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Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να στηρίξουν την ελεγκτική µας γνώµη.

Γνώµη

Έκθεση επί Λοιπών Νοµικών και Κανονιστικών Ρυθµίσεων

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, [όπως παρατίθεται στη σελίδα 22,]  είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις.

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία
Λ. Κηφισίας 268
15232  Χαλάνδρι             Κυριάκος Ριρής
ΑΜ ΣΟΕΛ  113             ΑΜ ΣΟΕΛ 12111

Αθήνα,  20 Φεβρουαρίου 2007

Η δική µας ευθύνη συνίσταται στο να εκφέρουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση το διενεργηθέντα έλεγχο.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 
που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και τη διενέργεια του ελεγκτικού έργου, µε 
σκοπό την αποκόµιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε  τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες 

επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή, και περιλαµβάνουν  την εκτίµηση των κινδύνων  ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Για την εκτίµηση 

αυτών των κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που αφορά στη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, έτσι ώστε να σχεδιάσει  

κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες για τις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά όχι µε σκοπό να εκφέρει γνώµη για την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση,  καθώς επίσης και την αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31∆εκεµβρίου 2006, καθώς και τη 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν απ

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στην γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 26 που παρατίθεται στις Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο 

γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από την ίδρυσή της έως και την ηµεροµηνία της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις αυτές δεν 

έχουν καταστεί οριστικές.
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων

Ευθύνη Ελεγκτή

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. («Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2006 και τις καταστάσεις 

αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών για τη χρήση που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στη σύνταξη και την εύλογη 

παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, οι οποίες οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή 

κατάλληλων  λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων, οι οποίες είναι λογικές σε σχέση µε τις υπάρχουσες συνθήκες.



2006 2005
Σηµείωση € €

Καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 6 2,743,525.48                    5,485,920.69                     
Καθαρά έσοδα από τόκους 7 32,886.09                         38,366.63                          
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 8 -                                    1,856.75                            
Έσοδα απο λειτουργικές δραστηριότητες 2,776,411.57                    5,526,144.07                     

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 9
(728,301.31)                      (1,218,493.33)                    

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 10 (610,212.11)                      (554,902.26)                       

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου (4,543.92)                          (6,614.00)                           

Αποσβέσεις 11
(40,036.81)                        (26,852.78)                         

Κέρδη προ φόρων 1,393,317.42                                          3,719,281.70 
Φόρος εισοδήµατος 22 (442,534.50)                      (1,419,085.77)                    
Καθαρά κέρδη χρήσης 950,782.92                                             2,300,195.93 
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Χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου

GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Κατάσταση Αποτελεσµάτων για
τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.



2006 2005
Σηµείωση € €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 11.1 25,173.15                         23,100.18                          
Άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 11.2 55,636.90                         32,407.49                          
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 12 26,404.03                         10,555.37                          
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 13 772,209.57                       -                                     
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14 477,397.86                       476,654.86                        

1,356,821.51                    542,717.90                        
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από πελάτες 15 489,805.85                       382,662.91                        
Λοιπές απαιτήσεις 16 457,076.67                       953,730.43                        
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Εταιρείας) 17 621,531.56                       1,662,775.81                     
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 18 1,192,130.36                    4,360,012.70                     

# 2,760,544.44                    7,359,181.85                     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4,117,365.95                    7,901,899.75                     

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 21 35,443.33                         30,899.41                          

35,443.33                         30,899.41                          
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 33,091.63                         41,787.02                          
Φόρος εισοδήµατος -                                    1,429,134.88                     
Λοιποί φόροι 93,097.39                         696,108.20                        
Λοιπές υποχρεώσεις 23 238,209.86                       761,997.92                        
∆εδουλευµένα έξοδα 24 4,800.00                           5,551.95                            

369,198.88                       2,934,579.97                     
Σύνολο υποχρεώσεων 404,642.21                       2,965,479.38                     

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Μετοχικό Κεφάλαιο # 19 1,500,000.00                    1,500,000.00                     
Αποθεµατικά 20 300,353.05                       292,293.45                        
Κέρδη εις νέο 1,912,370.69                    3,144,126.92                     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                      3,712,723.74                       4,936,420.37 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                      4,117,365.95                       7,901,899.75 

GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ισολογισµός της 31 ∆εκεµβρίου 2006
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Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

31 ∆εκεµβρίου



 Μετοχικό 
κεφάλαιο   Αποθεµατικά  

 Αποτελέσµατα 
εις νέο  Σύνολο 

 €  €  €  € 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2005 1,500,000.00       126,315.88           1,009,908.56                    2,636,224.44                     
-                       -                       -                                     

Τακτικό αποθεµατικό -                       151,836.88           (151,836.88)                      -                                     
Λοιπά αποθεµατικά 14,140.69             (14,140.69)                        -                                     
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -                       -                       2,300,195.93                    2,300,195.93                     
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2005 1,500,000.00       292,293.45           3,144,126.92                    4,936,420.37                     

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2006 1,500,000.00       292,293.45           3,144,126.92                    4,936,420.37                     
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -                       -                       (2,135,000.00)                   (2,135,000.00)                    
 Αναγνώριση αποτίµησης -                       -                       -                                     
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων -                       (39,479.55)           -                                    (39,479.55)                         

Τακτικό αποθεµατικό -                       47,539.15             (47,539.15)                        -                                     
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως -                       -                       950,782.92                       950,782.92                        
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2006 1,500,000.00       300,353.05           1,912,370.69                    3,712,723.74                     

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
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GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006



2006 2005
€ €

Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 1,393,317.42                    3,719,281.70                     
     Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές :
Αποσβέσεις 40,036.81                         26,852.78                          
Προβλέψεις 211,167.92                       742,054.86                        
Έσοδα από τόκους (32,886.09)                        (38,366.63)                         
      Κέρδος εκµεταλλεύσεως πριν από τις µεταβολές του κεφαλαίου κίνησης 1,611,636.06                    4,449,822.71                     
Μείωση/αύξηση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λ/σµούς 3,083,771.47                    (3,009,536.72)                    
Μείωση/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (739,582.59)                      (247,190.10)                       
      Εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση 3,955,824.94                    1,193,095.89                     
Έσοδα από τόκους 32,886.09                         38,366.63                          
Πληρωµές φόρων (2,001,801.50)                   (582,372.69)                       
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1,986,909.53                    649,089.83                        

Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (65,339.21)                        (46,182.53)                         
Πληρωµές για απόκτηση επενδυτικών τίτλων (827,814.57)                      -                                     
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (893,153.78)                      (46,182.53)                         

Ταµειακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -                                    -                                     
Πληρωµές µερισµάτων (2,135,000.00)                   -                                     
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (2,135,000.00)                   -                                     
Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (1,041,244.25)                   602,907.30                        
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1,662,775.81                    1,059,868.51                     
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 621,531.56                       1,662,775.81                     

Κατάσταση Ταµειακών Ροών
για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου
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Η Εταιρία έχει επίσης συνάψει την από 13.03.2002 «Συµπληρωµατική σύµβαση υποστήριξης και παροχής λοιπών υπηρεσιών» µε τη «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ». Με
την πιο πάνω σύµβαση προβλέπεται, στα πλαίσια της υπάρχουσας «Σύµβασης ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου», η παροχή από την Εταιρεία υπηρεσιών πλήρους γραµµατειακής υποστήριξης και άλλης
υποστήριξης καλύπτοντας το µεγαλύτερο µέρος των αναγκών της «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ» σε ανθρώπινο δυναµικό και µηχανογραφικό και λοιπό υλικό.

Η Εταιρεία, σύµφωνα µε την ανωτέρω σύµβαση, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την καταβολή του συνόλου των αµοιβών, φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, αποζηµιώσεων και κάθε άλλου είδους
δαπανών του προσωπικού που θα απασχολείται. Η «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ» συµφωνήθηκε ότι δεν οφείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού σχετικά µε την
Σύµβαση Υποστήριξης και Παροχής Λοιπών Υπηρεσιών. Η συµπληρωµατική σύµβαση λύνεται αυτοδικαίως µε την λύση, για οποιοδήποτε λόγο, της «Σύµβασης ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου».

Σύµβαση ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου  GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ

Επίσης η «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ» θα καταβάλλει εφ’ άπαξ στην Εταιρεία προµήθεια που θα ισούται µε το 20% επί της απόδοσης του Χαρτοφυλακίου που υπερβαίνει
την απόδοση του έντοκου γραµµατίου του Ελληνικού ∆ηµοσίου ετήσιας διάρκειας στην αρχή εκάστου έτους. Η απόδοση του Χαρτοφυλακίου ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της καθαρής αξίας των στοιχείων
του ενεργητικού της «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ» (net asset value) κατά την πρώτη και τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε λογιστικού έτους. Εφ’ όσον η διαφορά αυτή
προσδιοριζόµενη ως ποσοστό επί της καθαρής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ» την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του έτους είναι
µεγαλύτερη από την απόδοση των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε δραχµές/Ευρώ κατά την ίδια ηµέρα, τότε η Εταιρεία θα λαµβάνει ως έκτακτη αµοιβή το είκοσι επί τοις εκατό (20%) του
ποσού κατά το οποίο η ως άνω διαφορά υπερβαίνει την αύξηση του Χαρτοφυλακίου εάν αυτή υπολογιζόταν µε την απόδοση των ΕΓΕ∆ ετήσιας διάρκειας κατά τα ανωτέρω. Το ποσό της αµοιβής αυτής θα
εισπράττεται αµέσως µετά την έκδοση των ελεγµένων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ» από τους Ελεγκτές της χωρίς καµία απολύτως

Ρητά δηλούται ότι, πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία δεν δικαιούται οιασδήποτε άλλης αµοιβής σε σχέση µε την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα σύµβαση, ούτε αποζηµίωσης για
τις αµοιβές και λοιπά κόστη που θα καταβάλει στους εργαζοµένους της (µε σχέση εξαρτηµένων ή ανεξάρτητων υπηρεσιών), τους οποίους παραχωρεί λόγω δανεισµού στην «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ».

Συµπληρωµατική σύµβαση υποστήριξης και παροχής λοιπών υπηρεσιών

Η σύµβαση αυτή µπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε από την «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ», µετά από έγγραφη καταγγελία. Η καταγγελία επιφέρει τα αποτελέσµατά της
εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη λήψη της από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Η «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ» υποχρεούται να καταβάλλει στην Εταιρεία
οποιαδήποτε τυχόν οφειλόµενη αµοιβή, έξοδα ή δαπάνες εντός τριών ηµερών από την ηµεροµηνία καταγγελίας.

Ως προς την αµοιβή της Εταιρείας, ο όρος 11 της πιο πάνω σύµβασης µαζί µε την από 23.12.2002 ∆ιευκρινιστική Πράξη αυτής, αναφέρει τα εξής:

Η «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ» θα καταβάλει στη Εταιρεία, µικτή προµήθεια που θα ισούται, για µεν τα πρώτα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ µε το 2% ετησίως
επί της καθαρής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ» (net asset value) στο τέλος κάθε τριµήνου, για δε τα λοιπά µε το 1,5% επί της
καθαρής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ» (net asset value) καταβαλλόµενα ανά τρίµηνο, στην αρχή του εποµένου τριµήνου από
αυτό επί του οποίου υπολογίσθηκε η καθαρή αξία των στοιχείων του ενεργητικού της «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ» κατά τα ανωτέρω.
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Η Εταιρία έχει υπογράψει την από 13.03.2002 «Σύµβαση ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου» µε την εταιρία «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ». Με την πιο πάνω σύµβαση
προβλέπεται η παροχή από την Εταιρεία υπηρεσιών στην «GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ» σχετικά µε το σύνολο του χαρτοφυλακίου της. 

(α) Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων είναι οι εξής:

GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων σε δεδουλευµένη βάση για όλα τα τοκοφόρα µέσα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.

Οι οικονοµικές πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτή την Έκθεση έχουν προετοιµασθεί βάσει των προτύπων που ισχύουν την 31 ∆εκεµβρίου 2006.

Οι οικονοµικές καταστάσεις υπόκεινται στις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1 “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” γιατί αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ
αφού έως την 31 ∆εκεµβρίου 2005 συντάσσονταν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). τα ΕΛΠ διαφέρουν σε κάποια σηµεία από τα ∆ΠΧΠ. Κατά την σύνταξη
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, η ∆ιοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους λογιστικής και αποτίµησης που χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ώστε να
συνάδουν µε τα ∆ΠΧΠ. Τα στοιχεία του 2005 παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών

α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης

(γ) Αναγνώριση εσόδων

β) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, και οι συναλλαγµατικές διαφορές
καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Όλες οι
συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.

1. Γενικές πληροφορίες

2. Βασικές Λογιστικές Αρχές 

Η Εταιρεία υιοθετεί για πρώτη φορά τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (µαζί τα “∆ΠΧΠ”) για σκοπούς σύνταξης οικονοµικών
καταστάσεων για τη χρήση που λήγει 31 ∆εκεµβρίου 2006. Τα πρότυπα και οι διερµηνείες που εφαρµόσθηκαν είναι εκείνα που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και
επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως 31 ∆εκεµβρίου 2006. 

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα (Νοµό Αττικής, ∆ήµο Αθηναίων, Πλατεία Φιλικής Εταιρίας 14, 10673 Αθήνα)
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και  είναι θυγατρική της EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.  Η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. συµµετέχει άµεσα και έµµεσα στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 72%.

Οι Οικονοµικές αυτές πληροφορίες έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 20η Φεβρουαρίου 2007.

Συµφωνίες και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης από τα ΕΛΠ σε ∆ΠΧΠ στα ίδια κεφάλαια και αποτελέσµατα της Εταιρείας παρατίθενται στη σηµείωση 4.

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, η οποία έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει την αποτίµηση σε εύλογη αξία, των διαθέσιµων προς πώληση
επενδύσεων.

(β) Ξένο νόµισµα

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε ∆ΠΧΠ απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων και παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, την
αναγνώριση ενδεχόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και την καταχώρηση εσόδων και εξόδων της υπό εξέταση περιόδου. Κατά συνέπεια, τα
πραγµατικά αποτελέσµατα πιθανόν να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές, παρά το γεγονός ότι αυτές βασίζονται στην βέλτιστη γνώση της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. Οι
περιοχές που εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη σηµείωση 3.

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(i) Αµοιβές και προµήθειες 

(ii) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας (δουλευµένη βάση), καθαρά από ΦΠΑ.

Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1 “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” και άλλων προτύπων, η Εταιρεία εφάρµοσε τα ∆ΠΧΠ που ισχύουν την 31 ∆εκεµβρίου 2006 στα οικονοµικά στοιχεία από 1
Ιανουαρίου 2005, συµπεριλαµβανοµένου και του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ32 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση”, καθώς και του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Αναγνώριση και Αποτίµηση”. Οι αρχές που εφαρµόστηκαν σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα για το 2005 και 2006, παρουσιάζονται ξεχωριστά πιο κάτω.

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας επιµετρώνται βάση του νοµίσµατος του πρωτεύοντος 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.



Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους ως ακολούθως:

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 έχει
εκτιµηθεί σε 5 έτη.

Η Εταιρία έχει υπογράψει την από 16.01.2006 «Σύµβαση ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου» µε την εταιρία «GFM LEVANT CAPITAL (CAYMAN) LIMITED». Με την πιο πάνω σύµβαση προβλέπεται η παροχή
από την Εταιρεία υπηρεσιών στην «GFM LEVANT CAPITAL (CAYMAN) LIMITED» σχετικά µε το χαρτοφυλάκιο GFM Levant Master Fund. Για τις υπηρεσίες αυτές η αµοιβή της Εταιρείας ανέρχεται σε
150.000 ∆ολλάρια ΗΠΑ ανά τρίµηνο.

Σύµβαση ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου GFM Levant Fund

(γ) Αναγνώριση εσόδων (συνέχεια)

GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

(στ) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, καταχωρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες και η καταχώρηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε τα στοιχείο. Η απόφαση για την
κατηγοριοποίηση λαµβάνεται από τη ∆ιοίκηση κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου ενεργητικού και η ταξινόµηση επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.

Ανάλογα µε τον χρόνο µίσθωσης του ακινήτου.
3 έτη
5 έτη

 Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
 Επιπλα και εξοπλισµός

(ε) Άυλα πάγια στοιχεία
Λογισµικό

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στην ονοµαστική αξία µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχει αντικειµενική
απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της αξίας
των προσδοκώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης.

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των σωρευµένων αποσβέσεων και της αποµείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε
την απόκτηση των στοιχείων. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσης που πραγµατοποιείται. Τα ενσώµατα πάγια αξιολογούνται περιοδικά σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού για αποµείωση, και οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Η ωφέλιµη ζωή των παγίων αξιολογείται περιοδικά σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού και γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

2. Βασικές Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)
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(δ) Ενσώµατα πάγια στοιχεία

(i) Απαιτήσεις από πελάτες

Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων, αποτιµώνται και παρουσιάζονται στην εύλογη αξία και στις
µεταγενέστερες περιόδους. Κέρδη και ζηµίες από µεταβολές στην εύλογη αξία της κατηγορίας “χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω λογαριασµού αποτελεσµάτων”,
περιλαµβάνονται κατά την περίοδο που προκύπτουν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Κέρδη και ζηµίες από µεταβολές στην εύλογη αξία διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων καταχωρούνται απευθείας
στα ίδια κεφάλαια, µέχρι το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού να αποαναγνωριστεί ή να υποστεί αποµείωση, οπότε, το σωρευµένο κέρδος ή η ζηµία που αναγνωρίστηκαν προηγουµένως στα ίδια
κεφάλαια, µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 η Εταιρεία κατείχε µόνον  διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις.

Η εύλογη αξία των µη εισηγµένων τίτλων, και άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού στις περιπτώσεις όπου η αγορά δεν είναι ενεργή, είναι ίδια µε την αξία κτήσης αυτών των τίτλων.

(iii) Λογιστικός χειρισµός και υπολογισµός

Οι αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού στην εύλογη αξία και διαθέσιµων προς πώληση, καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, δηλαδή την ηµεροµηνία κατά την
οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο ενεργητικού. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον των εξόδων συναλλαγής. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης των
ταµειακών ροών τους λήγουν ή όταν η Εταιρεία έχει ουσιαστικά µεταβιβάσει τους κινδύνους και τις αµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις, είναι οι επενδύσεις που αποκτούνται για ακαθόριστο χρονικό διάστηµα, οι οποίες µπορεί να πωληθούν, λόγω ανάγκης ρευστότητας, ή αλλαγών στα επιτόκια, στις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ή στις τιµές των µετοχών.

(ii) Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

(ζ) Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού

Η Εταιρεία, σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού έχει υποστεί αποµείωση. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού υπόκειται σε αποµείωση όταν, και µόνο όταν, υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, ως αποτέλεσµα ενός η περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν µετά την αρχική αναγνώριση του
περιουσιακού στοιχείου (“ζηµιογόνο γεγονός”), και το ζηµιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει επίδραση στις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού και
µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Η αντικειµενική ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού έχει υποστεί αποµείωση περιλαµβάνει δεδοµένα που περιέρχονται στην προσοχή της Εταιρείας.

(η) Μισθωµένα Πάγια  

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και οι αµοιβές των ιδιοκτητών παραµένουν στον εκµισθωτή καταχωρούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που αφορούν λειτουργικές µισθώσεις ,
αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
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Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο της πλήρους υποχρέωσης (liability method) για όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού, και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών τους, όπως εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού.

2. Βασικές Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι θα υπάρχουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές µπορούν να
χρησιµοποιηθούν.

GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006

(θ) Αναβαλλόµενη φορολογία

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί στη χώρα όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο
κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. 

(ι) Παροχές στο προσωπικό

(ν) ∆ιανοµή µερισµάτων

(i) Αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού

Σύµφωνα µε το Ελληνικό Εργατικό ∆ίκαιο, όταν οι υπάλληλοι παραµένουν στην υπηρεσία µέχρι τη συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης, δικαιούνται εφάπαξ αποζηµίωσης η οποία υπολογίζεται µε βάση τα
χρόνια υπηρεσίας τους και τις απολαβές τους κατά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα.

(ii) Πρόγραµµα για συµµετοχή στα κέρδη 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως σε τράπεζες, άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού κινδύνου, µε αρχικές
ηµεροµηνίες λήξης τριών ή λιγότερων µηνών.

Συγκεκριµένο ποσοστό των κερδών διανέµεται ως πρόσθετη παροχή στο προσωπικό της εταιρίας, το δε κόστος αυτής της διανοµής κερδών αναγνωρίζεται ως έξοδο και υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία
του Ισολογισµού.

(κ) Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

Τα συνδεόµενα µέρη περιλαµβάνουν τη µητρική εταιρεία EFG Eurobank Ergasias, τις θυγατρικές της µητρικής εταιρείας, τις συνδεόµενες εταιρίες κατά ∆ΛΠ 24 και τα όργανα διοίκησης και διεύθυνσης της
εταιρίας.

(λ) Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια υπάρχουσα νοµική ή τεκµηριωµένη υποχρέωση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων για
διακανονισµό της υποχρέωσης το ποσό της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία.

(µ) Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια.

Η διανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
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(ξ) Ταµειακά διαθέσιµα και  ισοδύναµα



∆ΕΕΧΠ 7 - Εφαρµογή της µεθόδου επαναδιατύπωσης του  ∆ΛΠ 29
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2006 και παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ΛΠ 29 σε µια περίοδο παρουσίασης στην οποία µια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη
υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του λειτουργικού νοµίσµατός της, εφόσον η οικονοµία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. ∆εδοµένου ότι η Εταιρεία δεν λειτουργεί σε µια
υπερπληθωριστική οικονοµία, αυτή η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (Τροποποίηση) - Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006

2. Βασικές Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η
µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για το 2006

∆ΕΕΧΠ 5 - ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης
Η διερµηνεία διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισµό στην περιπτώσει που µια εταιρεία συµµετέχει σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.  Η διερµηνεία 
δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

∆ΕΕΧΠ 6 - Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριµένες αγορές, άχρηστες ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές 
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.

∆ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά από την 1η Ιανουαρίου 2007 

∆ΠΧΠ 7 - Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου.
Το πρότυπο και ή τροποποίηση έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά
εργαλεία. Η Εταιρεία εκτίµησε την επίδραση του ∆ΠΧΠ 7 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. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 από την 1 Ιανουαρίου 2007.

∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων (δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την ΕΕ)
Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. 
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και 
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την 1η Ιανουαρίου 2007 

∆ΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαΐου 2006 και εξετάζει συναλλαγές που περιλαµβάνουν την έκδοση συµµετοχικών τίτλων - όπου το αναγνωρίσιµο λαµβανόµενο τίµηµα είναι µικρότερο από την 
εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν – προκειµένου να καθοριστεί εάν εµπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 2. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας

∆ΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παράγωγων
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουνίου 2006 και απαιτεί µια οικονοµική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύµβαση µε την οποία 
αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως µεµονωµένο  παράγωγο όταν η οικονοµική οντότητα γίνεται αρχικά συµβαλλόµενο µέρος στη σύµβαση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία

∆ΕΕΧΠ 10 - Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και  Αποµείωση
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου 2006  και απαγορεύει τις ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίζονται σε µια ενδιάµεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε 
συµµετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισµούς µεταγενέστερων ηµεροµηνιών. Η διερµηνεία δεν 
θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας

∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου (δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την ΕΕ)
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν 
ορισµένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας.

Σελίδα 11

∆ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την ΕΕ)
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία
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∆ΛΠ 21 (Τροποποίηση) - Επένδυση σε Επιχείρηση του Εξωτερικού

(ο) Νέα ∆ΠΧΠ και διερµηνείες (Ε∆∆ΠΧΠ διερµηνείες)

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) - Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών για ενδοοµιλικές συναλλαγές

Η τροποποίηση επιτρέπει τον προσδιορισµό πολύ πιθανών προβλεπόµενων ενδοοµιλικών συναλλαγών ως στοιχείο προς αντιστάθµιση εφόσον οι συναλλαγές είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το
λειτουργικό νόµισµα της εταιρίας, η οποία συµµετέχει στη συναλλαγή και οι συναλλαγές αναµένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα. Αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική µε τις λειτουργίες της
Εταιρείας.

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα προσδιορισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε αυτή την
κατηγορία. Η Εταιρεία πιστεύει ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα πρέπει να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της εφόσον δεν διατηρεί χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί σε Εύλογη
Αξία µέσω αποτελεσµάτων. 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές, για τις οποίες ο Όµιλος έχει προηγουµένως δηλώσει ότι είναι ασφαλιστικά συµβόλαια, να αναγνωρισθούν
αρχικά στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα στη µεγαλύτερη από: (α) το αναπόσβεστο υπόλοιπο των σχετικών προµηθειών που έχουν εισπραχθεί και το έσοδο έχει αναβληθεί και (β) το έξοδο που
απαιτείται για την διευθέτηση της υποχρέωσης κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού.  Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) -  Επιλογή Εύλογης Αξίας

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) - Παροχές Προσωπικού

Η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή µίας εναλλακτικής µεθόδου αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Επιβάλλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης για περιπτώσεις όπου
υπάρχουν προγράµµατα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρµογή της λογιστικής καθορισµένων
παροχών. Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή επηρεάζει µόνο την έκταση των γνωστοποιήσεων στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2006

Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει την αναταξινόµηση στα ίδια κεφάλαια των συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν από νοµισµατικά στοιχεία ανεξαρτήτως από το εάν ή όχι το νοµισµατικό στοιχείο
παρουσιάζεται στο νόµισµα λειτουργίας είτε της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας είτε της επιχείρησης στο εξωτερικό. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία

∆ΠΧΠ 6 - Αναζήτηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων
Αυτό το πρότυπο παρέχει συγκεκριµένη λογιστική καθοδήγηση για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε δραστηριότητες εξόρυξης. Το πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

∆ΕΕΧΠ 4 - Προσδιορισµός εάν µια επιχειρηµατική συµφωνία περιλαµβάνει µίσθωση 
Η διερµηνεία διευκρινίζει κάτω από ποιες προϋποθέσεις µία συµφωνία είναι ή περιλαµβάνει µίσθωση και θα πρέπει ο λογιστικός χειρισµός της να είναι σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 17 – Μισθώσεις.  
Η ∆ΕΕΧΠ 4 δεν θα επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών συµφωνιών και δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.



1 Ιαν 2005 31 ∆εκ 2005
€ €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ΕΛΠ 2,661,285.26                    2,827,262.83                     

Ακυρωθείσες συσσωρευµένες αποσβέσεις εξόδων Α' εγκ/σης 16,555.64                         22,069.15                          

Απάλειψη εξόδων Α' εγκατάστασης (27,567.57)                        (27,567.57)                         
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού (24,285.00)                        (30,899.41)                         

Αναβαλλόµενη φορολογία 10,236.11                         10,555.37                          

Μη διανεµηθέν µέρισµα χρήσεως -                                    2,135,000.00                     

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 2,636,224.44                    4,936,420.37                     

(δ) Φόρος Εισοδήµατος

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το
τελικό αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της
περιόδου.
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4 Μετάβαση στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ)

4.1 Εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 1

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2006 είναι οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Οι οικονοµικές πληροφορίες για την
χρήση του 2005 που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση, έχουν καταρτισθεί όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2.1. Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 1 για την κατάρτιση των οικονοµικών
καταστάσεων.

Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους
παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που υπό τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.

Η Εταιρεία προσδιορίζει ότι το µετοχικό χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων έχει υποστεί αποµείωση όταν υπάρξει σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση στην εύλογη αξία των µετοχικών
επενδύσεων κάτω από το κόστος κτήσης τους. Στον προσδιορισµό του τι αποτελεί σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση, η διοίκηση της Εταιρείας χρησιµοποιεί την κρίση της. Η αποµείωση µπορεί να είναι
απαραίτητη όταν υπάρχει ένδειξη χειροτέρευσης της οικονοµικής κατάστασης του εκδότη, της επίδοσης του κλάδου και τοµέα εργασιών, των λειτουργικών και χρηµατοδοτικών ταµειακών ροών και αλλαγές
στην τεχνολογία.

3 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών

(β)  Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. 

(γ) Αποµείωση µετοχικού χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων

(α) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Η Εταιρεία εξετάζει διαρκώς τα υπόλοιπα των απαιτήσεων κατά πελατών των οποίων η είσπραξη κρίνεται επισφαλής (αµφίβολης ρευστοποιήσεως) και προβαίνει στο σχηµατισµό πρόβλεψης επισφάλειας
εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

- τον ισολογισµό της 1 Ιανουαρίου 2005 (σηµ. 4.2.2),

Η ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρείας σε ∆ΠΧΠ είναι η 1η Ιανουαρίου 2005. Η Εταιρεία κατήρτισε τον κατά ∆ΠΧΠ Ισολογισµό έναρξης, µε αυτήν την ηµεροµηνία. Η ηµεροµηνία αναφοράς αυτών των
οικονοµικών πληροφοριών είναι η 31 ∆εκεµβρίου 2006.  Η ηµεροµηνία υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ από την Εταιρεία είναι η 1 Ιανουαρίου 2006.

Για να καταρτισθούν αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1, η Εταιρεία έχει εφαρµόσει όλες τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις και καµία από τις προαιρετικές εξαιρέσεις από την πλήρη
αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ.

4.2 Συµφωνία µεταξύ ∆ΠΧΠ και ΕΛΠ

Οι ακόλουθες συµφωνίες παρέχουν λεπτοµέρειες της επίδρασης της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ σε σχέση µε:

- τα ίδια κεφάλαια, την 1 Ιανουαρίου 2005 και την 31 ∆εκεµβρίου 2005 (σηµ. 4.2.1),

- τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2005 (σηµ. 4.2.3),

-  τα καθαρά αποτελέσµατα για το έτος 2005 (σηµ. 4.2.4).

4.2.1 Πίνακας προσαρµογών ιδίων κεφαλαίων  µεταξύ ΕΛΠ και ∆ΠΧΠ

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006



ΕΛΠ
Αναπροσαρµογές

µετάβασης ∆ΠΧΠ
€ € €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 11,011.93 (11,011.93)                        0.00
Άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 4,802.64 -                                    4,802.64
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 31,375.28             -                                    31,375.28                          
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις -                       10,236.11                         10,236.11                          
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 484,456.46           -                                    484,456.46                        

531,646.31           (775.82)                             530,870.49                        
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Λοιπές απαιτήσεις 323,222.59           -                                    323,222.59                        
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Εταιρείας) 1,059,868.51        -                                    1,059,868.51                     
Προβλέψεις ενεργητικού 1,741,417.33        1,741,417.33                     

3,124,508.43        -                                    3,124,508.43                     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ         3,656,154.74                              (775.82)                       3,655,378.92 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

-                       24,285.00                         24,285.00                          

-                       24,285.00                         24,285.00                          
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 12,560.13             -                                    12,560.13                          
Φόρος εισοδήµατος 561,239.77           -                                    561,239.77                        
Λοιποί φόροι 112,862.72           -                                    112,862.72                        
Λοιπές υποχρεώσεις 306,208.98           -                                    306,208.98                        
Προβλέψεις παθητικού 1,997.88               -                                    1,997.88                            

994,869.48           -                                    994,869.48                        
Σύνολο υποχρεώσεων 994,869.48           24,285.00                         1,019,154.48                     

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο 1,500,000.00        -                                    1,500,000.00                     
Αποθεµατικά 126,315.88           -                                    126,315.88                        
Κέρδη εις νέο 1,034,969.38        (25,060.82)                        1,009,908.56                     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2,661,285.26        (25,060.82)                        2,636,224.44                     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ         3,656,154.74                              (775.82)                       3,655,378.92 

ΕΛΠ
Αναπροσαρµογές

µετάβασης ∆ΠΧΠ
€ € €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 5,498.42 (5,498.42)                          -                                     
Άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 32,407.49 -                                    32,407.49                          
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 23,100.18 -                                    23,100.18                          
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις -                       10,555.37                         10,555.37                          
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 476,654.86           -                                    476,654.86                        

537,660.95           5,056.95                           542,717.90                        
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από πελάτες 382,662.91           -                                    382,662.91                        
Λοιπές απαιτήσεις 953,730.43           -                                    953,730.43                        
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Εταιρείας) 1,662,775.81        -                                    1,662,775.81                     
Προβλέψεις ενεργητικού 4,360,012.70        -                                    4,360,012.70                     

7,359,181.85        -                                    7,359,181.85                     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

7,896,842.80        5,056.95                           7,901,899.75                     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

-                       30,899.41                         30,899.41                          

-                       30,899.41                         30,899.41                          
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 41,787.02             -                                    41,787.02                          
Φόρος εισοδήµατος 1,429,134.88        -                                    1,429,134.88                     
Λοιποί φόροι 696,108.20           -                                    696,108.20                        
Λοιπές υποχρεώσεις 761,997.92           -                                    761,997.92                        
Μερίσµατα πληρωτέα 2,135,000.00        (2,135,000.00)                   -                                     
Προβλέψεις παθητικού 5,551.95 -                                    5,551.95                            

5,069,579.97 (2,135,000.00)                   2,934,579.97                     
Σύνολο υποχρεώσεων 5,069,579.97 (2,104,100.59)                   2,965,479.38

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο 1,500,000.00 -                                    1,500,000.00
Αποθεµατικά 292,293.45 -                                    292,293.45
Κέρδη εις νέο 1,034,969.38 2,109,157.54                    3,144,126.92
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2,827,262.83 2,109,157.54                    4,936,420.37

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7,896,842.80 5,056.95 7,901,899.75

                         31 ∆εκεµβρίου 2006 Οικονοµικές Καταστάσεις
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4.2.3 Συµφωνία ισολογισµού την 31 ∆εκεµβρίου 2005

4.2.2 Συµφωνία ισολογισµού την 1 Ιανουαρίου 2005

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006

4 Μετάβαση στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) (συνέχεια)



ΕΛΠ
Αναπροσαρµογές

µετάβασης ∆ΠΧΠ
€ € €

Καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 5,485,920.69        -                                    5,485,920.69                     
Καθαρά έσοδα από τόκους 38,366.63             -                                    38,366.63                          
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 1,856.75               -                                    1,856.75                            
Έσοδα απο λειτουργικές δραστηριότητες 5,526,144.07        -                                    5,526,144.07                     
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (482,733.33)         (735,760.00)                      (1,218,493.33)                    
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (554,901.97)         (0.29)                                 (554,902.26)                       
Προβλέψεις -                       (6,614.00)                          (6,614.00)                           
Αποσβέσεις (32,366.29)           5,513.51                           (26,852.78)                         
Έκπτωση φόρου εισοδήµατος λόγω εφάπαξ εξόφλησης 9,729.97               (9,729.97)                          -                                     
Κέρδη προ φόρων 4,465,872.45        (746,590.75)                      3,719,281.70                     
Φόρος εισοδήµατος (1,429,134.88)      10,049.11                         (1,419,085.77)                    
Καθαρά κέρδη χρήσης 3,036,737.57        (736,541.64)                      2,300,195.93                     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

01 Ιαν.-31 ∆εκ.2005

Αποτελέσµατα όπως απεικονίζονται στα λογιστικά 
βιβλία (Ε.Λ.Π.)

4,465,872.45        

Προσαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Απάλειψη αποσβέσεων εξόδων Α'εγκατάστασης 5,513.51               
Στρογγυλοποιήσεις (0.29)                    
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού (6,614.00)           
Βonus προσωπικού χρήσης 2005 (735,760.00)         
Απάλειψη έκπτωσης φόρου εισοδήµατος (9,729.97)             

(746,590.75)         

Αποτελέσµατα κατά τα ∆.Π.Χ.Π.πριν από φόρους 3,719,281.70        

Φόρος εισοδήµατος (1,419,085.77)      

Αποτελέσµατα κατά τα ∆.Π.Χ.Π. µετά από φόρους 2,300,195.93        

GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.
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4.2.4 Συµφωνία κατάστασης αποτελεσµάτων για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005



2006 2005
€ €

Συµβάσεις υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου εταιριών επενδύσεων                      2,743,525.48 5,485,920.69                     
                    2,743,525.48                       5,485,920.69 

2006 2005
€ €

  Καταθέσεις όψεως τραπεζών                             9,780.50 1,724.73                            
  Καταθέσεις προθεσµίας τραπεζών                           23,105.59                            36,641.90 

                          32,886.09                            38,366.63 

2006 2005
€ €

Έσοδα από ενοίκια -                                                                 1,856.75 
 -                                                                 1,856.75 

Ο κίνδυνος επιτοκίου σε ταµειακές ροές, είναι ο κίνδυνος οι µελλοντικές ροές µετρητών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου να διακυµανθούν λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο κίνδυνος
επιτοκίου εύλογης αξίας είναι ο κίνδυνος η αξία του χρηµατοοικονοµικού µέσου να διακυµανθεί λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σηµαντικά στις διακυµάνσεις επιτοκίων
που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν την χρηµατοοικονοµική της θέση και τις ταµειακές ροές, διότι ο κίνδυνος είναι περιορισµένος στις καταθέσεις όψεως και στις επενδύσεις
προσυµφωνηµένης απόδοσης µέγιστης διάρκειας µέχρι ενός µηνός.

GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.
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(α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

7 Καθαρά έσοδα από τόκους

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα.

5 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου   

5.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς 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 ταµειακή ροή της Εταιρείας. 

5.2 Εύλογες αξίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

H εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να εξοφληθεί, µεταξύ ενηµερωµένων και πρόθυµων µερών σε µια συναλλαγή καθαρά
εµπορικής βάσης. Η τιµή αγοράς, όπου υπάρχει µια ενεργή αγορά (όπως ένα αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο), είναι η καλύτερη ένδειξη της εύλογης αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου.Συνεπώς, για
χρηµατοοικονοµικά µέσα για τα οποία δεν υπάρχει τιµή αγοράς, οι εύλογες αξίες της Εταιρείας, υπολογίζονται χρησιµοποιώντας την παρούσα αξία ή άλλες µεθόδους αποτίµησης αξιών βασιζόµενες στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. 

6 Καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς.

5.1.1 Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, διότι πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει µόνο από καταθέσεις διαθεσίµων στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, η οποία αποτελεί υψηλής
φερεγγυότητας πιστωτικό ίδρυµα.

5.1.2 Κίνδυνος αγοράς 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση αποτιµούνται σε εύλογη αξία. 

5.1.4 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κύριος όγκος συναλλαγών της Εταιρείας γίνεται σε Ευρώ και κατά συνέπεια δεν είναι σηµαντικά εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Πιθανή µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών δε θα
επηρεάσει σηµαντικά την χρηµατοοικονοµική της θέση και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας.
5.1.3 Κίνδυνος επιτοκίου

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006



2006 2005
€ €

Μισθοί, αποδοχές και πρόσθετες παροχές προσωπικού 623,885.81                       1,124,171.00                     

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 84,081.54                         76,173.62                          
Λοιπές δαπάνες προσωπικού 20,333.96                         18,148.71                          

728,301.31                       1,218,493.33                     

2006 2005
€ €

Αµοιβές τρίτων 170,482.31                       185,575.02                        
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 5,749.92                           5,606.76                            
Μισθώµατα και λοιπά λειτουργικά έξοδα κτιρίου 74,163.19                         94,314.14                          
Έξοδα τηλεπικοινωνιών και πληροφοριακών συστηµάτων 191,512.05                       93,857.94                          
Λοιπά λειτουργικά έξοδα  168,304.64                       175,548.40                        

610,212.11                       554,902.26                        

11.1 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Βελτιώσεις σε 
ακίνητα τριτων

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός
Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές Σύνολο

€ € €
Αξία κτήσεως:
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2005              75,685.78              42,216.60                           52,506.94                          170,409.32 
Αγορές                           -                  2,788.53                             6,451.00                              9,239.53 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2005              75,685.78              45,005.13                           58,957.94                          179,648.85 

Σωρευµένες αποσβέσεις :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2005              75,685.78              24,796.76                           38,551.50                          139,034.04 
Αποσβέσεις χρήσης                           -                  8,670.28                             8,844.35                            17,514.63 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2005              75,685.78              33,467.04                           47,395.85                          156,548.67 

Αξία κτήσεως:
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2006              75,685.78              45,005.13                           58,957.94                          179,648.85 
Αγορές                2,940.53                2,824.90                           12,460.38                            18,225.81 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2006              78,626.31              47,830.03                           71,418.32                          197,874.66 

Σωρευµένες αποσβέσεις :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2006              75,685.78              33,467.04                           47,395.85                          156,548.67 
Αποσβέσεις χρήσης                   219.78                8,371.86                             7,561.18                            16,152.82 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2006              75,905.56              41,838.92                           54,957.03                          172,701.49 

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2006                2,720.75                5,991.11                           16,461.29                            25,173.15 

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2005                           -                11,538.09                           11,562.09                            23,100.18 

11.2

Λογισµικά 
προγράµµατα

Αξία κτήσεως:
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2005              28,182.09 
Αγορές              36,943.00 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2005              65,125.09 

Σωρευµένες αποσβέσεις :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2005              23,379.45 
Αποσβέσεις χρήσης                9,338.15 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2005              32,717.60 

Αξία κτήσεως:
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2006              65,125.09 
Αγορές              47,113.40 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2006            112,238.49 

Σωρευµένες αποσβέσεις :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2006              32,717.60 
Αποσβέσεις χρήσης              23,883.99 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2006              56,601.59 

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2006              55,636.90 

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2005              32,407.49 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

10 Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31 ∆εκεµβρίου 2006 ανέρχεται σε 10 άτοµα (31 ∆εκεµβρίου 2005, 10 άτοµα).

GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

9 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

11  Πάγια περιουσιακά-Αποσβέσεις

∆εν υφίστανται αποµειώσεις στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του 2006.

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006
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2006 2005
€ €

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου                           10,555.25                            10,236.11 

Χρέωση - Πίστωση  στην κατάσταση αποτελεσµάτων                              (276.67)                                 319.14 

Πίστωση στα ίδια κεφάλαια                           16,125.45                                         -   

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου                           26,404.03                            10,555.25 

Τεµάχια

Αξία κτήσεως προ 
προβλέψεων 
υποτιµήσεως

Αξία κτήσεως
µετά προβλέψεων 

υποτιµήσεως
€ €

GFM Levant Fund 10,000                  827,814.57                       772,209.57                        
                  10,000                         827,814.57                          772,209.57 

2006 2005
€ €

∆οσµένες εγγυήσεις 7,845.40 7,102.40
Συµµετοχή στο Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο εξασφάλισης των χρηµατιστηριακών συν/γων.                         469,552.46                             469,552.46 

                        477,397.86                          476,654.86 

2006 2005
€ €

Απαιτήσεις από συµβάσεις  υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου εταιριών επενδύσεων.                         489,805.85  382,662,91 

                        489,805.85  382,662,91 

15  Απαιτήσεις από πελάτες 

14 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

13 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από το σχηµατισµό προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία,τι
ακυρωθείσες αποσβέσεις εξόδων Α' εγκ/σης, την απάλειψη εξόδων Α' εγκ/σης  και την αναγνώριση αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, µε αναµενόµενο πραγµατικό φορολογικό συντελεστή.

12Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 δεν υπήρχαν στην κατοχή της Εταιρείας διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία περιλαµβάνουν τη συµµετοχή στο GFM Levant Fund, η οποία έχει αποτιµηθεί στην εσωτερική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαθέτει η Εταιρεία κανένας από τους πελάτες δεν είναι επισφαλής. Οι απαιτήσεις από πελάτες εισπράχθηκαν το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.



2006 2005
€ €

-Ελληνικό ∆ηµόσιο - Φόρος Εισοδήµατος                         455,476.07                          926,478.38 

-Λοιπά στοιχεία ενεργητικού                             1,600.60                            27,252.05 
                        457,076.67                          953,730.43 

2006 2005

€ €

-Ταµείο                             2,453.40                              1,106.69 
-Καταθέσεις όψεως                           19,078.16                            11,669.12 
-Καταθέσεις προθεσµίας                         600,000.00                       1,650,000.00 

                        621,531.56                       1,662,775.81 

2006 2005
€ €

-Έξοδα εποµένων χρήσεων                           28,956.08                            29,009.02 

-Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                           1,163,174.28                       4,331,003.68 
                     1,192,130.36                       4,360,012.70 

Αριθµός  µετοχών Μετοχικό κεφάλαιο

€

Την 1η Ιανουαρίου 2005 500,000 1,500,000.00                     

Την 31η ∆εκεµβρίου 2005 500,000                       1,500,000.00 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2006 500,000                       1,500,000.00 

Τακτικό 
αποθεµατικό

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

€ € €

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2005              98,315.88              28,000.00                          126,315.88 

Αύξηση  αποθεµατικών            151,836.88              14,140.69                          165,977.57 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2005            250,152.76              42,140.69                                       -                            292,293.45 

 Αναγνώριση υποτίµησης          

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων                           -   -55,605.00 -55,605.00

Αναβαλλόµενη φορολογία 16,125.45 16,125.45

Αύξηση  αποθεµατικών 47,539.15                           -   47,539.15

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2006            297,691.91              42,140.69                         (39,479.55)                          300,353.05 

Αποθεµατικό 
∆ιαθεσίµων προς 

πώληση  επενδύσεων €

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαθέτει η Εταιρεία όλες οι απαιτήσεις είναι εισπρακτέες.

Η ονοµαστική των µετοχών της εταιρίας είναι 3,00 € ανά µετοχή, και όλο το µετοχικό κεφάλαιο είναι πλήρως καταβληµένο.

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006

20 Αποθεµατικά

21 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία

19 Μετοχικό κεφάλαιο

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση αποχώρησης προσωπικού υπολογίζεται όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2.10. 

Σελίδα 18 31 ∆εκεµβρίου 2006 Οικονοµικές Καταστάσεις

18 Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού

17 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

16 Λοιπές απαιτήσεις

GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.



2006 2005
€ €

Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης 472,878.69                       1,429,134.88                     
Εκπτωση φόρου εισοδήµατος (30,621.00)                        (9,729.97)                           
Αναβαλλόµενη φορολογία 276.81                              (319.14)                              
Σύνολο εξόδων απο φόρο εισοδήµατος 442,534.50                       1,419,085.77                     

2006 2005
€ €

Κέρδη προ φόρων 1,393,317.42                    3,719,281.70                     

Φόρος µε συντελεστή φορολογίας 2006:29% (2005:32%) 404,062.05                       1,190,170.14                     

 - Bonus Προσωπικού 59,840.69                         235,443.20                        
 - Λοιπά  µη εκπιπτόµενα έξοδα 9,252.76                           3,202.40                            
Έκπτωση φόρου (30,621.00)                        (9,729.97)                           
Σύνολο φόρου εισοδήµατος 442,534.50                       1,419,085.77                     

2006 2005
€ €

Πληρωτέες αµοιβές επί κερδών προσωπικού                         206,347.19                          735,760.00 
Ασφαλιστικά ταµεία                           27,259.95                            17,595.15 
Πιστωτές διάφοροι                             4,602.72                              8,642.77 

                        238,209.86                          761,997.92 

2006 2005
€ €

-Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα                               4,800.00                              5,551.95 
                            4,800.00                              5,551.95 

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

31 ∆εκεµβρίου 2006 Οικονοµικές Καταστάσεις

24  ∆εδουλευµένα έξοδα

Σελίδα 19

23 Λοιπές υποχρεώσεις 

22 Φόρος εισοδήµατος

Ο Φόρος Εισοδήµατος των χρήσεων 2006 και 2005 αντίστοιχα, αναλύεται ως κάτωθι :

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006
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2006 2005
€ €

Απαιτήσεις πελατών 
Θυγατρικές µητρικής                         112,946.09                                         -   

GLOBAL AEEX                         376,859.76                          382,662.91 
                        489,805.85                          382,662.91 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες
Θυγατρικές µητρικής                         772,209.57 -                                     

                        772,209.57 -                                     
∆ιαθέσιµα 
Από  µητρική                         619,078.16                       1,661,669.12 

                        619,078.16                       1,661,669.12 

∆εδουλευµένα έσοδα
Μητρική                                654.91                                 875.27 

GLOBAL AEEX                      1,162,519.37                       4,330,128.41 
                     1,163,174.28                       4,331,003.68 

Υποχρεώσεις 
Μητρική                             4,602.72                              8,344.43 

                            4,602.72                              8,344.43 

Εγγυητικές επιστολές
Μητρική                         234,776.23                          234,776.23 

                        234,776.23                          234,776.23 

2006 2005
€ €

Έσοδα συµβάσεων υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου εταιριών επενδύσεων
Από θυγατρικές µητρικής 359,674.17                       -                                     

GLOBAL AEEX 2,383,851.31                    5,485,920.69                     
                     2,743,525.48                       5,485,920.69 

Έσοδα από τόκους 
Από µητρική 32,886.09                         38,366.63                          

                          32,886.09                            38,366.63 

Έξοδα από τόκους 
Από µητρική 3,409.13                           3,123.31                            

3,409.13                           3,123.31                            

GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.
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25 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

Η Εταιρία ανήκει στον Όµιλο της EFG Eurobank Ergasias και παρέχει τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο των συνηθισµένων εργασιών της προς τις λοιπές εταιρίες του οµίλου. Τα υπόλοιπα των απαιτήσειων
και των υποχρεώσεων της Εταιρίας στον Ισολογισµό της 31.12.2006 έχουν ως κάτωθι : 

Οι συναλλαγές της Εταιρίας κατά τη χρονική περίοδο 01.01.-31.12.2006 και 01.01-31.12.2005 έχουν ως κάτωθι :

Οι αµοιβές των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης της εταιρίας για την κλειόµενη χρήση ανέρχονται σε € 140.624,90  (2005: € 140.624,9)

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006



2007 2008 2009

Εναποµένουσα διάρκεια € € €

1 µέχρι 5 έτη 25,538.40            25,538.40             19,926.73                         
25,538.40            25,538.40             19,926.73                         

GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.
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27 Μερίσµατα ανά µετοχή

 Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για το διάστηµα αυτό δεν έχουν καταστεί οριστικές.

26 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Έχει εκδοθεί από την EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. εγγυητική επιστολή ποσού € 234.776, µε κοµιστή το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (31 ∆εκεµβρίου 2005, €234.776).

28 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις

Τα µερίσµατα τα οποία καταβλήθηκαν µέσα στο 2006 και αφορούν τη χρήση 2005, ανήλθαν σε € 2.135.000 ήτοι € 4,27ανά µετοχή.

Η Εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων. Η συνολική υποχρέωση κατά τη διάρκεια των ενοποµένοντων ετών έχει ως κάτωθι : 

∆εν έχουν επέλθει σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού που να αλλοιώνουν την οικονοµική θέση της εταιρίας την 31η ∆εκεµβρίου 2006.

  29 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2006



Κύριοι Μέτοχοι,

Επίσης ανέλαβε από 1 Φεβρουαρίου 2006 τη διαχείριση του αλλοδαπού κεφαλαίου GFM Levant Fund.

Τα Οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας στο τέλος της πέµπτης χρήσης 2006 έχουν ως εξής:

Το έξοδο για την  πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου ανέρχεται σε ευρώ 4.543,92 και οι Αποσβέσεις ανέρχονται σε ευρώ 40.036,81.

Τα Καθαρά Κέρδη της χρήσεως πρό φόρων ανήλθαν σε  ευρώ 1,393.317,42 Ο φόρος εισοδήµατος ανέρχεται σε ευρώ 442.534,50.

Η Εταιρία δεν διαθέτει ακίνητα και δεν έχει υποκαταστήµατα.

Η µελλοντική πορεία της «GLOBAL ∆ιαχείριση Κεφαλαίων ΑΕΠΕΥ» εξαρτάται απο τις διεθνείς πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις και απο την πορεία των αγορών.  

Μετά τα ανωτέρω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα της 5ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2006 – 31 ∆εκεµβρίου 2006)
2. Να απαλλάξετε εµάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό.

Πιστεύουµε τέλος ότι η χρονιά που έρχεται µπορεί να προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες στις αγορές που κυρίως εστιάζονται οι επενδύσεις των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων  Θεωρούµε δε 

ότι η περαιτέρω δραστηριοποίηση της εταιρίας θα οδηγήσει σε αύξηση του κύκλου εργασιών της, καθώς επίσης και σε πραγµατοποίηση µεγαλύτερων κερδών.
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Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου, 2007
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Η εταιρία, ως θυγατρική της EFG Eurobank Ergasias  εφήρµοσε για πρώτη φορά τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τους σκοπούς 
της σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2006.

Ο κύκλος εργασιών ήταν µειωµένος σε σχέση µε το 2005 λόγω της πορείας των αγορών όπως ήδη περιγράψαµε και ανήλθε στο ποσό των ευρώ 2,74 εκατ., περιλαµβάνει δε τα έσοδα από 
την ετήσια αµοιβή διαχείρισης και αµοιβή απόδοσης του χαρτοφυλακίου της Global Επενδυτικά Κεφάλαια Νέας Ευρώπης ΑΕΕΧ βάσει της από 13/03/2002 Σύµβασης ∆ιαχείρισης καθώς 
επίσης την αµοιβή διαχείρισης του αλλοδαπού κεφαλαίου GFM Levant Fund.

Οι αµοιβές και έξοδα προσωπικού ανήλθαν σε ευρώ 728.301,31. Τα έξοδα αυτά περιλαµβάνουν τις τακτικές αποδοχές τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές δαπάνες προσωπικού.  

Επίσης περιλαµβάνουν και ποσό € 206.347,19 το οποίο αφορά  
πληρωτέες αµοιβές προσωπικού από τη διανοµή κερδών και οι οποίες σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 αναγνωρίζονται ως έξοδο και υποχρέωση της εταιρίας στον Ισολογισµό της τρέχουσας 
χρήσης.  Το ποσό αυτό το οποίο αναλύεται ως α) Αµοιβές προσωπικού ποσού € 127.182,19 και β) Αµοιβές µελών ∆Σ ποσού  € 79.165 είναι προς έγκριση και από τη Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της εταιρίας.

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ανέρχονται σε ευρώ 610.212,11 και περιλαµβάνουν αµοιβές τρίτων, έξοδα προβολής και διαφήµισης, µισθώµατα και έξοδα κτιρίου εξοδα τηλεπικοινωνιών και 
πληροφοριακών συστηµάτων και λοιπά λειτουργικά έξοδα.

Τα Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους ανέρχονται σε ευρώ 950.782,92.  Από αυτά ποσό ευρώ 47.539,15 αφαιρείται προς σχηµατισµό Τακτικού Αποθεµατικού και ποσό Ευρώ 900.000 
προτείνεται να διατεθεί ως µέρισµα στους µετόχους της εταιρείας, το οποίο αντιστοιχεί σε ευρώ 1,80 ανά µετοχή.

Κατά το έτος 2007 η εταιρεία θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον τοµέα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µε έµφαση στη διαχείριση χαρτοφυλακίων, όπου σκοπεύει να αναπτυχθεί 
περαιτέρω. 

Το γεγονός ότι οι αγορές της Αναδυόµενης Ευρώπης κινήθηκαν συνολικά ανοδικά για 4 συναπτά έτη, τείνει να επιβεβαιώσει την πεποίθησή µας πώς οι µακροπρόθεσµες προοπτικές των 
αγορών αυτών είναι ιδιαίτερα θετικές. Απο την άλλη όµως, αυτό δηµιουργεί ανησυχίες για ενδεχόµενη διόρθωση. Η εκτίµησή µας είναι πώς µια διόρθωση δεν θα πρέπει να αποκλειστεί αλλά 
θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ευκαιρία τοποθετήσεων. Οι κίνδυνοι στις αγορές είναι κυρίως εξωγενείς (π.χ. γεωπολιτικές εξελίξεις, παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη, πορεία επιτοκίων ΗΠΑ 
κλπ). Απ’όλες τις αγορές, η Ρωσία φαίνεται περισσότερο ευάλωτη σε επικείµενη διόρθωση κυρίως λόγω της υπερ-απόδοσης του 2006. Στον αντίποδα, η Τουρκική αγορά έχοντας υπο-
αποδώσει το 2006, προεξοφλώντας έτσι το αρνητικό πολιτικό σκηνικό, εκτιµάµε πώς θα δώσει την ευκαιρία σηµαντικών τοποθετήσεων µέσα στο έτος. Η Κεντρική Ευρώπη εκτιµάµε πως θα 
κινηθεί ανάλογα µε τις υπόλοιπες Ευρωπαικές αγορές ενώ η Αίγυπτος προσφέρεται για µακροπρόθεσµες τοποθετήσεις. Τέλος, οι αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας φαίνεται πως 
δεν έχουν προεξοφλήσει πλήρως την Ευρωπαική σύγκλιση. 

Παρά τις διαφορετικές χρηµατιστηριακές αποδόσεις όλες οι χώρες στις οποίες πραγµατοποιούνται οι επενδύσεις παρουσίασαν ισχυρούς ρυθµούς  οικονοµικής ανάπτυξης στηριζόµενες 
ιδιαίτερα στην άνοδο των επενδύσεων, της ιδιωτικής κατανάλωσης και των εξαγωγών και µε βαθµιαία µείωση της ανεργίας. Επίσης οι Αµεσες Ξένες Επενδύσεις παρέµειναν σε υψηλά 
επίπεδα δηµιουργώντας έτσι τις προυποθέσεις για υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης στο µέλλον.

Η κερδοφορία των εταιρειών συνέχισε να βελτιώνεται και αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα  της χρηµατιστηριακής πορείας των αγορών. ∆εν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη πως οι αγορές µε τη 

Οπως και το 2005, η δηµιουργία προσδοκιών για έντονη αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, πυροδότησε µια έντονη διορθωτική κίνηση στις αγορές τον Απρίλιο και Μάιο του έτους. Με 
Αυτοί ήταν και οι λόγοι των διαφορών των αποτελεσµάτων του 2006 σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του 2005 η οποία ήταν µια εξαιρετική χρονιά για τις αγορές της περιοχής που 

πραγµατοποιούνται οι επενδύσεις των δύο πελατών της εταιρίας.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 5ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
(1η Ιανουαρίου 2006 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006)

To 2006, δηλαδή κατά την πέµπτη εταιρική χρήση, η «GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΕΠΕΥ» συνέχισε τη δραστηριότητά της στον τοµέα της παροχής κύριων επενδυτικών υπηρεσιών 

Το 2006, ήταν µια δύσκολη χρονιά για τις αγορές της περιοχής όπου πραγµατοποιούνται οι επενδύσεις της GLOBAL AEEX και του GFM Levant Fund, οι οποίες παρουσίασαν µια µικτή 
εικόνα. Ο ∆είκτης MSCI EMEA παρουσίασε άνοδο µόνο 8,9% (σε Ευρώ). Οι αγορές µε τις καλύτερες χρηµατιστηριακές αποδόσεις (αποτιµηµένες σε Ευρώ) ήταν αυτές της Ρωσίας, της 
Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν η Τουρκία και η Αιγύπτος.

ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

της
GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΕΠΕΥ


