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1. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς τους μετόχους της «Eurocorp Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ» 
 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «Eurocorp 
Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ» της 30ης Ιουνίου 2011 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν 
την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής 
έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.  Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
«ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 
οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 
διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 
λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 
επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 
έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 
συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011 

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

Παπαγιαννόπουλος Κυπριανός 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14261 
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2. Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2011 

2.1. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  
 

  Σημειώσεις 30/6/2011 31/12/2010 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 7.1. 275.966 303.643 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 7.2. 276.759 276.456 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 7.3. 51.805 18.223 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 7.4. 930.550 631.242 
  1.535.080 1.229.564 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 7.5. 2.488.810 946.224 
Λοιπές Απαιτήσεις 7.6. 1.065.061 990.301 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 7.7. 1.044.398 1.296.668 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 7.8. 7.362 10.394 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.9. 6.219.098 6.957.669 
  10.824.729 10.201.255 
    
Σύνολο ενεργητικού   12.359.808 11.430.819 

    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους    
Μετοχικό κεφάλαιο  5.713.500 5.713.500 
Υπέρ το άρτιο  12.021 12.021 
Αποθεματικά εύλογης αξίας 7.10. (12.109) 104.894 
Λοιπά αποθεματικά  1.203.368 1.203.368 
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον  (3.637.248) (3.409.785) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  3.279.532 3.623.998 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  51.049 51.049 
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων  51.049 51.049 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 7.11. 42.388 58.214 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις  70.000 70.000 
Λοιπές υποχρεώσεις 7.12. 8.824.297 7.535.017 
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις  92.542 92.542 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  9.029.227 7.755.773 
Σύνολο υποχρεώσεων  9.080.276 7.806.822 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   12.359.808 11.430.819 
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2.2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

  Σημειώσεις 
01/01-

30/6/2011 
01/01-

30/6/2010 
Πωλήσεις 7.13. 1.091.338 794.122 
Κόστος Παροχής υπηρεσιών 7.14. 783.771 862.962 
Μικτό Κέρδος   307.567 (68.840) 
Λοιπά έσοδα  7.15. 7.118 78.000 
Έξοδα διάθεσης 7.16. (1.725) (1.291) 
Έξοδα διοίκησης 7.17. (456.923) (560.571) 
Λοιπά έξοδα  7.18. (85.450) (44.243) 
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   (229.412) (596.945) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 7.19. 25.894 158.330 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  7.20. (23.025) (24.553) 
Συνολικά έσοδα προ φόρων   (226.543) (463.168) 
Φόρος εισοδήματος 7.21. (920) 1.048 
Συνολικά έσοδα    (227.463) (462.120) 

    
Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων 

  Σημειώσεις 
01/01-

30/6/2011 
01/01-

30/6/2010 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων διαθέσιμων προς πώληση  (151.362) (141.271) 
Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων  34.359 32.492 
Λοιπά συνολικά έσοδα   (117.003) (108.779) 

    
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   (344.465) (570.899) 

 

2.3. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 

  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεματικά 
εύλογης 
αξίας 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
σε νέο ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010 5.713.500 12.021 295.257 1.009.466 (2.152.711) 4.877.533 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0 0 (108.779) 0 (462.120) (570.899) 

Μεταφορά κερδών α/π χρεoγράφων σε 
αποθεματικό 0 0 0 200.143 (200.143) 0 
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος  0 0 (108.779) 200.143 (662.263) (570.899) 

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2010 5.713.500 12.021 186.478 1.209.609 (2.814.974) 4.306.633 

              

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 5.713.500 12.021 104.894 1.203.368 (3.409.785) 3.623.998 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0 0 (117.003) 0 (227.463) (344.466) 
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος  0 0 (117.003) 0 (227.463) (344.466) 

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2011 5.713.500 12.021 (12.109) 1.203.368 (3.637.248) 3.279.532 
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2.4. Συνοπτική Κατάσταση των Ταμειακών Ροών 
 

  01/01- 
30/6/2011 

01/01- 
30/6/2010 

Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων (226.543) (463.168) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις 62.405 55.665 
Προβλέψεις 10.975 9.995 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (21.773) (149.937) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 19.024 13.162 

  Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης  
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0 0 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.891.491) (48.594) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.273.454 (536.187) 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (19.024) (13.162) 
Καταβεβλημένοι φόροι 0 0 
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (792.974) (1.132.227) 
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορές / πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 64.771 0 
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων (35.031) (796) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 0 0 
Τόκοι εισπραχθέντες  24.662 22.080 
Μερίσματα εισπραχθέντα  0 136.250 
Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων  0 
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 54.403 157.534 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 30.000 0 
Εξοφλήσεις δανείων (30.000) 0 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 0 0 
Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 
Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 0 0 
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0 
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης  
(α) + (β) + (γ) (738.571) (974.693) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 6.957.669 5.924.235 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 6.219.098 4.949.542 
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3. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία και τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η εταιρεία με την επωνυμία "EUROCORP SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και διακριτικό τίτλο “EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ .” 
παρουσιάζει τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις  για την περίοδο 01.01.2011 – 
30.06.2011, μαζί με τις επιλεγμένες Σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους έχουν έγκριθεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 26η Αυγούστου 2011.  
 
Η “EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.” (στο εξής η «Εταιρία») ιδρύθηκε το 1991, εδρεύει στην 
Αθήνα, πλ.Φιλικής Εταιρείας  14, είναι καταχωρημένη στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών  με αριθμό 
24467/06/Β/91/42 και η διάρκεια της έχει ορισθεί σε 50 έτη(2041). 
 
Η Εταιρεία  παρέχει τις  παρακάτω κύριες και παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες:: 
 
(α) Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό 
πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 
(β) Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων 
αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών. 
(γ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της 
ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα 
χρηματοπιστωτικά μέσα. 
(δ) Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε 
πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, σχετικά με μία ή περισσότερες 
συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα. 
(ε) Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. 
(στ) Η 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. 
(ζ) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. 
(η) Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών. 
(θ) Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών 
συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 
(ι) Η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων 
που περιλαμβάνονται στην περίπτωση ε’ έως ζ’ και ι’του άρθρου 5 του ν.3606/2007, εφόσον σχετίζονται 
με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών, δηλαδή τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, 
τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις 
επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παραγώγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να 
εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ’ επιλογή 
ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη 
λύση της σύμβασης), στην περίπτωση στ’ του άρθρου 5 του ν.3606/2007, δηλαδή τα συμβόλαια 
δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής και κάθε 
άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με 
φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, στην περίπτωση ζ’ 
του άρθρου 5 του ν.3606/2007, δηλαδή τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και 
κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με 
φυσική παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στην περίπτωση στ’ του άρθρου αυτού και δεν 
προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται σε εκκαθάριση ή 
διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη 
περιθωρίων και στην περίπτωση ί του άρθρου 5 του ν.3606/2007, δηλαδή τα συμβόλαια δικαιωμάτων 
προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις 
επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, 
άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που 
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εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαριστούν με ρευστά διαθέσιμα 
κατ’ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που 
επιφέρει τη λύση της σύμβασης), καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με 
περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στο παρόν άρθρο, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών 
μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή 
ΠΜΔ, υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε 
τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων 
υπηρεσιών. 
 
Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά : (α) να συνεργάζεται με  οποιοδήποτε  
φυσικό  ή  νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, και (β) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή 
γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
 
Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο 01.01.2011 – 30.06.2011  έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς «Δ.Π.Χ.Α» (International Financial Reporting Standards «IFRS») που 
έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting 
Standards Board «IASB») καθώς και τις σχετικές διερμηνείες που έχει εκδώσει η Επιτροπή Διερμηνειών 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Interpretations 
Committee, «IFRIC») και τα οποία είναι σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας. 
 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται από την κατά 100% μητρικής της 
“EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.». 
 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας 
www.eurocorp.gr όπου θα παραμείνουν προσπελάσιμες στο ευρύ κοινό για τουλάχιστον δύο χρόνια, 
όπως ορίζει ο Ν.3301/2004 . 
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4. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.   
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση 
στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από  ειδική Επιτροπή RISK MANAGEMENT που αποτελείται 
από τους επικεφαλής της κεντρικής Οικονομικής Υπηρεσίας του Τμήματος Χρηματιστηριακών 
Συναλλαγών και του Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Τα χρηματοοικονομικά μέσα αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες 
και πιστωτές, υποχρεώσεις από μισθώσεις καθώς από επενδύσεις σε ανώνυμες εταιρείες. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της Εταιρίας, δεδομένου ότι οι συναλλαγές με 
τους πελάτες της σε ξένο νόμισμα είναι περιορισμένες. Δεν υπάρχουν μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της Εταιρίας σε ξένο νόμισμα οπότε η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο αφορά κατά 
κύριο λόγο στοιχεία του ενεργητικού.  
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Η   Εταιρεία   εκτίθεται   σε   πιστωτικό   κίνδυνο,   ο   οποίος   επέρχεται  όταν  το αντισυµβαλλόµενο 
µέρος  αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στην Εταιρία, όταν   αυτά   καθίστανται    
ληξιπρόθεσµα.    Προβλέψεις    αποµείωσης αναγνωρίζονται για ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε 
πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια και των κανονιστικών αποφάσεων της εποπτικής  αρχής (Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς). 
 Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του 
αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο 
δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του . 
Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της Εταιρίας γίνεται σε καθηµερινή βάση, ενώ 
γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που υπερβαίνει το 
10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, σύµφωνα µε την απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
7/459/27.12.2007. Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ν. 2843/2000 και τις αποφάσεις αριθµ. 
2/363/30.11.2005 και 8/370/26.1.06 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, πρέπει µέχρι το 
πέρας του Τ + 3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το 
µέλος του Χ.Α προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές 
εκποιήσεις την ηµέρα Τ + 4. 
 
Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου 
Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου αφορά τον κίνδυνο µη εκπλήρωσης από τον αντισυμβαλλόμενο των 
υποχρεώσεών του για την πληρωτή της Εταιρίας στο προσδιοριζόμενο χρονικό διάστηµα, κατά τη 
συμβατική του υποχρέωση. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιείται πλήρης αποτύπωση των απαιτήσεων/ 
υποχρεώσεων προς κάθε συμβαλλόμενο. Η Εταιρία είναι υποχρεωµένη να πραγματοποιεί σε κάθε χρήση 
σχετικές προβλέψεις εφόσον υφίσταται λόγος.  
 
Κίνδυνος αγοράς  
Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από προμήθειες που εισπράττει από τη λήψη/ διαβίβαση 
και εκτέλεση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων. Οποιοσδήποτε παράγοντας επηρεάζει την 
δραστηριότητα στα χρηματιστήρια και τις χρηματαγορές μπορεί να επηρεάσει τον κύκλο εργασιών και 
τα αποτελέσματα της Εταιρίας.  
Επιπλέον οι επενδύσεις της Εταιρίας για ίδιο λογαριασμό σε κινητές αξίες είναι εκτεθειμένες στον 
κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.  
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Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναμίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την 
κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας.  
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα με τη διατήρηση επαρκών διαθεσίμων και 
άμεσα ρευστοποιήσιμων χρεογράφων. 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 30/06/2011 για την Εταιρεία αναλύεται ως 
εξής: 
 

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Χρηματοοικονομική υποχρέωση 
Εντός 6 
μηνών 

Εντός 12 
μηνών 

1 έως 5 
έτη 

Μετά 
από 5 
έτη Σύνολο 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
70.000 -  -  -  70.000 

Εμπορικές Υποχρεώσεις  
8.866.685 -  -  -  8.866.685 

  8.936.685 - -  - 8.936.685 
 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις 
συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά.  
Όπως και στην προηγούμενη περίοδο τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σημαντικά από τιμές επιτοκίων. 

5. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 
• να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) 

και 
• να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους 
• να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος 

κεφαλαίου. 
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει το 
μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να 
εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της. 
Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της με βάση το 
συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα 
συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» 
(συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον 
Ισολογισμό) μείον «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα 
κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό 
δανεισμό. 
 

  30/6/2011 31/12/2010 
Σύνολο δανεισμού  70.000 70.000 
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα  588.749 785.948 
Καθαρός δανεισμός  -518.749 -715.948 
Ίδια κεφάλαια  3.279.532 3.623.998 
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια  3.279.532 3.623.998 
Συντελεστής μόχλευσης  - - 
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6. Λογιστικές αρχές και πολιτικές 

6.1. Εφαρμογή  των Δ.Π.Χ.Α. 
Δήλωση 
Η εταιρία ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι αυτές οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Οι ενδιάμεσες αυτές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν 
όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και γι’ αυτό το λόγο θα 
πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010. 
Ημερομηνία μετάβασης 
Η Ημερομηνία Μετάβασης που συντάχθηκε ο Ισολογισμός ανοίγματος βάσει των Δ.Π.Χ.Α. είναι η 
01.01.2007. 
Ημερομηνία αναφοράς 
Η Ημερομηνία Αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων με Δ.Π.Χ.Α. είναι η 30.06.2011 και η 
περίοδος αναφοράς καλύπτει το διάστημα από 01.01.2011 μέχρι 30.06.2011. 
Συγκρίσιμη περίοδος 
Η συγκρίσιμη περίοδος που εμφανίζεται  για την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι η 31.12.2010, 
για την κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την κατάσταση μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων και την 
κατάσταση των ταμειακών ροών είναι η περίοδος 01.01.2010 – 30.06.2010. 
Αρχή συνέχισης δραστηριότητας 
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης 
δραστηριότητας. 
Νόμισμα παρουσίασης: 
Όλα τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων εμφανίζονται σε ευρώ. 
 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 
υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010 

6.2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Μία Ενσώματη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιμάται στο κόστος της. Το κόστος μίας 
Ενσώματης Ακινητοποίησης προκύπτει από το αρχικό κόστος και τυχόν κόστη βελτίωσης γ) κόστη 
αντικατάστασης δ) κόστη συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις. 
Το αρχικό κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης περιλαμβάνει το συνολικό καθαρό κόστος 
απόκτησης, τα κόστη μεταφοράς και συναρμολόγησης μέχρι να γίνει λειτουργική, τα εκτιμούμενα κόστη 
αποσυναρμολόγησης και αποκατάστασης. 
 
Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται στο κόστος μείον αποσβέσεις και προβλέψεις 
Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος μείον τις αποσβέσεις και τις προβλέψεις, οι 
εξής κατηγορίες ενσώματων ακινητοποιήσεων:  
α) Εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα, 
β) Μεταφορικά μέσα,  
γ) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός.  
 
Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρμογής 
Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρμογής, οι εξής κατηγορίες 
ενσώματων ακινητοποιήσεων:  
α) Εδαφικές εκτάσεις,  
β) Κτίρια,  
 
Μέθοδος απόσβεσης 
Για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις χρησιμοποιείται η ευθεία μέθοδος απόσβεσης 
Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιούνται είναι:  
α) Για την κατηγορία Εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα, από 2,5%, έως 16%,  
β) Για την κατηγορία Μεταφορικά μέσα 6%, 



EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2011 – 30.06.2011 
14 

 

γ) Για την κατηγορία Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, από 6%, έως 15%. 
 
Διάρκεια ωφέλιμης ζωής 
Οι διάρκειες ωφέλιμης ζωής, σε έτη, είναι:  
α) Για την κατηγορία Εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα, από 6 έως 40 έτη,  
β) Για την κατηγορία Μεταφορικά μέσα 15 έτη, 
γ) Για την κατηγορία Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, από 6 έως 20 έτη. 
 

6.3. Χρηματοδοτική Μίσθωση - Μισθωτής 
Χρηματοδοτική Μίσθωση υπάρχει, όταν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των οφελών και των 
κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός πράγματος από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 
Αρχικά καταχωρούνται σε χρέωση των παγίων οι προεξοφλημένες Ελάχιστες Καταβολές Μισθωμάτων 
με το Τεκμαρτό Επιτόκιο Μίσθωσης ή αν είναι αδύνατο, με το Διαφορικό Επιτόκιο Δανεισμού Μισθωτή 
με πίστωση αντίστοιχης υποχρέωσης. 
Το μακροπρόθεσμο τμήμα των υποχρεώσεων για χρηματοδοτικές μισθώσεις, εμφανίζεται στο 
μακροπρόθεσμο παθητικό, διακεκριμένα από το βραχυπρόθεσμο τμήμα που εμφανίζεται στις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Κάθε περίοδο  τα μισθώματα διασπώνται σε "χρεολύσιο" που μειώνει 
την υποχρέωση και "τόκο" που εμφανίζεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 
Τα πάγια από χρηματοδοτικές μισθώσεις, αντιμετωπίζονται με βάση τις σχετικές λογιστικές αρχές που 
τα αφορούν και αποσβένονται κανονικά ή παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρμογής, ανάλογα με την 
κατηγορία στην οποία ανήκουν. 
 

6.4. Λειτουργική Μίσθωση - Μισθωτής 
Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των οφελών και κινδύνων 
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 
Τα μισθώματα, περιλαμβανομένων τυχόν προκαταβολών που θα συμψηφιστούν, καταχωρούνται στη 
χρέωση των Αποτελεσμάτων Χρήσης, με την ευθεία μέθοδο, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 
ανεξάρτητα από το χρόνο πληρωμή τους. 

 
6.5. Λειτουργική Μίσθωση  - Λογιστικές πολιτικές εκμισθωτή για λειτουργικές μισθώσεις 
Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των οφελών και κινδύνων 
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 
Στα βιβλία καταχωρούνται και παρακολουθούνται κανονικά τα πάγια που έχει μισθωθεί. Αποσβέσεις και 
λοιπές δαπάνες απόκτησης των μισθωμάτων, μεταφέρονται στα έξοδα. Τα έσοδα από ενοίκια 
μεταφέρονται στα Αποτελέσματα Χρήσης, με την ευθεία μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 

6.6. Επενδυτικά  ακίνητα 
Επενδύσεις σε Ακίνητα χαρακτηρίζονται όσα κατέχονται με σκοπό την άντληση εσόδων από ενοίκια ή 
την άντληση υπεραξιών. Αρχικά μία Επένδυση σε Ακίνητο καταχωρείται στο κόστος της, αν προβλέπεται 
να φέρει ροές και μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Τα επενδυτικά ακίνητα σε μεταγενέστερη αποτίμηση, 
αποτιμούνται στο κόστος μείον αποσβέσεις και προβλέψεις. Οι διαφορές αναπροσαρμογής των 
επενδυτικών ακινήτων, μεταφέρονται άμεσα στα αποτελέσματα. 
 

6.7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα  Άυλα Στοιχεία καταχωρούνται αν πιθανολογείται ότι οι ωφέλειες τους θα εισρεύσουν στην εταιρία 
και μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. Τα κόστη της φάσης έρευνας για τα εσωτερικά δημιουργούμενα 
άυλα στοιχεία, μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης, όταν δημιουργούνται. 
Η φάση ανάπτυξης των εσωτερικά δημιουργούμενων άυλων στοιχείων κεφαλαιοποιείται αν υπάρχει: α) 
τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης τους β) πρόθεση ολοκλήρωσης τους γ) ικανότητα χρήσης ή πώλησης 
τους δ) πόροι ολοκλήρωσης τους ε) ικανότητα αξιόπιστης αποτίμησης του κόστους τους και στ) 
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εκτίμηση ότι τα Άυλα Στοιχεία θα φέρουν οφέλη,  με βάση την ύπαρξη αγοράς ή την εσωτερική 
χρησιμοποίηση. 
Τα άυλα στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους. Το κόστος ενός Άυλου Στοιχείου που 
αγοράζεται είναι: α) η καθαρή τιμολογιακή αξία πλέον δασμών και άλλων επιβαρύνσεων β) τα άμεσα 
κόστη που έγιναν για να αρχίσει η χρήση του. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των άυλων στοιχείων γίνεται 
είτε στο κόστος  τους. 
Οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις ή οι αναστροφές τους για τα πάγια που παρακολουθούνται στο κόστος 
επιδρούν άμεσα στα αποτελέσματα χρήσης.. 
  

6.8. Αλλαγή πολιτικών, εκτιμήσεων και λάθη 
Οι πολιτικές επιλογής της εταιρίας, επιλέγονται μόνο για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από 
πρότυπο ή διερμηνεία και με κριτήρια να:  
α) παρουσιάζουν πιστά τις Οικονομικές Καταστάσεις,  
β) αντανακλούν ουσία και όχι τύπο  
γ) είναι απροκατάληπτες  
δ) είναι συντηρητικές  
ε) είναι πλήρεις.  
Μία Λογιστική Πολιτική αλλάζει όταν:  
α) το επιβάλλει πρότυπο ή διερμηνεία  
β) βελτιώνει την αξιοπιστία της πληροφόρησης. Αν γίνεται αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής με βάση 
πρότυπο ή διερμηνεία, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του σε ότι αφορά την αναδρομικότητα. Όταν 
μία Λογιστική Πολιτική εφαρμόζεται αναδρομικά, αλλάζουν όλες οι Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι 
εκεί που είναι δυνατόν. Εκεί που δεν είναι δυνατόν, αλλάζουν μόνο στο άνοιγμα της χρήσης, το υπόλοιπο 
σε νέο ή πιθανά και άλλοι λογαριασμοί, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.  
Η αλλαγές εκτιμήσεων, επιδρούν στα Αποτελέσματα, της χρήσης που γίνονται και στις μελλοντικές 
χρήσεις ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης μπορεί να επιδράσουν στην Καθαρή Θέση ή σε άλλους 
λογαριασμούς του Ισολογισμού στη χρήση που γίνεται η αλλαγή. 
Τα λάθη, εφόσον είναι εφικτό, διορθώνονται αναδρομικά:  
α) για την προηγούμενη περίοδο πλήρως (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Ταμειακές Ροές, 
Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, Σημειώσεις)  
β) Για πριν τη συγκρίσιμη περίοδο, με αλλαγή υπολοίπων έναρξης της συγκρίσιμης περιόδου στον 
Ισολογισμό. 
 

6.9. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 
Τα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, αξιολογούνται από τη διοίκηση με βάση 
τις ρυθμίσεις του Δ.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και "μη διορθωτικά" γεγονότα. Οι 
οικονομικές καταστάσεις, διορθώνονται με τα "διορθωτικά" γεγονότα μόνον. Αν μετά την ημερομηνία 
κλεισίματος και μέχρι την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η 
αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για την εταιρία, οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται 
χωρίς την εφαρμογή αυτής της αρχής. 
 

6.10. Φόροι εισοδήματος 
Για τις προσωρινές διαφορές, ανάμεσα στη λογιστική αξία και την αναγνωριζόμενη φορολογικά αξία, 
υπολογίζεται και λογίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση. 
Στα αποτελέσματα επιδρούν ο τρέχων φόρος και οι αναβαλλόμενοι φόροι που λογίστηκαν στην περίοδο, 
εκτός των φόρων που αφορούν στοιχεία που επιδρούν κατευθείαν στην καθαρή θέση, οι οποίοι 
μεταφέρονται και αυτοί άμεσα στην καθαρή θέση. 
Αναβαλλόμενες απαιτήσεις λογίζονται μόνον, αν προκύπτει ότι θα υπάρξουν μελλοντικά κέρδη που θα 
επιτρέψουν το συμψηφισμό φόρων. Το ίδιο ισχύει και για τις λογιστικές ζημιές. Σε αυτές υπολογίζεται 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, μόνον αν εκτιμάται ότι στο διάστημα που αυτές οι ζημιές είναι 
φορολογικά αναγνωρίσιμες θα υπάρξουν αντίστοιχα κέρδη. 
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ενώ οι αναβαλλόμενοι φόροι με 
το συντελεστή που αναμένεται να υπάρχει όταν θα διακανονιστούν οι σχετικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. 
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6.11. Παροχές σε εργαζόμενους 
Όλες οι Βραχύχρονες Παροχές, λογίζονται όταν γίνονται. Οι Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία, 
λογίζονται άμεσα σαν έξοδα όταν γίνονταν, ενώ για τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, 
λογίζονται όταν αναλαμβάνεται η δέσμευση για αποχώρηση. 
Για τα Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών, προσδιορίζεται κάθε χρόνο η Παρούσα Αξία 
Δέσμευσης  και τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράμματος. Για την αποτίμηση των δεσμεύσεων, 
χρησιμοποιείται η Μέθοδος της Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας. Κατανέμεται ορθά η δαπάνη 
(συνολική) στα χρόνια υπηρεσίας του εργαζόμενου, λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν μεταβολή στους 
μισθούς. Χρησιμοποιούνται αντικειμενικές Αναλογιστικές Παραδοχές, για Δημογραφικές Μεταβλητές 
και Οικονομικές Μεταβλητές. 
 

6.12. Συνάλλαγμα 
Η εγγραφή για αυτές τις συναλλαγές σε Νόμισμα Λειτουργίας, γίνεται με την Τρέχουσα Συναλλαγματική 
Ισοτιμία την ημερομηνία της συναλλαγής.  
Τα Χρηματικά Στοιχεία αποτιμούνται με την Ισοτιμία της ημερομηνίας Κλεισίματος. Τα μη Χρηματικά 
Στοιχεία που είναι αποτιμημένα στο κόστος, αποτιμούνται με την ισοτιμία της ημερομηνίας της 
συναλλαγής. Τα μη Χρηματικά Στοιχεία που είναι αποτιμημένα σε εύλογες αξίες, αποτιμούνται με την 
ισοτιμία της  
ημερομηνίας αποτίμησης τους σε Εύλογη Αξία 
Οι Συναλλαγματικές Διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση Χρηματικών Στοιχείων, 
μεταφέρονται στα Αποτελέσματα Χρήσης. Οι Συναλλαγματικές Διαφορές αποτίμησης μη Χρηματικών 
Στοιχείων μεταφέρονται: α) στα Αποτελέσματα Χρήσης αν προβλέπεται εκεί να μεταφέρονται και οι 
ζημίες του ή β) στην Καθαρή Θέση αν έτσι προβλέπεται. 
 

6.13. Ενοποιημένες καταστάσεις και θυγατρικές 
Ενοποιούνται με ολική ενοποίηση όλες οι εταιρίες (θυγατρικές) οι οποίες ελέγχονται από τη μητρική 
εταιρία, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 27, εφόσον κατά την ημερομηνία κλεισίματος 
υπήρχε ο έλεγχος. Η ενοποίηση γίνεται με την ημερομηνία κλεισίματος της μητρικής.  
Κατά την ενοποίηση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποτελέσματα μητρικής και θυγατρικών, 
καταρχήν αθροίζονται. Απαλείφονται τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα, οι αμοιβαίες ενδοεταιρικές συναλλαγές, 
τα έσοδα από μερίσματα από τις θυγατρικές, κέρδη ή ζημιές από συναλλαγές με αποθέματα, πάγια κ.λ.π. 
Κατά την ενοποίηση, η λογιστική αξία της συμμετοχής της μητρικής, συμψηφίζεται με τα ίδια κεφάλαια 
της θυγατρικής και η τυχόν υπεραξία αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 3. 
Τα αποτελέσματα μίας θυγατρικής, ενοποιούνται από την ημερομηνία της απόκτησής της. Τα 
δικαιώματα μειοψηφίας εμφανίζονται χωριστά στον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα. 
 

6.14. Συγγενείς εταιρίες 
Συγγενής Επιχειρήσεις είναι οι οντότητα που η εταιρία ασκεί σε αυτές ουσιώδη επιρροή και δεν είναι 
Θυγατρικές ή Κοινοπραξίες. Ουσιώδης Επιρροή είναι  το δικαίωμα συμμετοχής της εταιρίας στις 
αποφάσεις (οικονομικές και διαχείρισης) μίας οντότητας, συμμετοχή που δεν συνιστά όμως έλεγχο. 
Οι συγγενείς εταιρίες ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 
Η επένδυση αρχικά λογίζεται στο κόστος. Η αναλογία αποτελεσμάτων μεταβάλλει τα Αποτελέσματα 
Χρήσης και την αξία της συμμετοχής, ενώ οι κατευθείαν μεταβολές της Καθαρής Θέσης της Συγγενούς 
Επιχείρησης μεταβάλλουν συμμετοχή και Καθαρή Θέση, χωρίς να επιδρούν στα αποτελέσματα.  
Η απόκτηση μίας Συγγενούς Επιχείρησης, λογιστικοποιείται σύμφωνα με τη Μέθοδο της Καθαρής 
Θέσης. Τυχόν αρνητική υπεραξία μεταφέρεται στα αποτελέσματα άμεσα. Τυχόν χρεωστική υπεραξία, 
παραμένει στη λογιστική αξία της συμμετοχής, διακεκριμένα, γιατί δεν αποσβένεται και αντιμετωπίζεται 
σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 3. 
Οι συγγενείς εταιρίες που έχουν ενταχθεί στις διακοπτόμενες δραστηριότητες με βάση το Δ.Π.Χ.Π. 5, 
δεν ενοποιούνται και αντιμετωπίζονται με βάση αυτό το πρότυπο. 
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6.15. Υπερπληθωρισμός 
Υπερπληθωρισμός για μία εταιρία του Ομίλου, θεωρείται κατ' αρχήν ότι υπάρχει, αν σε διάστημα μίας 
τριετίας, η συνολική αύξηση τιμών είναι πάνω από 100%. Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρούσας και 
συγκρίσιμης περιόδου, όταν υπάρχει Υπερπληθωρισμός, αναδιατυπώνονται με βάση τις τιμές της 
ημερομηνίας του ισολογισμού. Τα Νομισματικά Στοιχεία (διαθέσιμα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις) δεν 
αναδιατυπώνονται, γιατί είναι σε τρέχουσες νομισματικές μονάδες. Τα μη Νομισματικά Στοιχεία, αν 
είναι σε τρέχουσες τιμές, δεν αναδιατυπώνονται, ενώ αν δεν είναι αναδιατυπώνονται.  Η επαναδιατύπωση 
γίνεται με δείκτες από την ημερομηνία απόκτησης ή δημιουργίας αυτών των στοιχείων. Το αποτέλεσμα 
από την αναδιατύπωση του Δ.Λ.Π. 29, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό στα Αποτελέσματα Χρήσεως. 
 

6.16. Κέρδη ανά μετοχή 
Τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή είναι το πηλίκο των Κερδών Αναλογούντων σε Κοινές Μετοχές προς τις 
Μέσες Σταθμισμένες Κοινές Μετοχές. 
Τα Κέρδη Αναλογούντα σε Κοινές Μετοχές, είναι τα κέρδη μετά τους φόρους που προκύπτουν από την 
Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, για τους μετόχους, μόνο για τις Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες,  αφού αφαιρεθούν, όλες οι επιδράσεις στα κέρδη που σχετίζονται με προνομιούχες 
μετοχές. 
Οι Μέσες Σταθμισμένες Κοινές Μετοχές προκύπτουν από τις μετοχές σε κυκλοφορία (Κοινές Μετοχές), 
επί τις μέρες που αυτές ήταν σε κυκλοφορία. 
 

6.17. Ενδιάμεσες καταστάσεις 
Οι ενδιάμεσες καταστάσεις συντάσσονται με βάση το ελάχιστο περιεχόμενο που ορίζεται από το Δ.Λ.Π. 
34. 
Επειδή οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση στις τελευταίες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Ενδιάμεσες 
Καταστάσεις δεν επαναλαμβάνουν πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτές, αλλά μόνο τις μεταβολές που 
έγιναν στην περίοδο.  
Εφαρμόζονται στις Ενδιάμεσες Καταστάσεις οι ίδιες λογιστικές αρχές, όπως και στις τελευταίες ετήσιες 
Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός αν κάποια άλλαξε στην παρούσα περίοδο, οπότε η αλλαγή αναφέρεται 
στις ενδιάμεσες καταστάσεις. 
Οι αποτιμήσεις γίνονται λαμβάνοντας πάντα την περίοδο από το τέλος των προηγούμενων ετήσιων 
καταστάσεων και όχι για το διάστημα μετά την προηγούμενη Ενδιάμεση Κατάσταση. 
Ο Ισολογισμός της περιόδου, εμφανίζει σαν συγκρίσιμο τον Ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης 
Παρουσιάζονται Αποτελέσματα για την τρέχουσα περίοδο, για όλη την περίοδο από την έναρξη της 
χρήσης και οι αντίστοιχες συγκρίσιμες περίοδοι της προηγούμενης χρήσης. Παρουσιάζεται Κατάσταση 
Μεταβολής Καθαρής Θέσης, για όλη την περίοδο από την έναρξη της χρήσης και η αντίστοιχη 
περίοδος της προηγούμενης χρήσης. Παρουσιάζεται Κατάσταση Ταμειακών Ροών, για όλη την περίοδο 
από την έναρξη της χρήσης και η αντίστοιχη περίοδος της προηγούμενης χρήσης.. 
 

6.18. Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 
Καταρχήν για όλα τα περιουσιακά στοιχεία γίνεται έλεγχος πιθανής απομείωσης, αν εμφανίζονται 
εσωτερικές ή εξωτερικές ενδείξεις απομείωσής τους, όπως αυτές ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 36. 
Ειδικά η υπεραξία, τα άυλα στοιχεία αόριστης διάρκειας και τα άυλα στοιχεία που βρίσκονται στη 
διαδικασία της παραγωγής σε εξέλιξη, εξετάζονται για απομείωση μία φορά το χρόνο, ανεξάρτητα από 
την ύπαρξη ενδείξεων απομείωσης. Απομείωση γίνεται αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού 
στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του αξίας, κατά το ποσό της διαφοράς.  
Ανακτήσιμο Ποσό ενός Περιουσιακού Στοιχείου ή μίας Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών, είναι 
το μεγαλύτερο ποσό ανάμεσα σε: α) Εύλογη Αξία μείον κόστη διάθεσης και β) Αξία λόγω χρήσης 
Αν δεν είναι εφικτή η αποτίμηση ενός επιμέρους στοιχείου που εξετάζεται για απομείωση, αποτιμάται η 
Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών στην οποία αυτό ανήκει ή Ομάδα Μονάδων Δημιουργίας 
Ταμειακών Ροών, αν δεν είναι εφικτή η αποτίμηση της Μονάδας και γίνονται μετά την αποτίμηση οι 
σχετικοί μερισμοί και συγκρίσεις. 
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Η πρόβλεψη απομείωσης των περιουσιακών στοιχείων μεταφέρεται στα αποτελέσματα, εκτός αν υπάρχει 
σχετικό αποθεματικό υπεραξίας για το περιουσιακό στοιχείο, οπότε τότε η πρόβλεψη συμψηφίζεται με 
αυτό στο βαθμό που είναι δυνατό. 
Είναι δυνατή η αναστροφή των προβλέψεων αποτίμησης, στο μέλλον με αντίστροφη επίδραση στα 
αποτελέσματα ή την καθαρή θέση, σε σχέση με την αρχική επίδραση από την πρόβλεψη, εκτός από τις 
απομειώσεις υπεραξίας που δεν αναστρέφονται. 
Έλεγχος απομείωσης πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά ανά οικονομικό έτος, σε περίοδο που 
συμπίπτει με το τέλος της οικονομικής χρήσης (31.12) βάσει των διατάξεων του ΔΛΠ 36. 
 

6.19. Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
Πρόβλεψη καταχωρείται μόνο:  
α) Αν υπάρχει μία δέσμευση νόμιμη ή τεκμαιρόμενη που αφορά το παρελθόν,  
β) είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισμό της , 
γ) μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών:  
α) Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών  
β) Πρόβλεψη Επαχθούς Σύμβασης  
γ) Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης.  
Προβλέψεις Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών δεν καταχωρούνται με βάση το Δ.Λ.Π. 37. Σχετίζονται 
με απομείωση στοιχείων του Δ.Λ.Π. 36.  
Για Προβλέψεις Επαχθούς Σύμβασης, όταν δηλαδή από μία σύμβαση, τα έσοδα αναμένεται να είναι 
μικρότερα από το κόστος, γίνεται σχετική πρόβλεψη.  
Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης καταχωρείται μόνο αν έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση ή έχει ανακοινωθεί το 
πρόγραμμα. 
Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσμάτων και μπορούν να αντιστραφούν. 
Ενδεχόμενη Υποχρέωση είναι:  
α) πιθανή υποχρέωση, με βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, μη εξαρτώμενη από την εταιρία 
ή  
β) παρούσα δέσμευση που δεν λογίζεται γιατί δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.  
Μία ενδεχόμενη υποχρέωση δεν δημιουργεί Πρόβλεψη, μόνο ανακοινώνεται, αν είναι πιθανό να συμβεί. 
Ενδεχόμενη Απαίτηση είναι μία πιθανή απαίτηση με αβέβαιη εξέλιξη. Αν μία απαίτηση είναι βέβαιη δεν 
είναι ενδεχόμενη και λογίζεται. Για τις ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν λογίζεται πρόβλεψη, αλλά 
κοινοποιούνται στις σημειώσεις.. 
 

6.20. Συνενώσεις 
Το Δ.Π.Χ.Π. 3 εφαρμόζεται στις Ενοποιημένες Καταστάσεις ενώ στις Ιδιαίτερες Καταστάσεις 
εφαρμόζεται για τις θυγατρικές εταιρίες το Δ.Λ.Π. 27. 
Μία συνένωση έχει έναν αποκτώντα και επιχειρήσεις που αποκτώνται. Ο "αποκτών" αποκτά τον έλεγχο 
της αποκτώμενης και υπάρχουν οφέλη για αυτόν, από τον έλεγχο. Όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων, 
αντιμετωπίζονται με τη μέθοδο της αγοράς. Η διαδικασία της μεθόδου αγοράς αφορά τον προσδιορισμό 
του αποκτώντα, τον προσδιορισμό του κόστους απόκτησης, τον μερισμό του κόστους απόκτησης στα 
επιμέρους περιουσιακά στοιχεία του αποκτώμενου. Το κόστος κτήσης είναι το αντάλλαγμα που δίνεται 
από τον αποκτώντα, πλέον τα έξοδα που έγιναν για τη συνένωση. Αντάλλαγμα είναι και τίτλοι που 
δίνονται από τον αποκτώντα. 
Οι εύλογες αξίες των μεταβιβαζόμενων στοιχείων, προσδιορίζονται κατά την ημερομηνία ή τις 
ημερομηνίες ανταλλαγής. Αν η απόκτηση γίνεται με μετοχές που δίνει ο αποκτών και είναι εισηγμένη 
εταιρία, η εύλογη αξία μπορεί να είναι η αξία στο χρηματιστήριο των μετοχών που δίνει. Αν η 
αποκτώμενη είναι εισηγμένη η εύλογη αξία μπορεί να είναι η αξία των μετοχών της στο χρηματιστήριο. 
Μπορεί αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να χρησιμοποιηθεί άλλη τεχνική αποτίμησης για την εύλογη αξία 
των μετοχών. Ημερομηνία απόκτησης είναι η ημερομηνία που αποκτιέται ο έλεγχος. Μπορεί να 
συμπίπτει με την ημερομηνία ανταλλαγής. 
Αποτιμώνται τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώμενης (άυλα και μη άυλα, υποχρεώσεις 
υπαρκτές και ενδεχόμενες), μόνον εφόσον μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. 
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Η υπεραξία υπολογίζεται σαν διαφορά από το συνολικό κόστος της απόκτησης μείον την αξία των 
αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η 
υπεραξία εφόσον είναι χρεωστική εμφανίζεται στο ενεργητικό του ενοποιημένου ισολογισμού. 
Η υπεραξία από μία απόκτηση δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται για απομείωση μία φορά το χρόνο ή 
και σε πιο σύντομο διάστημα, αν συνέβη κάτι σημαντικό. Αν προκύψει πιστωτική (αρνητική) υπεραξία 
κατά τη συνένωση, γίνεται επανεκτίμηση των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες και 
αν συνεχίσει να προκύπτει αρνητική υπεραξία, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Ανάστροφη απόκτηση 
υπάρχει όταν η νομικά "αποκτώμενη" τελικά αποκτάει τον έλεγχο της αποκτώσας. Σε μία ανάστροφη 
απόκτηση οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, που εκδίδονται με το όνομα της "νόμιμης 
μητρικής", αλλά στις σημειώσεις αναλύονται με βάση τη "νόμιμη θυγατρική". 
   

6.21. Διακοπτόμενες δραστηριότητες 
Ένα Περιουσιακό Στοιχείο ή  Ομάδα Διάθεσης, ορίζεται σαν Κατεχόμενο προς Πώληση, καταρχήν αν 
η ανάκτησή του θα γίνει κυρίως από τη διάθεση και όχι από τη χρήση του. Επιπλέον, πρέπει να είναι 
άμεσα διαθέσιμο για πώληση, με όρους αγοράς και η διάθεση του να είναι πολύ πιθανή.  
Η πιθανή διάθεση τεκμηριώνεται αν:  
α) η διοίκηση έχει δεσμευτεί για τη διάθεση,  
β) έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα για τη διάθεση,  
γ) η τιμή διάθεσης είναι σύμφωνη με την αγορά,  
δ) αναμένεται ότι η διάθεση θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο,  
ε) προκύπτει ότι το πρόγραμμα διάθεσης στα γενικά του σημεία θα τηρηθεί, 
στ) δεν προκύπτει ότι είναι πιθανό η διάθεση να ακυρωθεί. 
Ένα  Μη Κυκλοφορούν Περιουσιακό Στοιχείο ή  Ομάδα Διάθεσης που πρόκειται να εγκαταλειφθεί, 
θεωρείται  σαν Διακοπείσες Δραστηριότητες από την ημέρα που εγκαταλείπεται, μόνον αν:  
α) αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ξεχωριστό τμήμα δραστηριότητας, 
β) εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα εγκατάλειψης, 
γ) είναι μία θυγατρική. 
Τα  Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα για Πώληση, αποτιμώνται στη μικρότερη αξία ανάμεσα στη 
Λογιστική Αξία και την Εύλογη Αξία μείον τα κόστη διάθεσης. Η απόσβεση για τα  Περιουσιακά 
Στοιχεία Κατεχόμενα για Πώληση σταματά, μόλις χαρακτηριστούν σαν τέτοια. 
Οι διαφορές αποτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων Κατεχόμενων για Πώληση, μέχρι τη διάθεση 
τους, επιδρούν στα αποτελέσματα ή στην καθαρή θέση, αν υφίσταται αντίστοιχο αποθεματικό 
αναπροσαρμογής. 
Μόλις διατεθεί ένα Κατεχόμενο προς Πώληση στοιχείο ( Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ή  
Ομάδα Διάθεσης) λογίζεται το αποτέλεσμα από την πώληση. 
Τα αποτελέσματα από  Διακοπείσες Δραστηριότητες, εμφανίζονται διακεκριμένα με ένα ποσό στα 
Αποτελέσματα Χρήσης και τα  Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα για Πώληση, εμφανίζονται 
διακεκριμένα στον Ισολογισμό. 
 

6.22. Έσοδα 
Έσοδα είναι μόνο οι εισροές που ανήκουν στην εταιρία. Δεν περιλαμβάνονται οι παρακρατούμενοι 
φόροι. Για τις διαμεσολαβήσεις, έσοδο είναι μόνο η προμήθεια. 
Πώληση αγαθών υπάρχει αν:  
α) υπάρχει μεταβίβαση κινδύνων και οφέλη κυριότητας, 
β) δεν υπάρχει έλεγχος του πωλητή στο αγαθό, 
γ) εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το τίμημα, 
δ) το έσοδο και το κόστος μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. 
Τηρείται η αρχή αντιστοιχίας εσόδων - εξόδων, αν μία πώληση συνδέεται και με κόστη. Οι πωλήσεις 
υπηρεσιών, οριοθετούνται στο τέλος της περιόδου, με βάση το εκτελεσμένο μέρος. Για τις υπηρεσίες που 
λογίζονται με βάση τη μέθοδο της τμηματικής ολοκλήρωσης, εφαρμόζονται οι σχετικές ρυθμίσεις του 
Δ.Λ.Π. 11. Οι τόκοι λογίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, τα δικαιώματα εφόσον είναι 
δουλευμένα σύμφωνα με τη σύμβαση, τα μερίσματα όταν δημιουργείται το δικαίωμα είσπραξής τους.. 
 

6.23. Κρατικές επιχορηγήσεις 
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Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις καταχωρούνται, αν υπάρξει εύλογη βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν και ότι 
η εταιρία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις, μεταφέρονται στην Καθαρή 
Θέση μέσω των Αποτελεσμάτων Χρήσης, με συσχετικό εσόδου – κόστους. Αν οι επιχορηγήσεις 
καλύπτουν έξοδα, μεταφέρονται στα Αποτελέσματα Χρήσης, ανάλογα με τη μεταφορά των εξόδων.  
Οι Επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων, μεταφέρονται αρχικά σαν "αναβαλλόμενο έσοδο" (μεταβατικός 
λογαριασμός παθητικού), και από εκεί τμηματικά στα έσοδα, ανάλογα με την απόσβεση του παγίου. Οι 
Επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων, μεταφέρονται αφαιρετικά της αξίας του παγίου που αφορούν. 
 

6.24. Κόστος δανεισμού 
Το Κόστος Δανεισμού επιβαρύνει τα Αποτελέσματα της Χρήσης στην οποία πραγματοποιείται, εκτός 
του τμήματος που κεφαλαιοποιείται. Το Κόστος Δανεισμού που αφορά απόκτηση, παραγωγή ή 
κατασκευή ενός Ειδικού Περιουσιακού Στοιχείου, κεφαλαιοποιείται, περιλαμβανόμενο στο κόστος του 
στοιχείου. Αν ο δανεισμός σχετίζεται άμεσα με ένα Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, κεφαλαιοποιείται το 
Κόστος Δανεισμού μείον τυχόν έσοδα από προσωρινή χρήση των δανειακών κεφαλαίων. Αν ο δανεισμός 
είναι γενικός, το κόστος δανεισμού υπολογίζεται στο ύψος της επένδυσης για το Ειδικό Περιουσιακό 
Στοιχείο, με βάση ένα επιτόκιο δανεισμού που σχετίζεται με τα επιτόκια που καταβάλλει η εταιρία. 
 

6.25. Χρηματοοικονομικά Μέσα 
Χρηματοοικονομικό Μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί για τον ένα συναλλασσόμενο 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και για  τον άλλο χρηματοοικονομική υποχρέωση ή 
συμμετοχικό τίτλο. 
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία είναι:  
α)διαθέσιμα, 
β)συμμετοχές, 
γ)απαίτηση για λήψη μετρητών ή άλλων Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων, 
δ)απαίτηση για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων ή Χρηματοοικονομικών 
Υποχρεώσεων με ευνοϊκούς όρους, 
ε)σύμβαση λήψης ίδιων μετοχών μεταβλητού ύψους, 
στ)σύμβαση για παράγωγα που διακανονίζονται με ίδιες μετοχές. 
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις είναι:  
α)Υποχρέωση για παράδοση μετρητών ή άλλων Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων, 
β)δικαίωμα για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων ή Χρηματοοικονομικών 
Υποχρεώσεων με δυσμενείς όρους, 
γ)σύμβαση παράδοσης ίδιων μετοχών μεταβλητού ύψους, 
δ)σύμβαση για παράγωγα που διακανονίζονται με ίδιες μετοχές. 
Συμμετοχικός Τίτλος είναι κάθε σύμβαση δικαιώματος σε αναλογία της Καθαρής Θέσης τρίτου. 
Τα παράγωγα είναι συμβάσεις μεταβίβασης χρηματοοικονομικών κινδύνων, με βάση ένα βασικό 
Χρηματοοικονομικό Μέσο και εμφανίζονται σαν Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία ή 
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, ανάλογα αν είναι με όρους πιθανά ευνοϊκούς ή αντίστοιχα πιθανά 
δυσμενείς. 
Ένα Χρηματοοικονομικό Μέσο κατατάσσεται στα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, στις 
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, στην Καθαρή Θέση ή σαν Συμμετοχικός Τίτλος, με βάση την ουσία 
της σχετικής σύμβασης. 
Τα σύνθετα Χρηματοοικονομικά Μέσα, εξετάζονται με βάση την ουσία της σχετικής Σύμβασης και 
διασπώνται σε Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, 
Συμμετοχικούς Τίτλους. Τα σύνθετα μέσα που έχουν στοιχεία Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων και 
στοιχεία Καθαρής Θέσης, διασπώνται και η παρακολούθησή τους γίνεται διακεκριμένα για το κάθε 
στοιχεία. 
Τα μερίσματα, εφόσον αφορούν τίτλους που είναι καταχωρημένοι στην καθαρή θέση, μεταφέρονται σε 
χρέωση της καθαρής θέσης, καθαρά μετά από φόρους, με την απόφαση για τη διανομή τους. Τα 
μερίσματα που αφορούν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, όπως στις περιπτώσεις ορισμένων 
προνομιούχων μετοχών, μεταφέρονται σε χρέωση των αποτελεσμάτων. 
Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για στοιχεία της καθαρής θέσης, μεταφέρονται σε χρέωση της 
Καθαρής Θέσης, με την πραγματοποίησή τους. 
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Έσοδα, Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για Χρηματοοικονομικά Στοιχεία που δεν είναι στοιχεία της 
καθαρής θέσης, μεταφέρονται στα αποτελέσματα, με την πραγματοποίησή τους. 
Τα κονδύλια στις Οικονομικές Καταστάσεις, εμφανίζονται καταρχήν χωρίς συμψηφισμούς. Από αυτόν 
τον κανόνα, υπάρχει η εξής εξαίρεση:  
Ένα Χρηματοοικονομικό Περιουσιακό Στοιχείο και μία Χρηματοοικονομική Υποχρέωση, 
συμψηφίζονται μόνον όταν:  
α) υπάρχει ισχυρό νομικό δικαίωμα συμψηφισμού, 
β) προβλέπεται διακανονισμός με βάση το υπόλοιπο, 
γ) προβλέπεται συγχρόνως διακανονισμός (ρευστοποίηση) της απαίτησης και της υποχρέωσης. 
 

6.26. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές 
H εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε 
υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2011.  
 
Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα  
 
Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 
Κατά το 2010 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ για το 2010 –μια 
σειρά προσαρμογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα 
Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται 
απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου 
μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2011. 
Οι παραπάνω βελτιώσεις δεν έχουν σημαντικές επιδράσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 
Κατά το 2009 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 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 ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται 
απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου 
μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων.  
Οι παραπάνω βελτιώσεις δεν έχουν σημαντικές επιδράσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»  
Το ΔΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με τον λογιστικό χειρισμό 
των συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών μεταξύ εταιριών του ιδίου ομίλου και πως 
αυτές αντιμετωπίζονται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Oι 
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 2 δεν έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της εταιρείας. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωμές ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων»  
Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα 
στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα 
παροχών προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Οι τροποποιήσεις έχουν 
ισχύ για την εταιρεία αλλά δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες Εξαιρέσεις από τη 
Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα 
ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά  
Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά από την 
υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από 
το ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις 
δραστηριότητες της εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)»   
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Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων μερών και επιχειρείται 
μείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου. 
Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις 
λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου,  
αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι 
μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των 
δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η εφαρμογή του 
αναθεωρημένου προτύπου δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση  Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών Τίτλων 
Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η 
οντότητα εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.  Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως  ανταλλαγές 
«χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται 
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας. 
 
Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν 
ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν    υιοθετηθεί,   από την Ε.Ε.     
 
Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και 
διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα 
οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την 
ΕΕ.                       
 
ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα» 
Το ΔΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 « Χρηματοοικονομικά μέσα αναγνώριση και 
αποτίμηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές χρήσεις 
που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου 
αντικατάστασης του ΔΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 
1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση 
2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης 
3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης 
Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. 
Το ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιμετώπιση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού και μια αρχή με βάση προσέγγιση για την ταξινόμησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η 
οικονομική οντότητα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο 
κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει  
α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού, και 
β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
(αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων). 
Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία – σημαίνει ότι θα απαιτείται 
μόνο ένα μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 
Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναμένεται να 
υπάρχει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα από το επιχειρηματικό μοντέλο που θα 
διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της. 
Το πρότυπο εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 και δεν 
έχει εγκριθεί από την ΕΕ. 
 
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» -  Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης 
χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
Η Τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισμένης ημερομηνίας μετάβασης (01 Ιανουαρίου 
2004) και την αντικαθιστά με την πραγματική ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί 
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τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την 
προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της 
τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος». 
Το ΔΛΠ 12 απαιτεί μια επιχείρηση να επιμετρά τη αναβαλλόμενη φορολογία που σχετίζεται με ένα 
πάγιο περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το εάν η επιχείρηση αναμένει η ανάκτηση της λογιστικής αξίας 
να πραγματοποιηθεί από τη χρήση του στοιχείου ή την πώληση του. Στις περιπτώσεις επενδυτικών 
ακινήτων και όταν ένα πάγιο αποτιμάται σε εύλογες αξίες πολλές φορές η εκτίμηση του τρόπου 
ανάκτησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου είναι δύσκολη και υποκειμενική. Σύμφωνα με τη 
παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων 
τεκμαίρεται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η 
τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012 και η 
εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» -  Υπερπληθωριστικές Οικονομίες. 
Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά από μια περίοδο παύσης, 
οφειλόμενη στο ότι το νόμισμα λειτουργίας της Οικονομικής Οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας 
υπερπληθωριστικής Οικονομίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης 
δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποποιήσεις αναφορικά με πρόσθετες 
γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις μεταφορών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» 
Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν 
καλύτερα τις μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ των ομάδων των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών επιπτώσεων των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παραμείνουν 
στην οικονομική οντότητα που μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την τροποποίηση 
απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών 
μεταφοράς πραγματοποιούνται στο τέλος μιας περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της 
επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται ότι θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις της εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις»  
Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και 
τη ΜΕΔ 12  «Ενοποίηση - οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισμός 
της έννοιας του ελέγχου που είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονομική οντότητα θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής 
εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ελέγχου, 
όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Επίσης ο Όμιλος θα πρέπει να πραγματοποιεί μια σειρά 
γνωστοποιήσεων αναφορικά με τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για τις μη 
ενοποιούμενες εταιρείες με τις οποίες υπάρχει μετοχική σχέση. Το πρότυπο αναμένεται να οδηγήσει σε 
αλλαγές στις δομές συμβατικών ομίλων και οι επιπτώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι 
σημαντικές. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η 
προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Δραστηριότητες» 
Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες». Με βάση τις νέες αρχές οι 
συμφωνίες αυτές αντιμετωπίζονται περισσότερο με βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από μια τέτοιου είδους συμφωνία, παρά, με βάση τη νομική μορφή που τις περιβάλει. Με το 
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νέο πρότυπο  καταργείται  η αναλογική ενοποίηση για κοινοπραξίες και καταργείται και η ορολογία του 
ΔΛΠ 31 για «από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες» ή «από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία». Οι περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε  "από κοινού δραστηριότητες".   
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η 
προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει 
επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 
Το πρότυπο συνδυάζει τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς 
επιχειρήσεις και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου 
γνωστοποίησης. Επίσης παρέχει περισσότερη διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να 
αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο η αναφέρουσα οντότητα έχει συμμετάσχει στη δημιουργία ειδικών 
δομών και κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η 
προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση 
στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 
Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων 
που γίνονται στην εύλογη αξία, όταν η μέτρηση αυτή απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα ΔΠΧΑ καθώς 
εισάγεται ένας ξακάθαρος ορισμός της έυλογης αξίας καθώς και ένα πλάισιο με βάση το οποίο εξετάζεται 
η επιμέτρηση της εύλογης αξίας με σκοπό να μειωθούν τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ των ΔΠΧΑ. Το νέο 
πρότυπο περιγράφει τους τρόπους μέτρησης της εύλογης αξίας που είναι αποδεκτοί και αυτοί θα 
εφαρμόζονται από την εφαρμογή του προτύπου και έπειτα. Με το νέο πρότυπο δεν εισάγονται νέες 
απαιτήσεις αναφορικά με την αποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μια υποχρέωση σε εύλογη αξία, 
δεν αλλάζουν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που αποτιμώνται σε εύλογες αξίας και δεν 
ασχολείται με τον τρόπο παρουσίασης των αλλαγών στις εύλογες αξίες. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η 
προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση 
στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δημοσίευση του νέου 
ΔΠΧΑ 10. Το ΔΛΠ 27 θα αντιμετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, οι 
απαιτήσεις για τις οποίες παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η 
προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει 
επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
Ο σκοπός του αναθεωρημένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να 
εφαρμοσθούν λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Το αναθεωρημένο 
πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει τους μηχανισμούς λογιστικής παρακολούθησης της μεθόδου της 
καθαρής θέσης. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η 
προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει 
επίδραση στις  Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 
Με την τροποποίηση του προτύπου  εξαλείφεται η επιλογή της αναφορικά με την αναγνώριση των 
κερδών και ζημιών, με την μέθοδο  «corridor». Επίσης  μεταβολές από επανεκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, 
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θα παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον θα παρέχονται επιπλέον 
γνωστοποιήσεις για τα προγράμματα καθορισμένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων 
καθορισμένων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι εκτεθειμένοι μέσω της 
συμμετοχής στα εν λόγω σχέδια. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ η 
προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει 
επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 απαιτεί οι επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ να συγκεντρώνουν στοιχεία εντός της κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων 
που θα μπορούσαν να επαναταξινομηθούν στα κέρδη ή τις ζημίες της κατάστασης αποτελεσμάτων με 
σκοπό να εναρμονιστούν με τα US GAAP.  
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012, ενώ η 
προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης αναμένεται να έχει επίδραση 
στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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7. Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις 

7.1. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

 Εδαφικές εκτάσεις 
Κτίρια - 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις 
Μεταφορικά 

Μέσα 
Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Αξίες Κτήσης           

Υπόλοιπα 31.12.2009 111.825 391.235 1.740 739.436 1.244.235 

Προσθήκες 0 0 0 1.845 1.845 

Μειώσεις 0 0 0 3.826 3.826 

Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2010 111.825 391.235 1.740 737.455 1.242.255 

Προσθήκες 0 0 0 1.031 1.031 

Μειώσεις 0 0 0 0 0 

Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 30.06.2011 111.825 391.235 1.740 738.485 1.243.285 

      

Β. Αποσβέσεις           

Υπόλοιπα 31.12.2009 0 323.072 586 560.484 884.142 

Προσθήκες 0 17.528 130 40.623 58.281 

Μειώσεις 0 0 0 3.812 3.812 

Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2010 0 340.600 716 597.295 938.612 

Προσθήκες 0 8.992 65 19.651 28.708 

Μειώσεις 0 0 0 0 0 

Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 30.06.2011 0 349.592 782 616.946 967.319 

      

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2010 111.825 50.635 1.023 140.160 303.643 

      

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.06.2011 111.825 41.643 958 121.539 275.966 

 
7.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

  Λογισμικά Δικαιώματα ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Αξίες Κτήσης       

Υπόλοιπα 31.12.2009 64.892 634.831 699.723 

Προσθήκες 0 32.705 32.705 
Μειώσεις  0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2010 64.892 667.537 732.429 

Προσθήκες 0 34.000 34.000 
Μειώσεις  0 0 0 

Υπόλοιπα 30.06.2011 64.892 701.537 766.429 

     

Β. Αποσβέσεις       

Υπόλοιπα 31.12.2009 43.806 355.141 398.947 

Προσθήκες 0 57.026 57.026 
Μειώσεις  0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2010 43.806 412.167 455.973 

Προσθήκες 0 33.697 33.697 
Μειώσεις  0 0 0 

Υπόλοιπα 30.06.2011 43.806 445.864 489.670 

     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2010 21.086 255.370 276.456 
     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.06.2011 21.086 255.673 276.759 



EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2011 – 30.06.2011 
27 

 

 
7.3. Αναβαλλόμενες φορολογικά απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις 

Προβλέψεις 
Διαγραφή 
Εξόδων 

εγκατάστασης 

Αναπροσαρμογή 
ωφέλιμης ζωής 

παγίων 

Αλλαγή 
συντελεστών 
Φορολογίας 

Λοιπές 
επιδράσεις ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο 31/12/2009 134.050 9.328 10.657 (14.178) 55.848 195.705 

Επίδραση στα 
αποτελέσματα 4.076 0 0 0 2.092 6.168 

Επίδραση στην καθαρή 
θέση 0 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο 31/12/2010 138.126 9.328 10.657 (14.178) 57.940 201.873 

Επίδραση στα 
αποτελέσματα 2.195 0 0 (26.331) 606 (23.530) 

Επίδραση στην καθαρή 
θέση 0 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο 30/06/2011 140.321 9.328 10.657 (40.509) 58.546 178.343 

       
Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις 

Προβλέψεις 
Διαγραφή 
Εξόδων 

εγκατάστασης 

Αναπροσαρμογή 
ωφέλιμης ζωής 

παγίων 

Αλλαγή 
συντελεστών 
Φορολογίας 

Λοιπές 
επιδράσεις Σύνολο 

Υπόλοιπο 31/12/2009 46.302 14.406 78.569 (10.647) 112.503 241.133 

Επίδραση στα 
αποτελέσματα 0 4.526 (5.181) 0 35 (620) 

Επίδραση στην καθαρή 
θέση 0 0 0 0 (56.862) (56.862) 

Υπόλοιπο 31/12/2010 46.302 18.932 73.388 (10.647) 55.676 183.650 

Επίδραση στα 
αποτελέσματα 0 0 (2.885) 0 (23.954) (26.840) 

Επίδραση στην καθαρή 
θέση 0 0 0 0 (30.272) (30.272) 

Υπόλοιπο 30/06/2011 46.302 18.932 70.503 (10.647) 1.449 126.538 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, δεδομένου ότι αφορούν υπόλοιπα εντός της ίδιας φορολογικής αρχής, 
στη προκειμένη περίπτωση είναι η Φορολογική Αρχή της Ελλάδος. 
Στην τρέχουσα περίοδο έγινε αναπροσαρμογή των συντελεστών αναβαλλόμενης φορολογίας ώστε να 
αντικατοπτρίζει τις μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία σύμφωνα και με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 
«Φόροι εισοδήματος». 
 

7.4. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
Στις  λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ποσού 930.550 περιλαμβάνονται η συμμετοχή της εταιρείας   
στο Συνεγγυητικό και Επικουρικό  Κεφάλαιο καθώς και δοσμένες εγγυήσεις που αφορούν σε ενοίκια και 
Δ.Ε.Η. όπως και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. 
 

7.5. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
Το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου αφορά κατά ποσό 3.069.645 € ποσά απαίτησης από πελάτες 
απομειωμένα κατά 580.836 €. Τα αντίστοιχα ποσά της 31/12/2010 ανήλθαν σε 1.516.085 € απαιτήσεις 
και 569.861 € απομείωση. Η αύξηση των απαιτήσεων των πελατών είναι καθαρά συγκυριακό γεγονός και 
απεικονίζει τις μη εκκαθαρισμένες αγορές χρεογράφων κατά την 30.06.2011 
Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένης απομείωσης για όσους 
πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς αλλά και την διενέργεια γενικής πρόβλεψης με βάση την 
ενηλικίωση των ανοικτών υπολοίπων πελατών.  
Βάσει του ΔΛΠ 36, πραγματοποιείται έλεγχος απομείωσης των υπολοίπων πελατών και 
αναπροσαρμόζεται η σχηματισμένη πρόβλεψη αναλόγως. 
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7.6. Λοιπές απαιτήσεις 
  30/6/2011 31/12/2010 
Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβεβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι 52.435 49.433 
Χρεώστες διάφοροι 31.943 9.114 
Απαιτήσεις παραγώγων 424.275 405.775 
Λογ/σμός προθεσμιακών καταθέσεων 556.000 500.000 
Λογ/σμός διαχειρ.προκ/λών 0 0 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 407 25.979 
Προκαταβολές σε προμηθευτές 0 0 

Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών διάφορων 1 0 
Σύνολο 1.065.061 990.301 

 
7.7. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
Κατά την τρέχουσα περίοδο υπήρξε διαφορά αποτίμησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων που 
κατατάσσονται ως διαθέσιμα προς πώληση ποσού ευρώ -151.362,00. Η τιμή με την οποία έγινε η 
αποτίμηση (30.06.2011) ευρώ 2,07  είναι η εσωτερική λογιστική αξία της συμμετοχής η οποία διαφέρει 
κατά ευρώ -0,50 σε σχέση με την προηγούμενη αποτίμηση (31.12.2010 : 2,57). Ως αποτέλεσμα ποσό 
ευρώ -121.089,60 λογίστηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα. 
Η επένδυση προς την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεως χαρτοφυλακίου «Αιολική Α.Ε.Ε.Χ.» κατά την 
1/7/2008 επαναταξινομήθηκε από την κατηγορία «Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη μέσω 
αποτελεσμάτων» στην κατηγορία «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. 
Σε περίπτωση που το εν λόγω στοιχείο δεν είχε επαναταξινομηθεί τα συνολικά έσοδα προ φόρων θα 
ζημιώνονταν κατά 151 χιλ. €. 
 

7.8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
  30/6/2011 31/12/2010 
Χρεόγραφα που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς εκτός παραγώγων 7.362 10.394 
Χρεόγραφα που αφορούν σε:     
Μετοχές εισηγμένης εταιρείας εσωτερικού 19.209 19.209 
Προηγούμενες διαφορές αποτίμησης (8.815) 279 
Τρέχουσες διαφορές αποτίμησης (μέσω αποτελεσμάτων) (3.031) (9.094) 
Σύνολο 7.362 10.394 

 
7.9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
  30/6/2011 31/12/2010 
Ταμείο 754 1.337 

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας σε € 3.646.728 3.932.532 
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 2.571.615 3.023.801 
Σύνολο 6.219.098 6.957.669 
 
Από το σύνολο των διαθεσίμων, ποσό € 5.512.467,47 αφορά ταμειακά διαθέσιμα πελατών ενώ 
αντίστοιχα τα ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα κατά την 30.06.2011 ανέρχονται σε € 5.458.713,29. 
 

7.10. Αποθεματικά εύλογης αξίας 
Η μεταβολή των αποθεματικών εύλογης αξίας αφορά στην διαφορά αποτίμησης σε εύλογη αξία βάσει 
της τιμής ρευστοποίησης των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. 
 

7.11. Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 
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Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις» κατά την 30/06/2011 
ανέρχεται σε 42.388 € και κατά την 31/12/2010 σε 58.214 € 
 

7.12. Λοιπές υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής: 
 
  30/6/2011 31/12/2010 
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 5.491.321 6.220.755 
Οφειλόμενες αποδοχές προσωπικού 2.541 8.321 
Δικαιούχοι αμοιβών 536.832 369.226 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις σε € 750 10.888 
Θεματοφύλακες (μετοχές εσωτερικού) 870.594 0 
Εκκαθάριση (ξένες μετοχές) 1.293.990 339.786 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από repos πελατών σε € 556.000 500.000 
Φόρος προστιθέμενης αξίας 43 3.076 

Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 16.003 22.417 
Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων 204 2.485 
Λοιποί φόροι  - τέλη 5.073 5.471 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 50.948 47.126 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0 5.465 
Σύνολο 8.824.297 7.535.017 
 
Οι υποχρεώσεις σε θεματοφύλακες και εκκαθαριστές συναλλαγών αποτελούν καθαρά συγκυριακό γεγονός 
και εξαρτώνται από τις μη εκκαθαρισμένες συναλλαγές κατά την ημερομηνία αναφοράς .  
 

7.13. Πωλήσεις 
  30/6/2011 30/6/2010 

Πωλήσεις υπηρεσιών 636.076 460.980 
Μεταβιβαστικά 42.050 43.264 
Προμήθειες από παράγωγα προϊόντα 413.211 289.879 

Σύνολο 1.091.338 794.122 
 
Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση των προμηθειών από συναλλαγές σε ομόλογα και 
ξένες μετοχές  κατά 175 χιλ. € και κατά 125 χιλ .€ στην αύξηση των προμηθειών από συναλλαγές επί 
παραγώγων. 
 

7.14. Κόστος παροχής υπηρεσιών  
  30/6/2011 30/6/2010 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 321.812 459.165 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 355.726 295.458 
Παροχές τρίτων 24.759 25.830 
Φόροι - Τέλη 26.636 23.282 
Διάφορα έξοδα 14.274 23.043 
Αποσβέσεις παγίων 40.563 36.182 
Σύνολο 783.771 862.962 
 

7.15. Λοιπά έσοδα 
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  30/6/2011 30/6/2010 
Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις 0 4.472 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  7.114 73.528 
Έκτακτα κέρδη 0 0 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 4 0 
Σύνολο 7.118 78.000 
 
Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα αφορούν πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές. 
 

7.16. Έξοδα διάθεσης 
  30/6/2011 30/6/2010 
Διάφορα έξοδα 1.725 1.291 
Σύνολο 1.725 1.291 
 

7.17. Έξοδα διοίκησης 
  30/6/2011 30/6/2010 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 173.283 247.243 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 64.883 59.134 
Παροχές τρίτων 34.966 33.878 
Φόροι - Τέλη 14.343 12.537 
Διάφορα έξοδα 147.606 188.297 
Αποσβέσεις παγίων 21.842 19.483 
Σύνολο 456.923 560.571 
 

7.18. Λοιπά Έξοδα 
  30/6/2011 30/6/2010 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  38.557 29.271 
Έκτακτες ζημίες 35.918 4.977 
Σχηματιζόμενες στη περίοδο προβλέψεις 10.975 9.995 

Σύνολο 85.450 44.243 
Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα αφορούν κυρίως χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές.  
 

7.19.  Χρηματοοικονομικά έσοδα 
  30/6/2011 30/6/2010 
Έσοδα συμμετοχών 0 136.250 
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 24.662 21.863 
Κερδη απο συναλλαγές σε ΣΜΕ 1.233 218 
Σύνολο 25.894 158.330 
 
Η εταιρεία κατά την προηγούμενη περίοδο είχε έσοδα από μερίσματα από τη συμμετοχή της στην 
εταιρεία Αιολική ΑΕΕΧ ποσού 135 χιλ € γεγονός που εξηγεί και τη μεταβολή του λογαριασμού στη 
παρούσα περίοδο. 
 

7.20. Χρηματοοικονομικά έξοδα 
  30/6/2011 30/6/2010 
Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων 944 4.570 
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 13.656 5.689 

Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 4.424 2.903 

Έξοδα & διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων 3.031 8.228 

Προμήθ.&Ζημιές από ΣΜΕ & options 970 3.163 
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Σύνολο 23.025 24.553 
 

7.21. Φόρος Εισοδήματος 
Ο φόρος εισοδήματος προκύπτει μετά την αφαίρεση από το λογιστικό αποτέλεσμα των μη εκπιπτόμενων 
δαπανών, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως προβλέψεις και δαπάνες μη αναγνωριζόμενες από τη 
φορολογική νομοθεσία.  
Οι παραπάνω δαπάνες αναμορφώνονται κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος σε κάθε 
ημερομηνία αναφοράς.  
Η Εταιρία και ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη τους νέους φορολογικούς συντελεστές και σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 12, έχει αναπροσαρμόσει τους συντελεστές της αναβαλλόμενης φορολογίας από 23% σε 20% 
αναγνωρίζοντας την διαφορά ως έσοδο και έξοδο από Φόρο Εισοδήματος στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων αντίστοιχα. 
Στη τρέχουσα περίοδο το ποσό των 920 € αφορά πλήρως σε αναβαλλόμενη φορολογία.  

8. Λοιπές γνωστοποιήσεις 

8.1. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη (ΔΛΠ 24)  30/6/2011 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 311.207 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 12.492 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 26.238 
Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη 543.755 
Συναλλαγές και αμοιβές Βασικών Διοικητικών Στελεχών (έξοδα) 89.649 
Έσοδα από συναλλαγές με Βασικά Διοικητικά Στελέχη 0 
Απαιτήσεις από Βασικά Διοικητικά Στελέχη 0 
Υποχρεώσεις σε Βασικά Διοικητικά Στελέχη 3.194 

 

8.2. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 

  30/6/2011 30/6/2010 
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 28 27 

 

8.3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006. 
Για τις ανέλεγκτες χρήσεις η εταιρεία έχει σχηματίσει τις ανάλογες προβλέψεις βάσει εκτιμήσεων από 
ιστορικά στοιχεία. 
 

8.4. Ενδεχόμενες απαιτήσεις / υποχρεώσεις 
Η έκβαση των υφιστάμενων επίδικων υποθέσεων δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 
Για την εξάλειψη του κινδύνου μη είσπραξης απαιτήσεων αυτών, η εταιρεία πέραν των προβλέψεων που 
έχει σχηματίσει καλύπτεται και από εμπράγματες ασφάλειες. 
 
Εγγυητικές επιστολές:: 
Υπέρ Συνεγγυητικού Κεφαλαίου: 282.185,00 €   
Υπέρ Ετ.Εκκαθ.Συναλλαγών Α.Ε. : 800.000,00 € 
Υπέρ Reuters: 2.285,00 €  
Υπέρ «Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου»: 85.430,07 € 
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8.5. Ζημιές / Κέρδη ανά μετοχή 
  30/6/2011 30/6/2010 
Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας (227.463) (462.120) 
Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών 1.950.000 1.950.000 
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€/μετοχή)   (0,1166) (0,2370) 
 

8.6. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 
Δεν υπάρχουν τέτοιας φύσης γεγονότα τα οποία να επιδρούν στις Οικονομικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

 
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2011 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.       Ο Διευθύνων  
        Σύμβουλος 

Η Διευθύντρια 
Οικονομικών & Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

Ο Προϊστάμενος        
Λογιστηρίου 
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    Α.Δ.Τ. ΑΒ 043447 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Δ.Τ. Ν 155006  

ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΜΠΙΛΗ 
Α.Δ.Τ. Μ 246691 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΥΖΑΝΗΣ 
Α.Δ.Τ. Φ 048182 

 


