BΕTA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έδρα Αθήνα, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34042/06/Β/95/25
Λ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 29, 114-73 ΑΘΗΝΑ

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010

Βεβαιώνεται οτι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΒΕΤΑ
Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» την 20η Αυγουστου 2010 και εχουν δηµοσιοποιηθεί µε την κατάθεση
τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.beta.gr.
Aθήνα 25 Αυγούστου 2010
Χαρατσής Ευάγγελος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Προς τους Μετόχους της
“ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε την συνηµµένη συνοπτική κατάσταση οικονοµικής θέσης της “ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (η Εταιρία) της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που
συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής
της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική
µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την
επισκόπηση µας.
Εύρος της εργασίας επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης
που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης
συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά
θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς
µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να
αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψη µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο.
Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.
Συµπέρασµα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψη µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η
συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ντζανάτος ∆ηµήτριος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σηµ.

30/06/10

31/12/09

4.1
4.1

290.466
90.486
62.963
2.638.164
3.082.080

369.276
116.085
90.946
2.083.945
2.660.251

4.2

27.726.787
42.900

37.752.757
23.400

4.3

351.305

310.538

4.4

10.324.940
38.445.933

5.173.412
43.260.108

41.528.012

45.920.359

5.001.240
1.749.760
486.674
7.237.675

5.001.240
1.734.745
481.650
7.217.636

40.914
0

21.610
0

112.603
153.517

121.939
143.548

22.695.827
8.818
10.470.940
961.236
34.136.821

30.657.999
0
7.900.275
902
38.559.176

Σύνολο Υποχρεώσεων

34.290.338

38.702.724

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

41.528.012

45.920.360

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Άύλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά κεφάλαια
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

4.5

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα - υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων

4.6

4.7
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

1/1 30/06/2010

1/1 30/06/2009

2.235.271
-2.293.844
-58.572

2.167.735
-1.954.796
212.939

-408.287
27.783

-387.716
-149.160

-439.076

-323.938

9.790.353
-9.322.754

6.958.314
-6.238.111

28.522

396.265

-23.498

-83.597

Κέρδος περιόδου

5.025

312.668

Λοιπά συνολικά έσοδα

15.015

0

20.040

312.668

0,0295

1,8349

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

4.8

Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα/έξοδα εκµετάλλευσης

4.9

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

4.10
4.11

Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

4.12

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
Κέρδος µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Eυρώ)

4.13

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2010
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

Ριτσώνης Νικόλαος
Α.∆.T. Ξ 433917

Χαρατσής Ευάγγελος
Α.∆.T. ΑΒ 649034

Μαγκλαρόπουλος ∆ηµήτριος
Α.∆.T. Ι001318
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό
Αποθεµατικά
κεφάλαιο
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 1/1 - 30/06/2009
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2009
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 1/1 - 30/06/09
Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος/ζηµιά χρήσης
Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2009

5.001.240
-

1.254.613
-

Αποτελέσµατα
εις νέο

691.721
312.668

Σύνολο

6.947.575
312.668

0

0

312.668

312.668

5.001.240

1.254.613

1.004.389

7.260.242

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 1/1 - 30/06/2010

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 1/1 - 30/06/10
∆ιαφορές αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
διαθέσιµων προς πώληση

5.001.240
-

1.734.745
-

-

15.015

Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος/ζηµιά χρήσης

0

15.015

5.025

5.001.240

1.749.760

486.675

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2010

481.650
5.025

7.217.636
5.025
15.015
5.025
7.237.675
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρία «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής ως «η Εταιρία») παρουσιάζει τις
συνοπτικές 0ικονοµικές καταστάσεις µαζί µε τις σηµειώσεις επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
στοιχείο αυτών για την περίοδο 01.01.10 - 30.06.10.
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1995 (ΦΕΚ 4880/21.08.1995), έχει συσταθεί σύµφωνα µε την άδεια συστάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 44/6-61995, έχει αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 34042/06/Β/95/25 και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3606/2007,
σύµφωνα µε την απόφαση 9/473/5-6-2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την οποία έγινε τροποποίηση της άδειας λειτουργίας κατ΄
εφαρµογή των διατάξεων του.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας, www.beta.gr
Οι µέτοχοι της Εταιρίας µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους έχουν ως ακολούθως:
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜ/XΗΣ
50,00 %
50,00 %
100,00 %

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την ηµεροµηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών
της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.
Η Εταιρία κατά την περίοδο για την οποία παρουσιάζει τις Οικονοµικές της καταστάσεις απασχόλησε τις περιόδους 1/1 – 30/06/10 και 1/1 –
30/06/09, κατά µέσα όρο εξήντα (60) και εξήντα (60) άτοµα αντίστοιχα.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€). Όλα τα ποσά εµφανίζονται χωρίς στρογγυλοποίηση, εκτός και αν αναφέρεται
κάπου διαφορετικά.
Οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία αφορούν:
Α) Tην διεκπεραίωση συναλλαγών σε µετοχές, οµόλογα και παράγωγα στην ελληνική και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές (στα παράγωγα η Εταιρία
έχει άδεια ∆ιαπραγµατευτή ).
Β) Τη διαχείριση χαρτοφυλακίων και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών.
Γ) Τη χορήγηση πιστώσεων για διενέργεια συναλλαγών σε µετοχές (Margin Account).
∆) Αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων ‘η τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης καθώς και παροχή υπηρεσιών
σχετιζόµενων µε την αναδοχή.
Ε) Τη φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών
θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών.
ΣΤ) Την παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους , την κλαδική στρατηγική και συναφή θέµατα ,
καθώς και η παροχή συµβουλών και υπηρεσιών σχετικά µε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων .

2.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2010 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (∆.Λ.Π. 34
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις) όπως αυτό εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που
απαιτούνται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ελεγµένες ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.beta.gr.
Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρίας για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς
ελεγκτές της εταιρίας. Οι εξωτερικοί ελεγκτές της εταιρίας έχουν διενεργήσει επισκόπηση σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο για Επισκοπήσεις
2410 ‘Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας’.
Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονοµικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά των επιλεγµένων σηµειώσεων οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές και µεθόδους που
εφαρµόστηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2009.

3.

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
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Η εφαρµογή των παρακάτω νέων, αναθεωρηµένων ή τροποποιηµένων προτύπων και διερµηνειών είναι υποχρεωτική για τις οικονοµικές
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου ή µεταγενέστερα. Επίσης, παρακάτω αναλύεται η εκτίµηση επίδρασης από την εφαρµογή των νέων,
αναθεωρηµένων ή τροποποιηµένων προτύπων και διερµηνειών στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27. Ενοποιηµένες και Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις (Κανονισµός ΕΕ 494/2009)
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27 καθορίζουν κάτω από ποιες περιστάσεις µια οικονοµική οντότητα οφείλει να συντάσσει ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις, πώς πρέπει να λογιστικοποιούν οι µητρικές οικονοµικές οντότητες τις µεταβολές των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας σε
θυγατρικές και πώς πρέπει να επιµερίζονται οι ζηµίες µιας θυγατρικής µεταξύ της ελέγχουσας και της µη ελέγχουσας συµµετοχής. Μεταξύ
άλλων αποσαφηνίζεται ότι οι µεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα σε µια θυγατρική, τα οποία δεν έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια
ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων. Από την υποχρεωτική αναδροµική (πλην κάποιων εξαιρέσεων) εφαρµογή του
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 27 δεν επήλθε σηµαντική µεταβολή.
Αναθεώρηση του ∆ΠΧΑ 3. Συνενώσεις επιχειρήσεων (αντικατάσταση) (Κανονισµός ΕΕ 495/2009)
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 έχει θεσπίσει αρχές και κανόνες για το πώς ένας αποκτών σε συνένωση επιχειρήσεων αναγνωρίζει και επιµετρά στα
βιβλία του τα διάφορα στοιχεία (όπως αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία, αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις, µη ελέγχουσες συµµετοχές και
υπεραξία) που συνδέονται µε τη λογιστική αντιµετώπιση της πράξης απόκτησης. Καθορίζει επίσης τις πληροφορίες που πρέπει να
κοινοποιούνται σχετικά µε τις πράξεις αυτές. Μεταξύ των αλλαγών που θα επέλθουν µε την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3
περιλαµβάνεται η εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση καθώς και η αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη
αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα. Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν απέκτησε ούτε απώλεσε συµµετοχή σε συνενωση
επιχειρήσεων ως εκ τούτου δεν προέκυψε επίδραση από την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3. Σηµειώνεται ότι το αναθεωρηµένο
∆.Π.Χ.Α. εφαρµόζεται σε συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ηµεροµηνία απόκτησης είναι την ή µετά την έναρξη της πρώτης ετήσιας
περιόδου αναφοράς που ξεκινά την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009 ήτοι για τον Όµιλο την 1/1/2010.
Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ (αντικατάσταση) (Κανονισµός ΕΕ 1136/2009)
Το αναδιαρθρωµένο ∆ΠΧΑ 1 αντικαθιστά το ισχύον ∆ΠΧΑ 1, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η χρήση του ∆ΠΧΑ 1 και η τροποποίησή του
µελλοντικά. Επιπλέον, στο αναδιαρθρωµένο ∆ΠΧΑ 1 διαγράφονται από το πρότυπο µερικές παρωχηµένες µεταβατικές καθοδηγήσεις και
περιλαµβάνονται µερικές ήσσονος σηµασίας αναδιατυπώσεις. Οι ισχύουσες απαιτήσεις παραµένουν αµετάβλητες. ∆εν προέκυψε επίδραση από
την εφαρµογή του εν λόγω αναθεωρηµένου προτύπου.
Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39. Επιλέξιµα Αντισταθµιζόµενα Στοιχεία (Κανονισµός ΕΕ 839/2009)
Οι τροποποιήσεις στο 39 αποσαφηνίζουν το πώς χρησιµοποιείται η λογιστική αντιστάθµισης στο µέρος του χρηµατοοικονοµικού µέσου που
αντιστοιχεί στον πληθωρισµό και στα συµβόλαια δικαιώµατος προαίρεσης όταν χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης. ∆εν προέκυψε
επίδραση από την εφαρµογή του εν λόγω τροποποιηµένου προτύπου.
Ε∆∆ΠΧΑ 18. Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες (Κανονισµός ΕΕ 1164/2009)
Η Ε∆∆ΠΧΠ 18 είναι µία διερµηνεία η οποία περιλαµβάνει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά µε τη λογιστική καταχώρηση των µεταβιβάσεων
περιουσιακών στοιχείων, µηχανών και εξοπλισµού από πελάτες ή ρευστών για την απόκτηση ή την κατασκευή περιουσιακού στοιχείου,
µηχανής ή εξοπλισµού. ∆εν προέκυψε επίδραση από την εφαρµογή της εν λόγω διερµηνείας.
Ε∆∆ΠΧΑ 17. Κατανοµές µη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες (Κανονισµός ΕΕ 1142/2009)
Η Ε∆∆ΠΧΠ 17 είναι µία διερµηνεία η οποία περιέχει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση των διανοµών µη ρευστών
στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες. ∆εν προέκυψε επίδραση από την εφαρµογή της εν λόγω διερµηνείας.
Ε∆∆ΠΧΑ 15. Συµβάσεις για την κατασκευή ακινήτων» (Κανονισµός ΕΕ 636/2009)
Η Ε∆∆ΠΧΑ 15 αποτελεί διερµηνεία που διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά µε το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται στους λογαριασµούς τα έσοδα
από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν µια σύµβαση κατασκευής εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 Συµβάσεις
Κατασκευής ή του ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα. ∆εν προέκυψε επίδραση από την εφαρµογή της εν λόγω διερµηνείας
Ε∆∆ΠΧΑ 16. Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση εξωτερικού (Κανονισµός ΕΕ 460/2009)
Η Ε∆∆ΠΧΑ 16 αποτελεί διερµηνεία που διευκρινίζει τον τρόπο εφαρµογής των απαιτήσεων των διεθνών λογιστικών προτύπων (∆ΛΠ) 21 και
∆ΛΠ 39 σε περιπτώσεις στις οποίες µια οικονοµική οντότητα αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από τις καθαρές
επενδύσεις της σε εκµεταλλεύσεις εξωτερικού. ∆εν προέκυψε επίδραση από την εφαρµογή της εν λόγω διερµηνείας.
Ε∆∆ΠΧΑ 12. ∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας (Κανονισµός ΕΕ 254/2009)
Η Ε∆∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται σε παραχωρήσεις που γίνονται από το δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα. Καλύπτει τα ζητήµατα λογιστικής
αντιµετώπισης αυτών των συµβάσεων από την πλευρά του διαχειριστή, δηλαδή του ιδιώτη. ∆εν προέκυψε επίδραση από την εφαρµογή της
εν λόγω διερµηνείας.
Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2. Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Κανονισµός ΕΕ 244/2010)
Με την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 2 διευκρινίζεται η λογιστική µεταχείριση των συναλλαγών που βασίζονται στην αξία των µετοχών, στις οποίες
ο πάροχος αγαθών ή υπηρεσιών πληρώνεται τοις µετρητοίς και η υποχρέωση αναλαµβάνεται από άλλη οντότητα του οµίλου (συναλλαγές
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οµίλων οι οποίες αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά). ∆εν προέκυψε επίδραση από
την εφαρµογή του εν λόγω τροποποιηµένου προτύπου.
Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ (Κανονισµός ΕΕ 550/2010)
Η τροποποίηση αναφέρεται στις οντότητες που εφαρµόζουν ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά και δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πετρελαίου
και του φυσικού αερίου και συνεπώς δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

Ετήσιες Βελτιώσεις 2009
Κατά το 2009 η IASB προέβη στην έκδοση των ετήσιων βελτιώσεων στα ∆ΠΧΑ για το 2009 – µια σειρά προσαρµογών σε 12 Πρότυπα – που
αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει στο να
πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου
προγράµµατος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες προσαρµογές είχαν ηµεροµηνία έναρξης ισχύος για τις ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2010 ενώ προγενέστερη εφαρµογή τους δεν επιτρεπόταν.

Νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες που θα έχουν ισχύ µετά την περίοδο αναφοράς
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ και στο ∆ΠΧΑ 7. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις
(Κανονισµός ΕΕ 574/2010)
Οι τροποποιήσεις αναφέρονται στις οντότητες που εφαρµόζουν ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά και στη δυνατότητα της προαιρετικής απαλλαγής από
την επαναδιατύπωση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων βάσει του ∆ΠΧΑ 7 όσον αφορά τις επιµετρήσεις της εύλογης αξίας και τον κίνδυνο
ρευστότητας σε περίπτωση που οι εν λόγω συγκριτικές περίοδοι λήγουν πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2009. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα
έχουν ισχύ µετά την 1/1/2011 αλλά δεν θα έχουν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

Αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 24. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών (αντικατάσταση) και τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί
τοµείς (τροποποίηση) (Κανονισµός ΕΕ 632/2010)
Στόχος των αλλαγών που εισήχθησαν µε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 24 είναι η απλοποίηση του ορισµού του συνδεδεµένου µέρους (αίροντας
παράλληλα ορισµένες εσωτερικές ασυνέπειες) και η χορήγηση κάποιων απαλλαγών σε οντότητες που συνδέονται µε το ∆ηµόσιο όσον αφορά
στις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι οντότητες αυτές σε σχέση µε συναλλαγές συνδεδεµένων µερών. Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 24 και
η τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 8 θα έχουν ισχύ για τον Όµιλο µετά την 1/1/2011 αλλά δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις
οικονοµικές του καταστάσεις.
Ε∆∆ΠΧΑ 19. Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους και ∆ΠΧΑ 1. Πρώτη εφαρµογή των
∆ΠΧΑ (τροποποίηση) (Κανονισµός ΕΕ 662/2010)
Η Ε∆∆ΠΧΑ 19 έχει ως στόχο να υπάρξει καθοδήγηση για τον τρόπο µε τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να λογιστικοποιεί τους συµµετοχικούς
του τίτλους που εκδίδει για τον πλήρη ή µερικό διακανονισµό χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης µετά από επαναδιαπραγµάτευση των όρων
της υποχρέωσης. Η νέα διερµηνεία θα έχει ισχύ για τον Όµιλο µετά την 1/1/2011 αλλά δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές του
καταστάσεις.
Τροποποίηση στην Ε∆∆ΠΧΑ 14 Προπληρωµές απαίτησης ελάχιστης χρηµατοδότησης (Κανονισµός ΕΕ 633/2010)
Οι τροποποιήσεις της Ε∆∆ΠΧΑ 13 έχει ως στόχο την εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της Ε∆∆ΧΠΑ 14 σε περιπτώσεις όπου µια οντότητα
υποκείµενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης πραγµατοποιεί πρόωρη πληρωµή εισφορών, όταν κάτω από ορισµένες περιστάσεις η
οντότητα που πραγµατοποιεί την προπληρωµή υποχρεούται να αναγνωρίσει έξοδο. Οι τροποποιήσεις θα έχουν ισχύ για τον Όµιλο µετά την
1/1/2011 αλλά δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις.

4.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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4.1 Ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αποτιµήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι
αποσβέσεις των παγίων επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση την πραγµατική ωφέλιµη ζωή τους. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν
λογισµικά προγράµµατα (software).
Επί των παγίων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
Τα ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

Ενσώµατες
Ακινητοποιήσεις

Άυλα στοιχεία
Ενεργητικού

Α. Αξίες Κτήσης
1.870.029
583
593
1.870.019
32.942
0
1.902.961
31.698
73.257
1.861.402

883.016
718
0
883.734
6.692
0
890.426
2.990
0
893.416

1.350.721
95.092
0
1.445.812
87.876
0
1.533.688
67.835
30.585
1.570.938

717.695
28.204
0
745.899
28.442
0
774.341
28.589
0
802.930

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
31/12/09

369.276

116.085

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
30/06/10

290.466

90.486

Υπόλοιπα 01/01/2009
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 30/06/2009
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31/12/2009
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 30/06/2010
Β. Αποσβέσεις
Υπόλοιπα 1/1/2009
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 30/06/2009
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31/12/2009
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 30/06/2010

Τα πάγια της Εταιρείας τα οποία έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση έχουν ως εξής:

30/06/10

31/12/09

43.309

94.620

-4.090
39.219

-32.009
62.612

Χρηµατοδοτική Μίσθωση που αφορά
αυτοκίνητα
Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις των
ανωτέρω αυτοκινήτων
Αναπόσβεστη αξία

4.2 Πελάτες και εµπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
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Υπόλοιπα πελατών
Πελάτες
Απαιτήσεις από χρηµατιστές εξωτερικού
Υπηρεσία εκκαθάρισης τίτλων

30/06/10
11.466.454
227.326
1.088.598

31/12/09
11.362.559
0
1.033.679

(740.326)

(712.266)

10.309.015

25.622.488

22.351.067

37.306.460

Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές σε προµηθευτές - πιστωτές
Χρηµτικές διευκολύνσεις προσωπικού
Ελληνικό δηµόσιο
Προσωπικό λογ. προς απόδοση
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Λοιποί χρεώστες επίδικοι
Αποµειώσεις επισφαλών απαιτήσεων
χρεωστών

30/06/10
44.405
2.829
306.361
39.780
22.483
4.962.837
3.109

31/12/09
43.317
2.829
281.523
19.791
3.359
98.455
3.109

(6.084)

(6.084)

Σύνολο

5.375.720

446.297

27.726.787

37.752.757

Αποµειώσεις επισφαλών απαιτήσεων πελατών
Απαιτήσεις από τοποθετήσεις διαθεσίµων
πελατών σε Repos
Σύνολο

Γενικό σύνολο

Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.

4.3 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αναλύονται ως εξής:

30/06/10
Μετοχές διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α.
Μετοχές διαπραγµατεύσιµες σε αλλοδαπά
χρηµατιστήρια
Μεταβολή της εύλογης αξίας των µετοχών
Σύνολο

31/12/09

5.598

26.623

347.550

309.196

(1.843)
351.305

(25.280)
310.538

Το κονδύλι «Μετοχές διαπραγµατευόµενες στο Χ.Α.» της 30/06/2009 αφορά µετοχές 11 εταιρειών.

4.4 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής:
30/0 6/1 0
8.878
1.551.119
2.083.193
6.681.751
10.32 4.94 0

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Καταθέσεις re pos
Καταθέσεις όψεως πελατών
Σύνολο

31 /12 /09
7.332
496.606
1.845.078
2.824.397
5 .173 .412

4.5 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι µετοχές της εταιρίας είναι ανώνυµες και δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά. Η ανάλυση σε αριθµό και αξία του µετοχικού
κεφαλαίου έχει ως εξής:

Υπόλοιπα την 01/01/2009
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπα την 31/12/2009
Υπόλοιπα την 30/06/2010

Αριθµός
Μετοχών
170.400
0
170.400
170.400

Ονοµαστική
Αξία
29,35
0
29,35
29,35

Μετοχικό
Κεφάλαιο
5.001.240
0
5.001.240
5.001.240
12

4.6 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τα προµηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
Εκκαθαρισµένα Υπόλοιπα
Μη Εκκαθαρισµένα Υπόλοιπα
Υπηρεσία εκκαθάρισης τίτλων
Υποχρεώσεις από τοποθετήσεις διαθεσίµων
πελατών σε repos
Σύνολο
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
∆ικαιούχοι αµοιβών
Προκαταβολές σε διάφορους χρεώστες
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρ.υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.
Παρακρατούµενοι φόροι
Ίδρυµα κοινωνικών ασφαλίσεων
Σύνολο
Γενικό Σύνολο

30/06/10
6.681.751
3.380.297
1.561.512

31/12/09
2.824.397
1.318.333
426.609

10.309.015

25.622.488

21.932.576

30.191.827

30/06/10
180
22.036
0
322.802
302.627
82.182
33.423
763.250

31/12/09
1.003
30.870
0
414.578
-215.691
159.901
75.511
466.172

22.695.827

30.657.998

Η λογιστική αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.

4.7 ∆ανειακές υποχρεώσεις

Οι ∆ανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε ένα οµολογιακό δάνεια, τραπεζικά δάνεια και υποχρεώσεις από συµβόλαια
leasing και αναλύονται ως εξής:

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις
Οµολογιακές δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συµβόλαια leasing
Σύνολο
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συµβόλαια leasing
Σύνολο

Έως 1 έτος
2 - 5 έτη
5 έτη και άνω
Σύνολο υποχρέωσης σε δάνεια
Έως 1 έτος
2 - 5 έτη
5 έτη και άνω
Σύνολο υποχρέωσης σε Leasing

Υποχρεώσεις οµολογιακών δανείων

30/06/10

31/12/09

3.240.940
7.230.000
0
10.470.940

5.300
7.890.000
4.974
7.900.275

40.914
40.914

21.610
21.610

30/06/10
10.470.940
0
0
10.470.940

31/12/09
7.895.300
0
0
7.895.300

0
40.914
0
40.914

4.974
21.610
0
26.584

30/06/10
4,70%

31/12/09
7,50%

4.7 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει η Εταιρεία αναλύονται ως εξής:
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30/06/10
Εύλογη
Εύλογη
αξία
αξία
ενεργητικού παθητικού
∆ιαπραγµατεύσιµα δικαιώµατα
προαίρεσης
Ανοικτές πωλήσεις µετοχών Χ.Α.
Σύνολο

0

31/12/09
Εύλογη
Εύλογη
αξία
αξία
ενεργητικού παθητικού

103.665

0

857.571
0

0
902

961.236

0

902

4.8 Πωλήσεις
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής:
1/1 30/06/10
Προµήθειες από διαµεσολάβηση σε
χρηµατιστηριακές συναλλαγές
Προµήθειες χρηµατιστηριακών συναλλαγών
εξωτερικού
Μεταβιβαστικά έσοδα
Προµήθειες από συναλλαγές σε παράγωγα
Σύνολο

1/1 30/06/09

1.191.330

1.216.211

222.921
313.760
507.259
2.235.271

163.846
254.269
533.409
2.167.735

4.9 Λοιπά έσοδα/ έξοδα εκµετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα/ έξοδα εκµετάλλευσης αναλύονται ως εξής:

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων
Συναλλαγµατικές διαφορές
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Σύνολο
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Συναλλαγµατικές διαφορές
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
Λοιπά έκτακτα κέρδη
Σύνολο
Συµψηφισµένο υπόλοιπο

1/1 30/06/10
28.060
316.098
5.120
37.452
386.729

1/1 30/06/09
247.773
145.274
409
9.216
402.672

1/1 30/06/10
412.493
0
0
0
2.019
414.512

1/1 30/06/09
244.239
53
3.160
6.059
0
253.512

27.783

-149.160

4.10 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αναλύονται ως εξής:

1/1 30/06/10
Κέρδη από συναλλαγές µετοχών και
παραγώγων
Τόκοι από margin πελατών
Πιστωτικοί τόκοι
Κέρδη πώλησης ή αποτίµησης χρεογράφων
Έσοδα χρεογράφων και συµµετοχών
Σύνολο

1/1 30/06/09

6.460.394

4.010.523

407.468
91.661
2.829.005
1.826
9.790.353

426.064
328.128
2.173.225
20.374
6.958.314
14

4.11 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

1/1 30/06/10
8.337.767
727.111
179.656
48.591
18.882
10.747
9.322.754

Ζηµιές από συναλλαγές παραγώγων
Έξοδα και ζηµιές χρεογράφων και συµ/χών
Τόκοι οµολογιακών δανείων
Τόκοι δανειακών υποχρεώσεων
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδ. έξοδα
Σύνολο

1/1 30/06/09
5.489.742
459.043
250.224
20.188
15.070
3.844
6.238.111

4.12 Φόρος εισοδήµατος

Τα ποσά των φόρων που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, έχουν ως εξής:
1/130/06/10
Αναβαλλόµενη φορολογία επί
φορολογικών ζηµιών
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενη φορολογία
Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Σύνολο

1/130/06/09

0

9.755

0
-8.421
-8.818
-6.259

-100.375
16.778
0
-9.755

-23.498

-83.597

Το παραπάνω κονδύλι «Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010» ποσού € 8.818 που περιλαµβάνεται στο φόρο εισοδήµατος που επιβάρυνε τα
αποτελέσµατα της Εταιρείας, αφορά έκτακτη και µη επαναλαµβανόµενη εισφορά που επιβλήθηκε στις ελληνικές εταιρείες σύµφωνα µε το ν.
3845/2010 (Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο), ο οποίος ψηφίστηκε από την βουλή των Ελλήνων την 6/5/2010.
Οι συντελεστές φόρου εισοδήµατος στους οποίους υπόκειται ή θα υπόκειται η Εταιρεία είναι οι εξής:
Χρήση
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Συντελεστής
25%
24%
23%
22%
21%
20%

Σηµειώνεται ότι οι µειωµένοι συντελεστές εισοδήµατος των χρήσεων 2010 – 2014 θεσπίστηκαν µε σχετικές διατάξεις νόµου στη χρήση 2008.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν αποτιµηθεί µε τους φορολογικούς συντελεστές που
αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση, λαµβάνοντας
υπόψη τους παραπάνω θεσπισµένους φορολογικούς συντελεστές.

4.13 Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή έχει ως εξής:

Κέρδη/ζηµιές περιόδου
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Βασικά/ές κέρδη/ζηµιές ανά µετοχή
(Ευρώ ανά µετοχή)

1/1 30/06/10
5.025
170.400

1/1 30/06/09
312.668
170.400

0,0295

1,8349
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4.14 Υπόλοιπα και συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
Η εταιρία δεν ανήκει σε όµιλο και δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες.
Οι συναλλαγές και υπόλοιπα της εταιρίας µε µέλη της διοίκησης έχουν ως εξής:

Εσοδα
Έξοδα (µίσθωση κτιρίων)
Απαιτήσεις (εγγύηση ενοικίων)
Απαιτήσεις (προκαταβολή ενοικίων)
Συναλλαγές και αµοιβές µελών της ∆ιοίκησης

1/1 30/06/10
0
352.000
193.758
137.458
124.670

1/1 30/06/09
0
282.800
145.758
181.826
140.827

Απαιτήσεις από µέλη της ∆ιοίκησης
Υποχρεώσεις προς µέλη της ∆ιοίκησης

1/1 30/06/10
4.236
0

1/1 30/06/09
0
0

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

4.16 ∆εσµεύσεις - Επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική
κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και της εταιρίας.
Οι εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία έχουν ως εξής:

Κατηγορία Εγγυητικών
Επιστολών
Ε/Ε Καλής εκτέλεσης

Αξία
€ 2.431.310,79

4.17 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2009. Για την κάλυψη του κινδύνου επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων,
κατά το χρόνο που η φορολογική δήλωση για την ανωτέρω χρήση θα εξεταστεί και θα οριστικοποιηθεί, έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη
σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης 2010 και 2009 ποσού € 6.259 και € 13.712 αντίστοιχα. Ο υπολογισµός της παραπάνω πρόβλεψης
βασίστηκε αποκλειστικά σε ιστορικά στοιχεία προηγούµενων φορολογικών ελέγχων.
Η συµµετοχή της εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσά που καταβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2533/1997, στο
άρθρο 74 § 4 του οποίου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας µιας Ε.Π.Ε.Υ. τότε το Συνεγγυητικό επιστρέφει σ’ αυτήν τις
εισφορές της µειωµένες µε τις αποζηµιώσεις που κατέβαλε (ή πιθανολογείται ότι θα καταβάλει) το Συνεγγυητικό προς εντολείς της Ε.Π.Ε.Υ.

4.18 Λοιπές γνωστοποιήσεις
∆εν εκδόθηκαν ούτε επαναγοράστηκαν, ούτε εξοφλήθηκαν µετοχές.
Στην περίοδο δεν έλαβαν χώρα αγορές ή πωλήσεις θυγατρικών, µακροπρόθεσµων επενδύσεων, αναδιοργανώσεις και διακοπτόµενες
δραστηριότητες.
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά
από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
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