικό Κεφάλαιο 11.8 3.350.328,41  3.051.100,91  
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 11.8 597.551,43  70,44  
Αποθεµατικά 11.9 (382.166,21)  517.833,79  
Κέρδη (ζηµίες) εις νέο 11.10 (2.373.771,80)  (2.158.358,35)  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   1.191.941,82  1.410.646,79  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά 
την έξοδο από την υπηρεσία 11.12 34.636,28  75.819,35  
Προβλέψεις Υποχρεώσεων   0,00  8.000,00  
    34.636,28  83.819,35  
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Λοιπές Υποχρεώσεις 11.13 493.648,02  235.965,06  
Υποχρεώσεις προς πελάτες 11.14 4.531.273,22  3.499.780,27  
Μεταβατικοί Παθητικού   11.545,85  0,00  
Λοιποί Φόροι   58.213,37  21.531,02  
∆άνεια 11.11 840.000,00  397.000,00  
Σύνολο Υποχρεώσεων   5.969.316,74  4.238.095,70  
Σύνολο Παθητικού   7.161.258,56  5.648.742,49  

 
 

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20  έως 66  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Σηµειώσεις 31/12/2013 31/12/2012 

        
Σύνολο κύκλου εργασιών 11.15 1.694.838,54  1.291.153,70  
Κόστος πωληθέντων 11.16 (1.098.579,30)  (980.683,16)  
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)   596.259,24  310.470,54  
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 11.19 86.158,38  11.048,23  
Άλλα έξοδα Εκµετάλλευσης 11.19 (4.847,04)  0,00  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 11.17 (712.258,61)  (615.674,01)  
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 11.18 (276.483,82)  (242.944,80)  
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης   0,00  0,00  
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων    (311.171,85)  (537.100,04)  
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (έξοδα / έσοδα) 11.20 17.298,80  (406.175,78)  
Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων   (293.873,05)  (943.275,82)  
Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι 11.21 78.459,59  (119.006,28)  
Καθαρά Κέρδη/(Ζηµιές) Χρήσεως από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες)   (215.413,46)  (1.062.282,10)  
Καθαρά Κέρδη/(Ζηµιές) Χρήσεως από 
διακοπτόµενες δραστηριότητες (β)   0,00  0,00  
Καθαρά Κέρδη/(Ζηµιές) Χρήσεως µετά από 
φόρους   (215.413,46)  (1.062.282,10)  
Λοιπά συνολικά έσοδα 11.22 0,00  (259.688,35)  
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (ζηµίες) µετά 
από φόρους   (215.413,46)  (1.321.970,44)  
        
Η ζηµία περιόδου αποδίδεται σε:       
Μετόχους εταιρείας   (215.413,46)  (1.321.970,44)  
Μετόχους µειοψηφίας   0,00  0,00  
    (215.413,46)  (1.321.970,44)  
Οι συγκεντρωτικές συνολικές ζηµιές περιόδου 
αποδίδεται σε:       
Μετόχους εταιρείας   (215.413,46)  (1.321.970,44)  
Μετόχους µειοψηφίας   0,00  0,00  
    (215.413,46)  (1.321.970,44)  
Αριθµός Μετοχών   75.577,00  68.827,00  
Σταθµισµένος αριθµός µετοχών   74.452,00  68.811,50  
Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή- βασικά (σε 
ευρώ)   (2,8933)  (15,4376)  

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20  έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σηµ. 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΥΠΕΡ ΤΟ 
ΑΡΤΙΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΝΈΟ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο την 31.12.2011   5.048.250,48  0,00  (767.075,75)  (3.095.500,60)  0,00  1.185.674,13  

Υπεραξία Συγχωνεύσεως             0,00  
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου   2.274,78          2.274,78  
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου   (1.999.424,35)      1.999.424,35    0,00  
Μεταβολή λόγω συγχωνεύσεως     70,44  384.909,54      384.979,98  
Οµολογιακό µετατρέψιµο       900.000,00  0,00    900.000,00  
Καθαρά (Κέρδη) Ζηµίες         (1.062.282,10)    (1.062.282,10)  

Υπόλοιπο την 31.12.2012   3.051.100,91  70,44  517.833,79  (2.158.358,35)  0,00  1.410.646,79  
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 11.8 299.227,50  600.772,50  (900.000,00)      0,00  
∆απάνες Αύξησης Μ.Κ 11.8   (3.291,51)        (3.291,51)  
Καθαρά (Κέρδη) Ζηµίες 11.10       (215.413,46)    (215.413,46)  
Υπόλοιπο την 31/12/2013   3.350.328,41  597.551,43  (382.166,21)  (2.373.771,80)  0,00  1.191.941,82  

 

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20  έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 
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PRELIUM A. Ε.Π.Ε.Υ.       
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ       
(ενοποιηµένα µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε €       
2η Εναλλακτική : Έµµεση µέθοδος       
    31/12/2013 31/12/2012 
Λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)   (293.873,05)  (943.275,82)  
Πλέον / µείον προσαρµογές για:       
Αποσβέσεις 11.1 87.224,96  69.387,25  
Προβλέψεις   103.834,12  57.563,51  
Συναλλαγµατικές διαφορές   1.256,84  (10.445,34)  
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας   (57.398,70)  337.673,49  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   38.843,06  78.947,63  
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:       
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων   713.532,52  (915.615,43)  
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   1.300.721,76  1.135.732,27  
Μείον:       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα   (35.128,06)  (78.947,63)  
Καταβεβληµένοι φόροι   3.110,16  (21.579,36)  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α)   1.862.123,61  (290.559,43)  
Επενδυτικές δραστηριότητες       
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων   (49.554,55)  (26.494,92)  
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 11.1 (35.839,04)  0,00  
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 
στοιχείων   0,00  0,00  
Τόκοι εισπραχθέντες   30.197,19  27.616,66  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β)   (55.196,40)  1.121,74  
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 11.8 896.708,49  0,00  
Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου       
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   443.000,00  147.000,00  
Εξοφλήσεις δανείων 11.8 (900.000,00)  0,00  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)   439.708,49  147.000,00  
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)   2.246.635,70  (142.437,69)  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 11.7 761.912,89  904.350,58  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου   3.008.548,59  761.912,89  

 

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20  έως 66  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 
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5. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

5.1 Γενικές Πληροφορίες 

Η εταιρεία «(ΠΡΙΛΙΟΥΜ) PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής «εταιρεία») παρουσιάζει τις Οικονοµικές της 
Καταστάσεις µαζί µε τις σηµειώσεις επί αυτών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο 
για την περίοδο από 1/1/2013 έως 31/12/2013. 

Ίδρυση. Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα και έχει την έδρα της στην Αθήνα ∆αβάκη 1 και 
Κηφισίας 119. Έχει συσταθεί τον Αύγουστο του 2000 ( αριθ. ΦΕΚ 7189/2000) σύµφωνα µε 
την άδεια συστάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απόφαση 2/ 192 / 06.06.2000 και έχει 
αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 46697/06/Β/00/76.  

∆ιάρκεια. Η διάρκεια της έχει ορισθεί έως το 2050, δύναται δε να παραταθεί µε απόφαση 
της Γενικής Συνελεύσεως. 

∆ραστηριότητα. Είναι µέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της Αγοράς Μετοχών και της 
Αγοράς Παραγώγων και προσφέρει ένα µεγάλο φάσµα υπηρεσιών στο χώρο των 
επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών/ συµβουλευτικών υπηρεσιών. Σύµφωνα µε την 
απόφαση 8/ 507 /28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες και δραστηριότητες επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων: 

 

(α) Επενδυτικές υπηρεσίες και 
δραστηριότητες: 

- Λήψη κα διαβίβαση εντολών για 
λογαριασµό πελατών. 

- Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό 
πελατών. 

 ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίων. 

- Παροχή επενδυτικών συµβουλών. 

- Τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων 
χωρίς δέσµευση ανάληψης 

(β) Παρεπόµενες υπηρεσίες: 

- Φύλαξη και διοικητική διαχείριση 
χρηµατοπιστωτικών µέσων για 
λογαριασµό πελατών, περιλαµβανοµένης 
της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα κα 
παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η 
διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή 
παρεχόµενων υπηρεσιών. 

- Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε 
επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε 
ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά 
µέσα, στα οποία µεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η 
οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. 

- Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις 
σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου 
τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή 
θέµατα, καθώς και παροχή συµβουλών 
και υπηρεσιών σχετικά µε συγχωνεύσεις 
και εξαγορές επιχειρήσεων. 

- Παροχή υπηρεσιών ξένου 
συναλλάγµατος εφόσον συνδέονται µε 
την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 

- Έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων κα 
χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες 
µορφές γενικών συστάσεων που 
σχετίζονται µε συναλλαγές σε 
χρηµατοπιστωτικά µέσα. 
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Απασχολούµενο προσωπικό. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε κατά µέσο 
όρο 33 άτοµα, έναντι 34 την προηγούµενη χρήση.  

Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι αναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
εγκριθεί για δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 26 Φεβρουαρίου 2014, αλλά 
τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που έχει 
προγραµµατιστεί για την 27η Ιουνίου 2014. 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξελέγη από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση της 30.06.2013, η θητεία του οποίου λήγει την 30.6.2016 και απαρτίζεται 
από τους: 

 

Πρόεδρος , ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

Χαρίδηµος Γιαννίρης 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Χαράλαµπος Αγγελετόπουλος 
Μέλος Σωτηρία Γιαννίρη  
Μέλος Κωνσταντίνος Ασηµακόπουλος 
Μέλος Κωνσταντίνος Αντωνίου 

 

Λοιπές Πληροφορίες 

Επωνυµία 
«(ΠΡΙΛΙΟΥΜ) PRELIUM AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

∆ιακριτικός Τϊτλος PRELIUM A.Ε.Π.Ε.Υ. 
Α.Φ.Μ. 99552997 
∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 12-10-2000 
ΓΕΜΗ 387180100 
Web Site http://www.prelium.gr/ 
Εποπτεύουσα αρχή -Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  

  
-Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών,Μεταφορών & ∆ικτύων 

Ορκωτός Ελεγκτής Εµµανουήλ Πετράκης AM 17831 

 

 

 



PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
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Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ (€) 
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6. Σύνοψη των γενικών λογιστικών αρχών της Εταιρείας 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των 
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ περιλαµβάνονται στις 
παρακάτω αρχές οι οποίες έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά εκτός 
αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

6.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (∆ΛΠ) και διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των 
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2013. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 
όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού σε εύλογες - τρέχουσες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς 
(going concern). 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧA) απαιτεί τη χρήση ορισµένων λογιστικών 
εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των 
λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που 
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό 
αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 
γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Οι περιοχές που 
αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας ή οι 
υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις 
αναφέρονται στη Σηµείωση 9. Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι εκπεφρασµένες σε ευρώ. 
Τυχόν µικροδιαφορές µεταξύ των ποσών που παρατίθενται σε διάφορους πίνακες της 
παρούσας, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

6.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες. 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες υφιστάµενων Προτύπων τα οποία 
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση: 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 του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή 
αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 



PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
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Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ (€) 
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο 
µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. 

∆ΛΠ 19 (Αναθεώρηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» 

Αυτή η αναθεώρηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του 
κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την 
υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων 
των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των 
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 
περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, 
στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων παροχών. Η αναθεώρηση του Προτύπου δεν είχε επίδραση στις ατοµικές 
και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, εποµένως δεν συνέτρεξε και περίπτωση 
αναµόρφωσης της συγκριτικής περιόδου. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των 
αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών 
περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρούνται µε τη µέθοδο εύλογης 
αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των 
εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η 
χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή 
ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης 
αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο 
γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν 
διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 
επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον 
πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας 
οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν 
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οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε 
αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην 
οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. 

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της 
παραγωγής» 

Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της 
αποµάκρυνσης των στείρων υπερκείµενων («απογύµωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής 
ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερµηνείας, οι µεταλλευτικές οικονοµικές οντότητες 
πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσµατα εις νέον της έναρξης της περιόδου 
τις ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν µπορούν να 
αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό ενός αποθέµατος µεταλλεύµατος (“ore body”). 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή µόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια 
ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 
βελτιώσεων για το 2011 του Σ∆ΛΠ ( Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται 
στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων 
του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη 
συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον 
ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των 
λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης 
ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των 
ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο. 

∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα 
συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε 
το ∆ΛΠ 12. 
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∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις των τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το 
∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 
Ιανουαρίου 2014 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015)  

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην 
ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 
επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της 
αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 
επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα 
από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την µετάβαση από το ∆ΛΠ 39 στο 
∆ΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση»  

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε 
κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού 
συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 
(Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο 
εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Ο Όµιλος βρίσκεται στη 
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διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιηµένες οικονοµικές του 
καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την 
ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον 
ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια 
οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες 
διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 
οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα 
(επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει 
ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που 
επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή 
και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), 
καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» 

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών 
εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι 
των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και 
κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 
συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες 
δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί 
του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από 
κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε 
τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 
αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και 
τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε 
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες 
(structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή 
όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το 
∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 
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∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο 
πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 
όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το 
Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς 
επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές 
οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 
28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει 
τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να 
παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη 
λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) 
«Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση 
συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις 
σχετικά µε τις οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή 
συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που 
προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. 
Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες 
οικονοµικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από 
την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον 
ορισµό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων 
θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν 
τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων»  

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ) όταν έχει 
αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης και β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις 
σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί 
ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η 
ανακτήσιµη αξία όταν µία Μ∆ΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε 
απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που 
έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία 
διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η 
υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η 
οποία προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα 
την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε 
εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα 
παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) 
προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων 
ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. Αυτή η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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6.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές  

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας επιµετρούνται βάσει του 
νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί 
(«λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι 
το λειτουργικό νόµισµα. 

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση 
των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από 
συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών 
κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που 
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά 
στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας 
και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

6.4 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενής είναι η επιχείρηση στην οποία ο όµιλος έχει την δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη 
επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται µέσω της 
συµµετοχής στις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της οικονοµικής 
µονάδας.  

Οι επενδύσεις σε συγγενείς απεικονίζονται στον ισολογισµό στο κόστος, 
προσαρµοζόµενο στις µεταγενέστερες µεταβολές του µεριδίου του οµίλου στο καθαρό 
ενεργητικό της συγγενούς και λαµβάνοντας υπόψη τις τυχόν αποµειώσεις και 
εκτιµήσεις της αξίας µεµονωµένων επενδύσεων. Ζηµίες συγγενών επιχειρήσεων 
επιπλέον των δικαιωµάτων του οµίλου σε αυτές, δεν καταχωρούνται. 

Το κόστος της απόκτησης µιας συγγενούς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη 
αξία της αναλογίας του αποκτώµενου καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό – 
υποχρεώσεις– ενδεχόµενες υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία τη χρήση στην 
οποία έγινε η απόκτηση, περιλαµβανόµενο στο λογαριασµό των επενδύσεων σε 
συγγενείς επιχειρήσεις. 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες στον ατοµικό ισολογισµό της µητρικής 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία, θεωρούµενες ως διαθέσιµα για πώληση 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
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6.5  Ενσώµατες πάγιες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις. Το 
κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την απόκτηση αυτών των στοιχείων. Οι 
επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που πραγµατοποιούνται. 
Αντίθετα, σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο 
κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή τους. 

Οι αποσβέσεις αυτών των στοιχείων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην 
ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Κτίρια:                      Κατά τη διάρκεια του συµβολαίου εκµίσθωσης                         
ή της προβλεπόµενης ωφέλιµης διάρκεια ζωής εάν είναι µικρότερη 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  
και λογισµικά Προγράµµατα:         4 - 5 έτη 
Λοιπός εξοπλισµός                         10 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων 
υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται στα 
έξοδα. Οι προσθήκες σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται µε βάση τη διάρκεια µίσθωσης του 
ακινήτου. Κατά την πώληση ή απόσυρση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό 
κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς 
την περίοδο της πώλησης ή απόσυρσης. Τα κέρδη ή οι ζηµιές από εκποιήσεις πάγιων 
ακινητοποιήσεων περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα χρήσης και προσδιορίζονται από τη 
διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης και της αναπόσβεστης αξίας του παγίου. 

 

6.6  Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται µόνο τα αγορασθέντα λογισµικά 
προγράµµατα που χρησιµοποιούνται από την εταιρεία. Τα λογισµικά προγράµµατα 
απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο κόστος κτήσεως µειωµένο µε τις 
συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµειώσεως της αξίας. Τα λογισµικά 
αποσβένονται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της οφέλιµης ζωής τους η οποία 
προσδιορίζεται σε 4 µε 5 έτη, ενώ όταν η αξία τους δεν είναι σηµαντική, αποσβένεται 
πλήρως εντός της χρήσεως κατά την οποία αποκτήθηκε. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή 
επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη 
και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. 

 

6.7 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και 
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 
λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που 
αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ 
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της αξίας κτήσης και της εύλογης αξίας, µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση 
κόστος. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται 
στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης 
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.  

 

α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρίας ταξινοµούνται στις ακόλουθες 
κατηγορίες: αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω των αποτελεσµάτων, διαθέσιµα προς 
πώληση, δάνεια και απαιτήσεις. Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την 
ταξινόµησή τους κατά την αρχική αναγνώριση. 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων, είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που κατέχονται για εµπορία. Ένα 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ταξινοµείται στην κατηγορία αυτή εφόσον έχει, 
κατά κύριο λόγο, αποκτηθεί µε σκοπό τη βραχυπρόθεσµη µεταπώλησή του. Τα παράγωγα 
ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία, εκτός εάν έχουν οριστεί ως στοιχεία 
αντιστάθµισης. Τα στοιχεία της κατηγορίας αυτής παρουσιάζονται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την 
ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η εταιρία δεσµεύεται να 
αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία 
τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις 
άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το 
δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η εταιρία έχει 
µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία. 

Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν, από τις µεταβολές στην εύλογη αξία των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενων στην εύλογη αξία µε τις 
µεταβολές τους στα αποτελέσµατα, παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στην 
περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. Το έσοδο από µερίσµατα για τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία αναγνωρίζεται την κατάσταση 
αποτελεσµάτων όταν το δικαίωµά της Εταιρίας να εισπράξει είναι βεβαιωµένο.  

Όταν το διαθέσιµο προς πώληση στοιχείο ενεργητικού πωληθεί ή µόνιµα αποµειωθεί, τότε η 
συσσωρευµένη ζηµιά που έχει αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια µεταφέρεται στα 
αποτελέσµατα. Η ζηµιά αυτή είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και της 
τρέχουσας αξίας αφού αφαιρεθεί τυχόν ζηµιά αποµείωσης αναγνωρισθείσα στα 
αποτελέσµατα σε προηγούµενη περίοδο. 
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β) ∆ιαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιο 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτελούν µη 
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία είτε έχουν ορισθεί σε αυτή την κατηγορία 
είτε δεν εντάσσονται σε καµία από τις άλλες κατηγορίες. Συµπεριλαµβάνονται στα 
µακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού εκτός εάν η διοίκηση σκοπεύει να πωλήσει τις 
συµµετοχές εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης των οικονοµικών 
καταστάσεων 

Τα χρεόγραφα του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται αρχικά στην 
εύλογη αξία (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων συναλλαγών) και µετέπειτα αποτιµώνται 
σε εύλογες αξίες µε βάση τις τρέχουσες τιµές ή τις αξίες που προκύπτουν από µοντέλα 
αποτίµησης όπου οι τρέχουσες τιµές δεν είναι διαθέσιµες. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη 
ή ζηµιές τα οποία προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας των χρεογράφων που 
κατατάσσονται στο διαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιο καταχωρούνται σε ειδικό 
αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι 
διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για 
τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών 
αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που 
διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις 
που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν 
υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιριών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη 
µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσης. 

Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά 
µεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές 
αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν 
αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

Η ζηµιά αποµείωσης των µετοχών του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου, που έχει 
καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα, δεν µπορεί να αντιστραφεί. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται επίσης οι συµµετοχές της Εταιρίας στο Επικουρικό 
και Συνεγγυητικό ταµείο. Από τις συµµετοχές αυτές προκύπτουν πρόσοδοι οι οποίες 
αυξάνουν την αξία της συµµετοχής αλλά δεν είναι άµεσα εισπράξιµες. Η µεταβολή της 
αξίας λόγω των προσόδων αυτών δεν επηρεάζει τα αποτελέσµατα αλλά καταχωρείται 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στο αντίστοιχο αποθεµατικό έως ότου εισπραχθούν από το 
ταµείο. 
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γ) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν 
υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός 
από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα 
δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις στον 
ισολογισµό.  

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος πελάτης δε θα µπορέσει να εξοφλήσει όλα τα 
οφειλόµενα ποσά σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους των απαιτήσεων, σχηµατίζεται 
πρόβλεψη για αποµείωση της αξίας. Η σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του πιστούχου, η 
πιθανότητα πτώχευσης ή οικονοµικής αναδιοργάνωσης του πιστούχου και η αθέτηση των 
όρων αποπληρωµής αποτελούν ενδείξεις ότι µία απαίτηση έχει αποµειωθεί ή είναι µη 
εισπράξιµη. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της 
απαίτησης και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών χρηµατοροών, όπως 
αυτή προκύπτει βάσει του πραγµατικού επιτοκίου. Αν σε µεταγενέστερη περίοδο το ποσό 
της σχηµατιζόµενης πρόβλεψης µειωθεί και η µείωση σχετίζεται µε αντικειµενικά γεγονότα 
που συνέβησαν µετά το σχηµατισµό της πρόβλεψης, όπως για παράδειγµα βελτίωση της 
οικονοµικής κατάστασης του πιστούχου, τότε η πρόβλεψη µειώνεται καταχωρώντας τη 
διαφορά στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 

6.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Το ταµείο και τα χρηµατικά διαθέσιµα εµπεριέχουν υπόλοιπα µε ληκτότητα µικρότερη των 
τριών µηνών από την πρώτη ηµέρα απόκτησής τους όπως µετρητά, χρηµατικά διαθέσιµα 
στις τράπεζες στους λογαριασµούς όψεως αλλά και βραχυπρόθεσµες επενδύσεις 3 µηνών, 
υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

 

6.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης αποτελείται από κοινές ονοµαστικές µετοχές. Η 
Εταιρία δεν προβαίνει σε αγορά ιδίων µετοχών. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, 
εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του 
προϊόντος της έκδοσης. 

 

6.10 ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά 
παρουσιαστεί κατά την αξία εξόφλησης των δανείων, αναγνωρίζεται στην κατάσταση των 
αποτελεσµάτων χρήσης στην ανάλογη περίοδο. 
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Οι δανειακές υποχρεώσεις κατηγοριοποιούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εκτός αν 
η Εταιρία έχει άνευ όρων δικαίωµα να µεταφέρει την αποπληρωµή της υποχρέωσης 
τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 

6.11 Αναβαλλόµενοι φόροι 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που 
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος 
εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου 
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν 
έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο 
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος 
για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση. 

 

6.12 Παροχές σε εργαζοµένους 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα 
καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών .  

α) Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών  

Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική) 
περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (ασφαλιστικό 
ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κτλ.) . 

Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως 
έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

β) Προγράµµατα καθορισµένων παροχών  

Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών αφορά στη νοµική υποχρέωση του για καταβολή 
στο προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από 
την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για το πρόγραµµα αυτό είναι η παρούσα 
αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα 
των εργαζοµένων και σε σχέση µε το χρόνο που αναµένεται να καταβληθεί . 

 

6.13 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση από 
παρελθόντα γεγονότα, εκ των οποίων είναι πιθανόν να προκύψουν εκροές πόρων οι οποίες 
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µπορούν να εκτιµηθούν µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις καταχωρούνται στην παρούσα αξία 
των εξόδων που αναµένεται να απαιτηθούν για την ρύθµιση της υποχρέωσης. 

 

6.14 Αναγνώριση εσόδων 

Η Εταιρία αναγνωρίζει έσοδα όταν είναι σε θέση να υπολογίσει αξιόπιστα το ποσό και 
θεωρείται βέβαιο ότι θα προκύψουν µελλοντικά οφέλη για την Εταιρία, σύµφωνα µε τις 
δραστηριότητές της, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

 

Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία της προµήθειας από την παροχή υπηρεσιών. Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

Παροχή υπηρεσιών από προµήθειες χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί µετοχών και 
λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Τα έσοδα από προµήθειες λογίζονται κατά την 
ηµεροµηνία συναλλαγής που πραγµατοποιούνται οι εµπορικές πράξεις και υπολογίζονται 
βάσει των προκαταρτισθέντων συµβάσεων. 

 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει της χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 
πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα έσοδα τόκων περιλαµβάνουν, τους τόκους των χορηγούµενων πιστώσεων σε πελάτες της 
εταιρείας για την αγορά µετοχών κλπ, καθώς και τόκους καθυστερηµένης καταβολής του 
πιστούµενου κεφαλαίου των πελατών της εταιρείας. 

 

6.15 Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών. 

Στα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνονται επιχειρήσεις, στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον 
έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονοµική πολιτική τους. Επίσης, ως 
συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται τα µέλη της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, στενά συγγενικά µε 
αυτά πρόσωπα, εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες τα τελευταία έχουν 
ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονοµική πολιτική τους. Όλες οι συναλλαγές µε 
συνδεδεµένα µέρη, πραγµατοποιούνται ουσιαστικά µε όρους ίδιους µε εκείνους που ισχύουν 
για παρόµοιες συναλλαγές µε µη συνδεδεµένα µέρη και δεν εµπεριέχουν κίνδυνο 
υψηλότερο του κανονικού. 

Οι Χρηµατιστηριακές Συναλλαγές των συνδεδεµένων µερών όπως αυτά ορίζονται στο 
αρθρ. 81 Ν. 2533/1997 γνωστοποιούνται ανά τρίµηνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
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7. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων  

7.1 Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων  

Η επιχειρηµατική λειτουργία της Εταιρίας 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 Εταιρίας. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την 
επίβλεψη του υπευθύνου για τη διαχείριση 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 
Εταιρία, για τη θέσπιση κατάλληλων ορίων και συστηµάτων ελέγχου, καθώς επίσης και για 
τη συστηµατική παρακολούθηση των κινδύνων και την τήρηση των θεσπισµένων ορίων. Η 
Εταιρία 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 Εταιρία παρακολουθεί σε συστηµατική βάση τους ακόλουθους κινδύνους οι οποίοι 
προκύπτουν από τη χρήση πιστωτικών και χρηµατοοικονοµικών προϊόντων: πιστωτικός 
κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος ρευστότητας.  

 

7.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαµβάνει η Εταιρία απορρέει από την πιθανότητα µη 
εισπράξεως του συνόλου του κεφαλαίου από τους πελάτες της, σύµφωνα µε τους όρους 
αποπληρωµής των συµβάσεων. Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο εξετάζεται µέσα από την 
συνεχή ανάλυση των ήδη υφιστάµενων και υποψήφιων πελατών να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου περιλαµβάνει επίσης τη λήψη 
καλυµµάτων και εγγυήσεων (των αγορασµένων από τον πελάτη µετοχών).  

Η ∆ιοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο στα πλαίσια και 
των κανονιστικών διατάξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
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Μέτρηση πιστωτικού κινδύνου 

Κεντρική θέση στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας κατέχει η αξιόπιστη µέτρηση 
του πιστωτικού κινδύνου. Η διαρκής ανάπτυξη υποδοµών, συστηµάτων και µεθοδολογιών 
για την ποσοτικοποίηση και 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 

Για τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου που ενέχεται στις απαιτήσεις της Εταιρίας σε 
επίπεδο αντισυµβαλλοµένου:  

(i) αξιολογείται συστηµατικά η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και εκτιµάται το 
ενδεχόµενο αθέτησης των συµβατικών του υποχρεώσεων, 

(ii)  παρακολουθείται το ύψος της τρέχουσας έκθεσης της Εταιρίας στον πιστωτικό 
κίνδυνο που προκύπτει από το άνοιγµα και 

(iii) εκτιµάται µε βάση τα υφιστάµενα καλύµµατα και εξασφαλίσεις το πιθανό ποσοστό 
ανάκτησης το οποίο ενδέχεται να εισπράξει η Εταιρία στην περίπτωση που ο 
πιστούχος αθετήσει τις υποχρεώσεις του. Και οι τρεις αυτές συνιστώσες 
µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου είναι ενσωµατωµένες στις καθηµερινές 
λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρίας. 

 

∆ιαχείριση ορίων κινδύνων και τεχνικές µείωσης κινδύνου  

Η Εταιρία διαχειρίζεται, ελέγχει και περιορίζει το ύψος και τη συγκέντρωση του πιστωτικού 
κινδύνου εφαρµόζοντας σύστηµα πιστοδοτικών ορίων.  

Για τον καθορισµό των ορίων πελατών λαµβάνονται υπόψη τυχόν καλύµµατα ή 
εξασφαλίσεις τα οποία µειώνουν το ύψος του αναλαµβανόµενου κινδύνου. Η 
παρακολούθηση των υπολοίπων έναντι των θεσπισµένων ορίων πραγµατοποιείται σε 
ηµερήσια βάση, ενώ τυχόν υπερβάσεις αναφέρονται και αντιµετωπίζονται εγκαίρως. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται και άλλες τεχνικές οι οποίες 
χρησιµοποιούνται στην Εταιρία για τον έλεγχο και τον περιορισµό του πιστωτικού 
κινδύνου. 
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Καλύµµατα και εξασφαλίσεις 

Η Εταιρία λαµβάνει καλύµµατα ή/και εξασφαλίσεις έναντι των πιστοδοτήσεων της σε 
πελάτες, µειώνοντας τον συνολικό πιστωτικό κίνδυνο και διασφαλίζοντας την έγκαιρη 
αποπληρωµή των απαιτήσεων της.  

Η αποτίµηση των συνδεδεµένων καλυµµάτων ή/και εξασφαλίσεων πραγµατοποιείται 
αρχικά κατά την στιγµή της έγκρισης της πιστοδότησης µε βάση την τρέχουσα ή την εύλογη 
αξία τους, και επανεκτιµάται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

 

Πολιτική αποµείωσης και σχηµατισµού προβλέψεων  

Η Εταιρία 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 Εταιρία 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. 

 

∆ιαγραφές 

Η Εταιρία αφού έχει εξαντλήσει τις δικαστικές και λοιπές διαδικασίες για την είσπραξη των 
απαιτήσεων του και βάσιµα εκτιµά ότι αυτές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης, προβαίνει σε 
διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων έναντι των σχετικών προβλέψεων που έχουν ληφθεί για 
την αποµείωση της αξίας τους, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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Μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου πριν τον υπολογισµό των εξασφαλίσεων και 
άλλων µέτρων πιστωτικής προστασίας 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την µέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου της Εταιρίας 
την 31/12/2013 και 31/12/2012, χωρίς να συνυπολογίζονται τα καλύµµατα ή άλλα µέσα 
πιστωτικής προστασίας. Για τα εντός ισολογισµού στοιχεία, τα πιστωτικά ανοίγµατα είναι 
βασισµένα στη λογιστική τους αξία όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό. 

 

 Μέγιστη έκθεση 

Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων 
εντός Ισολογισµού 

31.12.2013 31.12.2012 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 397.404,30 273.547,07 

Συµµετοχές σε Εγγυητικά Ταµεία 458.468,12 463.933,50 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 

Απαιτήσεις από πελάτες   

-Πελάτες Μετρητοίς 189.810,55 108.624,25 

-Πελάτες Μargin Τριηµέρου 135.694,63 228.381,28 

Πελάτες Περιθωρίου 28,65 28,65 

Λογαριασµός Εurobank & Αττικής 323.072,25 102.248,29 

Λοιποί Πελάτες 61.490,58 82.939,30 

Λοιπές Απαιτήσεις 1.704.906,32 1.816.062,89 

Σύνολο 3.027.883,40 3.079.073,38 

Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων 
εκτός Ισολογισµού 

0,00 0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.027.883,40 3.079.073,38 
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Απαιτήσεις από Πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες συνοψίζονται ως εξής: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Λογαριασµός Μετρητών 189.810,55 108.624,25 
Λογαριασµός Περιθωρίου 28,65 28,65 
Λογαριασµός Euromargin 323.072,25 102.248,29 
Λογαριασµός Τριήµερης πίστωσης 135.694,63 228.381,28 
Λοιποί Πελάτες 61.490,58 82.939,30 

  710.096,66 522.221,77 

 

Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω µεταβολής στο επίπεδο ή στη 
µεταβλητότητα των τιµών αγοράς, όπως είναι οι τιµές µετοχών, επιτοκίων ή 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών.  

 Η Εταιρία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας µετοχών που κατέχονται για εµπορία και δεν 
συµµετέχει σε αγοραπωλησίες εκτός διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. 

 

Συναλλαγµατικός Κίνδυνος  

Οι συναλλαγές της εταιρείας διενεργούνται κυρίως σε ευρώ µέσω του ΧΑΑ. Μικρό µέρος 
των συναλλαγών της εταιρείας διενεργείται σε ξένα Νοµίσµατα. Η έκθεση της εταιρείας σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο είναι µικρός λαµβάνοντας υπόψη τη µικρή συµµετοχή των ιδίων 
συναλλαγµατικών διαθεσίµων µας επί των συνολικών ιδίων διαθεσίµων της εταιρείας µε 
31.12.2013.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρία 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 
διαθεσίµων. 

 Γενικότερα, η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση 
των ταµειακών εισροών και εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε κάτω από φυσιολογικές 
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συνθήκες, η Εταιρία να έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταµειακές της 
υποχρεώσεις. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος ζηµίας που προκύπτει από µεταβολές στις 
αγορές επιτοκίων.  

Οι έντοκες υποχρεώσεις της εταιρείας σε συνδεδεµένα πρόσωπα και τρίτους, που αφορούν 
οµολογιακά και µετατρέψιµα οµολογιακά δάνεια δεν µπορούν να προσδώσουν υψηλό 
επιτοκιακό κίνδυνο, λαµβάνοντας υπόψη ότι τα συµβατικά επιτόκια είναι σταθερά. 

Η Εταιρία δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερο Επιτοκιακό κίνδυνο αναφορικά µε τις απαιτήσεις της, 
διότι οι απαιτήσεις της κυρίως από πελάτες MARGIN αναφέρονται σε επιτόκιο που είναι 
σύµφωνο µε το εκάστοτε δικαιοπρακτικό επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης οι 
προθεσµιακές καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες αναφέρονται σε κυµαινόµενο επιτόκιο. 

 

Κεφαλαιακή επάρκεια 

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από 
τα αρµόδια όργανα της Εταιρείας και οι σχετικές εποπτικές αναφορές (βάσει των Αποφ. ΕΚ 
459/27.12.2007), υποβάλλονται σε τριµηνιαία βάση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Ο δείκτης φερεγγυότητας της εταιρείας κινήθηκε κατά τη διάρκεια του 2013 σε ένα µέσο 
δείκτη 22,88% έναντι 15,18% που θεωρείται καλός για τον κλάδο. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από κάθε Α.Ε.Π.Ε.Υ. να διαθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο 
ιδίων κεφαλαίων σε σχέση πάντοτε µε το σύνολο των αναλαµβανόµενων κινδύνων.  

Ο συντελεστής ορίζεται ως ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς τα στοιχεία ενεργητικού και 
τα εκτός ισολογισµού στοιχεία, σταθµισµένα κατά τον αντίστοιχο κίνδυνό τους. Η ελάχιστη 
τιµή του καθιερώθηκε διεθνώς στο 8% και είναι σχεδιασµένος να καλύπτει τον κίνδυνο µη 
εκπλήρωσης της υποχρέωσης του αντισυµβαλλόµενου.  

Για να υπολογιστούν τα εποπτικά κεφάλαια, τα ίδια κεφάλαια υπόκεινται σε εποπτικές 
προσαρµογές, όπως αφαίρεση άυλων πάγιων στοιχείων & υπεραξίας (goodwill), αφαίρεση 
κερδών από αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα, και αφαίρεση 
συµµετοχής στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο. 
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8. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. προϋποθέτει τη 
διενέργεια υποκειµενικών κρίσεων, εκτιµήσεων και παραδοχών από τη ∆ιοίκηση, οι οποίες 
επηρεάζουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 
όσο και τα έσοδα και έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι οι υποκειµενικές κρίσεις, εκτιµήσεις και 
παραδοχές που έχουν διενεργηθεί για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων είναι οι 
κατάλληλες δεδοµένων των γεγονότων που ίσχυαν κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013. 

Οι πιο σηµαντικές περιπτώσεις όπου η Εταιρεία διενεργεί υποκειµενικές κρίσεις, εκτιµήσεις 
και παραδοχές, κατά την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. είναι οι ακόλουθες: 

 

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών 
γεγονότων. ∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να 
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων 
και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες.  

 

Αποµείωση αξίας Απαιτήσεων 

Η Εταιρία σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων εξετάζει αν υπάρχουν 
βάσιµες ενδείξεις ότι µία απαίτηση ή οµάδα απαιτήσεων έχει υποστεί αποµείωση της αξίας 
της. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιµο ποσό της απαίτησης ή της 
οµάδας απαιτήσεων και σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποµείωση της αξίας των απαιτήσεων. 
Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. 

 

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους 

Οι απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι 
θα υπάρχει φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου θα µπορεί να συµψηφιστεί το 
µελλοντικό φορολογικό όφελος. Σηµαντική υποκειµενική κρίση από την πλευρά της 
∆ιοίκησης απαιτείται προκειµένου να καθοριστεί το ύψος των απαιτήσεων που µπορούν να 
αναγνωριστούν από αναβαλλόµενους φόρους βάσει της χρονικής εκτίµησης και του ύψους 
των µελλοντικών φορολογητέων κερδών µαζί µε τις µελλοντικές στρατηγικές για τα 
φορολογικά θέµατα. 
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Καθαρό κόστος προγραµµάτων περιοδικών παροχών 

Το καθαρό κόστος προγραµµάτων περιοδικών παροχών εκτιµάται µε αναλογιστικές 
µεθόδους µε τη χρήση παραδοχών για το επιτόκιο προεξόφλησης, την αύξηση αποδοχών 
και συντάξεων και την αναµενόµενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων των προγραµµάτων. 
Οι παραδοχές αυτές διαµορφώνονται ουσιαστικά βάσει της ετήσιας µισθολογικής πολιτικής 
της Εταιρείας. Η αναµενόµενη µακροπρόθεσµη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων των 
προγραµµάτων αντιπροσωπεύει τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης ως προς τη µέση απόδοση των 
επενδυµένων κεφαλαίων των προγραµµάτων. Για τον προσδιορισµό της παραδοχής της 
µακροπρόθεσµης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων των προγραµµάτων, η Εταιρεία 
και οι σύµβουλοί της βασίζονται τόσο σε υποθέσεις για µελλοντικές συνθήκες, βάσει 
ιστορικών αποδόσεων και διακυµάνσεων για κάθε κατηγορία περιουσιακού στοιχείου όσο 
και σε συσχετίσεις µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Η παραδοχή 
της µακροπρόθεσµης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων των προγραµµάτων 
προσαρµόζεται ετησίως βάσει αναθεωρηµένων εκτιµήσεων για τη µελλοντική απόδοση των 
επενδύσεων των προγραµµάτων, την πορεία των κεφαλαιαγορών καθώς και τις αλλαγές των 
κανονιστικών πλαισίων στα οποία υπόκεινται τα διάφορα προγράµµατα και είναι πιθανόν 
να επηρεάζουν την πολιτική επενδύσεων των προγραµµάτων αυτών. 

 

9. Συνέχιση δραστηριότητας 

Στην χρήση λήξης 31/12/2013 η Εταιρεία εµφάνισε ζηµίες ύψους Ευρώ (300.031,49) έναντι 
ζηµιών της προηγούµενης χρήσης Ευρώ (1.321.970,44), ενώ οι σωρευµένες ζηµίες ανήλθαν 
στο ποσό των Ευρώ (2.458.389,84) και η καθαρή θέση της Εταιρείας στο ποσό των Ευρώ 
1.107.323,79 µε συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας να έχουν καταστεί µικρότερα από 
το ½ του µετοχικού της κεφαλαίου και να συντρέχει περίπτωση του άρθρου 47 του 
Κ.Ν.2190/1920. 

Στο πλαίσιο αυτό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, έχει εκπονήσει κατάλληλο 
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης το οποίο περιλαµβάνει :  

1. Την χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και τη χρηµατική ενίσχυση των 
επενδυτικών της σχεδίων µε την έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ποσού ενός 
εκατοµµυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 1.250.000) διαιρουµένου σε είκοσι 
πέντε (25) ονοµαστικές οµολογίες, ονοµαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 
50.000,00) η κάθε µία. Ως ηµεροµηνία έκδοσης του δανείου ορίστηκε η 23η 
∆εκεµβρίου 2013, οπότε και αφικνείται η προθεσµία κάλυψης του οµολογιακού 
δανείου, η οποία λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2014. Το ποσό που καλύφθηκε έως την 
λήξη της ως άνω ηµεροµηνίας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 1.150.000 ενώ η διάρκεια 
του ορίσθηκε ετήσια και η λήξη του στις 17/02/2015.  

2. Την περεταίρω ποιοτική αύξηση του πελατολογίου της  
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3. Την αύξηση της συµµετοχής της Εταιρίας ως σύµβουλος επενδύσεων στο αµοιβαίο 
κεφάλαιο «UCITSIV Λουξεµβούργου» µε εταιρεία διαχείρισης την «Eurobank EFG 
Fund Management Co (Lux) SA». 

4. Την περεταίρω διείσδυση στις ξένες αγορές µέσω της πλατφόρµας «Protrader» η οποία 
κατά την τρέχουσα χρήση κινήθηκε ικανοποιητικά. 

5. Την εισαγωγή σε νέες αγορές, όπως η αγορά συναλλάγµατος µέσω της καινούργιας 
συνεργασίας µας µε την IRONFX.  
 
Επιπρόσθετα η ∆ιοίκηση της Εταιρείας λαµβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός i) ότι οι 
λειτουργικές ταµιακές της Εταιρείας στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των 
Ευρώ 1,8 εκ. οι οποίες παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση οι οποίες είχαν υποχωρήσει στο ποσό των Ευρώ (0,29) εκ., ii) ότι ο 
κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε βελτίωση της τάξεως του 32% και 
ακολούθως τα µικτά αποτελέσµατα βελτιώθηκαν κατά 92% σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση. Iii) ότι τα αποτελέσµατα του πρώτου διµήνου του 2014 σε 
συνδυασµό µε την αύξηση του δείκτη του Χρηµατιστηρίου είναι αρκούντως 
ικανοποιητικά, και δεδοµένης της εµπιστοσύνη που έδειξαν οι µέτοχοι στην Εταιρεία 
µε την επιτυχηµένη κεφαλαιοποίηση εντός της τρέχουσας χρήσης οµολογιακού δανείου 
ύψους €900.000 και µε βάση τη δέσµευση της ∆ιοίκησης για περαιτέρω κεφαλαιακή 
ενίσχυση της εταιρείας, σε περίπτωση που αυτή κριθεί απαραίτητη, οι παρούσες 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιµαστεί στη βάση της δυνατότητας 
οµαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων τους.  
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10. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

10.1 Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Η κίνηση των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2012 
και 2013 αναλύεται ως εξής: 

  
Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων σε 

ακίνητα τρίτων 

Έπιπλα και Λοιπός 
Εξοπλισµός 

Σύνολο 

Αξία Κτήσεως       

1 Ιανουάριος 2012 492.230,89  594.096,56  1.086.327,45  
Πλέον:       
Συγχώνευση 1.666,00  106.988,63  108.654,63  

31 ∆εκέµβριος 2012 493.896,89  701.085,19  1.194.982,08  
Αποσβέσεις       
1 Ιανουάριος 2012 (182.660,20) (519.786,56) (702.446,76) 

Πλέον:       
Προσθήκες (38.931,41) (28.645,34) (67.576,75) 
Πωλήσεις ∆ιαγραφές (252,06) (105.267,67) (105.519,73) 

31 ∆εκέµβριος 2012 (221.843,67) (653.699,57) (875.543,24) 
        

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 272.053,22  47.385,62  319.438,84  

 

  
Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε 

ακίνητα τρίτων 
Έπιπλα και Λοιπός 

Εξοπλισµός 
Σύνολο 

Αξία Κτήσεως       
01 Ιανουαρίου 2013 493.896,89  701.085,19  1.194.982,08  
Πλέον:       

Προσθήκες   33.089,84  33.089,84  
Πωλήσεις ∆ιαγραφές   (14.707,45) (14.707,45) 
31 ∆εκεµβρίου 2013 493.896,89  719.467,58  1.213.364,47  

Αποσβέσεις       
01 Ιανουαρίου 2013 (221.843,67) (653.699,57) (875.543,24) 
Πλέον:       

Προσθήκες (38.739,76) (22.219,41) (60.959,17) 
Πωλήσεις ∆ιαγραφές   14.548,36  14.548,36  
31 ∆εκεµβρίου 2013 (260.583,43) (661.370,62) (921.954,05) 

    
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 233.313,46  58.096,96  291.410,42  
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Η κίνηση των ασώµατων περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2012 
και 2013 αναλύεται ως εξής: 

 

  
Παραχωρήσεις και 

∆ικαιώµατα 
Λογισµικά 

Προγράµµατα 
Σύνολο 

Αξία Κτήσεως   350.444,82  350.444,82  

Πλέον:       
Προσθήκες -  - - 
Υπόλοιπο 31/12/2012 -  350.444,82  350.444,82  

Αποσβέσεις -  (348.633,90) (348.633,90) 
Πλέον:       
Προσθήκες -  (1.810,92) (1.810,92) 

Υπόλοιπο 31/12/2012 -  (350.444,82) (350.444,82) 
        

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο -  0,00  0,00  

 

  
Παραχωρήσεις και 

∆ικαιώµατα 
Λογισµικά 

Προγράµµατα 
Σύνολο 

Αξία Κτήσεως 0,00  350.444,82  350.444,82  

Πλέον:       
Προσθήκες 100.000,00  2.749,20  102.749,20  
Υπόλοιπο 31/12/2013 100.000,00  353.194,02  453.194,02  

Αποσβέσεις 0,00  (350.444,40) (350.444,40) 
Πλέον:       
Προσθήκες (25.000,00) (1.265,83) (26.265,83) 

Υπόλοιπο 31/12/2013 (25.000,00) (351.710,23) (376.710,23) 
        
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 75.000,00  1.483,79  76.483,79  

 

Στις 20 ∆εκεµβρίου 2013 η Εταιρεία προέβη στην ανανέωση της συµφωνίας µε την «Κ. 
Π. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ Α.Ε.Ε∆.» για χρονικό διάστηµα 4 ετών, ήτοι έως 20 ∆εκεµβρίου 
2017 για την εισφορά νέων κωδικών πελατών για λογαριασµό της Εταιρείας από την 
ΑΕΕ∆ µέσω ενεργειών των µετόχων (εναλλακτικά την επίτευξη συγκεκριµένου 
ελαχίστου τζίρου ετησίως) και την ενεργοποίηση των κωδικών αυτών στην Εταιρεία. 
Για την ανωτέρω συµφωνία η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει το ποσό των Ευρώ 100.000 
το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 25.000 Ευρώ ετησίως για την επίτευξη του κάθε ετήσιου 
στόχου και το οποίο εφόσον επιτυγχάνεται ο ετήσιος στόχος το ανωτέρω αντάλλαγµα 
θα αποµειώνεται κατά το ποσό των ευρώ 25.000,00. 
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10.2 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 

  31/12/2013 31/12/2012 

∆ικαιώµατα απόκτησης µετοχών 0,00 100.000,00 

Εγγυήσεις Καλής Συνεργασίας 90.000,00 90.000,00 

Εγγυήσεις Μισθώσεων Ακινήτων 21.788,30 21.422,07 

Εγγυήσεις Μισθώσεων Αυτοκινήτων 5.616,00 7.125,00 

Εγγυήσεις Χ.Α 280.000,00 55.000,00 

 Σύνολο 397.404,30 273.547,07 

 

10.3 Συµµετοχές σε Εγγυητικά Κεφάλαια 

  31/12/2013 31/12/2012 

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών 
Υπηρεσιών 320.767,00 387.551,00 

Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης  137.701,12 76.382,50 

Σύνολο 458.468,12 463.933,50 

Η Εταιρεία την 31.12.2013, πέραν της ανωτέρω µερίδας της στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 
Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, για κάλυψη ενδεχόµενων υποχρεώσεων έχει 
εκδώσει εγγυητική επιστολή ποσού 170.767,00 µε ηµεροµηνία λήξης 30/04/2014 και έχει 
καταθέσει σε δεσµευµένο προθεσµιακό λογαριασµό ποσό € 120.000 το οποίο 
συµπεριλαµβάνεται στην σηµείωση 11.7 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα.  

 Η µερίδα στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2533/1997 άρθρο 
74 παρ. 4, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Εταιρείας, επιστρέφεται στην 
Εταιρεία από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, µειωµένη µε τις αποζηµιώσεις που κατέβαλε ή 
πιθανολογείται ότι θα καταβάλει. 
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Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων σχεδόν ταυτίζονται µε τις λογιστικές τους αξίες. 

  31/12/2013 31/12/2012 

  
Συνεγγυητικό 
Κεφάλαιο  

Επικουρικό 
Κεφάλαιο 

Εκκαθάρισης  

Συνεγγυητικό 
Κεφάλαιο  

Επικουρικό 
Κεφάλαιο 

Εκκαθάρισης 

Υπόλοιπο 
Έναρξης 387.551,00 76.382,50 516.261,75 106.644,64 

Πρόσοδοι   4.534,36   3.310,36 

Αύξηση εισφοράς   139.670,52   7.496,94 

Επιστροφές 
κεφαλαίου (66.784,00) (82.886,26) (128.710,75) (41.069,44) 

Σύνολο 320.767,00  137.701,12  387.551,00  76.382,50  

 
 

10.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς επιχειρήσεις 

Οι συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες που εµφανίζονται στον ατοµικό ισολογισµό έχουν 
ως εξής: 

2012 - 2013 

Επωνυµία Επιχείρησης 
Είδος 

Συµµετοχής 
Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Αξία 
Κτήσης Αποµείωση 

Εύλογη 
αξία 

FINANCIAL ANALYTICS Α.Ε.Ε.∆ Συγγενής 20,70% 174.000 (174.000) - 

 

 FINANCIAL ANALYTICS Α.Ε.Ε.∆ 

Η συµµετοχή της PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ποσού € 174.000 αφορούσε ειδική συµµετοχή 
ποσοστού 30% επί του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας FINANCIAL ANALYTICS 
Α.Ε.Ε.∆, η οποία είχε εγκρίθεί µε την υπ’ αριθµό 17/877/22.1.2009 Απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µετά την από 14.1.09 Απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας για την απόκτηση της εν λόγο συµµετοχής. 

Στις 5.8.2009 (Εγκριτική Απόφαση 23099/09 Υπουργού Εµπορίου) η FINANCIAL 
ANALYTICS Α.Ε.Ε.∆ συγχωνεύτηκε µε την εταιρεία WORTH FINANCE Α.Ε.Ε.∆. µε 
αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της Εταιρείας να ανέλθει σε 20,7% επί του µετοχικού 
κεφαλαίου.  

Τον Φεβρουάριο του 2012 η επιτροπή κεφαλαιαγοράς ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία 
της εταιρείας "FINANCIAL ANALYTICS ΑΕΕ∆", µε έδρα την Αθήνα, καθώς 
διαπιστώθηκαν σοβαρές ενδείξεις παράβασης της νοµοθεσίας που καθιστά τη λειτουργία 
της επικίνδυνη για τους επενδυτές και για το λόγο αυτό η ∆ιοίκηση της Εταιρείας 
προχώρησε σε πλήρη αποµείωση της λογιστικής της αξίας.  
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Οι υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι της FINANCIAL ALALYTICS Α.Ε.Ε.∆. την 
31/12/2013 ανέρχονται στο ποσό των €10.772,14 έναντι του ποσού των €10.772,14 στις 
31/12/2012. 

 

10.5 Πελάτες  

Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις (κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία) αναλύονται ως 
εξής: 

  31/12/2013 31/12/2012 
Απαιτήσεις από πελάτες 710.096,66 522.221,77 
Απαιτήσεις από ΕΧΑΕ 245.935,75 3.308,15 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (75.053,65) (92.468,29) 

Σύνολο Απαιτήσεων από πελάτες 
χρηµατιστές, χρηµατιστήριο 

880.978,76 433.061,63 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως ακολούθως :  

  31/12/2013 31/12/2012 

Λογαριασµός Μετρητών 189.810,55 108.624,25 
Λογαριασµός Περιθωρίου 28,65 28,65 
Λογαριασµός Euromargin 323.072,25 102.248,29 
Λογαριασµός Τριήµερης πίστωσης 135.694,63 228.381,28 
Λοιποί Πελάτες 61.490,58 82.939,30 

  710.096,66 522.221,77 

 

Ανά περίοδο λήξης :  

Από 0 Έως 30 628.660,38  

Από 31 Έως 90 122,45  

Από 91 Έως 180 83,82  

Από 181 Έως 360 6.176,36  

>360 75.053,65  
Σύνολο 710.096,66  
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10.6 Λοιπές Απαιτήσεις 

Ο λογαριασµός Λοιπές Απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2013 31/12/2012 
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες 244.340,32 235.182,31 
Χρεώστες διάφοροι  1.580.544,78 1.699.505,28 
Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και 
πιστώσεων  1.590,58 1.181,70 
Έξοδα εποµένων χρήσεων 1.122,52 2.247,55 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 121.648,44 113.128,36 
Μείον Προβλέψεις (244.340,32) (235.182,31) 

Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων 1.704.906,32 3.132.249,47 

 

Στα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα περιλαµβάνονται δεδουλευµένες απαιτήσεις 
προµηθειών από χρηµατιστές εξωτερικού ποσού Ευρώ 92.229,03 για την τρέχουσα 
χρήση τα οποία εισπράχτηκαν τον Ιανουάριο του 2014.  

 
Αναλυτικότερα στο κονδύλι Χρεώστες ∆ιάφοροι περιλαµβάνονται οι κάτωθι απαιτήσεις :  
 

  31/12/2013 31/12/2012 
    - Προκαταβολές Προσωπικού 26.754,78 33.858,59 
    - Πελάτες ΧΠΑ 55.507,12 0,00 
    - Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 55.580,56 58.989,26 
    - Λοιποί Χρεώστες ∆ιάφοροι 15.049,55 46.523,10 
    - Ξένοι Χρηµατιστές 0,00 2.773,20 
    - ∆άνεια Προσωπικού 141.192,86 39.600,00 
    - Ξένες Τράπεζες 1.286.459,91 1.517.761,13 

  1.580.544,78 1.699.505,28 



PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Οικονοµικές  Καταστάσεις χρήσεως 1ης Ιανουαρίου – 31ης ∆εκεµβρίου  2013 
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ (€) 

 
 

Σελίδα 43 από 58 
 

 

10.7 Ταµειακά διαθέσιµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2013 31/12/2012 

Ταµείο 791,45  2.142,82  
Καταθέσεις Όψεως 2.820.511,32  421.140,81  

Καταθέσεις Προθεσµίας 120.000,00  272.500,00  
Καταθέσεις σε Ξ.Ν. 67.245,82  66.129,26  
Σύνολο ∆ιαθεσίµων 3.008.548,59  761.912,89  

 

Ανάλυση χρηµατικών διαθεσίµων ανά δικαιούχο 
   

  31/12/2013 31/12/2012 
Χρηµατικά διαθέσιµα πελατών 2.789.454,62 520.783,63 
Χρηµατικά διαθέσιµα εταιρείας 218.952,42 240.941,20 
Καταθέσεις εκκαθάρισης 141,55 188,06 

  3.008.548,59  761.912,89  

 

Ανάλυση χρηµατικών διαθεσίµων ανά νόµισµα 
   

  31/12/2013 31/12/2012 

EUR 2.941.302,77 695.783,63 
USD 56.424,86 53.652,20 

GBP 937,70 1.892,66 
CAD 6.062,27 3.471,83 
DKK 334,11 334,09 

CHF 3.486,88 6.778,48 
  3.008.548,59  761.912,89  

Τα ανωτέρω ποσά είναι κατατεθειµένα σε πιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής 
ικανότητας. 
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Ίδια Κεφάλαια 

10.8 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Η κίνηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας µέσα στη χρήση 2013 αναλύεται ως 
εξής: 

  
Αριθµός 
Μετοχών 

Αξία Κοινών 
Μετοχών 

Αξία 
∆ιαφορών 
υπέρ το 
Άρτιο 

Ονοµαστική 
Αξία 

Μετοχής 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01/01 68.827 3.051.100,91 70,44 44,33 3.051.171,35 

Αύξηση Μετοχικού  6.750 299.227,50  600.772,50    900.000,00  

∆απάνες αύξησης 
Μετοχικού Κεφαλαίου     (3.291,51)   (3.291,51) 

Υπόλοιπο την 31/12 75.577 3.350.328,41  597.551,43  44,33  3.947.879,84  

 

Με την από 22/02/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το 
µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό € 2.274,78 µε τη έκδοση 31 νέων µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας εκάστης €73,38 το οποίο προέκυψε ως εξής: 
Αρχικά το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε, συνεπεία της συγχώνευσης διά 
απορροφήσεως της εταιρίας µε την «EURO.ACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», κατά το συνολικό ποσό των ευρώ 6.237,30, µε την έκδοση, 
κατόπιν στρογγυλοποίησης, 85 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 73,38 ευρώ εκάστης.  
Η εταιρία, ωστόσο, δε εξέδωσε νέες µετοχές κατά το ποσοστό της συµµετοχής της στο 
µετοχικό κεφάλαιο της ανωτέρω Απορροφούµενης, ήτοι κατά ποσοστό 51,48 %, επειδή η 
αξίωση για έκδοση νέων µετοχών κατά το ανωτέρω ποσοστό αποσβέσθηκε λόγω σύγχυσης, 
από την προκείµενη συγχώνευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ. 4 
του κ.ν. 2190/1920, αφού η εταιρία κατέχει το 51,48 % του κεφαλαίου της Απορροφώµενης, 
ήτοι 2.394 µετοχές αυτής. Οι 2.394 µετοχές της Απορροφούµενης, που αντιπροσωπεύουν το 
51,48 % του µετοχικού κεφαλαίου, και ανήκουν στην εταιρία, µε την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης θα ακυρώθηκαν ως µη έχουσες πλέον καµία αξία. 
∆εδοµένου ότι το ποσοστό του 51,48 % επί των ως άνω 85 νέων µετοχών υπολογίζεται σε 
43,758 µετοχές, και κατόπιν στρογγυλοποίησης ανέρχεται σε 44 µετοχές, αποσβέσθηκαν 
λόγω σύγχυσης 44 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 73,38 η καθεµία και συνολικής αξίας 
3.228,72 ευρώ. Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω το ποσό κατά το οποίο αυξήθηκε το 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ως Απορροφώσας, κατέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.008,58 
( 6.327,30– 3.228,72). 
Από τα ανωτέρω προέκυψε ότι οι νέες µετοχές που εκδόθηκαν από την εταιρία και έλάβαν 
οι µέτοχοι της απορροφούµενης κατέρχονται στις 41 µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης 
73,38 ευρώ. 
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Με σκοπό, όµως, την απαλοιφή της αρνητικής διαφοράς που προέκυψε µεταξύ της καθαρής 
θέσης της Απορροφούµενης και του ποσού που θα κεφαλαιοποιήθηκε (2.345,22 -3.008,58), 
ανερχόµενης στο ποσό των ευρώ 663,36, µειώθηκε αντίστοιχα ο αριθµός των µετοχών που 
εξέδωσε η εταιρία, ως Απορροφώσα, και έλαβαν οι µέτοχοι της Απορροφούµενης εταιρίας, 
κατά 10 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 73,38 € και συνολικής αξίας € 733,80. Η διαφορά 
(733,80 -663,36) που ανέρχεται στο ποσό των € 70,44 καταχωρήθηκε σε πίστωση του 
λογαριασµού «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία Συγχωνεύσεως», 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 
1297/1972. 
Συνεπεία όλων των ανωτέρω, προέκυψε ότι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε 
τελικά κατά το ποσό των ευρώ 2.274,78, µε την έκδοση 31 νέων µετοχών, που θα λάβουν οι 
µέτοχοι της ανωτέρω Απορροφώµενης, ονοµαστικής αξίας εκάστης 73,38 ευρώ. Έτσι το 
µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας τελικώς ανέρχεται στο ύψος των ευρώ 
5.050.525,26 και θα διαιρείται σε 68.827 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 73,38 ευρώ εκάστη.   
 
Στη συνέχεια µε την από 25.07.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο µειώθηκε κατά το ποσό 1.999.424,35 € για το συµψηφισµό 
ζηµιών αντίστοιχου ύψους, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρίας 
κατά το ποσό των ευρώ 29,05. Οπότε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατέρχεται πλεόν 
3.051.100,91€ και διαιρείται σε 68.827 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης 
ποσού ευρώ σαράντα τεσσάρων και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (44,33) 
 
Κατόπιν της άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιούχων δανειστών της 
εταιρείας του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου συνολικού ποσού 900.000€ το οποίο 
εκδόθηκε την 01/07/2008 σύµφωνα µε την απόφαση της από 27/06/2008 Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και σύµφωνα µε 
την από 13/02/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας, 
δυνάµει της οποίας τροποποιήθηκαν οι όροι του οµολογιακού δανείου, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας µε την από 21.02.2013 απόφαση του διαπίστωσε την άσκηση του 
δικαιώµατος µετατροπής εκ µέρους των οµολογιούχων επί του συνόλου των 90 οµολογιών 
του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, ονοµαστικής αξίας 10.000€ έκαστη και τιµής 
έκδοσης στο άρτιο 100% της ονοµαστικής αξίας, οι οποίες µε βάση το λόγο µετατροπής 
δηλαδή κάθε µια οµολογία προς 75 κοινές ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας, 
µετατράπηκαν σε 6.750 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 44,33€ έκαστης και τιµής 
διάθεσης – µετατροπής 133,33€ εκάστης γεγονός που οδήγησε στην αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου κατά το ποσό των 299.227,50€ µε την έκδοση 6.750 νέων µετοχών της εταιρείας 
ονοµαστικής αξίας 44,33€ εκάστης. Η λόγω της ως άνω αύξησης του µετοχικου κεφαλαίου 
υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά έως το ποσό των 900.000€, δηλαδή το ποσό των 
600.772,50€ καταλογίσθηκε σε πίστωση του λογαριασµού του Παθητικού «∆ιαφορά από 
την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Κατόπιν όλων των ανωτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 3.350.328,41€ και διαιρείται σε 75.577 ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας εκάστης του ποσού των 44,33€. 
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Στις 27 Φεβρουαρίου 2013 το ∆ιοικητικό συµβούλιο της εταιρείας πιστοποίησε την 
καταβολή και κάλυψη της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η οποία 
προέκυψε κατόπιν άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής από τους Οµολογιούχους 
∆ανειστές της εταιρείας του µετατρέψιµου οµολογιακού ∆ανείου συνολικού ποσού 
εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ΕΥΡΩ που εκδόθηκε την 1.7.2008 σύµφωνα µε την 
απόφαση της από 27.6.2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας και 
διαπιστώθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 
2013. 
 

10.9 Αποθεµατικά  

Ο λογαριασµός «Αποθεµατικά» αναλύεται ως ακολούθως: 

 

  31/12/2013 31/12/2012 
Υπόλοιπο την 1/1 517.833,79  (767.075,75) 

Αποµείωση αξίας Θυγατρικών   85.688,35  
Αποµείωση αξίας χρεογράφων   125.221,19  
Αποµείωση αξίας Συγγενών   174.000,00  

Κεφαλαιοποίηση Οµολογιακού ∆ανείου  (900.000,00) 900.000,00  
Υπόλοιπο την 31/12 (382.166,21) 517.833,79  

 

Κατόπιν της άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιούχων δανειστών της 

εταιρείας ολοκληρώθηκε η κεφαλαιοποίηση του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου 

συνολικού ποσού 900.000€ όπως περιγράφετε στην παρ. 11.8 

 

Τα Αποθεµατικά αναλύονται ως εξής: 

  
Τακτικό 

Αποθεµατικό 
Αποθεµατικό 
Συγχώνευσης 

Κεφαλαιοποίηση 
Μετατρ. Οµολ. 

∆ανείου 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1/1 17.000,00  (399.166,21) 900.000,00  517.833,79  
Κινήσεις κατά τη ∆ιάρκεια της 
Χρήσης 

- - (900.000,00) (900.000,00) 

Υπόλοιπο την 31/12 17.000,00  (399.166,21) 0,00  (382.166,21) 
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10.10 Αποτελέσµατα εις νέον 

 

  31/12/2012 31/12/2012 

Υπόλοιπο προηγούµενων χρήσεων (2.158.358,35) (3.095.500,60) 

∆ιαγραφή ζηµιών µε µείωση µετοχικού κεφαλαίου    1.999.424,35  

Αποτελέσµατα περιόδου (ζηµιά) (215.413,46) (1.062.282,10) 
ΣΥΝΟΛΟ (2.373.771,81) (2.158.358,35) 

Υποχρεώσεις 

10.11 ∆άνεια 

 
Η Εταιρεία για την κάλυψη των βραχυπρόθεσµων δανειακών της αναγκών έχει συνάψει κοινά 
οµολογιακά δάνεια διάρκειας ενός έως έξι µηνών τα οποία ανανεώνονται µε επιτόκιο από 2,5% - 
6%, συνολικής αξίας Ευρώ 850.000. Αναλυτικότερα :  
 

Νόµισµα Είδος 
∆ανείου 

Επιτόκιο, 
% 

Σύµβαση Λήξη Αποπληρωµή Συµβατικό 
Ποσό  

31/12/2013 

EUR Οµολογιακό 6,0% Σεπ-2013 
Μαρ-
2014 

Μια ονοµαστική 
Οµολογία µε 

προσαρτηµένο ένα 
Τοκοµερίδιο 

πληρωτέο µε την 
λήξη. 

150.000,00 

 

150.000,00 

EUR Οµολογιακό 6,0% 
Οκτ-
2013 

Ιαν-2014 

Μια ονοµαστική 
Οµολογία µε 

προσαρτηµένο ένα 
Τοκοµερίδιο 

πληρωτέο µε την 
λήξη. 

50.000,00 

 

50.000,00 

EUR Οµολογιακό 2,8% ∆εκ-2013 Ιαν-2014 

Μια ονοµαστική 
Οµολογία µε 

προσαρτηµένο ένα 
Τοκοµερίδιο 

πληρωτέο µε την 
λήξη. 

90.000,00 

 

90.000,00 

EUR Οµολογιακό 2,5% 
Νοε-
2013 

Ιαν-2014 

Μία Ονοµαστική 
Οµολογία µε 

προσαρτηµένα 8 
Τοκοµερίδια. 
Περίοδος 

εκτοκισµού ορίζεται 
η µία εβδοµάδα. 

Ο τόκος 
καταβάλλεται στο 
τέλος κάθε περιόδου 

εκτοκισµού. 

400.000,00 

 

400.000,00 

EUR Οµολογιακό 5,8% 
Οκτ-
2013 

Ιαν-2014 

Μια ονοµαστική 
Οµολογία µε 

προσαρτηµένο ένα 
Τοκοµερίδιο 

πληρωτέο µε την 
λήξη. 

150.000,00 

 

150.000,00 

            840.000,00  840.000,00 
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10.12 Υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 
  2013 2012 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την αρχή της χρήσης 75.800,00  70.105,49  
∆απάνη τόκου  2.653,00  2.453,69  

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 3.634,91  3.634,91  

Κόστος προϋπηρεσίας (27.780,57)                  -   

Κόστος (αποτέλεσµα) ∆ιακανονισµών 6.370,00  10.031,00  

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους 10.616,67  16.718,33  

Αναλογιστικό κέρδος (ζηµιά)  στην υποχρέωση 15.424,39  (6.293,24) 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης 34.636,28  75.800,00  
Ποσά καταχωρηµένα στον Ισολογισµό και Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων και σχετικές αναλύσεις 

    

Ισολογισµός χρήσης     

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης 34.636,28  75.800,00  
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισµό κατά το 
τέλος της χρήσης 

34.636,28  75.800,00  

Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά το τέλος χρήσης     

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 3.634,91  3.634,91  

∆απάνη τόκου 2.653,00  2.453,69  

Κόστος προϋπηρεσίας (27.780,57) 
                    

-   
Κόστος (αποτέλεσµα) ∆ιακανονισµών 6.370,00  10.031,00  

∆απάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (15.122,66) 16.119,60  

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (OCI)     

Ποσό που καταχωρείται στο OCI 15.424,39  (6.293,24) 

Σωρευτικό Ποσό που καταχωρείται στο OCI 9.131,14  (6.293,24) 

Μεταβολές στην υποχρέωση ισολογισµού     
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισµό κατά την 
αρχή της χρήσης 

75.800,00  70.105,49  

Εισφορές πληρωθείσες Εργοδότη 10.616,67  16.718,33  

∆απάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσµάτων (15.122,66) 16.119,60  

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους από Εργοδότη     

Ποσό που καταχωρείται στο OCI 15.424,39  (6.293,24) 
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισµό κατά το 
τέλος της χρήσης 34.636,28  75.800,00  

 
 
 

Οι υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους αφορούν πρόβλεψη για 

αποζηµίωση προσωπικού, σύµφωνα µε το νόµο 2112/ 1920, σε περίπτωση αποχώρησης από 

την Εταιρεία, οι οποίες προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης. 
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Οι πίνακες που ακολουθούν εµφανίζουν την σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική 

πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα των περιόδων 1 Ιανουαρίου – 31 

∆εκεµβρίου 2013 και 2012 και την κίνηση των σχετικών λογαριασµών προβλέψεων για 

αποζηµίωση προσωπικού. 

Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως ακολούθως : 

 
Υποθέσεις 

  31/12/2013 
Επιτόκιο 3,50% 
Αύξηση Μισθών 2,50% 
Πληθωρισµός 2,00% 
Πίνακες Υπηρεσίας EVK 2000 
Turn Over 0,0% 

 
 

10.13 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 

  31/12/2013 31/12/2012 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 103.362,47 71.437,97 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 10.772,14 10.772,14 

Πιστωτές διάφοροι 122.744,14 128.737,43 

Υποχρεώσεις προς Χρηµατιστές 256.769,27 25.017,52 

Σύνολο Λοιπών Υποχρεώσεων 493.648,02 235.965,06 

 

10.14 Υποχρεώσεις προς πελάτες 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2013 31/12/2012 

Υποχρεώσεις προς πελάτες 4.531.273,22 2.183.593,69 

Υποχρεώσεις από πράξεις πώλησης χρεογράφων µε 
συµφωνία επαναγοράς πελατών 0,00 1.316.186,58 

  4.531.273,22 3.499.780,27 
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Οι υποχρεώσεις προς πελάτες αναλύονται ως ακολούθως : 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών εκκαθάρισης 2.754.793,25 446.056,60 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών µη εκκαθαρισµένα 447.267,23 180.638,76 

Λοιποί πελάτες   327,58 

Πελάτες Ξένων χρηµατιστών 1.329.212,74 1.556.570,75 

  4.531.273,22 2.183.593,69 
 
Τα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών εκκαθάρισης ποσού Ευρώ 2.789.454,62 καλύπτονται από 
τα Χρηµατικά διαθέσιµα πελατών όπως αναλύονται στην Σηµ. 11.7  
 

10.15 Παροχή Υπηρεσιών  

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013 καθώς και για την 
αντίστοιχη συγκριτική χρήση 1.1.2012 -31.12.2012, από αµοιβές – προµήθειες αναλύεται 
στον ακόλουθο πίνακα: 

  31/12/2013 31/12/2012 

Πωλήσεις εσωτερικού 1.335.741,18 1.010.434,72 

Πωλήσεις εξωτερικού 359.097,36 280.718,98 
  1.694.838,54  1.291.153,70  

 

10.16 Κόστος Παροχής Υπηρεσιών  

Το κόστος παροχής υπηρεσιών, αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2013 31/12/2012 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  431.266,80 460.469,24 
Αµοιβές τρίτων  322.078,20 174.885,87 
Παροχές τρίτων 93.373,49 90.378,88 

Φόροι – Τέλη 313,20 382,32 
∆ιάφορα έξοδα 213.816,84 185.694,67 
Αποσβέσεις 37.730,77 41.315,78 

Προβλέψεις 0,00 26.281,69 
Λοιπά έξοδα 0,00 1.274,70 

  1.098.579,30  980.683,16  
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10.17 Έξοδα ∆ιοίκησης  

Τα έξοδα διοίκησης, αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2013 31/12/2012 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  253.913,95 268.238,73 
Αµοιβές τρίτων  129.990,94 109.035,35 

Παροχές τρίτων 86.214,09 100.325,07 
Φόροι – Τέλη 11.315,90 12.854,18 
∆ιάφορα έξοδα 44.164,31 63.056,77 

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 
Αποσβέσεις 43.170,95 21.132,74 
Προβλέψεις 143.488,48 38.085,46 

Λοιπά έξοδα 0,00 2.945,70 
  712.258,61  615.674,01  

 

10.18 Έξοδα ∆ιάθεσης  

Τα έξοδα διάθεσης, αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2013 31/12/2012 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  102.446,22 110.458,88 
Αµοιβές τρίτων  36.224,14 37.653,67 

Παροχές τρίτων 44.735,53 45.215,49 
Φόροι – Τέλη 104,40 127,44 
∆ιάφορα έξοδα 86.650,29 42.550,60 

Αποσβέσεις 6.323,24 6.938,73 
  276.483,82  242.944,80  

 

10.19 Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 

 

Τα Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης, αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2013 31/12/2012 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 66.597,71   
Λοιπά Έσοδα 19.560,67 11.048,23 

  86.158,38  11.048,23  

 
Στα έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις περιλαµβάνονται και προβλέψεις για 
αποζηµίωση προσωπικού ποσού Ευρώ 41.183 όπως αναλύονται στην Σηµ. 11.12.  
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10.20 Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 

Οι ανάλυση των Χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων είναι η εξής:  

 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 31/12/2013 31/12/2012 

Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών, χρεογράφων και 
λοιπών επενδυτικών µέσων 70.146,04 151.782,11 
Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα 30.197,19 27.616,66 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 230,84 14.606,28 
Πρόσοδοι Επικουρικού Κεφαλαίου 5.346,56 1.930,45 
      
Σύνολο 105.920,63  195.935,50  

   
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 31/12/2013 31/12/2012 

Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών και Χρεογράφων (48.291,09) (519.002,71) 
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα (38.843,06) (78.947,63) 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές (1.487,68) (4.160,94) 
Σύνολο (88.621,83) (602.111,28) 

   
Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών & Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων 

17.298,80  (406.175,78) 

 

10.21. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει 
εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι 
των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 
αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και κατά την διάρκεια της 
χρήσης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας 
φορολογικής αρχής είναι οι παρακάτω: 

 

Αναβαλλόµενοι φόροι 
ενεργητικού 

31/12/2012 
Επίδραση στα 

Α.Χ. 
Επίδραση στα 
Συνολικά Έσοδα 

31/12/2013 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού 15.163,87 (6.158,44)   9.005,43 
Φορολογικές ζηµίες έναντι 
µελλοντικών κερδών 249.435,22 84.618,03   334.053,25 

  264.599,09  78.459,59  0,00  343.058,68  
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Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση µε τις οικονοµικές 
χρήσεις µέχρι και τη χρήση του 2010 τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται για 
φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν 
τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία 
εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Από την οικονοµική χρήση 2011 
και µετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκειται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης 
Φορολογικής Συµµόρφωσης. Οι φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από 
τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των 
πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία πραγµατοποιήθηκαν. 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες 
Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται 
υποχρεωτικά από Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο 
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο 
εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή 
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης 
του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία 
«Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών εντός δέκα ηµερών από 
την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από τη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών 
τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του 
Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των 
δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής 
Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών. H Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για 
την χρήση 2010 

 

10.22. Λοιπά συνολικά έσοδα (Μεταβολές της Καθαρής θέσης) 

Οι µεταβολές της Καθαρής Θέσης αφορούν µεταβολή των διαθεσίµων για πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και συµµετοχών, µε ισόποση µεταβολή του αποθεµατικού 
εύλογης αξίας. 

Για τη χρήση 01.01.-31.12.2012, το ποσό των € (259.688,35), αφορά α) τον αντιλογισµό της 
αποµείωσης της συµµετοχής της εταιρείας στην θυγατρική της «Euro Act Α.Ε.Ε.∆.» λόγω 
συγχώνευσης των δύο εταιρείων ποσού (484.854,56€) β) την οριστικοποίηση της ζηµιάς 
από συµµετοχές στη συγγενή εταιρεία «FINANCIAL ANALYTICS Α.Ε.Ε.∆» λόγω 
οριστικής ανάκλησης της αδείας της ποσού (174.000€) και γ) την δηµιουργία αποθεµατικού 
συγχώνευσης της εταιρείας µε την θυγατρική «Euro Act Α.Ε.Ε.∆. 
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11. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη -Αµοιβές µελών ∆.Σ. 

 

 31/12/2013 31/12/2012 
α) Αγορές µετοχών στο ΧΑΑ 3.108.521,22 8.562.438,17 
β) Πωλήσεις µετοχών στο ΧΑΑ 3.089.950,66 8.402.684,77 
γ) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 
διοίκησης 276.702,03 316.324,83 
δ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης λογ. 
Εκκαθάρισης  χρηµατιστηριακών συναλλαγών τριηµέρου 123.444,77 99.796,00 
ε) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 24.377,86 981.171,86 

 

Οι µισθοί και οι αµοιβές ∆Σ εγκρίθηκαν µε την από 30.06.2013 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας. 

Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά την 31/12/2013 προέρχονται από εκτέλεση 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών και αφορά συνήθεις λογαριασµούς προσώπων, οι 
οποίοι τακτοποιούνται εντός τριηµέρου.  

Αντίστοιχα οι υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την 31/12/2013 αφορούν κυρίως 
υπόλοιπα από τις αµοιβές των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντικών στελεχών.   

 

12. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις- ∆εσµεύσεις 

 

∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 

Η εταιρία έχει συνάψει εµπορικές συµφωνίες λειτουργικής µίσθωσης για τη µίσθωση χώρων 
γραφείων καθώς και µισθώσεις µεταφορικών µέσων. οι οποίες λήγουν σε διάφορες 
ηµεροµηνίες έως το 2019. Οι δαπάνες των ανωτέρω µισθώσεων για την τρέχουσα χρήση 
που περιλαµβάνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 
101.453 έναντι Ευρώ 118.723,73 της προηγούµενης χρήσης.  

Οι µελλοντικές υποχρεώσεις για τα µισθωµένα κτίρια ανέρχονται σε Ευρώ 278.452 και ο 
υπολογισµός του έγινε µε βάση τα συµφωνηθέντα στα µισθωτήρια συµβόλαια µισθώµατα 
και των µεταφορικών µέσων σε Ευρώ 106.224 σύµφωνα µε τα συµφωνητικά µίσθωσης 
αυτοκινήτων.  
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Στις 31/12/2013 οι µελλοντικές δεσµεύσεις από τις ανωτέρω λειτουργικές µισθώσεις 
αναλύονται ως εξής: 

 

 31/12/2013 31/12/2012 

0 - 1 έτη 80.918 101.809 

1 – 5 έτη 303.757 334.958 

5 έτη και άνω - - 

 

Νοµικά Θέµατα 

Στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών της, η Εταιρία έχει µε 31.12.2013 εκκρεµείς νοµικές 
υποθέσεις για τις οποίες όµως, τόσο η διοίκηση, όσο και οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρίας, 
δεν αναµένουν να έχουν σηµαντική επίπτωση στην λειτουργία και στην οικονοµική θέση 
της Εταιρίας. Για τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες έχουν επίπτωση στην οικονοµική θέση 
της εταιρείας, η εταιρεία έχει διενεργήσει προβλέψεις συνολικού ποσού Ευρώ 123.150,70. 

 

Κεφαλαιακές δεσµεύσεις  

Η Εταιρία έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή αξίας 170.767,00 € για την περίοδο 1.1.2013- 
31.12.2013 η οποία έχει δοθεί στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο µε ηµεροµηνία λήξης 30 
Απριλίου 2014. 

 

Φορολογικά Θέµατα 

H Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. Η Ελληνική φορολογική 
νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι 
δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες που 
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές 
αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά 
την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές 
ζηµίες στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό των κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που 
ακολουθούν την χρήση που αφορούν. 
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Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης: 

Από την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες 
Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται 
υποχρεωτικά από Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο 
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο 
εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή 
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 

 Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο 
Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο 
Οικονοµικών εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των 
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το 
Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για 
έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία 
υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών. 
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13. Γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς 

 
1. Η Athex Clear ως ∆ιαχειριστής του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, γνωστοποίησε, 
σύµφωνα µε το Μέρος 4 της Ενότητας II του Κανονισµού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί 
Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, ότι το ελάχιστο ύψος του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης 
για το χρονικό διάστηµα 1/1/2014 έως 31/3/2014 ανέρχεται σε 76.363.329,60€. Ακολούθως 
το νέο ύψος της µερίδας της Εταιρείας στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, για το ανωτέρω 
διάστηµα, καθορίσθηκε στο ποσό των 338.073,90€.  
 
2. Με την από 23.8.2010 απόφαση της, η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας 
έχει εκχωρήσει για µία πενταετία από την ως άνω ηµεροµηνία, σύµφωνα µε το νόµο, στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας την εξουσία να εκδίδει κοινά οµολογιακά δάνεια, το δε 
ύψος του οµολογιακού ή των οµολογιακών δανείων τα οποία θα δύνανται να εκδοθούν από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνολικά – αθροιστικά δε θα µπορούν να υπερβαίνουν το ποσό 
των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ΕΥΡΩ.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενόψει της γενικότερης δυσχερούς οικονοµικής συγκυρίας και, 
ειδικότερα, της ιδιαιτέρως δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης του κλάδου στον οποία 
δραστηριοποιείται η εταιρία, αποφάσισε για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της 
Εταιρίας και τη χρηµατική ενίσχυση των επενδυτικών της σχεδίων τα οποία παρά τις 
εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες η εταιρεία υλοποιεί, την έκδοση κοινού οµολογιακού 
δανείου ποσού 1.250.000 ευρώ και διάρκειας ενός έτους µε δικαίωµα παράτασης για ένα 
ακόµα έτος. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας οµόφωνα στις 23/12/2013 αποφάσισε την έκδοση 
κοινού οµολογιακού δανείου ποσού ενός εκατοµµυρίου διακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων 
ευρώ (€ 1.250.000) ή όσο αυτό καλυφθεί υπό τους όρους που τίθενται κατωτέρω, διάρκειας 
ενός έτους, διαιρουµένου σε είκοσι πέντε (25) ονοµαστικές οµολογίες, ονοµαστικής αξίας 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00) η κάθε µία.  
 
 Ως ηµεροµηνία έκδοσης του δανείου ορίστηκε η 23η ∆εκεµβρίου 2013, οπότε και 
αφικνείται η προθεσµία κάλυψης του οµολογιακού δανείου, η οποία λήγει στις 15 
Φεβρουαρίου 2014.  
 
Αποφασίστηκε περαιτέρω ότι η έκδοση του δανείου µαταιώνεται εάν µέχρι και την 15η 
Φεβρουαρίου 2014 δεν έχουν εκδοθεί και καλυφθεί τουλάχιστον δέκα (10) οµολογίες, ήτοι 
ποσό τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ΕΥΡΩ προκειµένου να 
χρηµατοδοτήσει τις δραστηριότητες της και να ενισχύσει τα επενδυτικά της σχέδια.  
 
Στις 15 Φεβρουαρίου 2014 είχαν εκδοθεί 23 οµολογίες ήτοι ποσού Ευρώ 1.150.000 
σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται στην Σελ. 7 της παρούσας έκθεσης.   
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14. Αµοιβές Τακτικών Ελεγκτών  

Οι συνολικές αµοιβές που χρέωσε, κατά το οικονοµικό έτος 2013 (1.1.2013-31.12.2013) το 
νόµιµο ελεγκτικό γραφείο αναλύονται ως ακολούθως: 

Αµοιβές για τον υποχρεωτικό έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων 9.152,00 

Αµοιβές για λοιπές υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης  5.000,00 

Σύνολο αµοιβών ορκωτών ελεγκτών λογιστών 14.152,00 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Χαρίδηµος Γιαννίρης 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ Αγγελετόπουλος Χαράλαµπος 

  

∆ΙΕΘΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Βάρσος Κωνσταντίνος 

 

                                                                                                                                                

PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αριθ. 
Αδείας 8/507/28.04.2009.  
Α.Φ.Μ. 099552993, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 
46697/06/Β/00/76 
 
� Σ. ∆ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,  
115 26 ΑΘΗΝΑ 
℡ 2103677000,� 2106926403  
 
� http://www.prelium.gr 

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. 

MEMBER OF ATHENS EXCHANGE 
Supervised by the Capital Market Commission 
 
 
 
 
� S. DAVAKI 1 & KIFISIAS AVE., GR-115 26 
ATHENS, GREECE 
℡ (+30) 2103677000,� +30)2106926403 
� http://www.prelium.com 

 


