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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας 

ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

                                                  

Ε∆ΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39422/62/Β97/230 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2011 – 31.12.2011 

∆ΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

  Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε µε την παρούσα έκθεση τον 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ της 14
ης

 εταιρικής χρήσης 1.1.2011– 31.12.2011, την κατάσταση 

Συνολικών Εισοδηµάτων, την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, Κατάσταση 

Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Κατάσταση Ταµιακών ροών σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης(∆.Π.Χ.Π.). 

 

  Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί από τη 

διοίκηση της εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  Εις τα επιµέρους κονδύλια του Ενεργητικού και Παθητικού του 

Ισολογισµού δίνονται όπου χρειάζεται, πλήρεις εξηγήσεις και αναλύσεις στις 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ       

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Εξέλιξη των εργασιών: 

Όπως προκύπτει από τις υποβληθείσες οικονοµικές καταστάσεις, η εταιρεία µας 

είχε ζηµία € 77.303 έναντι ζηµίας ποσού  € 33.492 της προηγούµενης  χρήσης. Η 

εταιρεία ξεκίνησε την  δραστηριότητα της το 1997 και ο κύκλος εργασιών της στη 

παρούσα χρήση ανήλθε στο ποσό των € 94.625 έναντι του ποσού € 169.395 της 

προηγούµενης χρήσης. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο συνολικό 

ποσό των € 125.527 έναντι ποσού € 139.767 που ανερχόταν την προηγούµενη 

χρήση. Στην παρούσα χρήση τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανέρχονται στο ποσό 

των € 32.036 έναντι ποσού € 36.572  που ανέρχονταν την προηγούµενη χρήση. Το 

κόστος πωλήσεων στην παρούσα χρήση ανήλθε σε € 89.387 έναντι ποσού € 

113.259  της προηγούµενης χρήσης.  

2)  Οικονοµική θέση της εταιρείας: 

Σε ότι αφορά την κεφαλαιακή συγκρότηση: 

� Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31.12.2011 ανέρχεται στο ποσό 

των € 683.000 που ανερχόταν  και στην προηγούµενη χρήση, 

διαιρούµενο σε 20.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 

34,15 η κάθε µία µετοχή και είναι ολοσχερώς καταβληµένο.  

 

� Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31.12.2011 ανέρχεται στο 

ποσό των € 1.009.276 έναντι ποσού € 1.086.579 που ανερχόταν την 

προηγούµενη χρήση, ήτοι µείωση κατά  7,11 % η οποία οφείλεται στη 

ζηµιά της παρούσας χρήσεως. 

 

� Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας (€ 17.806 )  καλύπτει τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της (€ 9.946). 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2011 και 

2010 έχουν ως εξής: 
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Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης     

 31/12/2011   31/12/2010  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 17.806 1,52%  85.748 6,86% 

Σύνολο ενεργητικού 1.169.561   1.250.091  

      

Πάγιο ενεργητικό 1.151.755 98,48%  1.164.343 93,14% 

Σύνολο ενεργητικού 1.169.561   1.250.091  

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό 

και πάγιο ενεργητικό. 

Ίδια κεφάλαια 1.009.276 629,68%  1.086.579 664,53% 

Σύνολο υποχρεώσεων 160.285   163.512  

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

      

Σύνολο υποχρεώσεων 160.285 13,70%  163.512 13,08% 

Σύνολο παθητικού 1.169.561   1.250.091  

      

Ίδια κεφάλαια 1.009.276 86,30%  1.086.579 86,92% 

Σύνολο παθητικού 1.169.561   1.250.091  

      

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας  

      

Ίδια κεφάλαια 1.009.276 87,63%  1.086.579 93,32% 

Πάγιο ενεργητικό 1.151.755   1.164.343  

      

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας 

από τα Ίδια Κεφάλαια. 

      

Κυκλοφορούν ενεργητικό 17.805,77 179,03%  85.747,58 572,37% 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.945,91   14.981,16  
      

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 
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Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας      

       

 31/12/2011   31/12/2010  

Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως -77.303 -81,69%  -33.492 -19,77% 

Πωλήσεις  υπηρεσιών 94.625   169.395  

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισµό των 

εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσµάτων. 

      

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων -75.528 -79,82%  -36.248 -21,40% 

 
Σύνολο εσόδων 94.625   169.395  

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα 

συνολικά της έσοδα 

      

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων -75.528 -7,48%  -36.248 -3,34% 

Ίδια κεφάλαια 1.009.276   1.086.579  

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  

      

Μικτά αποτελέσµατα 5.238 5,54%  56.137 33,14% 

Πωλήσεις υπηρεσιών 94.625   169.395  

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων 

της εταιρείας. 

 

3)  Προβλεπόµενη πορεία 

Επισηµαίνοντας την κρίση της Ελληνικής Οικονοµίας καθώς και τη Παγκόσµια 

Χρηµατοπιστωτική Κρίση η οποία παρέσυρε ακόµη και τις µεγαλύτερες 

οικονοµίες του κόσµου σε ύφεση, εκτιµούµε ότι το Α’ εξάµηνο του 2012 θα είναι 

δυσοίωνο. Παράλληλα όµως εκτιµούµε ότι οι κυβερνήσεις και εποπτικές αρχές θα 

συνεχίσουν την εφαρµογή µέτρων ενίσχυσης των τραπεζικών οργανισµών, 

προκειµένου να ανακτήσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια αλλά και τόνωσης της 

οικονοµικής δραστηριότητας, µέσω νοµισµατικών και δηµοσιονοµικών πολιτικών. 

Τα µέτρα ενίσχυσης της οικονοµίας θα µετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις από 
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την χρηµατοοικονοµική κρίση και ανάλογη θα είναι κατά επέκταση η επίδραση 

στις δραστηριότητες της εταιρείας µας.  

Στην προσπάθεια µας να αρθούν οι ανωτέρω δυσµενείς επιπτώσεις, και να 

ενισχυθεί η οικονοµική θέση και η ρευστότητας της εταιρείας εξετάζονται 

ενδεχόµενες µελλοντικές συνεργασίες. 

 

4)  Ξένο συνάλλαγµα 

∆εν υπάρχουν καταθέσεις σε συνάλλαγµα. 

 

5) Πληροφορίες σε σχέση µε την χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

∆εν είναι ουσιώδους σηµασίας για την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων της οικονοµικής κατάστασης και της Κατάστασης Συνολικού 

Εισοδήµατος και δεν υφίσταται κανένας επιτοκιακός κίνδυνος. 

 

6)  Ακίνητα: 

Η εταιρία έχει στην κατοχή της τα παρακάτω ακίνητα :  

Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ     

1 
∆ιαµέρισµα 105,62τµ επί της οδού Πόντου 
8 - Κιλκίς   

        

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ       

1 
∆ιαµέρισµα 45,50τµ επί της οδού ∆αγκλή 11 - 
Θεσ/νίκη  

2 
∆ιαµέρισµα 49,80τµ επί της οδού ∆αγκλή 11 - 
Θεσ/νίκη  

3 
∆ιαµέρισµα 45,50τµ επί της οδού ∆αγκλή 11 - 
Θεσ/νίκη  

4 
Γραφεία συνολικής επιφάνεις 462,00τµ επί της Μητροπόλεως 17 - 
Θεσ/νίκη 

 

7) Υποκαταστήµατα εταιρίας. 

Η Εταιρεία διαθέτει ένα υποκατάστηµα στο Κιλκίς που στεγάζεται στο ιδιόκτητο 

γραφείο επί της οδού Πόντου 8. 

 

8)  Κατεχόµενα από την εταιρία χρεόγραφα. 

Η εταιρεία την 31η ∆εκεµβρίου 2011 δεν είχε επενδυµένα Κεφάλαια σε χρεόγραφα 
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9) Σηµαντικές ζηµιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν 

είτε αναµένονται να προκύψουν. 

Στην παρούσα χρήση η εταιρεία παρουσίασε ζηµίες ποσού € 77.303 και όπως 

αναφέρθηκε ανωτέρω για το 2012 αναµένεται η εταιρεία να παρουσιάσει 

ζηµιογόνο επίσης αποτέλεσµα. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν σας καλούµε να εγκρίνετε τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011). 

 

Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου 2012 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  & 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

 

  Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση ∆ιαχειρίσεως που αποτελείται από 

έξι (6) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε 

ηµεροµηνία  24 Φεβρουαρίου 2012. 

Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2012 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΖΩΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΖΩΤΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που 

αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2011, την 

κατάσταση συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών 

ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη 

σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές 

πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και 

για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων 

από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε 

µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο 

µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, 

σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 

επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης 

της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
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καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια 

αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 

σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών 

και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν 

από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε 

συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας 

γνώµης. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 

31 ∆εκεµβρίου 2011, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές 

για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα 

πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2012 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
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Κατάσταση  Συνολικού Εισοδήµατος 

 

 Σηµείωση  1/1-31/12/2011  1/1-31/12/2010 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ      

Πωλήσεις 5.14  94.625  169.395 

Μείον: Κόστος πωλήσεων 5.15  (89.387)  (113.259) 

Μικτό κέρδος   5.238  56.137 

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 5.16  75.180  80.887 

   80.418  137.024 

      

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.15  (125.527)  (139.767) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 5.15  (32.036)  (36.572) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα   0  (120) 

Λειτουργικά αποτελέσµατα   (77.146)  (39.435) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) 5.17  1.618  3.186 

Αποτελέσµατα συνήθων εργασιών   (75.528)  (36.248) 

Έσοδα επενδύσεων   0  0 

Αποτελέσµατα προ φόρων   (75.528)  (36.248) 

Φόρος εισοδήµατος 5.18  (1.775)  2.756 

Αποτελέσµατα µετά φόρων   (77.303)  (33.492) 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους   0  0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους    (77.303)  (33.492) 

      

Κέρδη/(Ζηµιές) ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)      

  Βασικά 5.19  (3,8652)  (1,6746) 
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   Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ      

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση  31/12/2011  31/12/2010 

Πάγιο ενεργητικό      

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 5.1  182.035 203.719

Ασώµατες ακινητοποιήσεις 5.3  103 1.529

Επενδύσεις σε ακίνητα 5.2  917.443 956.921

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5.4  52.174 2.174

Σύνολο πάγιου ενεργητικού   1.151.755 1.164.343

      

Κυκλοφορούν ενεργητικό      

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 5.5  9.627 16.545

Επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

χρήσης 
5.6  0 0

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 5.7  8.179 69.203

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   17.806 85.748

      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   1.169.561 1.250.091

      

ΠΑΘΗΤΙΚΟ      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Μετοχικό κεφάλαιο 5.8  683.000 683.000

Αποθεµατικά κεφάλαια 5.9  44.404 44.404

Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο   281.872 359.175

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων   1.009.276 1.086.579

      

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προβλέψεις για παροχές προς εργαζοµένους 5.11  7.500 7.467

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.10  130.839 129.063

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.12  12.000 12.000

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   150.339 148.530

      

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.13  7.048 12.361

Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις   2.897 2.620

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   9.946 14.981

      

Σύνολο υποχρεώσεων   160.285 163.512

      

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   1.169.561 1.250.091
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ      

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεµατικ

ό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 

νόµων 

Υπόλοιπο 
εις νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 όπως προγενέστερα 
είχαν απεικονισθεί σύµφωνα µε τις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. 

587.000 29.605 (7.670) (10.747) 598.188 

Προσαρµογές πρώτης υιοθέτησης των ∆.Π.Χ.Π. 0 0 118.469 403.415 521.884 

Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 σύµφωνα µε τα 

∆.Π.Χ.Π. 
587.000 29.605 110.799 392.668 1.120.072 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1/1-31/12/2010 0 0 0 (33.492) (33.492) 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών 96.000 0 (96.000) 0 0 

Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 σύµφωνα µε τα 

∆.Π.Χ.Π. 
683.000 29.605 14.799 359.175 1.086.579 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1/1-31/12/2011 0 0 0 (77.303) (77.303) 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα 

∆.Π.Χ.Α. 
683.000 29.605 14.799 281.872 1.009.276 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ    

Έµµεση µέθοδος 1/1-31/12/2011  1/1-31/12/2010 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:    

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (75.528)  (36.248) 

Πλέον (µείον) προσαρµογές για:    

Αποσβέσεις 67.892  68.978 

Προβλέψεις 33  1.839 

Ζηµιές (κέρδη) από πωλήσεις επενδύσεων 0  (1.612) 

Χρεωστικοί/(Πιστωτικοί) τόκοι και συναφή έξοδα (1.618)  (1.574) 

 (9.221)  31.382 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:    

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (40.708)  13.686 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (5.035)  (11.696) 

(Μείον):    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (219)  (166) 

Καταβεβληµένοι φόροι (2.374)  (7.525) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (57.557)  25.680 

    

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:    

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (5.304)  (21.057) 

Τόκοι εισπραχθέντες 1.837  1.741 

Έσοδα επενδύσεων 0  1.612 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.467)  (17.704) 

    

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:    

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0  0 

Μερίσµατα πληρωθέντα 0  0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0  0 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) (61.024)  7.976 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 
69.203  61.227 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 
8.179  69.203 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων  

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  

Στοιχεία της εταιρείας 

 Επωνυµία – Ίδρυση : Η Εταιρεία µε την επωνυµία "ΖΩΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ." 

ιδρύθηκε  το 1997, εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως 19, είναι καταχωρηµένη στο 

Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 39422/62/Β/97/230 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 

έτη. 

 

Σκοπός : Η Εταιρία έχει σκοπό την παροχή κυρίων και παρεπόµενων επενδυτικών υπηρεσιών κατά 

την έννοια του Νόµου 3606/2007 σύµφωνα µε την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριµένα : 

 

α) τη λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση για λογαριασµό 

πελατών εντολών για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, 

 

β) την παροχή επενδυτικών συµβουλών, η οποία συνίστατε στην παροχή προσωπικών συµβουλών 

σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεωνς του είτε µε πρωτοβουλία της ΑΕΠΕΥ, σχετικά µε µία ή 

περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηµατοσπιστωτικά µέσα., 

 

γ) την παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλάιου τους, την 

κλαδική στρατηγική και συναφή θέµατα, καθώς και παροχή συµβουλών και υπηρεσιών σχετικά 

µε συγωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, 

 

δ) παροχή υπηρεσιών σχετιζόµενων µε την αναδοχή 

 

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία µπορεί να συνεργάζεται µε οποιδήποτε φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο στην Ελλάδα και την αλλοδαπή που επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν.3606/2007.  

Μετοχικό Κεφάλαιο : Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 683.000 

και διαιρείται σε 20.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 34,15 Ευρώ ανά µετοχή και είναι ολοσχερώς 

καταβεβληµένο. 

∆ιοίκηση της Εταιρείας : Η Εταιρεία σύµφωνα µε το καταστατικό της διοικείται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από 7 Μέλη. Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της, η οποία λήγει την 20/01/2016, έχει ως εξής :  

α)  ∆ήµητρα Παπαχρήστου, Πρόεδρος & ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 

β)  Κωνσταντίνος Ζώτος, Αντιπρόεδρος 

γ)  Γεώργιος Τανακίδης, Μέλος 

δ)  Θεανώ Αγγελούδη, Μέλος 

ε) Ιωάννης Μαλαξιώτης, Μέλος 

στ) ∆ηµήτριος Κηπουρίδης, Μέλος 

ζ) Αντιγόνη Μιχαηλίδου, Μέλος 

 

 

 

 

 

 

 



«ΖΩΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2011 

( Ποσά σε Ευρώ ) 

Σελίδα 17 από σελίδες 34 

 

Έγκριση και διαθεσιµότητα των Οικονοµικών Καταστάσεων :  

 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων, 

υιοθέτησε τις κάτωθι λογιστικές αρχές για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων: 

- Οι ετήσιες, καθώς και οι ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από Ευρωπαϊκή Ένωση. 

- Εκτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων όπου απαιτείται, έγιναν ώστε οι Οικονοµικές 

Καταστάσεις να απεικονίζουν µε πληρότητα και ακρίβεια την οικονοµική κατάσταση της 

Εταιρείας. 

- Η σύνταξή τους έγινε µε βάση την αρχή ότι η εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά τη 

δραστηριότητά της. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονταν έως και τη χρήση που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2010 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και τα Λογιστικά Πρότυπα που 

προδιαγράφονταν από την Ελληνική Νοµοθεσία έως και την ηµεροµηνία αυτή. Η Εταιρεία, µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της την 20/01/2012 αποφάσισε να συντάξει για πρώτη φορά 

τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που λήγει την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2011, σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), µε ηµεροµηνία 

µετάβασης την 31/12/2009. Οι µεταβολές στην καθαρή θέση, στην κατάσταση αποτελεσµάτων και 

στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις που είχαν 

συνταχθεί µε βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. αναλύονται στην σηµείωση 7 του προσαρτήµατος. 

 

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου µέχρι την 31

η
  

∆εκεµβρίου 2011 , έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 30/01/2012 και 

έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

εταιρείας www.zotos.gr 

 

 

 

2.      Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 

 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της «ΖΩΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2011 καλύπτουν την περίοδο 1 

Ιανουαρίου 2011 – 31 ∆εκεµβρίου 2011 έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση της εταιρείας σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί 

από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως 

αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητάς της (going concern), και την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.  

 

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ.  

 

2.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα  

Η Εταιρεία παρέχει χρηµατιστηριακές επενδυτικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές είναι η µοναδική 

δραστηριότητα της Εταιρείας και το σύνολο αυτών παρέχεται εντός της ελληνικής επικράτειας. Ως 

εκ τούτου δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση κατά επιχειρηµατικό και γεωγραφικό τοµέα. 

 

2.3 Συναλλαγές σε συνάλλαγµα  

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας επιµετρώνται και παρουσιάζονται σε Ευρώ 

που είναι το νόµισµα της χώρας στην οποία λειτουργεί η Εταιρεία.  

 

Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ, µε τις ισοτιµίες 

που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.  
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Κέρδη και ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 

τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των νοµισµατικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία 

ισολογισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.  

 

2.4 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2010 τα ιδιόκτητα γήπεδα-οικόπεδα και τα κτίρια, της Εταιρείας 

αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους η οποία προσδιορίσθηκε βάσει µελέτης αναγνωρισµένων 

ανεξάρτητων εκτιµητών ακινήτων. Οι εύλογες αξίες αυτές χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος 

κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α. Η υπεραξία που προέκυψε πιστώθηκε στα κέρδη εις 

νέον. Μεταγενέστερα, οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις επιµετρώνται ως εξής: 

(α) Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα αποτιµώνται στο τεκµαρτό κόστος ή στο  κόστος κτήσης, 

όπως αυτό προσδιορίστηκε κατά την πρώτη εφαρµογή, αυξηµένα ως προς τις προσθήκες και 

µειωµένα µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις τους. 

(β) Τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως Επενδυτικά ενσώµατα πάγια, επιµετρώνται σύµφωνα µε 

την µέθοδο του «κόστους», δηλαδή στο κόστος κτήσεως, όπως αυτό προσδιορίστηκε κατά την 

πρώτη εφαρµογή, µείον τις αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις.  
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων ή 

καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο µόνο αν αναµένεται να επιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη στην εταιρία και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.  

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση συνολικών εσόδων της 

χρήσεως που πραγµατοποιείται.  

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων 

υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους ως εξής:  

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων. 

 

Τα ενσώµατα πάγια διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή όταν δεν αναµένονται µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους. Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που 

λαµβάνεται και της λογιστικής αξίας τους αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Οι 

µεταβολές στο πλεόνασµα αναπροσαρµογής µπορούν να µεταφερθούν στα κέρδη εις νέον σε 

µεταγενέστερες περιόδους καθώς το περιουσιακό στοιχείο αναλώνεται ή όταν διαγραφεί 

 

2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισµικά προγράµµατα, η αξία των οποίων περιλαµβάνει 

το κόστος αγοράς τους, προσαυξηµένο µε τις δαπάνες που απαιτούνται προκειµένου να τεθούν σε 

καθεστώς λειτουργίας και µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν 

αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν 

προσαυξάνουν την απόδοση του λογισµικού πέραν των αρχικών προδιαγραφών. 

Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου απόσβεσης και εντός περιόδου 

5 ετών. Η υπολειµµατική αξία του λογισµικού θεωρείται µηδέν.   

  

2.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων  

Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο ανακτήσιµο κόστος κτήσεως, υπόκεινται σε 

έλεγχο αποµείωσης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµίες 

αποµείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιµη αξία τους είναι µικρότερη από τη λογιστική τους. 

Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος όταν προκύπτουν.  

Ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο 

για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως.  

Κατηγορία ακινητοποιήσεων Ωφέλιµη διάρκεια ζωής  

Ιδιοχρησιµοποιούµενα Κτίρια  5-20 έτη 

Επενδυτικά Κτίρια 17-20 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5-10 έτη 
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Αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται 

να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του 

στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

 

2.7  Χρηµατοοικονοµικά µέσα  

Χρηµατοοικονοµικό  µέσο  είναι  κάθε  σύµβαση  που  δηµιουργεί  ένα  χρηµατοοικονοµικό  

στοιχείο  ενεργητικού  σε  µια  επιχείρηση  και  µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα 

συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.   

 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα  της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την 

ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.  

 

2.7.1. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω των 

αποτελεσµάτων. 

 Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που είτε 

κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς, είτε κατά την αρχική αναγνώριση, ορίσθηκαν από την 

επιχείρηση ως στοιχεία που αποτιµούνται στην εύλογη αξία µε αναγνώριση των µεταβολών στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.   

Αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στην εύλογη αξία 

τους και οι διαφορές που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξία αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν.  

∆ιαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές λήγει.  

 

2.7.2     ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

προσδιορισµένες πληρωµές τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία 

αυτή δεν περιλαµβάνονται απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από 

το κράτος και οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην εταιρία για 

λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε 

λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού, τα οποία περιλαµβάνονται στα 

µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού.    

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται  στο  αναπόσβεστο  κόστος  βάσει της µεθόδου του  

πραγµατικού  επιτοκίου. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίµηση κέρδη ή ζηµιές αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση συνολικών εσόδων.  

 

 

2.7.3     ∆ιακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις.  

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 

πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα 

διακρατήσει ως τη λήξη τους.   

Οι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο  κόστος  µε τη χρήση 

του πραγµατικού επιτοκίου. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίµηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται 

στην κατάσταση συνολικών εσόδων.  

 

2.7.4     ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτή την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω 

κατηγορίες.  

Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στην 

εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών. Μεταγενέστερα 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται στα λοιπά 

συνολικά έσοδα.  

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα 

αποτελέσµατα.  
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Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το 

δικαίωµα στις ταµειακές ροές λήγει ή µεταβιβάζεται και η εταιρία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους 

τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

 

Οι εύλογες αξίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 

ενεργές αγορές, προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές τους. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα 

στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση 

πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση 

ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που 

ταξινοµούνται στην κατηγορία διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 

των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί  αξιόπιστα αποτιµώνται στο κόστος 

κτήσης τους. 

 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί 

αποµείωση.  Για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση, τέτοια ένδειξη 

συνιστά η παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν 

στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ 

κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

 

Μερίσµατα από επενδύσεις, αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων όταν εγκριθούν από 

τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

2.8 Απαιτήσεις από πελάτες και χρηµατιστήριο 

Οι απαιτήσεις από πελάτες και χρηµατιστήριο καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 

µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση  το αποτελεσµατικό επιτόκιο µείον 

τις ζηµίες αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχουν αντικειµενικές αποδείξεις ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει ολόκληρα τα ποσά των απαιτήσεων  µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της 

ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας 

αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης 

αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

2.9 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, αποτελούνται από τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσµες µέχρι 3  µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

 

2.10 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ονοµαστικές µετοχές. 

Όταν εκδίδονται νέες µετοχές καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια στην ονοµαστική τους αξία. 

Το ποσό κατά το οποίο η τιµή έκδοσής τους υπερβαίνει την ονοµαστική τους αξία καταχωρείται 

στο αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, 

εµφανίζονται αφαιρετικά του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου αφαιρουµένου του σχετικού φορολογικού 

οφέλους. 

 

2.11 Προβλέψεις  

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχουν παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες δεσµεύσεις, ως 

αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, για το διακανονισµό των οποίων είναι πιθανό ότι θα 

απαιτηθεί η εκροή πόρων, το ποσό των οποίων µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία.  

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις για τις οποίες δεν είναι πιθανή η εκροή πόρων γνωστοποιούνται, εκτός 

εάν δεν είναι σηµαντικές.  

Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται 

εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.  

 

2.12 Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους  

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο 

όταν καθίστανται δουλευµένες. 
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(β) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την 

ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν 

τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για 

το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για 

εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται. Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που 

υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν 

γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 

 

 

2.13 Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος 

Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες, τους 

αναβαλλόµενους φόρους και τις προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν 

σε έλεγχο από τις φορολογικές αρχές.  

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος προκύπτει µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα, όπως αυτό 

προσδιορίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης του 

Ισολογισµού, µε βάση τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και αφορά τις φορολογικές επιβαρύνσεις 

ή ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στη χρήση αλλά έχουν 

ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 

ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του 

διακανονισµού των υποχρεώσεων.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο µέτρο που πιθανολογείται ότι θα 

υπάρξουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα µπορέσουν οι προσωρινές 

διαφορές να χρησιµοποιηθούν.  

Προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν σε έλεγχο από τις φορολογικές 

αρχές γίνονται στην έκταση που εκτιµάται ότι θα επιβαρύνουν τελικά τη χρήση. 

 

 

Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων της 

περιόδου. Ο φόρος που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα 

αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

 

2.14 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Παροχή υπηρεσιών: 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία που παρέχονται οι υπηρεσίες.   

 

 (β) Έσοδα από τόκους: 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων σε δεδουλευµένη βάση 

για όλα τα τοκοφόρα µέσα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.  

(γ) Μερίσµατα: 

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων σε δεδουλευµένη βάση. Οι 

πληρωµές που πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων ως έξοδο, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 

 

2.15 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το 

µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε χρήσης. 
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2.16 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγµή  

κατά την οποία  εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

2.17 Συγκριτικά στοιχεία  

Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου  

αναπροσαρµόζονται για να καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. 
∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των 

αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

 

3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή 

λογιστικών αρχών 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση λογιστικών 

εκτιµήσεων και κρίσεων της διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών που επηρεάζουν 

τα ποσά που θα καταχωρηθούν στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και στις σηµειώσεις επί των 

οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του 

παρελθόντος, στις τρέχουσες συνθήκες και τις προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα τα οποία 

θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες και επαναξιολογούνται συνεχώς µε τη 

χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. Τα τελικά πραγµατικά αποτελέσµατα 

ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από τις εκτιµήσεις αυτές. 

 

  

4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων  

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: 

πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, συναλλαγµατικό κίνδυνο, επιτοκιακό κίνδυνο και κίνδυνο 

ρευστότητας. Η γενική πολιτική διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εστιάζεται στην αβεβαιότητα 

των χρηµατοοικονοµικών αγορών και αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές 

επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική επίδοση, χρηµατοοικονοµική κατάσταση και ταµιακή ροή της 

Εταιρείας. 

 

 

4.1 Πιστωτικός κίνδυνος  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος το αντισυµβαλλόµενο µέρος να 

αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Η ∆ιοίκηση 

διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο στα πλαίσια και των κανονιστικών 

διατάξεων της εποπτικής αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). 
 

 (α) ∆εσµεύσεις που σχετίζονται µε πίστωση. 

Τηρούνται µε βάση τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις των εποπτευουσών αρχών.  

Η  δυνατότητα  παροχής  πιστώσεων  από  τα  µέλη  του  Χρηµατιστηρίου  Αξιών  προς  τους  

πελάτες  τους  µε  σκοπό  τη  διενέργεια  χρηµατιστηριακών συναλλαγών ( margin account ), 

ρυθµίστηκε για πρώτη φορά µε το νόµο 2843/2000. 

 

Το µοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στη γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται 

µόνον κατόπιν σχετικής έγγραφης σύµβασης µεταξύ µέλους και πελάτη και εφόσον ο τελευταίος 

παρέχει στο µέλος αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης, επί της οποίας υφίσταται νόµιµο ενέχυρο 

υπέρ του µέλους. 

Το margin account παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες µετοχές 

από εκείνες που θα τους επέτρεπε το διαθέσιµο κεφάλαιό τους χρησιµοποιώντας  την τεχνική  

µόχλευσης. Ωστόσο, η αγορά µετοχών  µε πίστωση είναι µια τεχνική  που χρησιµοποιείται από 

επενδυτές που είναι εξοικειωµένοι µε αυτό το εργαλείο και γνωρίζουν τη λειτουργία του. 

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εκ µέρους των µελών του Χ.Α παροχή πιστώσεων 

ορίζονται στο νόµο, αλλά και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις 

των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Πράξης του ∆ιοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος.  
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Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Ν. 2843/2000 και τηv αριθµ. 2/363/30.11.2005 (όπως τροποποιήθηκε 

από την αριθµ. 8/370/26.1.06) απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο πελάτης πρέπει να έχει 

εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς µέχρι το πέρας της 3
ης

 από τη συναλλαγή ηµέρας  (Τ + 3). 

Εναλλακτικά ο πελάτης, µε την υπογραφή πρόσθετης σύµβασης µε την εταιρεία, έχει τη 

δυνατότητα χρήσης του margin account αορίστου διάρκειας. 

 

4.2  Κίνδυνος αγοράς   

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς  προκύπτει  από  ανοικτές  θέσεις  σε  

µετοχικά προϊόντα, τα οποία εκτίθενται σε γενικές και συγκεκριµένες διακυµάνσεις στην αγορά.  Η  

Εταιρεία εφαρµόζει τη µέθοδο value at risk  (\/AR)  για  να  υπολογίσει  τον  κίνδυνο αγοράς  των 

θέσεων που κατέχονται και τηv πιθανή οικονοµική ζηµία βασιζόµενη  σε  υποθέσεις  για  διάφορες  

αλλαγές  στις  συνθήκες  της αγοράς. 

 

4.3.  Συναλλαγµατικός κίνδυνος   

Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών συναλλαγών της εταιρείας γίνεται σε Ευρώ, ενώ η εταιρεία 

δεν διαθέτει επενδύσεις στο εξωτερικό.  

 

4.4   Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τις 

χρηµατοοικονοµικές τις υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του 

κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισµού των ταµιακών 

ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταµιακών διαθεσίµων για την κάλυψη των τρεχουσών 

συναλλαγών. Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας διότι το σύνολο των 

υποχρεώσεών της υπερκαλύπτεται από τα διαθέσιµά της.  

 

5. Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις  

5.1 Ιδιοχρησιµοποιούµενες ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Η κίνηση των ενσώµατων παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναλύεται ως εξής:  

 

 
Γήπεδα & 

οικόπεδα 

Κτίρια & 

κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισµός 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης     

Κατά την 31/12/2010 32.000 214.761 370.350 617.111 

Προσθήκες χρήσεως 2011 0 2.149 3.155 5.304 

Εκποιήσεις χρήσεως 2011 0 0 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2011 32.000 216.911 373.505 622.415 

     

Σωρευµένες αποσβέσεις     

Κατά την 31/12/2010 0 62.466 350.926 413.392 

Προσθήκες χρήσεως 2011 0 19.942 7.046 26.988 

Εκποιήσεις χρήσεως 2011 0 0 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2011 0 82.408 357.972 440.380 

     

Αναπόσβεστη αξία     

Κατά την 31/12/2010 32.000 152.295 19.424 203.719 

Κατά την 31/12/2011 32.000 134.503 15.533 182.035 

 

 

 

Οι αξίες των ιδιοχρησιµοποιούµενων οικοπέδων και των κτιρίων αναπροσαρµόσθηκαν κατά την 

ηµεροµηνία µετάβασης (1/1/2010) µε βάση εκτίµηση που έγινε από αναγνωρισµένο εκτιµητή.  
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5.2 Επενδύσεις σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία  

 
Επενδύσεις σε Ακίνητα    

 
Γήπεδα & 

οικόπεδα 

Κτίρια & 

κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης    

Κατά την 31/12/2010 306.830 689.570 996.400 

Προσθήκες χρήσεως 2011 0 0 0 

Εκποιήσεις χρήσεως 2011 0 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2011 306.830 689.570 996.400 

    

Σωρευµένες αποσβέσεις    

Κατά την 31/12/2010 0 39.479 39.479 

Προσθήκες χρήσεως 2011 0 39.479 39.479 

Εκποιήσεις χρήσεως 2011 0 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2011 0 78.957 78.957 

    

Αναπόσβεστη αξία    

Κατά την 31/12/2010 306.830 650.091 956.921 

Κατά την 31/12/2011 306.830 610.613 917.443 

 

Οι αξίες των ιδιοχρησιµοποιούµενων οικοπέδων και των κτιρίων αναπροσαρµόσθηκαν κατά την 

ηµεροµηνία µετάβασης (1/1/2010) µε βάση εκτίµηση που έγινε από αναγνωρισµένο εκτιµητή.  

 

5.3 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις  

 

 
Λογισµικά 

προγράµµατα 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης  

Κατά την 31/12/2010 22.551 

Προσθήκες χρήσεως 2011 0 

Εκποιήσεις χρήσεως 2011 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2011 22.551 

  

Σωρευµένες αποσβέσεις  

Κατά την 31/12/2010 21.023 

Προσθήκες χρήσεως 2011 1.426 

Εκποιήσεις χρήσεως 2011 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2011 22.449 

  

Αναπόσβεστη αξία  

Κατά την 31/12/2010 1.529 

Κατά την 31/12/2011 103 

 

5.4 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις.  

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:  

 31/12/2011  31/12/2010 

Εγγυησεις Ενοικίων 1.663  1.663 

Εγγυήσεις υπέρ ∆ΕΗ 511  511 

Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό 

κεφάλαιο 50.000  0 

Σύνολο 52.174  2.174 
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Ποσό € 50.000,00 αφορά καταβολή ως εγγύηση στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης 

Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Ν.2533/1997,όπως ισχύει σήµερα βάσει 

του άρθρου 11 του νόµου 3756/2009. 

 

5.5 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  

Οι απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής : 

 

 Κατά την   Κατά την 

 31/12/2011  31/12/2010 

  Πελάτες 6.090  12.914 

  Χρεώστες διάφοροι 2.258  2.831 

  Ενοίκια επόµενων χρήσεων 829  800 

   Ενοίκια χρήσεως εισπρακτέα 450  0 

 9.627  16.545 

  Μείον : Προβλέψεις 0  0 

Υπόλοιπο 9.627  16.545 

 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού. 

 

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες. 
 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συµπίπτουν µε τις λογιστικές αξίες.  

 

    

5.6 Επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

 

Πρόκειται για τοποθετήσεις σε µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑ µε βραχυπρόθεσµο 

επενδυτικό ορίζοντα. 

 

 1/1/2011-31/12/2011 1/1/2010-31/12/2010 

   

Αρχικό Υπόλοιπο 0 0 

Αγορές 0 (49.604) 

Πωλήσεις 0 51.216 

Κέρδος από Πώληση 0 (2.560) 

Ζηµιά από Πώληση 0 948 

Τελικό Υπόλοιπο 0 0 

 
 

 

5.7 Μετρητά & Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 

Τα διαθέσιµα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:  

 

 31/12/2011  31/12/2010 

Μετρητά 211  633 

Καταθέσεις 7.968  68.569 

Σύνολο 8.179  69.203 
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5.8 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

ΜΕΤΟΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ 

ΚΑΤΕΧΕΙ 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ                

31/12/2011 

Γεώργιος Ζώτος 19.400  97,0% 

∆ήµητρα Παπαχρήστου 600  3,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000  100,0% 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (31.12.2011) ανέρχεται σε ευρώ 683.000,00 διαιρούµενο σε 

20.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 34,15 η κάθε µία µετοχή και είναι 

ολοσχερώς καταβληµένο. 

Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων της εταιρείας 

και το δικαίωµα ανάληψης των µερισµάτων που αποφασίζει να διανείµει η Εταιρεία. 

 

5.9 Λοιπά αποθεµατικά κεφάλαια 
 

  Τακτικό 

αποθεµατικό 

Αφορολόγητα 

αποθεµατικά Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2010 29.605 110.799 140.404 

Μεταβολές στη χρήση 2010 0 -96.000 -96.000 

31η ∆εκεµβρίου 2010 29.605 14.799 44.404 

    

   0 

    
  Τακτικό 

αποθεµατικό 

Αφορολόγητα 

αποθεµατικά Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2011 29.605 14.799 44.404 

Μεταβολές στη χρήση 2011 0 0  0  

31η ∆εκεµβρίου 2011 29.605 14.799 44.404 

 

         Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη να παρακρατεί από 

τα καθαρά λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεµατικό. Η 

παρακράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεµατικού υπερβεί το 

εν τρίτο του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό το οποίο είναι 

φορολογηµένο, δεν µπορεί να διανεµηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας και προορίζεται 

για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού κερδών και ζηµιών.  

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά σχηµατίστηκαν βάσει διατάξεων διαφόρων νόµων. Σύµφωνα µε την 

ελληνική φορολογική νοµοθεσία τα αποθεµατικά αυτά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος, 

εφόσον δεν διανεµηθούν στους µετόχους ενώ αν διατεθούν ή κεφαλαιοποιηθούν, θα φορολογηθούν 

µε τον ισχύοντα κατά το χρόνο εκείνο φορολογικό συντελεστή. Η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να 

διανείµει τα αποθεµατικά αυτά και για το λόγο αυτό δεν έχει δηµιουργήσει υποχρέωση 

αναβαλλόµενης φορολογίας, η οποία θα απαιτείτο στην περίπτωση σχετικής πρόθεσης για διανοµή 

των αποθεµατικών αυτών. 
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5.10 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν από τις προσωρινές φορολογικές 

διαφορές αναλύονται ως εξής: 

 

 Κατά την   Κατά την 

 31/12/2011  31/12/2010 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (2.089)  (4.640) 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 132.928  133.703 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην 

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
130.839  129.063 

    

    

 Κατά την   Κατά την 

 31/12/2011  31/12/2010 

Υπόλοιπο έναρξης 129.063  131.819 

Φόρος αποτελεσµάτων 1.775  (2.756) 

Φόρος ιδίων κεφαλαίων 0  0 

Υπόλοιπο τέλους 130.839  129.063 

 

 

 
Κατά την 

31/12/2010 
  

Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 

Αποτελεσµάτων 

  

Χρεώσεις 

(Πιστώσεις)                      

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

  
Κατά την                            

31/12/2011 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις 
       

Προσαρµογή αξίας πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων 

133.703  (775)  0  132.928 

 133.703  (775)  0  132.928 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις 
       

∆ιαγραφή λοιπά έξοδα εγκατάστασης (3.147)  1.057  0  (2.089) 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

(1.493)  1.493  0  0 

 (4.640)  2.551  0  (2.089) 

        

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις  στην Κατάσταση 

Οικονοµικής Θέσης 

129.063  1.775  0  130.839 

 
 

Το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 

διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, για σκοπούς 

προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργεί την ανάγκη της λογιστικής 

αναγνώρισης ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή 

deferred tax liabilities). Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν 

επιµετρηθεί µε την χρήση φορολογικών συντελεστών που θα είναι σε ισχύ την χρήση που αυτές 

καταστούν οριστικές.  

 

Σηµειώνεται ότι το κονδύλιο της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης αποτελεί ενδεχόµενη 

οφειλή που µπορεί να προκύψει κάτω από ορισµένες συνθήκες στο µέλλον. 
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5.11 Προβλέψεις για παροχές προς εργαζόµενους  

 

Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης σε 

περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης το ύψος της οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές των 

εργαζοµένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι 

εργαζόµενοι που παραιτούνται ή απολύονται µε αιτία, δε δικαιούνται αποζηµίωσης. Η οφειλόµενη 

αποζηµίωση, σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση µε 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε 

περίπτωση απόλυσης. Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

αναλύεται ως ακολούθως.  

 

 31/12/2011  31/12/2010 

Υπόλοιπο έναρξης 7.467  5.628 

Τρέχον κόστος  33  4.707 

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις 0  -2.868 

Υπόλοιπο τέλους 7.500  7.467 

 

5.12 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ποσού €12.000 αφορούν ληφθήσα εγγύηση ενοικίου  

 

5.13 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:  

 
 Κατά την   Κατά την 

 31/12/2011  31/12/2010 

  Προµηθευτές 1.203  3.139 

  Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 2.897  2.620 

  Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 3.093  4.441 

  Πιστωτές διάφοροι 1.201  3.375 

  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 1.552  1.407 

Υπόλοιπο 9.946  14.981 

 

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων συµπίπτουν  µε τις λογιστικές αξίες 

 
 

5.14 Κύκλος εργασιών  

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αφορά έσοδα από  χρηµατιστηριακές υπηρεσίες και αναλύεται 

ως ακολούθως:  

 

 1/1 -31/12/2011 1/1- 31/12/2010 

Προµήθειες χρηµατιστηριακών συναλλαγών 67.229  138.367 

Προµήθειες από παράγωγα 5.651  0 

Λοιπά Έσοδα 21.745  31.028 

Σύνολο 94.625  169.395 
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5.15 Έξοδα κατ’ είδος 

 

  

  1/1/2011 έως 31/12/2011  1/1/2010 έως 31/12/2010  

 Σηµείωση 

Κόστος 

πωλήσεων 

Έξοδα 

διοίκησης 

Έξοδα 

διάθεσης Σύνολο  

Κόστος 

πωλήσεων 

Έξοδα 

διοίκησης 

Έξοδα 

διάθεσης Σύνολο 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού     5.21 89.387 33 0 89.419  61.479 40.986 0 102.466 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων  0 10.299 0 10.299  923 10.947 923 12.792 

Παροχές τρίτων  0 27.726 0 27.726  11.156 18.593 7.437 37.186 

Φόροι – τέλη  0 0 7.155 7.155  4.321 6.505 3.577 14.403 

∆ιάφορα έξοδα  0 19.576 24.881 44.458  14.687 35.144 3.942 53.773 

Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων      5.20 0 67.892  67.892  20.693 27.591 20.693 68.978 

Σύνολο  89.387 125.527 32.036 246.950  113.259 139.767 36.572 289.598 
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5.16 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 

 

Κατά την 

31/12/2010  

Κατά την 

31/12/2009 

Έσοδα Ενοικίων 67.382  80.423 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 7.797  0 

Λοιπά έκτακτα έσοδα 0  465 

Υπόλοιπο 75.180  80.887 

 

5.17 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / (Έξοδα)  

Το σύνολο των αποτελεσµάτων από χρηµατοοικονοµικές πράξεις αναλύεται ως εξής: 

  

 Κατά την   Κατά την 

 31/12/2011  31/12/2010 

∆ιάφορα χρηµατ/κά έξοδα 219  159 

Ζηµιές από πώληση χρεογράφων 0  948 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 219  1.107 

    

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.837  1.733 

Κέρδη από πώληση χρεογράφων 0  2.560 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 1.837  4.293 

    

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) 1.618  3.186 

 

 

5.18 Φόρος εισοδήµατος  

Οι φόροι που λογίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως:  

 

 Κατά την   Κατά την 

 31/12/2011  31/12/2010 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 0  0 

Φόροι προηγουµένων χρήσεων 0  5.394 

Πρόβλεψη φόρων προηγουµένων χρήσεων 0  (5.394) 

Αναβαλλόµενος φόρος 1.775  (2.756) 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 1.775  (2.756) 

 

Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίστηκε προς 20% επί του φορολογικού κέρδους της περιόδου. 

 

 Κατά την   Κατά την 

 31/12/2011  31/12/2010 

    

Κέρδη προ φόρων (75.528)  (36.248) 

      

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό συντελεστή της 
Εταιρείας (2011: 20%, 2010: 24%) 

(15.106)  (8.700) 

∆απάνες µη εκπιπτώµενες από τη φορολογία εισοδήµατος 16.881  5.944 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 1.775  (2.756) 
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5.19 Κέρδη ανά µετοχή  

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε τον σταθµισµένο αριθµό των 

κοινών µετοχών, εξαιρουµένων των τυχόν ιδίων κοινών µετοχών που αγοράζονται από την Εταιρεία  

 

 Κατά την   Κατά την 

 31/12/2011  31/12/2010 

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας (77.303)  (33.492) 

    

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 20.000  20.000 

Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών 0  0 

Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 20.000  20.000 

    

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €) (3,8652)  (1,6746) 

 

 

 

5.20 Αποσβέσεις ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων  

Οι αποσβέσεις, που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσης της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:  

 

 

Κατά την 

31/12/2011  

Κατά την 

31/12/2010 

Αποσβέσεις Ιδιοχρησιµοποιύµενα Κτίρια 
19.942 

 
19.401 

Αποσβέσεις Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 7.046  7.757 

Αποσβέσεις Επενδύσεων σε Ακίνητα 39.479  39.479 

Αποσβέσεις Άυλων Στοιχείων 1.426  2.342 

Σύνολο 67.892  68.978 

 

 

 

5.21 Παροχές στο προσωπικό  

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2011 και 31/12/2010 

καθώς και οι αντιστοιχες παροχές τους αναλύονται ως ακολούθως: 

  
 Κατά την   Κατά την 

 31/12/2011  31/12/2010 

Άτοµα:    

Μισθωτοί  4  5 

Ηµεροµίσθιοι 0  0 

Σύνολο 4  5 

    

Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:    

Έξοδα µισθοδοσίας 69.684  76.379 

Έξοδα αποζηµιώσεων προσωπικού 0  0 

Έξοδα ασφαλιστικών ταµείων 19.703  21.380 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 33  4.707 

Συνολικό κόστος 89.419  102.466 
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5.22 Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 

 1/1 -31/12/2011  1/1 -31/12/2010 

Αµοιβές µελών ∆.Σ.           67.817  62.068 

Λοιπές συναλλαγές µε διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης 
 31/12/2011 31/12/2010 

Υποχρεώσεις από µέλη του ∆.Σ. 0,00 0,00 

 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010 

Έσοδα από µέλη του ∆.Σ. 0,00 0,00 

 

5.23 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις  

• Επίδικες υποθέσεις  

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να 

έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. 

 

• Φορολογικά Θέµατα:  

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009 µε βάση την περαίωση του Ν. 

3888/2010.  

Επειδή εκτιµάται ότι από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2010 και 2011 δεν θα προκύψουν 

σηµαντικά ποσά φόρων τα οποία θα επηρεάσουν ουσιωδώς τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 

δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της.  

 

6. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού  

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την 

Εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.).  

 

7.Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης 

Η Εταιρεία συνέταξε της ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά για τη χρήση που έληξε την 

31η ∆εκεµβρίου 2011, µε ηµεροµηνία µετάβασης την 31/12/2009 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.). ∆εδοµένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών 

στοιχείων της προηγούµενης χρήσης στην ίδια βάση, η αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των 

επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας έγινε ουσιαστικά την 31η 

∆εκεµβρίου 2009, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονοµικών καταστάσεων που είχαν 

προγενέστερα συνταχθεί και δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής 

Εταιρικής Νοµοθεσίας. Οι κύριες προσαρµογές στις οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων που 

έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και την 31η ∆εκεµβρίου 2010 έχουν ως ακολούθως: 

 

7.1 Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων χρήσεων που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και την 31η ∆εκεµβρίου 

2010 

 1/1/2011  1/1/2010 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν απεικονισθεί σύµφωνα µε το 

Ε.Γ.Λ.Σ. 
570.326  598.188 

∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς αποσβέσεως (15.733)  (7.668) 

∆ιενέργεια προβλέψεως για αποζηµίωση προσωπικού (7.467)  (5.628) 

Προσαρµογή Ενσώµατων Παγίων σε Εύλογες Αξίες 668.517  672.394 

Πρόβλεψη Ανέλεγκτων Φορολογικά Χρήσεων 0  (5.394) 

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας (129.063)  (131.819) 

Σύνολο προσαρµογών 516.253  521.884 

Επενδεδυµένα κεφάλαια κατά τα ∆ΠΧΠ 1.086.579  1.120.072 
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Για τις σηµαντικότερες από τις ανωτέρω προσαρµογές αναφέρουµε τα εξής: 

- Η διαγραφή εξόδων εγκατάστασης κατά την 1.1.2010 και 1.1.2011 αφορούν έξοδα Ά εγκατάστασης 

και λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις οι οποίες δεν αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 

- Η πρόβλεψη πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού αφορά την αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών 

προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. 

- Η προσαρµογή της αξίας των Ενσώµατων Πάγιων στοιχείων σε εύλογες αξίες κατά την πρώτη 

εφαρµογή αφορά την αύξηση της αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων και επενδυτικών πάγιων στοιχείων 

που κατέχει η εταιρεία σύµφωνα µε έκθεση που διενήργησε ανεξάρτητος εκτιµητής. 

- Η πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσης διενεργήθηκε κατά την 1.1.2010 και αφορούσε τις 

χρήσεις 2007-2009 οι οποίες περαιώθηκαν εντός του 2010 σύµφωνα µε το Ν.3888/2010. 

- Η αναβαλλόµενη φορολογία αφορά  την αναγνώριση µελλοντικού φορολογικού οφέλους στις 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας. 

 

7.2 Συµφωνία Αποτελεσµάτων Προ Φόρων της χρήσεως 1/1/2010-31/12/2010 

 

 1/1-31/12/2010 

Σύνολο Αποτελεσµάτων Προ Φόρων, όπως είχαν απεικονισθεί σύµφωνα µε το 

Ε.Γ.Λ.Σ. 
(22.468) 

∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς αποσβέσεως (8.065) 

Προσαρµογή Αποσβέσεων Ενσώµατων Παγίων (3.877) 

∆ιενέργεια προβλέψεως για αποζηµίωση προσωπικού (1.839) 

Σύνολο προσαρµογών (13.780) 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (36.248) 
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7.3 Συµφωνία Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31/12/2009 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ν 2190/20  ∆ΠΧΠ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2009 Προσαρµογές 31/12/2009 

Πάγιο ενεργητικό    

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 533.827 (324.006) 209.820 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις 11.539 (7.668) 3.870 

Επενδύσεις σε ακίνητα 0 996.400 996.400 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2.174 0 2.174 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 547.540  1.212.265 

    

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 22.706 0 22.706 

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 61.227 0 61.227 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 83.932  83.932 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 631.472  1.296.197 

    

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Μετοχικό κεφάλαιο 587.000 0 587.000 

Αποθεµατικά κεφάλαια 21.935 118.469 140.404 

Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο (10.747) 403.415 392.668 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 598.188  1.120.072 

    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προβλέψεις για παροχές προς εργαζοµένους 0 5.628 5.628 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 131.819 131.819 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 0 5.394 5.394 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 12.000 12.000 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 0  154.841 

    

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 29.442 (12.000) 17.442 

Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 3.841 0 3.841 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 33.284  21.284 

    

Σύνολο υποχρεώσεων 33.284  176.125 

    
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
631.472  1.296.197 

 

Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου 2012 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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