
EUROBANK EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46301/06/Β/00/17

Oικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2007
Περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2007



Σελ. 2

Σελ. 4

Κατάσταση αποτελεσµάτων Σελ. 5

Ισολογισµός Σελ. 6

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Σελ. 7

Κατάσταση ταµειακών ροών Σελ. 8

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων Σελ. 9

1 Γενικές πληροφορίες Σελ. 9

2 Βασικές Λογιστικές Αρχές Σελ. 9

3 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών Σελ. 13

4  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Σελ. 14

5  Καθαρά έσοδα από τόκους Σελ. 15

6 Καθαρά έσοδα από αµοιβές /  προµήθειες Σελ. 15

7 Έσοδα από Μερίσµατα Σελ. 15

8 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Σελ. 15

9 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Σελ. 16

10 Λοιπά λειτουργικά έξοδα Σελ. 16

11 Φόρος εισοδήµατος Σελ. 16

12 Αναβαλλόµενη φορολογία Σελ. 17

13 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σελ. 17

14 Απαιτήσεις από πελάτες Σελ. 17

15 Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση Σελ. 17

16 Επενδύσεις σε θυγατρικές  εταιρείες Σελ. 18

17 Ενσώµατα πάγια στοιχεία Σελ. 18

18 Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού Σελ. 19

19 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού Σελ. 19

20 Λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις Σελ. 19

21 Μετοχικό κεφάλαιο Σελ. 19

22  Αποθεµατικά Σελ. 20

23  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις Σελ. 20

24 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Σελ. 20

25 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Σελ. 21

26  Μερίσµατα Σελ. 21

27 Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις Σελ. 21

σελίδα 1

Έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Περιεχόµενα

Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή



σελίδα 2

   

                                                     ΕΚΘΕΣΗ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
                              ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EUROBANK  EFG TELESIS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΓ∆ΟΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
                                                                                      01/01/07– 31/12/07

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε µαζί µε την παρούσα έκθεση τις Οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (01/01/2007-31/12/2007) και τις 
σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών.

Οι  ετήσιες Οικονοµικές  Καταστάσεις του 2007 είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 - περί ανωνύµων εταιρειών-, συντάχθηκαν 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆.Λ.Π. και ∆.Π.Χ.Π. και δίνουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της διάρθρωσης του 
οικονοµικού αποτελέσµατος και της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας, στο τέλος της όγδοης εταιρικής χρήσης στην οποία 
αναφέρονται.

Τα πρότυπα που εφαρµόστηκαν είναι εκείνα που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Προτύπων και έχουν επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση εως την 31 ∆εκεµβρίου 2007, συµπεριλαµβανοµένων των ερµηνειών της Επιτροπής Ερµηνειών ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Το 2007 ήταν µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη χρονιά για την Επενδυτική Τραπεζική στην Ελλάδα, µε βασικό χαρακτηριστικό την πραγµατοποίηση µιας 
σειράς µεγάλου µεγέθους εγχώριων κυρίως εξαγορών σε διάφορους κλάδους. Μεγάλο µέρος των συναλλαγών αυτών έγινε από ελληνικά επενδυτικά 
κεφάλαια. Οι εταιρικές αυτές πράξεις είχαν και την ανάλογη επίπτωση στις αγορές κεφαλαίου και χρέους. Το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων 
επικεντρώθηκε επίσης κυρίως στον κλάδο των τραπεζών και τηλεπικοινωνιών και παρ’ ότι δεν ήταν ιδιαίτερα εκτεταµένο, εν τούτοις, µαζί µε τις 
µεγάλες εταιρικές πράξεις του ιδιωτικού τοµέα, βοήθησε στην περαιτέρω βελτίωση του κλίµατος στην αγορά, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην 
γενικότερη πορεία του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι θετικές συνθήκες που επικράτησαν στις κεφαλαιαγορές κυρίως το πρώτο 9µηνο, επέτρεψε επίσης 
την άντληση σηµαντικών κεφαλαίων τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για περισσότερες εταιρικές πράξεις στο µέλλον. Σηµαντική πρόοδος 
σηµειώθηκε στην  προώθηση  των διαδικασιών για τα έργα Σ∆ΙΤ τα οποία αναµένεται να έχουν θετική επίδραση τα επόµενα χρόνια. Η Eurobank EFG 
Telesis Finance, όπως και τα προηγούµενα χρόνια, διατήρησε την ηγετική της θέση στους τοµείς των δηµοσίων εγγραφών, των εκδόσεων χρέους, 
στην παροχή χρηµατοοικονοµικών συµβουλών, ενώ θεωρείται πλέον ως βασικός φορέας αναφοράς σε θέµατα χρηµατοδότησης έργων υποδοµής.

Ειδικότερα, η Eurobank EFG Telesis Finance αύξησε το µερίδιό της στις εργασίες αναδοχής κατά την εισαγωγή εταιριών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, 
αποσπώντας µερίδιο αγοράς (σε όρους κατανοµής) ύψους 25% έναντι 22% το 2006. Το 2007 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά τέσσερις εισαγωγές 
εταιριών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µέσω ∆ηµόσιας Προσφοράς από τις οποίες ξεχώρισαν αυτές της Αεροπορίας Αιγαίου (Aegean Airlines) και της 
Τέρνα Ενεργειακή. Στις συναλλαγές αυτές η EFG Telesis Finance συγκέντρωσε ζήτηση 26% και 34% αντίστοιχα επί του συνόλου της εγχώριας 
αγοράς, αξιοποιώντας όπως πάντα κατά τον καλύτερο τρόπο τα εναλλακτικά κανάλια διανοµής που διαθέτει ο Όµιλος, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα 
την κυριαρχία του Οµίλου στη διάθεση µετοχικών τίτλων. Επίσης σηµαντική ήταν και η συµβολή της Eurobank EFG Telesis Finance κατά την ιδιωτική 
τοποθέτηση σε θεσµικά κεφάλαια της Ελλάδας και του εξωτερικού µετοχών του OTE ύψους € 1,1 δις τον Ιούνιο του 2007. Σηµειώνεται ότι η Eurobank 
EFG Telesis Finance ήταν ο µόνος Έλληνας ανάδοχος που λειτούργησε ως Joint Global Coordinator και Bookrunner. 

Στον τοµέα των εκδόσεων χρέους, συνεχίστηκε η διεύρυνση των δραστηριοτήτων σε τοµείς πιο σύνθετους και υψηλότερης µόχλευσης 
χρηµατοδοτήσεων. Το έτος που πέρασε, διοργανώθηκαν και υπεγράφησαν οι κοινοπρακτικές δανειακές συµβάσεις για τα έργα της Υποθαλάσσιας 
Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και Ιονίας Οδού, στα οποία η Eurobank EFG Telesis Finance είχε ρόλο Επικεφαλή Συνδιοργανωτή και Επικεφαλή 
Συνδιοργανωτή / Συµβούλου, αντίστοιχα. Επίσης, υπεγράφησαν η σύµβαση παραχώρησης και οι δανειακές συµβάσεις για το έργο της Κεντρικής 
Ελλάδας, στο οποίο η Eurobank EFG Telesis Finance είχε ρόλο Επικεφαλή Συνδιοργανωτή και Συµβούλου. Η Eurobank EFG Telesis Finance 
δραστηριοποιήθηκε επίσης σηµαντικά στο χώρο των δοµηµένων συναλλαγών χρηµατοδότησης έργων Real Estate, κυρίως στις χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ολοκληρώνοντας τη χρηµατοδότηση του νέου Power Complex Era Shopping Center στo Ιάσιο της Ρουµανίας και του 
Residential Complex Vitosha Gardens στη Σόφια της Βουλγαρίας, ενώ παράλληλα προωθεί µια σειρά από άλλα αντίστοιχα έργα που θα υλοποιηθούν 
το 2008. Στον τοµέα των συναλλαγών υψηλής µόχλευσης (Leveraged transactions), η Eurobank EFG Telesis Finance οργάνωσε και χρηµατοδότησε 
την εξαγορά του 51,82% της ELMEC Sport S.A. από την Homeric Dept Stores (Οµιλος Λασκαρίδη), ενώ οργάνωσε και συν-χρηµατοδότησε την 
εξαγορά του 100% της ∆ωδώνης από την NBGI Private Equity Fund και την εξαγορά  του 60% της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. Τέλος, η Eurobank EFG 
Telesis Finance δραστηριοποιήθηκε στην δηµιουργία ενός χαρτοφυλακίου διεθνών χρηµατοδοτήσεων, στα πλαίσια της στρατηγικής µετεξέλιξης του 
Οµίλου σε κυρίαρχη δύναµη στις εκδόσεις χρέους στην Νέα Ευρώπη, επιτυγχάνοντας µεταξύ άλλων ρόλο Επικεφαλή Συνδιοργανωτή στη Telecom 
Serbia (Σερβία), OPET (Τουρκία) και Koc Consumer Finance (Τουρκία). Συνολικά, η Eurobank EFG Telesis Finance συνδιοργάνωσε 19 εκδόσεις 
κοινοπρακτικών δανείων και οµολόγων συνολικού ύψους περίπου €3.6 δις.

Στον τοµέα της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, η Eurobank EFG Telesis Finance για το 2007 κατέκτησε την πρώτη θέση µεταξύ των ελληνικών 
εταιρειών τόσο σε αριθµό όσο και σε αξία συναλλαγών, εκτελώντας µε επιτυχία ορισµένες από τις σηµαντικότερες συναλλαγές του έτους όπως η 
πώληση της ∆ωδώνης όπου η Eurobank EFG Telesis Finance λειτούργησε ως σύµβουλος των πωλητών µετόχων,  η απόκτηση της Elmec Sport  
όπου η Eurobank EFG Telesis Finance λειτούργησε ως σύµβουλος του αγοραστή, η εξαγορά της Ε.Ι.Παπαδόπουλος Α.Ε.  κ.α.
 
Τη χρονιά που πέρασε, συνεχίστηκε από κοινού µε την EFG Eurobank Securities, η περιφερειακή επέκταση στις χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, µε την εξαγορά εταιρείας παροχής χρηµατιστηριακών και επενδυτικών υπηρεσιών στη Σερβία (Prospera), την ίδρυση αντίστοιχης εταιρίας 
στη Βουλγαρία και την προετοιµασία σχετικής υποδοµής σε άλλες χώρες.  Στόχος της Eurobank EFG Telesis Finance είναι η δηµιουργία µιας ισχυρής 
επενδυτικής τραπεζικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών της Τράπεζας στις χώρες που αυτή 
δραστηριοποιείται.



Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΣΒΟΥΝΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 336562  Α.∆.Τ. Σ 198811

σελίδα 3

ΑΘΗΝΑ   21/02/ 2007

Το µέρισµα προς τους µετόχους για τη χρήση 2007 θα εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Τελειώνοντας, παρακαλούµε κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες οικονοµικές καταστάσεις ως και το αναλυτικό κατά ∆ΠΧΑ προσάρτηµα 
και να λάβετε απόφαση πάνω στα λοιπά θέµατα ηµερησίας διατάξεως.



`

σελίδα 4

                                                          Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

                                                                           Προς τους µετόχους της 
                                           Eurobank EFG Telesis Finance Aνώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Εκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Eurobank EFG Telesis Finance Aνώνυµης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  (η 
Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  
και ταµειακών ροών της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις.

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, 
την εφαρµογή και τη διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή 
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆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 διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την αποκόµιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  

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 του κινδύνου 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο 
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων 
που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων.

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της 
Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, καθώς και την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του 
Κ.Ν. 2190/20 είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις.        

                                                                                     Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008

                                                                               Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

                                                                                             Κυριάκος Ριρής
                                                                                            ΑΜ ΣΟΕΛ 12111

                                                                                    Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
                                                                                    Ανώνυµος ελεγκτική Εταιρεία    
                                                                                    Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                      
                                                                                           Λ. Κηφισίας 268            
                                                                                           152 32 Χαλάνδρι      
                                                                                           ΑΜ ΣΟΕΛ 113



01/01- 31/12
2007

01/01- 31/12
2006

Σηµ:

Καθαρά έσοδα από αµοιβές /προµήθειες 6 14.993.275 8.994.078 

Καθαρά έσοδα από τόκους 5 1.029.239 602.912 

Έσοδα από µερίσµατα 7 1.485.237 105.395 

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 8 0 34.985 

Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 17.507.752 9.737.371 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 9 (3.682.373) (3.283.995) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 10 (2.139.873) (1.383.682) 

Προβλέψεις για αποζηµιώση προσωπικού 19 (12.041) 18.607 

Αποσβέσεις 17 (88.151) (92.403) 

Κέρδη προ φόρων 11.585.314 4.995.897 

Μείον φόροι 11 (2.844.772) (1.754.095) 

Κέρδη µετά από φόρους 8.740.542 3.241.802 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων
 Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

ΑΘΗΝΑ        21/ 02/ 2008

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των  οικονοµικών καταστάσεων.



31/12/2007 31/12/2006

Σηµ:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία 17 458.305 453.728
Επενδύσεις σε θυγατρικές  εταιρείες 16 4.080.306 441.000
Αναβαλλόµενος Φόρος 12 34.970 26.004
Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση 15 148.553 6.515.866
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 18 352.164 469.552

5.074.299 7.906.150
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Απαιτήσεις κατά πελατών 14 2.311.563 2.216.024
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 18 351.233 519.704
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 34.640.513 23.689.582

37.303.308 26.425.310

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.377.607 34.331.460

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο 21 15.807.000 15.807.000
Αποθεµατικά 22 10.115.633 10.713.340
Κέρδη εις νέον 22 8.644.333 4.741.640
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 34.566.966 31.261.980

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 19 65.868 48.347
Λοιπές υποχρεώσεις 653.447 0

719.315 48.347

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές  450.962 879.312
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος  1.484.415 533.787
Λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις 20 5.155.949 1.608.035

Σύνολο υποχρεώσεων 7.810.641 3.069.480

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 42.377.607 34.331.460

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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σελίδα 6

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των  οικονοµικών καταστάσεων.

ΑΘΗΝΑ   21/02/ 2008

Ισολογισµός 



Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
αποτίµησης 

χαρτοφυλακίου 

Κέρδη 
εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο 
1ης Ιανουαρίου 2006 15.807.000 9.681.901 630.161 3.070.790 29.189.852 

Αποτίµηση Χαρτοφυλακίου 
∆ΠΠ 94.887 94.887 
Ποσά απευθείας στην καθαρή 
θέση 0 0 

15.807.000 9.681.901 725.048 3.070.790 29.284.739 

Κέρδη  περιόδου 3.241.801 3.241.801 

15.807.000 9.681.901 725.048 6.312.591 32.526.540 

Μεταφορές Αποθεµατικών 306.392 (306.392) 0 

15.807.000 9.988.293 725.048 6.006.199 32.526.540 

Μέρισµα χρήσεως 2005 (1.264.560) (1.264.560) 
Υπόλοιπο 

31ης ∆εκεµβρίου 2006 15.807.000 9.988.293 725.048 4.741.639 31.261.980 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
αποτίµησης 

χαρτοφυλακίου 

Κέρδη 
εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο 
1ης Ιανουαρίου 2007 15.807.000 9.988.293 725.048 4.741.639 31.261.980 

Αποτίµηση Χαρτοφυλακίου 
∆ΠΠ (22) (725.048) (725.070) 
Ποσά απευθείας στην καθαρή 
θέση 0 

15.807.000 9.988.271 (0) 4.741.639 30.536.910 

Κέρδη  περιόδου 8.740.542 8.740.542 

15.807.000 9.988.271 (0) 13.482.181 39.277.452 

Μεταφορές Αποθεµατικών 127.362 (127.362) 0 

15.807.000 10.115.633 (0) 13.354.819 39.277.452 

Μέρισµα χρήσεως 2006
(4.710.486) (4.710.486) 

Υπόλοιπο 
31ης ∆εκεµβρίου 2007 15.807.000 10.115.633 (0) 8.644.333 34.566.966 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά καθίστανται φορολογητέα µόνο εφόσον διανεµηθούν

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΣΒΟΥΝΗΣ         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ
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     Α.Μ. 6718

σελίδα 7

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των  οικονοµικών καταστάσεων.

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
 Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

ΑΘΗΝΑ    21/02/2008



01/01-31/12/2007
01/01- 31/12

2006

Σηµ:

Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων

Κέρδη προ φόρων 11.585.314 4.995.897 

Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές:

Αποσβέσεις 18 88.151 92.403 

Προβλέψεις 230.385 88.225 

Έσοδα από τόκους 5 (1.029.239) (602.913) 

Άλλα µη ταµειακά έξοδα 539.996 826 

Άλλα µη ταµειακά έσοδα (1.234.950) (1.713) 

Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως 10.179.657 4.572.724 

Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σµούς 412.146 (496.755) 

Αύξηση/(µείωση) τρεχουσών υποχρ.(πλην τραπεζών) 2.833.333 894.679 

Εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση 13.425.136 4.970.648 

Έσοδα από τόκους 1.029.239 602.913 

Πληρωµές φόρων (1.571.168) (2.297.380) 

Καθαρές  εισροές λειτουργικών δραστηριοτήτων 12.883.207 3.276.181 

Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχ. 17 (46.816) (20.834) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 153 2.018 

Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων 6.604.377 231.025 

Πληρωµές για απόκτηση επενδυτικών τίτλων (140.198) (5.195) 

Πληρωµές για αγορά εταιρίας (3.639.306) 0 

Καθαρές εκροές επενδυτικών δραστηριοτήτων 2.778.210 207.014 

Ταµειακές Ροές Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων

Πληρωµές µερισµάτων (4.710.486) (1.264.560) 

 Καθαρές εισροές (εκροές) χρηµ/κών δραστ/των (4.710.486) (1.264.560) 

Αύξηση / (µείωση) στα χρηµατικά διαθέσιµα 10.950.931 2.218.635 

∆ιαθέσιµα, στην αρχή της περιόδου 23.689.582 21.470.947 

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών

∆ιαθέσιµα, στο τέλος της περιόδου 34.640.513 23.689.582 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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σελίδα 8

Κατάσταση ταµειακών ροών
 Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των  οικονοµικών καταστάσεων.

ΑΘΗΝΑ   21/02/2008



1 Γενικές πληροφορίες

2 Βασικές Λογιστικές Αρχές 

σελίδα 9

(β) Έσοδα από τόκους

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

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 το οποίο είναι το λειτουργικό
νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας.

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από µη χρηµατικά στοιχεία, όπως µετοχές σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων, καταχωρούνται ως µέρος του κέρδους ή της ζηµίας εύλογης αξίας. Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από µη
χρηµατικά στοιχεία, όπως µετοχές που καταχωρήθηκαν ως επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση, περιλαµβάνονται στο αποθεµατικό
εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια.

α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης.

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

2.1              Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους τοµείς της Επενδυτικής Τραπεζικής και της ∆ιαχείρισης Επενδύσεων. Η Εταιρεία έχει συσταθεί και
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και  είναι 100% θυγατρική της EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε.
Οι οικονοµικές πληροφορίες που περιέχονται στα στοιχεία οικονοµικής πληροφόρησης, έχουν εγκριθεί από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας την
21η Φεβρουαρίου 2008.

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων

2.3              Ξένο νόµισµα

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 και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού (συµπεριλαµβανοµένων των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων) µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων.

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 στην Σηµείωση 3.

2.2              Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες

Οι επενδύσεις στις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες λογίζονται σε κόστος µείον αποµείωση.

Τα πρότυπα που εφαρµόζονται είναι εκείνα που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και επικυρωθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση έως 31 ∆εκεµβρίου 2007. Αυτά είναι σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ συµπεριλαµβανοµένων των ερµηνειών της Επιτροπής
Ερµηνειών ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι 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, εκτός από εκείνες που προκύπτουν από τη µετατροπή
υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα που αντισταθµίζουν την καθαρή επένδυση σε εργασίες στο εξωτερικό ή ταµειακές ροές σε ξένο νόµισµα, οι
οποίες µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια.

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 αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα

2.4              Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στον ισολογισµό, όταν υπάρχει
νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισµός σε καθαρή
βάση ή η αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισµός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα.

2.5              Αναγνώριση εσόδων χρήσεως

(α) Αµοιβές και προµήθειες

Οι αµοιβές και προµήθειες αναγνωρίζονται γενικά στη χρήση που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες, σε δεδουλευµένη βάση σύµφωνα µε
τις υπογεγραµµένες συµβάσεις πελατών. 



 Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
λογισµικά προγράµµατα

4 έτη - 5 έτη

Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 6 έτη - 8 έτη

Λοιπά έπιπλα και εξοπλισµός: 6 έτη - 8 έτη

σελίδα 10

(ε) Λογιστικός χειρισµός και υπολογισµός

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε πάγιες ή καθορισµένες πληρωµές
που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση εµπορίας. Περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία, εκτός σπό αυτά µε λήξεις άνω των 12 µηνών µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Αυτά τα στοιχεία ταξινοµούνται
ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη
Οι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε συγκεκριµένη λήξη, µε πάγιες
ή προσδιορισµένες πληρωµές και για τις οποίες η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να διακρατήσει µέχρι τη
λήξη τους. Αν η Εταιρεία πωλούσε ένα σηµαντικό µέρος των επενδύσεων αυτών, τότε ολόκληρη η κατηγορία θα ακυρωνόταν και οι
επενδύσεις θα επανακατηγοροποιούνταν ως διαθέσιµες προς πώληση.

Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει δύο υποκατηγορίες, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού προς εµπορία και αυτά που
προσδιορίστηκαν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού καταχωρείται σε αυτή την κατηγορία, όταν αποκτάται κυρίως µε το σκοπό βραχυπρόθεσµης
πώλησης ή όταν προσδιορίζεται ως τέτοιο. Επίσης σε αυτή την κατηγορία καταχωρούνται τα παράγωγα µέσα για εµπορία εκτός αν
προσδιορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης.

(β) ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες

(δ) Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

2.6              Ενσώµατα πάγια στοιχεία

Τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός, παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων αποσβέσεων
και των συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. Τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός, αξιολογούνται περιοδικά για αποµείωση και
οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία αποτιµούνται στη
τιµή κτήσεως τους (ιστορικό κόστος) , η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις
αποσβέσεις και τις προβλέψεις υποτίµησης της αξίας τους.

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

Έξοδα που σχετίζονται µε εσωτερική (in-house) ανάπτυξη και συντήρηση υφιστάµενων λογισµικών προγραµµάτων, επιβαρύνουν στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων όταν προκύπτουν. Έξοδα πληρωτέα σε τρίτους, που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και εφαρµογή νέων
λογισµικών προγραµµάτων, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχικές βελτιώσεις, προστίθενται στο κόστος νέων λογισµικών προγραµµάτων και
αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο.

κατά τη διάρκεια του συµβολαίου µίσθωσης, 
ή της ωφέλιµης ζωής εάν µικρότερη

Οι αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων,
διακρατούµενων µέχρι τη λήξη 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 δάνεια αναγνωρίζονται όταν εκταµιεύονται
µετρητά στους πιστούχους. 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.
Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων, και στις µεταγενέστερες περιόδους αποτιµώνται και παρουσιάζονται στην εύλογη αξία. 
Τα δάνεια και οι προκαταβολές και οι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις παρουσιάζονται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου. 
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 συσσωρευµένο κέρδος ή η ζηµία που
αναγνωρίστηκαν προηγουµένως στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Οι τόκοι τους όµως που υπολογίζονται
µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
Μερίσµατα από διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων όταν το δικαίωµα είσπραξης
µερίσµατος εγκριθεί από τους µετόχους.

∆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.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές, προσδιορίζεται από τις τρέχουσες χρηµατιστηριακές τιµές
προσφοράς. Η εύλογη αξία των µη εισηγµένων τίτλων και άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού στις περιπτώσεις όπου η
αγορά δεν είναι ενεργή, προσδιορίζεται µε τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές, περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που
έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, την αναφορά στη τρέχουσα τιµή συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται, και τις µεθόδους
προεξοφληµένων ταµειακών ροών, αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης και άλλες µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιούνται συχνά
στην αγορά.

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού καταχωρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε
εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων, β) δάνεια και απαιτήσεις, γ) επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη τους και δ)
επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. Η απόφαση για την κατηγοριοποίηση λαµβάνεται από την ∆ιοίκηση κατά την αρχική αναγνώριση του
στοιχείου ενεργητικού. 

(α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων

2.7              Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
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(β) Στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση

Στον υπολογισµό αποµείωσης των µετοχικών επενδύσεων που έχουν αναγνωριστεί ως διαθέσιµες προς πώληση, λαµβάνεται υπόψη
τυχόν σηµαντική και παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας του χρεογράφου κάτω από το κόστος του. Όπου υπάρχει τέτοια ένδειξη για
διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, η συσσωρευµένη ζηµία – που υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του
κόστους αγοράς και της τρέχουσας εύλογης αξίας µείον τις ζηµίες αποµείωσης του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού που
αναγνωρίστηκαν προηγουµένως στο λογαριασµό αποτελεσµάτων – µεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.
Ζηµίες αποµείωσης σε µετοχικές επενδύσεις που αναγνωρίστηκαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων δεν αντιλογίζονται µέσω της
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. Αν σε µεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη αξία ενός χρεωστικού τίτλου που αναγνωρίστηκε ως
διαθέσιµος προς πώληση αυξηθεί και η αύξηση αυτή µπορεί αντικειµενικά να συσχετισθεί µε περιστατικό που πραγµατοποιήθηκε µετά την
αναγνώριση της ζηµίας αποµείωσης στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, η ζηµία αποµείωσης αντιλογίζεται µέσω της κατάστασης
λογαριασµού αποτελεσµάτων.

- οικονοµικών συνθηκών σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο που σχετίζονται µε καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων ενεργητικού της οµάδας.

Η Εταιρεία αρχικά αξιολογεί κατά πόσο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης ξεχωριστά στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που είναι από
µόνα τους σηµαντικά. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι από µόνα τους σηµαντικά, αξιολογούνται είτε ξεχωριστά
είτε οµαδικά. Αν η Εταιρεία αποφασίσει ότι δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης για κάποιο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού που
αξιολογήθηκε ξεχωριστά, είτε είναι σηµαντικό είτε όχι, το συµπεριλαµβάνει σε οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού µε
παρόµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου και τα αξιολογεί οµαδικά για αποµείωση. Στοιχεία ενεργητικού που αξιολογούνται για
αποµείωση ξεχωριστά και για τα οποία υπάρχει και συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης, δεν συµπεριλαµβάνονται στην οµαδική
αξιολόγηση για αποµείωση.

Αν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης προκαταβολών ή επενδύσεων διακρατούµενων µέχρι τη λήξη που παρουσιάζονται στην αναπόσβεστη
αξία κτήσης τους, το ποσό της ζηµίας από την αποµείωση υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του στοιχείου
ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών (εξαιρουµένων των µελλοντικών ζηµιών από
πιστωτικούς κινδύνους που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί) προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού
στοιχείου ενεργητικού. Το τρέχον ποσό του περιουσιακού στοιχείου µειώνεται µέσω της χρήσης ενός λογαριασµού πρόβλεψης για
αποµείωση και το ποσό της ζηµίας αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Στην πράξη, η Εταιρεία µπορεί να υπολογίζει την
αποµείωση βάσει της εύλογης αξίας ενός µέσου χρησιµοποιώντας τις τρέχουσες τιµές αγοράς.

(α) Στοιχεία ενεργητικού αποτιµώµενα στην αναπόσβεστη αξία κτήσης

( I ) σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του εκδότη ή οφειλέτη,

( II ) παραβίαση συµβολαίου, όπως αθέτηση ή καθυστέρηση στην πληρωµή τόκων και κεφαλαίου,

( IV ) υπάρχει πιθανότητα να αρχίσει διαδικασία πτώχευσης ή άλλη χρηµατοοικονοµική αναδιοργάνωση του πιστούχου,

(VI ) δεδοµένα που υποδηλώνουν ότι υπάρχει µετρήσιµη µείωση στις προβλεπόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µιας οµάδας
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, από την αρχική τους αναγνώριση, αν και η µείωση δεν µπορεί να συνδεθεί ακόµα µε
συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού της οµάδας, συµπεριλαµβανοµένων :

( V ) η απώλεια ενεργούς αγοράς για το συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού, λόγω χρηµατοοικονοµικών δυσχερειών

- δυσµενών µεταβολών στο καθεστώς αποπληρωµής (payment status) των πιστούχων της οµάδας των χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων ενεργητικού,

2.9          Μισθωµένα Πάγια  
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας παραµένουν µε τον εκµισθωτή καταχωρούνται ως λειτουργικές
µισθώσεις. Πληρωµές που αφορούν λειτουργικές µισθώσεις (µετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή),
αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

2.10          Αναβαλλόµενη φορολογία

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, χρησιµοποιώντας τους αναµενόµενους µελλοντικούς φορολογικούς συντελεστές. Οι
κύριες προσωρινές διαφορές προκύπτουν από συντάξεις και άλλα ωφελήµατα αποχώρησης του προσωπικού και από την επανεκτίµηση
ορισµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. 

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. Η αναβαλλόµενη φορολογία, σχετικά µε αλλαγές στις
εύλογες αξίες των διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων και των αντισταθµίσεων ταµειακών ροών που καταχωρούνται απευθείας στα ίδια
κεφάλαια, χρεώνεται και πιστώνεται επίσης στα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται µεταγενέστερα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µαζί µε το
αναβαλλόµενο κέρδος ή ζηµία. 

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί στις χώρες όπου διεξάγονται οι
εργασίες της Εταιρείας και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η φορολογική επίδραση των
µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών αναγνωρίζεται ως στοιχείο ενεργητικού όταν είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή µελλοντικά
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιµοποιηθούν αυτές οι ζηµίες.
Υπολογίζεται φόρος επί προσωρινών λογιστικών διαφορών. Το ποσό αυτό προσαυξάνει ή µειώνει ισόποσα τα προς διάθεση κέρδη. 

( III ) η Εταιρεία, για οικονοµικούς ή νοµικούς λόγους που σχετίζονται µε την οικονοµική δυσχέρεια του πιστούχου, προβαίνει σε ρυθµίσεις
που υπό άλλες συνθήκες δεν θα παρείχε,

Η Εταιρεία, σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή µια
οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή οµάδα
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε αποµείωση όταν και µόνο όταν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης, ως αποτέλεσµα
ενός η περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν µετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (ζηµιογόνο γεγονός) και το
γεγονός αυτό (ή γεγονότα) έχει επίδραση στις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού η
οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Η αντικειµενική ένδειξη ότι ένα
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού έχει υποστεί αποµείωση, περιλαµβάνει
δεδοµένα που περιέρχονται στην προσοχή της Εταιρείας σχετικά µε τα ακόλουθα ζηµιογόνα γεγονότα:

2.8              Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
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2.12          Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

Οι καταβλητέες αποζηµιώσεις µετά την πάροδο των 12 µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία
τους.

Τα συνδεόµενα µέρη περιλαµβάνουν θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της Εταιρείας, συµβούλους, στενά οικογενειακά τους πρόσωπα,
εταιρείες που κατέχονται ή ελέγχονται από αυτούς και εταιρείες στις οποίες µπορούν να ασκήσουν σηµαντική επιρροή επί της
χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής πολιτικής τους. Οι συναλλαγές παρόµοιας φύσης παρουσιάζονται σε συνολική βάση. Όλες οι
τραπεζικές συναλλαγές που διενεργούνται µε συνδεόµενα µέρη είναι µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και γίνονται µε καθαρά
εµπορικούς όρους.

·         ∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών 
Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 1.1.2007)

Η διανοµή µερισµάτων κοινών µετοχών αναγνωρίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όταν εγκριθεί από τους µετόχους της
Εταιρείας.

(α) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις 

Στη συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης, οι υπάλληλοι 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 αναλογιστική αξία της εφάπαξ
αποζηµίωσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το κόστος για
αποζηµιώσεις αποχώρησης αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων,
σύµφωνα µε τις αναλογιστικές εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση της αποζηµίωσης αποχώρησης υπολογίζεται
ως η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών, χρησιµοποιώντας τα επιτόκια κρατικών οµολόγων, µε όρους λήξης
που προσεγγίζουν τους όρους της σχετικής υποχρέωσης.

Η Εταιρεία συµµετέχει σε προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών σύµφωνα µε τα οποία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε
ασφαλιστικά ταµεία. Η Εταιρεία δεν έχει άλλες υποχρεώσεις για πληρωµές συντάξεων πέραν των εισφορών που καταβάλλει.

(γ) Προγράµµατα για συµµετοχή στα κέρδη και επιδόµατα

Σύµφωνα µε το Ελληνικό Εργατικό ∆ίκαιο, όταν οι υπάλληλοι παραµένουν στην υπηρεσία µέχρι την ηµέρα της αποχώρησής τους λόγω
συνταξιοδότησης δικαιούνται να λάβουν αποζηµίωση της οποίας το ύψος υπολογίζεται βάσει των ετών υπηρεσίας και των αποδοχών τους
την ηµέρα της αποχώρησης. Η εταιρία καταχωρεί κάθε χρόνο προβλέψεις για τις ως άνω αποζηµιώσεις, έτσι ώστε το κόστος αποζηµίωσης
κάθε εργαζόµενου να επιµερίζεται ετησίως σε όλη την περίοδο υπηρεσίας του στην εταιρία. Σε αυτό το πλαίσιο, υπολογίζεται το ποσό που
θα δικαιούται κάθε εργαζόµενος κατά την ηµεροµηνία της αποχώρησής του λόγω συνταξιοδότησης, επί τη βάσει των τρεχουσών απολαβών
του, το οποίο στην συνέχεια προεξοφλείται µε επιτόκιο των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου που λήγουν στο έτος ή όσο το δυνατόν
πλησιέστερα στο έτος αποχώρησης αυτού από την εταιρία.

Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης σχετικά µε τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα και δεν έχουν επίπτωση στην ταξινόµηση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων της Εταιρείας, ούτε στις
γνωστοποιήσεις που αφορούν τη φορολογία και τους προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι πρόνοιες του συγκεκριµένου προτύπου
έχουν εφαρµοστεί στηνσύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων.

Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την
προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά
στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν.
Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από 1 Ιανουαρίου 2009.

2.13         Προβλέψεις

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 καθώς και τραπεζικές
επιταγές.

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

Συγκεκριµένα νέα ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεις και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
απο την 1η Ιανουαρίου 2007 και µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων
προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.   

.          ∆ΛΠ 23, Κόστος ∆ανεισµού

2.14         Μετοχικό κεφάλαιο 

Η ∆ιοίκηση περιοδικά ανταµοίβει µε µετρητά (bonus), κατά βούληση υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση. Παροχές σε µετρητά (bonus) µέσω
της µισθοδοσίας, αναγνωρίζονται ως δεδουλευµένα έξοδα προσωπικού. Η διανοµή κερδών στους υπαλλήλους, αναγνωρίζεται ως έξοδο
προσωπικού στη χρήση που εγκρίνεται από τους µετόχους της Εταιρείας.

2.11        Παροχές στο προσωπικό

Οι κοινές µετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια.

2.15     Ταµειακά διαθέσιµα και άλλα ισοδύναµα

Τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου παρουσιάζονται καθαρά από φόρους, αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια, ως µείωση του προϊόντος έκδοσης.

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει 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.

Οι εισφορές του Οµίλου στα προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών αναγνωρίζονται ως παροχές προς το προσωπικό
κατά την περίοδο που αφορούν. 

(β) Αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού
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3.2              Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας
µεθόδους αποτίµησης. Αλλαγές στις υποθέσεις σχετικά µε τους παράγοντες αποτίµησης µπορεί να επηρεάσουν την εύλογη αξία των
χρηµατοοικονοµικών µέσων που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις.

3.1              Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

·         ∆ιερµηνεία 9, Επαναξιολόγηση Ενσώµατων Παραγώγων

·         ∆ιερµηνεία 11- ∆ΠΧΠ 2, Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου

Τα ο 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 κίνδυνου. 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 αυτή την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από 1 Ιανουαρίου 2009

·         ∆ΠΧΠ 8, Τοµείς δραστηριοτήτων (ισχύει από 1.1.2009)

Η Εταιρεία εξετάζει διαρκώς τις απαιτήσεις κατά πελατών των οποίων η είσπραξη κρίνεται επισφαλής (αµφίβολης ρευστοποιήσεως) και
προβαίνει στον σχηµατισµό ανάλογων κονδυλίων πρόβλεψης .                                                                     

Η διερµηνεία 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

Η διερµηνεία 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

·         ∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της µεθόδου επαναδιατύπωσης του ∆ΛΠ 29.

Η διερµηνεία 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.

·         ∆ιερµηνεία 13, Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών

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 .

·        ∆ιερµηνεία 14, Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και η
αλληλεπίδραση τους

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής
επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει
εφαρµογή στην Εταιρεία..

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.

·         ∆ιερµηνεία 12, Συµφωνίες Παραχώρησης

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.

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα
µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους. Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη
µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η
ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή
µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση.
Εφόσον η Εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.  

·         ∆ιερµηνεία 8, Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2

Η διερµηνεία 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 νοµίσµατος της, εφόσον η οικονοµία δεν ήταν
υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. ∆εδοµένου ότι καµία από τις εταιρείες του Οµίλου δεν λειτουργεί σε µια υπερπληθωριστική
οικονοµία, αυτή η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις.

·         ∆ιερµηνεία 10, Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και Αποµείωση
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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 Εταιρεία αξιολογεί, µεταξύ άλλων
παραγόντων, την κανονική αυξοµείωση της τιµής της µετοχής. Επιπροσθέτως, 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.

4.2.4              Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, εκτός από τις καταθέσεις διαθεσίµων στη µητρική EFG Eurobank
Ergasias  η οποία έχει αξιολογηθεί ως υψηλής φερεγγυότητας χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.

Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση και οι ταµειακές ροές της Εταιρείας εκτίθενται σε κίνδυνο από τις επιδράσεις των διακυµάνσεων στα
ισχύοντα επιτόκια αγοράς. 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 ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου να διακυµανθεί λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ως αποτέλεσµα τέτοιων
αλλαγών, τα περιθώρια επιτοκίου µπορεί να αυξηθούν αλλά µπορεί και να µειωθούν ή να δηµιουργήσουν ζηµίες όταν παρουσιαστούν µη
αναµενόµενες αλλαγές. Η Εταιρεία διασφαλίζεται µε επενδύσεις προσυµφωνηµένης απόδοσης (προθεσµιακές καταθέσεις) διάρκειας µέχρι
ένα µήνα. Οι επενδύσεις σε αµοιβαία κεφάλαια είναι άµεσα ρευστοποιήσιµες σε περίπτωση έντονων αρνητικών διακυµάνσεων.

4.2.5          Κεφαλαιακή Επάρκεια

Οι αρχικοί στόχοι της διαχείρισης του κεφαλαίου είναι να εξασφαλιστεί ότι η εταιρεία διατηρεί ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας προκειµένου να υποστηριχτούν οι εργασίες της και να µεγιστοποιηθεί το όφελος των µετοχών.

Η Εταιρεια διαχειριζεται την κεφαλαιακη δοµη της και διενεργει προσαρµογες αναλογα µε τις οικονοµικες συνθηκες και τα χαρακτηριστικα
κινδυνου των δραστηριοτητων της. Η Εταιρεια µπορει να προσαρµοσει την κεφαλαιακη δοµη της µε την αναπροσαρµογη του ποσου
διανοµης µερισµατων στους µετοχους, µε την επιστροφη κεφαλαιου στους µετοχους η µε την εκδοση κεφαλαιακων τιτλων. 

4.2.3          Κίνδυνος επιτοκίου

Η Εταιρεία παίρνει θέσεις σε εµπορεύσιµα και εξωχρηµατιστηριακά µέσα για να εκµεταλλεύεται βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις στην
αγορά µετοχών και οµολόγων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει όρια συναλλαγών για το µέγεθος του ανοίγµατος που µπορεί να
αποδεχθεί σε σχέση µε καταθέσεις µιας ηµέρας (overnight) και ηµερήσιες θέσεις όπως και όρια για µεγαλύτερες διάρκειες. 

4.2              Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Η διοίκηση της Εταιρείας κάνει εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και
υπολογισµοί κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής των εργασιών για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός φόρου είναι αβέβαιος. 

3.4              Φόρος εισοδήµατος

3.3              Αποµείωση µετοχικού χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων

Η Εταιρεία εκτίθεται σε καθηµερινούς κινδύνους ρευστότητας. Η Εταιρεία διατηρεί µεγάλο απόθεµα µετρητών και άµεσα ρευστοποιήσιµων
επενδύσεων για να καλύψει αυτές τις ανάγκες.

4.1              Χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων

4.2.2                Κίνδυνος αγοράς

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει από ανοικτές θέσεις σε επιτόκια, ξένο συνάλλαγµα και µετοχικά
προϊόντα, τα οποία εκτίθενται σε γενικές και συγκεκριµένες διακυµάνσεις στην αγορά.

(α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση και οι ταµειακές ροές της Εταιρείας δεν εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο από την επίδραση των
διακυµάνσεων στις ισχύουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. ∆εν λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα λόγω µικρού ύψους των επηρεαζόµενων
κονδυλίων

(β) Κίνδυνος τιµών

4.2.1                Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας χρεογράφων και λοιπών κινητών αξιών (επενδύσεις σε Αµοιβαία Κεφάλαια- 
Επενδύσεις ∆ιαθέσιµες προς πώληση). Μη αναµενόµενες σηµαντικές µεταβολές της χρηµατιστηριακής αγοράς πιθανόν να δηµιουργήσουν 
κέρδη ή ζηµίες.

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς
(συµπεριλαµβανοµένου κινδύνου συναλλάγµατος και κινδύνου επιτοκίων) 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  Καθαρά έσοδα από τόκους

01/01- 31/12
2007

01/01- 31/12
2006

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 

  -Προθεσµιακές καταθέσεις 1.160.070 605.334 

  -Καταθέσεις Όψεως 1.401 485 

  -∆άνεια & προκαταβολές   1.470 581 

1.162.940 606.400 

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 133.701 3.488 

Σύνολο 1.029.239 602.912 

6 Καθαρά έσοδα από αµοιβές /  προµήθειες

01/01- 31/12
2007

 01/01- 31/12
2006

14.993.275 8.994.078

Καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 14.993.275 8.994.078

7 Έσοδα από Μερίσµατα

01/01- 31/12
2007

 01/01- 31/12
2006

1.485.237 105.395

 1.485.237 105.395

8 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως

01/01- 31/12
2007

 01/01- 31/12
2006

Έκπτωση εφάπαξ καταβολής φόρων 0 34.985 

 0 34.985 

σελίδα 15

Στοιχεία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, παράγωγα και άλλες συναλλαγές που έγιναν για εµπορικούς σκοπούς καθώς και οµόλογα
∆ηµοσίου και επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση αποτιµούνται σε εύλογη αξία µε αναφορά στις χρηµατιστηριακές τιµές, όπου αυτές είναι
διαθέσιµες. Αν χρηµατιστηριακές τιµές δεν είναι διαθέσιµες, τότε οι εύλογες αξίες υπολογίζονται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης
βασισµένες σε ενδεικτικά στοιχεία της αγοράς. 

Οι αξίες που προκύπτουν χρησιµοποιώντας αυτές τις µεθόδους επηρεάζονται σηµαντικά από τις παραδοχές σε σχέση µε τα ποσά και τη
χρονική στιγµή των µελλοντικών ταµειακών ροών και των προεξοφλητικών συντελεστών που χρησιµοποιήθηκαν. 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Προµήθειες Επενδυτικής Τραπεζικής  

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

4.3              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. Εντούτοις, δεν υπάρχουν
ενδεικτικές τιµές αγοράς για ένα σηµαντικό αριθµό χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που κατέχονται και
εκδίδονται από την Εταιρεία. 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. 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.



9 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

01/01- 31/12
2007

 01/01- 31/12
2006

3.001.073 2.737.873

426.887 348.744

153.444 90.581

100.969 106.796

3.682.373 3.283.995

Την 31/12/2007 ο αριθµός των εργαζοµένων ήταν 48 άτοµα και την 31/12/2006 ο αριθµός εργαζοµένων ήταν 40.

10 Λοιπά λειτουργικά έξοδα

01/01- 31/12
2007

 01/01- 31/12
2006

Αµοιβές τρίτων 916.028 426.571

Ενοίκια για λειτουργικές µισθώσεις 322.220 286.129

Έξοδα προβολής και διαφήµισης 69.875 67.707

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 831.751 603.275

2.139.873 1.383.682

11 Φόρος εισοδήµατος

31-∆εκ-07  31-∆εκ-06

Φόρος Εισοδήµατος περιόδου 2.853.738 1.746.306 

Αναβαλλόµενη φορολογία  (σηµείωση 12)  (8.966) 7.789 

2.844.772 1.754.095 

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Κέρδη προ φόρων 11.585.314 4.995.897 

2.896.328 1.448.810 

Φορολογική επίδραση :

329.059 349.057 

(380.616) (43.773) 

Φόρος εισοδήµατος 2.844.772 1.754.095 

σελίδα 16

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

εξόδων που δε εκπίπτουν φορολογικά

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Μισθοί και επιδόµατα προσωπικού

Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

Κόστος συνταξιοδότησης - πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών

Φόρος µε τον κανονικό συντελεστή φορολογίας 25% το 2007    και 
29% το 2006

εσόδων  που δε φορολογούνται



12 Αναβαλλόµενη φορολογία

31-∆εκ-07  31-∆εκ-06

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 26.004 33.792

Μεταφορά στα κέρδη εις νέο 8.966 (7.789) 

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου 34.970 26.004

  

Συντάξεις και λοιπές παροχές µετά την έξοδο από την Υπηρεσία 34.970

34.970

13 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

31-∆εκ-07  31-∆εκ-06

Ταµείο 3.846 1.107

Προθεσµιακές καταθέσεις 33.950.000 23.500.000

Λογαριασµοί όψεως 686.667 188.475

34.640.513 23.689.582

Ο σταθµικός µέσος όρος επιτοκίου των προθεσµιακών καταθέσεων είναι 4,43% 3,55%

14 Απαιτήσεις από πελάτες 

31-∆εκ-07  31-∆εκ-06

Απαιτήσεις από συµβάσεις πελατών 2.463.892 2.303.920 

Μείον : Προκαταβολές πελατών (26.972) (45.972) 

Μείον : Επισφάλειες πελατών (125.358) (41.924) 

2.311.563 2.216.024 

Οι εύλογες αξίες προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες

15 Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Μετοχές µη εισηγµένες 20.553 20.553

Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων 0 6.495.313

Οµολογίες Ελληνικών ∆ανείων 128.000 0

148.553 6.515.866
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (υποχρεώσεις) προήλθαν από τα πιο κάτω:

Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενης φορολογίας παρουσιάζεται πιο κάτω:

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές µε βάση τη µέθοδο της πλήρους υποχρέωσης (liability 
method) και µε αναµενόµενο πραγµατικό φορολογικό συντελεστή  25%

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Οι ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις κατά πελατών κατά την 31/12/2007 ανέρχονται στο ποσό των €74.733,21 (2006:€103.233,21), ενώ είχε σχηµατιστεί 
πρόβλεψη επιδφάλειας ύψους € 125.358 (2006:€41.924)

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.



16 Επενδύσεις σε θυγατρικές  εταιρείες

01/01-31/12/2007

Επωνυµία εταιρείας

EFG ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ACCENTIS AE

Σύνολο

01/01-31/12/2006

Επωνυµία εταιρείας

EFG ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

17 Ενσώµατα πάγια στοιχεία

Οικόπεδα, κτίρια
και βελτιώσεις 

σε
ακίνητα τρίτων 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και 

λογισµικά 
προγράµµατα 

Σύνολο
ενσώµατων 
ακιν/σεων 

Αξία κτήσης :

Υπόλοιπο 
1 Ιανουαρίου 2007 589.936 269.506 442.525 1.301.967 

Άλλες κινήσεις 19.890 98.800 35.557 154.247 

Προσθήκες 0 17.497 29.319 46.816 

Πωλήσεις / διαγραφές (153) 0 (153) 

Υπόλοιπο
 31 ∆εκεµβρίου 2007 609.826 385.650 507.401 1.502.877 

Σωρευµένες αποσβέσεις :
Υπόλοιπο 
1 Ιανουαρίου 2007 253.254 201.991 392.994 848.239 

Άλλες κινήσεις 7.873 65.538 34.837 108.248 

Αποσβέσεις 33.478 28.508 26.165 88.151 

Πωλήσεις / διαγραφές (66) 0 (66) 

Υπόλοιπο 
31 ∆εκεµβρίου 2007 294.605 295.971 453.997 1.044.572 

Καθαρή Λογιστική αξία
 31 ∆εκεµβρίου 2007 315.222 89.679 53.404 458.305 

Καθαρή Λογιστική αξία
 31 ∆εκεµβρίου 2006 336.683 67.515 49.531 453.728 
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Τοµέας δραστηριότητας

Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων 

Τοµέας δραστηριότητας

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Οι βελτιώσεις σε ακίνητα αφορούν το κτίριο που έχει την έδρα της η EFG Telesis Finance (Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντος 13)

75%

Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις όπως αυτό ορίζεται από το IAS 27 παρ.10.α καθώς είναι θυγατρική 
της EFG Eurobank Ergasias  ( µε ποσοστό συµµετοχής  100% ) , η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και συντάσσει 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις βάσει ∆ΠΧΠ οι οποίες αναρτώνται στην  ιστοσελίδα του διαδικτύου www.eurobank.gr

441.000 Ελλάδα

100% 3.639.306 Ελλάδα

4.080.306

Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων 75% Ελλάδα

Ποσό 
Συµµετοχής

Χώρα 
εγκατάστασης

Ποσοστό 
Συµµετοχής

Χρηµατοοικονοµικοί Σύµβουλοι

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

441.000

Ποσοστό 
Συµµετοχής

Ποσό 
Συµµετοχής

Χώρα 
εγκατάστασης

Στις 25/7/2007,  η Εταιρεία απέκτησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Accentis AE Παροχής Χρηµατοοικονοµικών 
Συµβουλών.  Το συνολικό τίµηµα της εν λόγω απόκτησης ανήλθε σε € 3,6 εκατοµµύρια πληρωτέα µετρητοίς. Η εκτιµώµενη τιµή 
αγοράς περιλαµβάνει επιπλέον τίµηµα συναρτώµενο της µελλοντικής απόδοσης και της παραµονής των πωλητών στο προσωπικό 
της Εταιρείας εώς την 31/12/2011

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007, το οφειλόµενο τίµηµα ανέρχεται στο ποσό των € 3 εκατοµµυριών και συµπεριλαµβάνεται στις Λοιπές 
υποχρεώσεις



18 Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού

31-∆εκ-07  31-∆εκ-06

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 352.164 469.552 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
∆εδουλευµένα έσοδα 132.490 44.079 

Έξοδα εποµένων χρήσεων 72.793 78.016 

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 145.950 397.610 

351.233 519.704 

Οι εύλογες αξίες προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες

19 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 48.347 66.954 

Προσθήκες 17.521 (18.607) 

Υπόλοιπο στο τέλος του έτους 65.868 48.347 

20 Λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις 

31-∆εκ-07  31-∆εκ-06

Προεισπραχθέντα έσοδα και έξοδα πληρωτέα 435.602 10.877 

Λοιπές υποχρεώσεις και 
προβλέψεις 4.720.347 1.597.158 

5.155.949 1.608.035 

Οι εύλογες αξίες προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες

21 Μετοχικό κεφάλαιο 

Αριθµός 
µετοχών

Ονοµ. Αξία Συνολική Αξία 
κοινών µετοχών

15.807.000 

15.807.000 
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Η πρόβλεψη για αποζηµίωση αποχώρησης προσωπικού υπολογίζεται όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2.11 β. Η πρόβλεψη 
υπολογίζεται µε βάσει αναµενόµενη αύξηση στους µισθούς 4% και επιτόκιο προεξόφλησης 4,5%.

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2006

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 316.140 ονοµ.µετοχές των 50 ευρώ µε µοναδικό µέτοχο την EFG EUROBANK ERGASIAS

50

316.140 50

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Πρόβλεψη για αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου 
2005 316.140

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Μετοχικό Κεφάλαιο



22  Αποθεµατικά

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τακτικό
αποθεµατικό

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
αποτίµησης 

χαρτοφυλακίου 
για ∆ΠΠ

Κέρδη 
εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο 
1ης Ιανουαρίου 2007 1.268.731 8.366.560 353.002 725.048 4.741.639 15.454.980 

Ποσά απευθείας στην καθαρή 
θέση 0 

Μερίσµατα προς διανοµή (4.710.486) (4.710.486) 

Κέρδη / ζηµίες περιόδου 8.740.542 8.740.542 

Αποτίµηση  Χαρτοφυλακίου 
∆ΠΠ (22) (725.048) (725.070) 

Μεταφορές Αποθεµατικών 218.084 (90.722) (127.362) 0 

Υπόλοιπο 
31ης ∆εκεµβρίου 2007 1.486.815 8.275.816 353.002 0 8.644.333 18.759.966

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά καθίστανται φορολογητέα µόνο εφόσον διανεµηθούν

23  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Εγγυήσεις

518.914 234.776

518.914 234.776
Μισθώµατα κτιρίων

331.846 289.506

331.846 289.506
Μισθώµατα αυτοκινήτων

1 Χρόνο 47.469 40.738

2-5 Χρόνια 97.675 80.640

145.144 121.378

24 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

σελίδα 20

Την 30/1/2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών , η µε αριθµ. Κ2-1288/30-01-2008 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η 
συγχώνευση των ανωνύµων εταιρειών  « EUROBANK EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ» και  της 100% θυγατρικής της «ACCENTIS 
A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», µε απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύµφωνα µε τις από 
27/8/2007 αποφάσεις των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων, τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 
2190/20 και τις αριθ.17220/9-1-2008 και 17244/25-1-2008 πράξεις του Συµβολαιογράφου Αθηνών, Κωνσταντίνου Σπανόπουλου.

Η εταιρεία έχει τις παρακάτω δεσµεύσεις και δεν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Εγγυητικές επιστολές για συµµετοχή σε 
διαγωνισµούς και εξασφάλιση υποχρεώσεων

Μελλοντική ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων 
βάσει µη ακυρωτέων λειτουργικών µισθώσεων.

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Η συναλλαγή αυτή θα λογιστικοποιηθεί σύµφωνα µε τη µέθοδο της συνένωσης των δικαιωµάτων στις Οικονοµικές Καταστάσεις για τη 
χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.



25 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

α)

Μητρική 
EFG 

EUROBANK 
ERGASIAS

Όµιλος EFG

Μητρική 
EFG 

EUROBANK 
ERGASIAS

Όµιλος EFG

251.660 2.272.210 576.846 3.011.408

1.156.492 0 561.628 0

410.076 154.221 276.403 106.167

23.800 0 275.740 69.790

20.433 0 4.499 16.197

34.623.592 0 23.687.862 0

β)

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

Αµοιβαία κεφάλαια 0 6.495.313

31-∆εκ-07 31-∆εκ-06

γ) 1.680.674 1.294.958

26  Μερίσµατα 

27 Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις

σελίδα 21

ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ

1/1-31/12/2006

Η Εταιρεία ελέγχεται από την EFG Eurobank Ergasias η οποία κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου. Η τελική µητρική Εταιρεία είναι η 
EFG Bank European Financial Group πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα την Ελβετία.

Οι συναλλαγές µε την EFG EUROBANK ERGASIAS και τις συνδεδεµένες µε αυτή εταιρείες έχουν ως εξής:

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα τελικά µερίσµατα δε λογιστικοποιούνται εάν δεν έχουν εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα µερίσµατα τα οποία 
καταβλήθηκαν µέσα στο 2007 (αφορούν στη χρήση 2006) ανήλθαν σε € 4.710.486 (ήτοι € 14,90 ανά µετοχή) και εγκρίθηκαν από την 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έλαβε χώρα την 25η Απριλίου 2007. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αµοιβές  Μελών ∆.Σ. & ∆ιευθυντικών στελεχών 

 Η  Εταιρεία  δεν έχει  ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2001-2007 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της  
για τις χρήσεις αυτές  δεν έχουν καταστεί οριστικές.

1/1-31/12/2007

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΕΞΟ∆Α

ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Η Εταιρεία εξαγόρασε το σύνολο των Αµοιβαίων Κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της χρήσης




