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Έκθεση ∆ιαχείρησης 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
«EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε µαζί µε την παρούσα Έκθεση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 
διαχειριστικής χρήσης που καλύπτει το χρονικό διάστηµα από 01.01.2005 έως 31.12.2005 και τις σηµειώσεις 
επί των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών.  

Επίσης να σας εκθέσουµε τα ακόλουθα σχετικά µε τη δραστηριότητα της Eταιρείας κατά τη διάρκεια της 
χρήσης, την οικονοµική θέση και την προβλεπόµενη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πορεία της, στις αµέσως 
επόµενες χρήσεις. 

A. Εξέλιξη των εργασιών 

Όπως προκύπτει από τις Oικονοµικές Kαταστάσεις που επισυνάπτονται, η ένατη εταιρική χρήση που 
διανύσαµε ήταν κερδοφόρος. Τα κέρδη της χρήσης ανήλθαv σε € 4.461.311,51. Με ηµεροµηνία 31.12.2005 ο 
αριθµός των υπό διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων ανήλθε σε (35) τριάντα πέντε και το ύψος του συνολικού 
ενεργητικού σε € 8,5 δις. Όσον αφορά το σύνολο της αγοράς, η  EFG Α.Ε.∆.Α.Κ. παρέµεινε στην 1η θέση µε 
κριτήριο το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων.  

Ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη πορεία της Εταιρείας, κατά την υπό εξέταση χρήση 
αποτέλεσε πρωτίστως η εισαγωγή στην αγορά των καινοτόµων προιόντων Eurobank Win Win Μικτό  
Εξωτερικού και  Eurobank Prime Funds of Funds, η συνέπεια στο διαχειριστικό αποτέλεσµα των συντηρητικών 
προιόντων που έχουν αποτελέσει τον βασικό πυρήνα πωλήσεων τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καθώς και η 
υποστήριξη των δικτύων πωλήσεων. 

B. Προβλεπόµενη πορεία 

Η EFG Α.Ε.∆.Α.Κ. έκλεισε τη χρήση του 2005 µε συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 8,5 δις και πλήθος 
αµοιβαίων κεφαλαίων (35) τριάντα πέντε. Ο στόχος της εταιρείας για την τρέχουσα χρήση, είναι να διατηρήσει 
την πρώτη θέση που κατέχει για τέταρτη συνεχή χρονιά,  από το 2002 στην αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων 
(excluding money market), συνεχίζοντας την προσπάθεια επίτευξης των στόχων και των διαχειριστικών 
αποτελεσµάτων µε την συνέπεια και την συνέχεια που την διακρίνει. 

Προσπάθεια που θεωρείται υλοποιήσιµη, µέσω (α) της περαιτέρω ανάπτυξης καινοτόµων προϊόντων που 
συνδυάζουν  προστασία κεφαλαίου µε προοπτική υψηλής απόδοσης (β) βελτίωσης της διάρθρωσης των υπό 
διαχείριση κεφαλαίων, συνεχίζοντας την προσπάθεια των τελευταίων ετών για στροφή του ενδιαφέροντος των 
µεριδιούχων σε αµιγώς επενδυτικά προϊόντα των Funds of Funds, (γ) περαιτέρω εδραίωσης της συνεργασίας µε 
∆ιεθνείς Οίκους του Εξωτερικού για τον εµπλουτισµό των Funds of Funds,  (δ) συνέχειας  των διακρίσεων και 
πιστοποιήσεων από τους αναγνωρισµένους Οίκους Αξιολόγησης  Standard and Poor΄s και Morningstar (ε) 
ποιοτικής αναβάθµισης των επενδυτικών συµβούλων και της ταυτόχρονης ένταξης στελεχών του 
καταστήµατος (πλατφόρµα) στη διάθεση επενδυτικών προϊόντων και (στ) µέσω της ανάπτυξης νέων δικτύων 
σε Ελλάδα, µε προτεραιότητα το δίκτυο INTERAMERICAN  και στα Βαλκάνια όπου έχει επεκταθεί η 
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.  

Tέλος στην στρατηγική της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη εργασιών στην Κεντρική και Ν.Α. Ευρώπη και η 
δηµιουργία κοινής πλατφόρµας συναλλαγών δυνάµενη να υποστηρίξει την προαναφερθείσα ανάπτυξη.      

(4) από (39) 



 

Γ. ∆ιάθεση αποτελεσµάτων χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005)  

Τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν στην περίοδο 01.01.2005 – 31.12.2005  εµφανίζονται ως ακολούθως: 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 

 Κέρδη χρήσεως 2005 (προ φόρων) ∆ΛΠ  4.461.311,51 

 Μείον: Φόρος Eισοδήµατος  1.554.296,00 

 Καθαρά κέρδη χρήσεως 2005 (µετά από φόρους) ∆ΛΠ  2.907.015,51 

 Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγούµενων  χρήσεων ∆.Λ.Π.  
  

4.801.408,77 

 Κέρδη προς διάθεση  7.708.424,28 

 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:   

1 Τακτικό Αποθεµατικό  151.684,59 

2 Αποθεµατικά  απαλλασόµενα της φορολογίας έσοδα  94.255,63 

 Υπόλοιπο προς διάθεση  7.462.484,06 

3 Πρώτο και πρόσθετο µέρισµα  1.080.000,00 

4 ∆ιανεµόµενα κέρδη προηγούµενων χρήσεων στο προσωπικό  324.100,00 

5 Υπόλοιπο αδιάθετων κερδών  6.058.384,06 

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε: 

1. Να εγκρίνετε τις  υποβαλλόµενες  οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2005.  

2. Να απαλλάξετε εµάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της ένατης  χρήσης 
01.01.2005 - 31.12.2005 σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό.                                                         

Αθήνα, 17 Απριλίου 2006 

Κατ’ εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

                             

Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Βύρων Μπαλλής 

(5) από (39) 



 

ΙΙσσοολλοογγιισσµµόόςς  

 

Ποσά σε €  31/12/2005  31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση    

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού     
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6 87.748  198.508 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 115.266  72.127 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 9 15.369  -
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 10 5.212  7.661 
  223.595  278.295 
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία       
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 10 9.790.255  8.143.816 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 8 26.544.888  9.889.558 
Λοιπές Απαιτήσεις 10 202.409  216.718 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 1.866.793  8.556.398 
  38.404.345  26.806.490 
       
Σύνολο Ενεργητικού  38.627.940  27.084.785 
     
     
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις     
Ίδια Κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο 12 1.115.300  1.115.300 
Αποθεµατικά  εύλογης αξίας 13 844.136  426.528 
Λοιπά αποθεµατικά 14 1.488.772  1.242.832 
Αποτελέσµατα Εις Νέον  7.462.484  4.801.409 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  10.910.692  7.586.069 
       
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 9 -  8.376 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 15 68.854  56.452 
Προβλέψεις 18 91.252  54.815 
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων  160.106  119.643 
       
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 16 688.772  1.144.743 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 17 26.868.369  18.234.330 
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων  27.557.142  19.379.073 
       
Σύνολο Υποχρεώσεων  27.717.248  19.498.716 
       
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  38.627.940  27.084.785 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

(6) από (39) 



 

ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  XXρρήήσσηηςς  γγιιαα  ττηη  ππεερρίίοοδδοο  πποουυ  έέλληηξξεε    3311  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22000055  

 

Ποσά σε €  2005 2004
     
Πωλήσεις  108.512.444  75.070.780 
Κόστος Πωληθέντων 19 (102.577.844)  (69.681.774)
Μικτό Κέρδος  5.934.599  5.389.006 
       
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  22 46.725  118.281 
Έξοδα διάθεσης 19 (752.438)  (492.765)
Έξοδα διοίκησης 19 (1.153.488)  (609.561)
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης  22 (28.320)  (25.144)
       
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων  4.047.078  4.379.817 

       
Έσοδα από διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 20 622.028  180.879 
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 20 315.491  176.915
Έξοδα από διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 20 (522.413)  
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 20 (872)  (74)
     
Κέρδη προ φόρων  4.461.312  4.737.537 
       
 Φόρος εισοδήµατος 21 (1.554.296)  (1.686.817)
       
Κέρδη µετά από φόρους  2.907.016  

  

3.050.719 
     

 
     

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

(7) από (39) 



 

ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  

 

 Ποσά σε €   Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής 

  Σηµείωση Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, 
σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές 
αρχές 

  1.115.300 868.710 2.007.888 3.991.898 

Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ    5   215.934 116.923 332.858 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ   1.115.300 1.084.644 2.124.811 4.324.756 

            

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο     
01/01 - 31/12/2004           

Κέρδη από αποτίµηση στην εύλογη αξία 
µετά φόρων           

- ∆ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία           

   Κέρδη Ζηµιές Αποτίµησης µεταφερόµενα απ 
Ευθείας στα ίδια κεφάλαια     210.594   210.594 

Καθαρό Κέρδος/ζηµιά Αναγνωριζόµενο 
απ΄ευθείας στα ίδια κεφάλαια     210.594  210.594 

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-
31/12/2004      374.122 2.676.597 3.050.719 

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά 
Περιόδου     584.716 2.676.597 3.261.314 

            

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 
31η  ∆εκεµβρίου 2004   1.115.300 1.669.360 4.801.409 7.586.069 

      

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12  έως  38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

(8) από (39) 



 

ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  ((σσυυννέέχχεειιαα))  
 

   

 Ποσά σε €           

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, 
σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές 
αρχές 

  1.115.300 1.242.832 4.612.491 6.970.624 

Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ       426.528 188.917 615.446 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ   1.115.300 1.669.360 4.801.409 7.586.069 

            

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο     
01/01 - 31/12/2005           

Κέρδη από αποτίµηση στην εύλογη αξία 
µετά φόρων           

- ∆ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία           

Κέρδη Ζηµιές Αποτίµησης µεταφερόµενα απ΄ 
ευθείας στα ίδια κεφάλαια     844.136   844.136 

 Μείον: Κέρδη ζηµιές µεταφερόµενα στην κατά 
την πώληση στα αποτελέσµατα της χρήσης     (426.528)     

Καθαρό Κέρδος/ζηµιά Αναγνωριζόµενο 
απ΄ευθείας στα ίδια κεφάλαια     417.607 - 417.607 

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-
31/12/2005      245.940 2.661.075 2.907.016 

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά 
Περιόδου     663.548 2.661.075 3.324.623 

            

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 
31η  ∆εκεµβρίου 2005   1.115.300 2.332.908 7.462.484 10.910.692 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12  έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

(9) από (39) 



 

ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααµµεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  ((ΜΜεε  ττηηνν  έέµµµµεεσσηη  µµέέθθοοδδοο))  

 

Ποσά σε €  €2005 €2004 
Κέρδη χρήσης πρό φόρων  4.461.312 4.737.537 

Πλέον / µείον προσαρµογές για :     

Αποσβέσεις χρήσης 1.1.2005-31.12.2005 178.935 107.813 

Προβλέψεις 49.428 41.948 

Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας     

    - Ζηµιές από πώληση παγίων (3.536) - 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (414.234) (357.720) 

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

   

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 4.773 459.072 

Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού (1.636.904) (4.132.324) 

(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και φόρων) 8.034.462 14.423.410 

(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους (455.971) (292.097) 

(Μείωση)/Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 599.578 34.593 

Μείον:    

Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι      (872) (74) 

Φόρος εισοδήµατος/∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή µη ενσωµατωµένοι στο λειτ.κόστος φόροι (1.578.041) (1.694.162) 

Kαθαρές ταµειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 9.238.930 13.327.995 

   

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες     

Απόκτηση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων  (16.238.411) (7.162.299) 

Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (112.537) (73.515) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 4.759 - 

Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 2.549 (2.740) 

Τόκοι  εισπραχθέντες και καθαρά  κέρδη  από πώληση µεριδίων Α/Κ  415.106 357.794 

Kαθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (15.928.535) (6.880.761) 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααµµεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  ((ΜΜεε  ττηηνν  έέµµµµεεσσηη  µµέέθθοοδδοο  σσυυννέέχχεειιαα))  

 

Ποσά σε €  €2005 €2004 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β)  (6.689.605) 6.447.234 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 8.556.398 2.109.163 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.866.793 8.556.398 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις  εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 
 17η Απριλίου 2006 και υπογράφονται από τα παρακάτω άτοµα 

 

O Πρόεδρος ∆.Σ.         Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος    Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής      Η Προιστάµενη  Λογιστηρίου 

 

 

Βύρων  Μπαλλής             Αριστείδης Ξενόφος          Γεώργιος Ουαλίτ Σαµς                     Σοφία  Φώσκολου  

 Α.∆.Τ. Σ 232324                 Α.∆.Τ. Ρ 699580                 Α.∆.Τ.  Φ 004226                       Α.∆.Τ.  Σ 670159 

              ΑΡ.Α∆.ΟΕΕ 10996/Ά ΤΑΞΗΣ          
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ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  

 1. Γενικές Πληροφορίες 

Η Εταιρεία EFG Α.Ε.∆.Α.Κ. ασχολείται µε τη διαχείρηση Αµοιβαίων Κεφαλαίων και δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα, η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου 10. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της 
εταιρείας είναι η : www. Eurobank .gr 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της EFG A.E.∆.Α.Κ. προς δηµοσίευση  έχουν εγκριθεί από το ∆οικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας την 17η Απριλίου 2006. 

 2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1.  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της EFG A.E.∆.Α.Κ. µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2005 καλύπτουν το έτος έως 
31 ∆εκεµβρίου 2005, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆ΠΧΠ) και καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί αποτελούν τις πρώτες ∆ΠΧΠ 
οικονοµικές καταστάσεις. 

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που 
παρουσιάζονται. 

Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης από τις Προηγούµενες Λογιστικές Αρχές στα ∆ΠΧΠ 
στα ίδια κεφάλαια, και τα αποτελέσµατα της εταιρείας παρατίθενται στην Σηµείωση 5.     

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί 
από την επανεκτίµηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού διαθέσιµων προς πώληση και των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά 
την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας.  Οι περιοχές που εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό 
υποκειµενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές 
καταστάσεις αναφέρονται στην Σηµείωση 4. 

2.2.    Νέα ∆ΠΧΠ και διερµηνείες (Ε∆∆ΠΧΠ διερµηνείες)  

Συγκεκριµένα νέα ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεις και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας 

σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται 

παρακάτω.    

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού (Ισχύει από 1.1.2006)  

Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή µίας εναλλακτικής µεθόδου  αναγνώρισης των 

αναλογιστικών κερδών και ζηµιών.  Πιθανόν, επιβάλει νέες απαιτήσεις αναγνώρισης σε περιπτώσεις όπου 

υπάρχουν Κοινά Συνταξιοδοτικά Προγράµµατα (multi employer plans) για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς 

πληροφορίες για την εφαρµογή της λογιστικής καθορισµένων παροχών.  Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις 

γνωστοποιήσεων.  Επειδή η Εταιρεία δεν προτίθεται να αλλάξει την λογιστική πολιτική που έχει υιοθετηθεί για 
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την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών και δεν συµµετέχει σε Κοινά Συνταξιοδοτικά Προγράµµατα, 

η υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης θα επηρεάσει µόνο την µορφή και έκταση των γνωστοποιήσεων που 

παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να επηρεάσει ουσιωδώς την 

Εταιρεία. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών για τον υπολογισµό ενδοεταιρικών 

συναλλαγών  (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).  

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοπιστωτικών µέσων που έχουν ταξινοµηθεί σε εύλογη 

αξία µέσω αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα χαρακτηρισµού χρηµατοπιστωτικών µέσων ως µέρος 

αυτής της κατηγορίας. H Εταιρεία πιστεύει ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα πρέπει να επηρεάσει τις οικονοµικές 

καταστάσεις του  εφόσον δεν διατηρεί χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί σε Εύλογη Αξία 

µέσω αποτελεσµάτων. Ωστόσο, η Εταιρεία µπορεί να εφαρµόσει την επιλογή αυτή για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινάνε στις 1 Ιανουαρίου 2006 σε περίπτωση που θα διατηρεί τέτοια χρηµατοπιστωτικά µέσα σε µελλοντικές 

περιόδους. 

∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 

2006). 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες έχουν 

αποδειχθεί από την εταιρεία ότι είναι ασφαλιστικά συµβόλαια , να αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία, και 

µεταγενέστερα να αποτιµώνται µεταγενέστερα στη µεγαλύτερη αξία µεταξύ του (α) του αναπόσβεστου 

υπολοίπου των σχετικών αµοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που απαιτείται να 

ρυθµίσει την δέσµευση την ηµεροµηνία Iσολογισµού. Η ∆ιοίκηση έχει καταλήξει στο συµπέρασµα, ότι αυτή η 

τροποποίηση δεν είναι σχετική µε την Εταιρεία. 

∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και 

∆ΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου 2006). 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές µε τις λειτουργίες της Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία δεν  διαθέτει 

Ορυκτούς Πόρους. 

∆ΠΧΠ 7 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1, 

Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 1.1.2007) 

Το ∆ΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης 

σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών 

σχετικά µε την έκθεση σε κίνδυνο προερχόµενη από χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Ειδικότερα, προκαθορίζει 
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ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και 

κίνδυνο αγοράς (υποχρεώνει σε ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς). Το ∆ΠΧΠ 7 

αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών 

Ιδρυµάτων και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Γνωστοποιήσεις 

και Παρουσίαση. Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε 

τα ∆ΠΧΠ. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας 

επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών.  H Εταιρεία εκτίµησε την επίδραση του 

∆ΠΧΠ 7 και της τροποποίησης στο ∆ΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από 

την εφαρµογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς και οι γνωστοποιήσεις 

κεφαλαίου. H Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 από την 1.1.2007. 

∆ιερµηνεία 4 Προσδιορισµός επιχειρηµατικών συµφωνιών που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτική µίσθωση 

(Ισχύει από 1.1.2006). 

Η ∆ιερµηνεία 4 απαιτεί να γίνεται προσδιορισµός εάν κατ’ ουσία σε µία επιχειρηµατική συµφωνία είναι ή 

περιλαµβάνεται χρηµατοδοτική µίσθωση ή όχι. Συγκεκριµένα απαιτεί να γίνεται εκτίµηση των ακόλουθων 

δεδοµένων: α) εάν εκπλήρωση της συµφωνίας εξαρτάται από την χρήση συγκεκριµένου παγίου(ων) και β) εάν 

η συµφωνία δίνει στον µισθωτή το δικαίωµα χρήσης του παγίου και µόνο. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι το IFRIC 4 

δεν αναµένεται να επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών συµφωνιών. 

∆ιερµηνεία 5 ∆ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας, Αποκατάστασης και 

Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2006). 

Η ∆ιερµηνεία 5 δεν είναι σχετική µε τις λειτουργίες της Εταιρείας. 

∆ιερµηνεία 6 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συµµετοχή σε συγκεκριµένες αγορές – Ηλεκτρικός και 

Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός προς απόρριψη (Ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2005). 

Η ∆ιερµηνεία 6 δεν είναι σχετική µε τις λειτουργίες της Εταιρείας 

 

2.3. Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύον 
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).  Οι οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της 
Εταιρείας. 
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(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

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

2.4. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση.  Το 
κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το 
κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους 
που έχει ως εξής: 

- Κτίρια (Εγκαταστάσεις) 33 έτη 

- Μεταφορικά Μέσα          5 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 4-7 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
Iσολογισµό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα . 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   

2.5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 (α) Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε 
την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία ανέρχεται σε 4 
χρόνια. 

∆απάνες που απαιτούνται για την συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
πραγµατοποιούνται.   

2.6. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

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

2.7. Επενδύσεις 

Οι επενδύσεις ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η 
επένδυση.  Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την 
ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 

 (α) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, 
τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών.  
Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από 
την ηµεροµηνία Iσολογισµού.  Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία.   

 (β) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα 
µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα 
σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

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

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη 
αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα 
στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα.  Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως 
αποµειώµενα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.  Ζηµιές αποµείωσης που έχουν 
αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της 
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 
µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 

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

Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση.   
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2.8. Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης.  
Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να 
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης 
είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

2.9. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και τις τραπεζικές 
υπεραναλήψεις. 

2.10. Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 

Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε 
µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως ότου οι 
ίδιες µετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν.  Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα 
για την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

2.11. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων.  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία 
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.  Ο 
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
του Ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

2.12. Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δεδουλευµένες. 
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(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο 
και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.  Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων 
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον Ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων 
του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και 
ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 
ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit 
credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και 
είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα 
µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος 
προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του 
προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το 
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

2.13. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, 
εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 
Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το 
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό 
πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας 
λογιστικής) αξίας. 

 

2.14. Μισθώσεις 

(α) Εταιρεία ως µισθωτής 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.  Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές 
από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης 
αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
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2.15. ∆ιανοµή µερισµάτων-∆ιανεµόµενα κέρδη στο προσωπικό 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους και τα διανεµόµενα κέρδη στο προσωπικό αναγνωρίζονται ως 
υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη διοίκηση της Εταιρείας, βασιζόµενη στις συµβουλές των Τµηµάτων 
∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων και ∆ιαχείριση Κινδύνων της Μητρικής Εταιρείας, EFG Eurobank Ergasias A.E. Η 
διαχείρισης κινδύνων εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίµηση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, τη χρήση παραγώγων και µη-
παραγώγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και την πολιτική επένδυσης πλεονάζουσας ρευστότητας. 

α) Κίνδυνος αγοράς 

(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία λειτουργεί σε ένα και µόνο οικονοµικό περιβάλλον (Ελλάδα) και δεν εκτεθειµένη σε κινδύνους από 
ξένο νόµισµα λόγω της περιορισµένης αξίας των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα.  

(ii) Κίνδυνος τιµών 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειµένη  σε κίνδυνο τιµών µια και δεν διαθέτει επενδύσεις σε χρεώγραφα που 
διατίθενται  στο Χ.Α.Α.  

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε ορισµένα Αµοιβαία Κεφαλαία  
υπό διαχείρηση καθώς και µε τα ταµειακά υπόλοιπα, τις καταθέσεις όψεως. Ωστόσο, δεν αναµένονται ζηµιές, 
αφού οι προµήθειες  που λαµβάνει η εταιρεία από τα Αµοιβαία Κεφαλαία εξοφλούνται σε µηνιαία βάση ενώ οι 
ταµειακές συναλλαγές περιορίζονται σε πιστωτικά ιδρύµατα µε υψηλή ποιότητα πίστωσης.  

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίδυνο ρευστότητας λόγω της άµεσης δυνατότητας ρευστοποίησης των 
χρεογράφων που κατέχει.  

δ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολής των επιτοκίων  

Η έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο  από διακυµάνσεις στα επιτόκια είναι περιορισµένη, γιατί προέρχεται από 
βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις οι οποίες δεν ξεπερνούν την περίοδο του ενός µηνός. 

3.2. Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές  
προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.   

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει 
την πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς 
εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών 
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ταµειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο 
είναι διαθέσιµο για την Εταιρεία για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής: 

 (α) Φόρος εισοδήµατος 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το 
εάν θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι.  Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το 
αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη 
φορολογία της περιόδου. 

5. Μετάβαση στα ∆ΠΧΑ 

H Εταιρεία  συντάσει για πρώτη φορά Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ. Όλες οι 
αναµορφώσεις που αφορούσαν παλαιότερες χρήσεις έχουν µεταφερθεί στο λογαριασµό Αποτελέσµατα εις νέον 
µέσω του πίνακα µεταβολών ιδίων κεφαλαίων. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ησυµφωνία των στοιχείων Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων 
χρήσης πριν και µετά την εφαρµογή των ∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ. 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

  1-Ιαν-2004 Μεταβολές 31-∆εκ-2004

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα 
απεικονισθεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ 3.991.898  6.970.624

Προσαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµική   ς 
Πληροφόρησης    

Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 46.711 (16.948) 29.763 

Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως 
ασώµατες ακινητοποιήσεις (1.794) 1.794   

Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης 
τους από την Γ.Σ. 115.790 106.555 222.345 

Αποτίµηση Χρηµ/µικών Στοιχείων ∆ιαθεσίµων προς πώληση στην 
ύλ ξί

215.934 210.594 426.528 
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εύλογη αξία τους 

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας (15.721) 7.345 (8.376)

Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου (28.062) (26.753) (54.815)

Σύνολο προσαρµογών 332.858 282.587 615.445 

Επενδεδυµένα κεφάλαια, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 4.324.756  7.586.069 

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

  2004

Σύνολο Αποτελεσµάτων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ 4.868.480

Προσαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης      

Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως ασώµατες ακινητοποιήσεις 1.794 

Επίδραση στις αποσβέσεις χρήσης των ενσώµατων παγίων στοιχείων του ενεργητικού, από την 
διαφοροποίηση των συντελεστών απόσβεσης και της αποσβεστέας αξίας (16.948)

Αναγνώριση αµοιβών προσωπικού (115.790)

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας 7.345 

Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου (26.753)

Αναγνώριση τρέχοντα φόρου εισοδήµατος (1.667.409)

Σύνολο προσαρµογώ ν (1.817.761)

Αποτελέσµατα, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 3.050.719 
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Σηµείωση ΕΓΠΛΑ 

Επίδραση 
µετάβασης ∆ΠΧΠ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού   

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις α 206.235 33.768 240.003 

Αυλα περιουσιακά στοιχεία β 53.780 11.149 64.929 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις  4.921 - 4.921 

  264.936 44.917 309.852 

Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία        

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις  4.109.599 - 4.109.599 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση γ 2.300.731 215.934 2.516.665 

Λοιπές Απαιτήσεις  577.683 - 577.683 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  2.109.163 - 2.109.163 

  9.097.175 215.934 9.313.109 

Σύνολο Ενεργητικού  9.362.111 260.851 9.622.962 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις     

Ίδια Κεφάλαια     

Μετοχικό κεφάλαιο  1.115.300 - 1.115.300 

Αποθεµατικά  εύλογης αξίας  - 215.934 215.934 
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Λοιπά αποθεµατικά  868.710 - 868.710 

Αποτελέσµατα εις Νέον  2.007.888 116.923 2.124.811 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  3.991.898 332.858 4.324.756 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις        

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις δ - 15.721 15.721 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία  41.256 - 41.256 

Προβλέψεις ε - 28.062 28.062 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων  41.256 43.783 85.039 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις        

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις  1.436.840 - 1.436.840 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις στ 3.892.117 (115.790) 3.776.327 

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων  5.328.957 (115.790) 5.213.167 

Σύνολο Υποχρεώσεων  5.370.213 (72.007) 5.298.206 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  9.362.111 260.851 9.622.962 

Επεξήγηση της επίπτωσης της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ      

α. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις     

Η µεταβολή ποσού € 33.768 αφορά στο σύνολό της αναπροσαρµογή της µεθόδου αποτίµησης.  

β. Άυλα περιουσιακά στοιχεία      

Η µεταβολή αφορά:     

- Αποαναγνώριση εξόδων εγκατάστασης -€ 1.794    

- Αναπροσαρµογή της µεθόδου αποτίµησης € 12.943    
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 € 11.149    

γ. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση         

Η µεταβολή ποσού € 215.934 αφορά στο σύνολό της επίδραση από αποτίµηση στην εύλογη αξία. 

Η προσαρµογή αυτή επέδρασε ισόποσα στο κονδύλι "Αποθεµατικά εύλογης αξίας" των Ιδίων Κεφαλαίων. 

δ. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  

  

Η µεταβολή ποσού € 15.721 αφορά τη συνολική επίδραση της αναγνώρισης του αναβαλλόµενου φόρου 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12.     

ε. Προβλέψεις     

Η µεταβολή ποσού € 28.062 αφορά στο σύνολό της προβλέψεις για ειδικούς κινδύνους.   

στ. Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις     

Η µεταβολή ποσού (€ 115.790) αφορά στο σύνολό της αποαναγνώριση διανεµόµενων στο προσωπικό κερδών, 

η διανοµή των οποίων εγκρίθηκε στην επόµενη χρήση.     

6. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
  

Κτίρια 
Μεταφορικά 

µέσα 
Έπιπλα & Λοιπός 
εξοπλισµός Σύνολο 

Μικτή Λογιστική αξία 21.327 2.201 463.562 487.090 

Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

(7.180) (1.750) (238.157) (247.087) 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 
2004 

14.146 451 225.405 240.003

Μικτή Λογιστική αξία 16.309 2.201 493.701 512.211 

Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

(2.653) (2.191) (308.859) (313.703) 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 
2004 

13.656 10 184.842 198.508

Μικτή Λογιστική αξία 16.309 6.001 508.572 530.882 

Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας 

(3.633) (2.794) (436.707) (443.134) 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 
2005 

12.677 3.207 71.865 87.748
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  Κτίρια 
Μεταφορικά 

µέσα 
Έπιπλα & Λοιπός 
εξοπλισµός Σύνολο 

         
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 
2004 

14.146 451 225.405 240.003

         

Προσθήκες - - 30.139 30.139 

Πωλήσεις - Μειώσεις - - - - 

Αποσβέσεις (491) (441) (70.702) (71.634) 

Μεταφορές - - - - 

Καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές - - - - 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 
2004 

13.657 10 184.842 198.507

         
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 
εταιρειών 

- - - - 

Προσθήκες - 3.800 15.011 18.811 

Πωλήσεις - Μειώσεις - - (139) (139) 

Αποσβέσεις (980) (603) (127.849) (129.432) 

Μεταφορές - - - - 

Καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές - - - - 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 
2005 

12.677 3.207 71.865 87.748

 

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

  Software Σύνολο 
      
Μικτή Λογιστική αξία 275.566 275.566  
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (210.637) (210.637) 
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 64.929 64.929  

Μικτή Λογιστική αξία 318.943 318.943  
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (246.816) (246.816) 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004 72.127 72.127  

Μικτή Λογιστική αξία 411.569 411.569  
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (296.303) (296.303) 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 115.266 115.266  
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  Software Σύνολο 
     
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 64.929 64.929 
    
Προσθήκες 43.377 43.377  
Πωλήσεις - Μειώσεις - -  
Αποσβέσεις (36.179) (36.179) 
Μεταφορές - -  
Καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές - -  
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004 72.127 72.127  

     
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών - -  
Προσθήκες 92.626 92.626  
Πωλήσεις - Μειώσεις - -  
Αποσβέσεις (49.488) (49.488) 
Μεταφορές - -  
Καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές - -  
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 115.266 115.266  

8. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

          
    31/12/2005   31/12/2004 

     

  Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 9.889.558   2.516.665 

          
  Προσθήκες 25.701.341   8.237.171 
  Πωλήσεις (9.889.558)   (1.175.752) 
  Προσαρµογή σε εύλογη αξία 843.547   311.475 

  Υπόλοιπο τέλους περιόδου 26.544.888    9.889.558 
          
  Μη κυκλοφορούν ενεργητικό -   - 
  Κυκλοφορούν ενεργητικό 26.544.888    9.889.558 

  
Το κονδύλι αφορά µερίδια κατεχόµενα µερίδια των παρακάτω αµοιβαίων 
κεφαλαίων:       

  Περιγραφή Τεµάχια 
Αξία 

κτήσης Εύλογη αξία
  Α/Κ ΕUROBANK ∆ΙΕΘ. ΕΤ. ΟΜΟΛ. 267.494,115 1.000.000 999.412 
  ΜΕΡΙ∆ΙΑ Α/Κ EUROBANK PLUS 899.091,917 3.000.000 3.028.861 
  ΜΕΡΙ∆ΙΑ EUROBANK BOND FUND Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.209.165,474 6.000.000 6.032.647 
  ΜΕΡΙ∆ΙΑ EUROBANK  Α/Κ VALUE INDEX 23.116,038 401.341 441.935 
  ΕUROBANK BΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.328.367,198 10.500.000 10.501.997 
  EUROBANK ΥΨΗΛΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 408.900,399 1.200.000 1.241.953 
  EUROBANK WIN-WIN ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 120.000,000 1.200.000 1.254.804 
  ΕUROBANK ΕΥΚΑΡΙΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 120.000,000 1.200.000 1.703.844 
  EUROBANK PRIME ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ FUND OF FUNDS METOXIKO EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 408.900,399 1.200.000 1.339.435 

      25.701.341 26.544.888 
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9. Αναβαλλόµενη φορολογία 

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

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

 

 

  31/12/2005 31/12/2004 
  Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση 

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία         
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 4.600     264
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 10.769     8.112

Σύνολο 15.369 - - 8.376

10. Απαιτήσεις 

 

Πελάτες και λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις     
    31/12/2005 31/12/2004
        
  Πελάτες 150  -
  Αναλογούντα στη χρήση έσοδα από Αµοιβαία Κεφάλαια 9.790.105  8.137.816 

  Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 9.790.255  8.137.816 

  Προκαταβολές - 6.000 

  Σύνολο 9.790.255  8.143.816 

  Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  - -

  Κυκλοφορούν ενεργητικό 9.790.255  8.143.816 

    9.790.255  8.143.816 

        
  Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:     
  Πελάτες 150 -
  Αναλογούντα στη χρήση έσοδα από Αµοιβαία Κεφάλαια 9.790.105 8.137.816

  Προκαταβολές - 6.000

    9.790.255 8.143.816
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Λοιπές Απαιτήσεις    
  
  

   31/12/2005 31/12/2004
        

  Χρεώστες ∆ιάφοροι 98.456  97.597 
  Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 3.331  3.113 
  Έξοδα επόµενων χρήσεων 100.623  116.008 

  Σύνολο 202.409  216.718 

      

  Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  
-  - 

  Κυκλοφορούν ενεργητικό 202.409  216.718 

    202.409  216.718 

      
  Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:   
     

  Χρεώστες διάφοροι 98.456 97.597

  Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 3.331 3.113

  Έξοδα επόµενων χρήσεων 100.623 116.008

    202.409  216.718 

 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις     
        
      
    31/12/2005 31/12/2004
      
  ∆οσµένες Εγγυήσεις 5.112  7.661 
  Συµµετοχές 100  -

  Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 5.212  7.661 

        
        
  Το υπόλοιπο των συµµετοχών αφορά συµµετοχή σε ποσοστό 0,033% στην εταιρεία 
  "MUTUAL FUND MANAGEMENT ROMANIA SAI SA".     
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∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις, καθώς τα Αµοιβαία 
Κεφάλαια έχουν µεγάλο αριθµό πελατών. 

Κατά την εξέταση των απαιτήσεων της 31.12.2005, δεν εντοπίσθηκε αποµείωση επί της αξίας τους. 

 

11. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

 

  31/12/2005 31/12/2004   
        
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 108 343   
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 1.866.685 8.556.055   

Σύνολο 1.866.793 8.556.398   

        

        
Το ποσό των  € 1.800.000  που περιλαµβάνεται στις  βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις  της  χρήσης  2005 αφορά 
προθεσµιακή κατάθεση η οποία λήγει την 05.01.2006.  
Το πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν 2,10% (2,39% το 2004). 

Υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου γιατί οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις πραγµατοποιούνται 

µε την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. και ως εκ΄τούτου δεν αναµένονται ζηµιές λόγω της υψηλής πιστωληπτικής  

ικανότητας της Τράπεζας. 

 

12. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

  
Αριθµός 
µετοχών  

Κοινές 
µετοχές Σύνολο 

Υπόλοιπα 1/1/2004 38.000  1.115.300  1.115.300 
Έκδοση Νέων Μετοχών -  -  - 

Αγορά Μετοχών Μητρικής (Ίδιες Μετοχές) -  -  - 

Πώληση Μετοχών Μητρικής (Ίδιες Μετοχές) -  -  - 

       

Υπόλοιπα 31/12/2004 38.000  1.115.300  1.115.300 
Έκδοση Νέων Μετοχών -  -  - 

Αγορά Μετοχών Μητρικής (Ίδιες Μετοχές) -  -  - 

Πώληση Μετοχών Μητρικής (Ίδιες Μετοχές) -  -  - 

       

Υπόλοιπα 31/12/2005 38.000  1.115.300  1.115.300 
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13. Αποθεµατικά εύλογης αξίας 

 

  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση  Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004 215.934  215.934 
Κέρδη Ζηµιές Αποτίµησης µεταφερόµενη απ’ 
ευθείας στα ίδια κεφάλαια 311.475  311.475 

∆ιαγραφή στα αποτελέσµατα λόγω πώλησης (100.881) (100.881)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 426.528  426.528 
   
Κέρδη Ζηµιές Αποτίµησης µεταφερόµενη απ 
ευθείας στα ίδια κεφάλαια 844.136  844.136 

∆ιαγραφή στα αποτελέσµατα λόγω πώλησης (426.528) (426.528)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 844.136  844.136 

 

14. Λοιπά αποθεµατικά 

 

  
Τακτικό 

αποθεµατικό 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικά 
από έσοδα 

φορολογηµένα 
κατ’ειδικό 
τρόπο 

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 
Ιανουαρίου 2004 179.401 364.822 24.487 300.000 868.710

Μεταβολές κατά την 
διάρκεια της χρήσης 158.226 215.896 - - 374.122

Υπόλοιπο στις 31 
∆εκεµβρίου 2004 337.626 580.719 24.487 300.000 1.242.832

Μεταβολές κατά την 
διάρκεια της χρήσης 151.685 94.256 - - 245.940

Υπόλοιπο στις 31 
∆εκεµβρίου 2005 489.311 674.974 24.487 300.000 1.488.772

 

 

(30) από (39) 



 

 

15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

                    
Προεξοφλητικό επιτόκιο: 4,5%                   

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών: 4,0%                   

                     
                     
Μεταβολή της υποχρέωσης στον Ισολογισµό        

             
 2005 2004        

Yπόλοιπο έναρξης: 56.451  41.256        
Μεταβολή χρήσης: 12.403  15.196        
Υπόλοιπο τέλους: 68.854  56.452        

        

  

16. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

 

  31/12/2005  31/12/2004 
        

Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 1.578.041   1.694.162

Υποχρεώσεις από Φόρους  (889.268)   (549.419)

Σύνολο 688.772  1.144.743

 

17. Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

  31/12/2005   31/12/2004

∆εδουλευµένα έξοδα 650.671    51.093 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί  88.306    60.461 

Υποχρεώσεις από αµοιβές διαµεσολάβησης 25.523.127    18.011.504 

Υποχρεώσεις από αµοιβές διαχείρησης 503.235   18.898 

Λοιπές υποχρεώσεις 103.030    92.374 

Σύνολο 26.868.369    18.234.330 

(31) από (39) 



 

        

        

Αµοιβές διαµεσολάβησης Tράπεζα ΕFG Eurobank Ergasias A.E. 21.190.377  15.548.398 

Αµοιβές διαµεσολάβησης Interamerican Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής Α.Ε. 3.732.178  1.808.924 

Αµοιβές διαµεσολάβησης EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ZΩΗΣ A.E.A.Z. -  654.182 

Αµοιβές διαµεσολάβησης ΕFG  EUROLIFE A.E. 600.572  - 

 25.523.127  18.011.504 

    

Αµοιβές διαχείρισης ΕFG EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Π.Ε.Υ. 76.843  18.898 

Αµοιβές διαχείρισης DWS 426.392  - 

 503.235  18.898 

 

18. Προβλέψεις 

 

  
Λοιπές 

προβλέψεις  Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2004 28.062 28.062 
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 26.753 26.753 
31 ∆εκεµβρίου 2004 54.815 54.815 
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 36.436 36.436 

31 ∆εκεµβρίου 2005 91.252 91.252 

19.Έξοδα ανά κατηγορία 

 

Κόστος πωλήσεων για τις χρήσεις που έληξαν : 
  1/1-31/12/2005  1/1-31/12/2004
Αµοιβές προσωπικού 1.515.262  1.061.135
Αµοιβές διαµεσολάβησης 99.134.901  68.247.749
Αµοιβές διαχείρισης 1.207.775  -
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 256.410  41.474
Παροχές τρίτων 23.208  4.440
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων 94.254  65.965
Ενοίκια 194.578  163.385
Φόροι και τέλη 125  98
Λοιπά διάφορα έξοδα 54.421  34.505
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 89.468  53.906
Προβλέψεις 7.442  9.117

Σύνολο 102.577.844  69.681.774

(32) από (39) 



 

 

 

 

Έξοδα διάθεσης  για τις χρήσεις που έληξαν : 
  31/12/2005  31/12/2004 
      
Αµοιβές προσωπικού 505.087  353.712 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 8.315  - 
Παροχές τρίτων 7.736  1.480 
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων 31.418  21.988 
Ενοίκια 64.859  54.462 
∆ιαφήµιση 47.588  16.112 
Λοιπά διάφορα έξοδα 84.953  41.972 
Προβλέψεις 2.481  3.039 

Σύνολο 752.438  492.765 

 

 

Έξοδα διοίκησης για τις χρήσεις που έληξαν : 
  31/12/2005  31/12/2004 
      
Αµοιβές προσωπικού 505.087  353.712 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 89.567  65.862 
Παροχές τρίτων 7.736  1.480 
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων 31.418  21.988 
Ενοίκια 64.859  54.462 
Φόροι και τέλη 125  98 
Λοιπά διάφορα έξοδα 362.748  55.015 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 89.468  53.906 
Προβλέψεις 2.481  3.039 

Σύνολο 1.153.488  609.561 

 

 

 

 

 

(33) από (39) 



 

20.Χρηµατοοικονοµικό κόστος – έσοδα για τις χρήσεις που έληξαν : 

 

    31/12/2005   31/12/2004

        

  Έσοδα τόκων από:     

  -Τραπεζών 285.387   141.897
  -Λοιπά 30.104   35.018
  -∆ιαθεσίµων προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 622.028   180.879

    937.519   357.794

        

  Έξοδα τόκων από:     

   - Ζηµιές από εξαγορές µεριδίων Α/Κ 522.413   -

  - Ζηµιές από αποτίµηση µεριδίων Α/Κ 588   -

  - Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 284   74

    523.285   74

 

21. Φόρος εισοδήµατος για τις χρήσεις που έληξαν : 

 

    31/12/2005 31/12/2004

        

Φόρος χρήσης   (1.578.041) (1.694.162) 

Αναβαλλόµενος φόρος    23.745 7.345 

Σύνολο   (1.554.296) (1.686.817)

        

Κέρδη προ φόρων  4.461.312 4.737.537 

Συντελεστής Φόρου  32% 35% 

Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου   1.427.620 1.658.138 

Προσαρµογές για εισοδήµατα που δεν υπόκεινται σε φορολογία       

 - Αφορολόγητα Εισοδήµατα   (30.516) (77.605) 

-  Προσαρµογές για έξοδα που δεν εκπίπτουν  για φορολογικούς σκοπούς  71.151 40.527 

- Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου   36.436 26.753 

 - Μη εκπιπτώµενες δαπάνες   49.605 39.005 

        

Πραγµατική ∆απάνη Φόρου   1.554.296 1.686.817

(34) από (39) 



 

22. Άλλα λειτουργικά έσοδα - έξοδα (καθαρά) για τις χρήσεις που έληξαν : 

 

  31/12/2005  31/12/2004 
      
Άλλα λειτουργικά έσοδα     
Κέρδη συναλλαγµατικών διαφορών 420  91.722 
Λοιπά 42.768  26.558 
Κέρδη από πώληση παγίων 3.536  - 
Σύνολο 46.725  118.281 
      
Άλλα λειτουργικά έξοδα      
Ζηµιές συναλλαγµατικών διαφορών 986  19.652 
Λοιπά 25.638  5.373 
Φόροι ακίνητης περιουσίας και λοιποί φόροι 1.696  120 
Σύνολο 28.320  25.144 
       

Γενικό σύνολο 18.405  93.136 

 

 

23. ∆εσµεύσεις 

 

Λειτουργικές Μισθώσεις         
          
   31/12/2005  31/12/2004 
          

   

Γήπεδα 
και κτίρια

Έπιπλα, 
εξοπλισµός, 

οχήµατα

Γήπεδα 
και κτίρια 

 Έπιπλα, 
εξοπλισµός, 

οχήµατα

       
 Λήξη:      
 - εντός ενός έτους  282.188 62.882  282.964  41.667
 - µεταξύ ενός και πέντε ετών  1.633.249 125.012  1.596.640  107.891
 - άνω των πέντε ετών  693.207 -  1.136.744  -

   2.608.644 187.894 3.016.348  149.558

   
   

 

(35) από (39) 



 

24. Ενδεχόµενα 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002. Για τη χρήση 2003 διενεργείται τακτικός 
φορολογικός έλεγχος. 

 

25. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 

Η Εταιρεία ελέγχεται από τη µητρική Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. (εγκατεστηµένη στην Ελλάδα), η 
οποία κατέχει το 100% των µετοχών .  

 H τελική  µητρική Εταιρεία είναι  η EFG BANΚ ΕUROPIAN FINANCIAL GROUP πιστωτικό ίδρυµα µε 
έδρα την Ελβετία. 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  31.12.05  

ΠΕΡΙΓ.ΛΟΓ/ΜΟΥ/ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

ΕFG 
EUROBANK 
ERGASIAS 

SA 

EFG 
BUSINESS 
SERVICES 

SA 

EFG 
INSURANCE 
SERVICES 

SA 

EFG LIFE 
INSURANCE 

SA 

EFG 
PROPERTY 

AND 
CASUALTY 

INSURANCE 
SA 

EFG  
BUSINESS 

EXCHANGES 
SA 

EFG  
EUROBANK 

ASSET 
MANAGEMENT 

A.E 

ΙΝΤΕRTRUST  
ΑΕ∆ΑΚ 

ΣΥΝΟΛΑ 

                   

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1.856.881               1.856.881 

                   

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 21.190.377 389 2 600.572 - 402 76.843                     - 21.868.585 

                   

ΣΥΝΟΛΑ 23.047.258 389 2 600.572 - 402 76.843 - 23.725.465 

                  

                  

                  

 ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α   ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ  31.12.05   

ΠΕΡΙΓ.ΛΟΓ/ΜΟΥ/ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

ΕFG 
EUROBANK 
ERGASIAS 

SA 

EFG 
BUSINESS 
SERVICES 

SA 

EFG 
INSURANCE 
SERVICES 

SA 

EFG LIFE 
INSURANCE 

SA 

EFG 
PROPERTY 

AND 
CASUALTY 

INSURANCE 
SA 

EFG  
BUSINESS 

EXCHANGES 
SA 

EFG  
EUROBANK 

ASSET 
MANAGEMENT 

A.E 

ΙΝΤΕRTRUST  
ΑΕ∆ΑΚ 

ΣΥΝΟΛΑ 

                   

ΤΟΚΟΙ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 284.660               284.660 

                   

ΜΑΝΑGEMENT FEE -
AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ 82.428.032     2.340.724     223.434   84.992.191 

                   

ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ/ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 34.939             -20.000 14.939 

(36) από (39) 



 

                   

AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ         1.913       1.913 

                   

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
/ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   2.145       2.262     4.407 

                   

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 10 255.577               255.577 

                   

ΣΥΝΟΛΑ 83.003.209 2.145 - 2.340.724 1.913 2.262 223.434 -20.000 85.553.686 

 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  31.12.04  

ΠΕΡΙΓ.ΛΟΓ/ΜΟΥ/ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

ΕFG 
EUROBANK 
ERGASIAS 

SA 

EFG 
BUSINESS 
SERVICES 

SA 

EFG 
INSURANCE 
SERVICES 

SA 

EFG LIFE 
INSURANCE 

SA 

EFG 
PROPERTY 

AND 
CASUALTY 

INSURANCE 
SA 

EFG  
BUSINESS 

EXCHANGES 
SA 

EFG  
EUROBANK 

ASSET 
MANAGEMENT 

A.E 

ΙΝΤΕRTRUST  
ΑΕ∆ΑΚ 

ΣΥΝΟΛΑ 

                   

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 8.546.251               8.546.251 

                             

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 15.586.692 211 899 654.182 - 131 18.897   16.261.014 

                   

ΣΥΝΟΛΑ 24.132.943 211 899 654.182 - 131 18.897 - 24.807.264 

                  

                  

 

 
 
                 

                  

 ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ  31.12.04   

ΠΕΡΙΓ.ΛΟΓ/ΜΟΥ/ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

ΕFG 
EUROBANK 
ERGASIAS 

SA 

EFG 
BUSINESS 
SERVICES 

SA 

EFG 
INSURANCE 
SERVICES 

SA 

EFG LIFE 
INSURANCE 

SA 

EFG 
PROPERTY 

AND 
CASUALTY 

INSURANCE 
SA 

EFG  
BUSINESS 

EXCHANGES 
SA 

EFG  
EUROBANK 

ASSET 
MANAGEMENT 

A.E 

ΙΝΤΕRTRUST  
ΑΕ∆ΑΚ 

ΣΥΝΟΛΑ 

                   

ΤΟΚΟΙ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 141.014               141.014 

                   

ΜΑΝΑGEMENT FEE -
AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ 62.801.610     3.642.047         66.443.656 

                   

ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ/ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                   

                   

AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ         1.169       1.169 

(37) από (39) 



 

                   

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ           590     590 

                   

ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   1.571       581     2.152 

                   

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 10 230.459               230.459 

                   

ΣΥΝΟΛΑ 63.173.083 1.571 - 3.642.047 1.169 1.171 - - 66.819.040 

 

 

Παροχές προς τη ∆ιοίκηση για τις χρήσεις που έληξαν   :  31/12/2005                      31/12/2004                

- Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές € 170.817                     € 155.963                

- Λοιπές παροχές      €  31.660         €  26.110 

 

26. Μερίσµατα ανά µετοχή - διανεµόµενα κέρδη στο προσωπικό 

Από τα κέρδη της χρήσεως 2005 προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση της 23/06/2006 συνολικό πρώτο και 
πρόσθετο µέρισµα ποσού σε € 1.080.000. Καθώς και προτεινόµενα διανεµόµενα κέρδη προηγούµενων 
χρήσεων στο προσωπικό ποσού σε  €  324.100 .  

Τα ανωτέρω ποσά που προτείνονται ως πρώτο και πρόσθετο µερίσµατα καθώς και διανεµόµενα κέρδη στο 
προσωπικό δεν εµφανίζονται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

27. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 ∆εν υπάρχουν γεγονότα. 

 

 

  

 

 

 

(38) από (39) 



 

(39) από (39) 

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της εταιρίας  

“EFG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” 

Ελέγξαµε τον συνηµµένο Ισολογισµό της εταιρίας EFG ΑΕ∆ΑΚ («Εταιρεία»), και τις σχετικές 
καταστάσεις αποτελεσµάτων, ταµειακών ροών και µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, της εταιρικής 
χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005.  Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας.  Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη 
διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων  που παρατίθενται στις σελίδες 6  έως 38 µε 
βάση το διενεργηθέντα έλεγχο. 

Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα 
µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του 
ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει την 
εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις 
πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.   Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει 
την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της 
Εταιρείας και γενικότερα της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και 
τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε τις οικονοµικές 
καταστάσεις.  Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση 
της γνώµης µας. 

Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη πλευρά την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα 
αποτελέσµατα των εργασιών της καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές 
ροές της Εταιρείας της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες 
οικονοµικές καταστάσεις. 

                           Αθήνα,  5  Μαΐου  2006 
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