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«ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  EUROBANK EFG  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ 

ΤΗΣ 10ης  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2009-31/12/2009 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROBANK EFG  
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε µαζί µε την παρούσα έκθεση τις οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2009 και τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα αυτών.  
 
Αυτές οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 ως εκάστοτε 
ισχύουν «Περί Ανωνύµων Εταιριών» και παρουσιάζουν τα οικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας µας για την 
περίοδο 01/01/2009-31/12/2009 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ) και παρέχουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της διάρθρωσης του 
οικονοµικού αποτελέσµατος και της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης της Εταιρίας στο τέλος της 10ης 
διαχειριστικής χρήσης στην οποία αναφέρονται. 
Έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα πρότυπα που ισχύουν την 31/12/2009. 
 
Αρχικά σας ενηµερώνουµε για τα κάτωθι: 
  
Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών σηµείωσε άνοδο της τάξεως του  23%. Ο ηµερήσιος τζίρος συναλλαγών του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατέγραψε µέση πτώση 35%  και διαµορφώθηκε από τα 316,4 εκατ. στην χρήση 
2008 στα 205,0 εκατ. τo 2009. 
Οι δραστηριότητες και το αποτέλεσµα της Εταιρίας κατά την οικονοµική χρήση 2009, διαµορφώθηκαν σε 
ικανοποιητικό επίπεδο, αν ληφθεί υπόψη ότι η παγκόσµια χρηµατιστηριακή αγορά επηρεάστηκε 
σηµαντικότατα από την διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση . 
 
Επίσης  θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ειδικότερα για τα κάτωθι σχετιζόµενα µε την πορεία της 
εταιρίας  µας: 
 
α) Στο Χρηµατιστήριο Αθηνών  
Σε αυτό το πεδίο της ευρύτερης χρηµατιστηριακής αγοράς η  Eurobank ΕFG Χρηµατιστηριακή βρέθηκε 
στην πρώτη θέση µεταξύ των ΑΧΕΠΕΥ µε µερίδιο αγοράς 15% µε βάση την αξία των συναλλαγών στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών. 
Η  Eurobank EFG  Χρηµατιστηριακή το 2009 διατήρησε την ενεργή παρουσία της στον κλάδο των 
ιδιωτών πελατών της ελληνικής αγοράς µέσω των παρεχόµενων επενδυτικών υπηρεσιών και προϊόντων 
της σε 3 κανάλια: α) το κανάλι του προσωπικού χρηµατιστηριακού συµβούλου µέσω της 
χρηµατιστηριακής και των υποκαταστηµάτων της, των καταστηµάτων της τράπεζας και των κέντρων του 
Private Banking, β) το κανάλι της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης µέσω του δικτύου του Phone Banking και γ) 
το κανάλι του eurobanktrader για τους πελάτες που επιθυµούν να διεξάγουν τις χρηµατιστηριακές τους 
συναλλαγές αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου. Επίσης, παραµείναµε ένας εκ των σηµαντικότερων 
συντελεστών της αγοράς στους τοµείς των Ξένων και Ελλήνων θεσµικών πελατών. 
 
β) Στο Τµήµα Παραγώγων Προϊόντων   
Η  Eurobank EFG Χρηµατιστηριακή διατήρησε και φέτος µία εκ των ηγετικών θέσεων στην Ελληνική 
αγορά Παραγώγων. 
Εκεί δραστηριοποιήθηκε σαν ειδικός διαπραγµατευτής (market maker) στα futures  και στα options σε 
όλους τους δείκτες που διαπραγµατεύονται στο ΧΑ (FTSE/ ASE20, FTSE/MID40) αλλά και στα 
παράγωγα επί µεµονωµένων µετοχών. Παράλληλα εξακολούθησε τη δραστηριοποίηση σαν broker 
(παρέχοντας διαµεσολαβητικές συναλλαγές) τόσο στην Ελληνική όσο και στις µεγαλύτερες διεθνείς 



αγορές παραγώγων (EUREX, CME, CBOT κα ) προσφέροντας στους πελάτες της πρόσβαση στα country 
and region futures και options : ∆είκτες – Dow Jones , S & P500 DAX, EuroStoxx, fixed income – US 
Bonds & Notes , Bund and currency – Euro /Dollar / Yen.  
 
 
γ) Στο Τµήµα ∆ιεθνών Αγορών  
Η  Eurobank EFG  Χρηµατιστηριακή είναι µία από τις λίγες χρηµατιστηριακές εταιρίες στην Ελλάδα που 
παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης χρηµατιστηριακών συναλλαγών στα ∆ιεθνή Χρηµατιστήρια σε 
συνεργασία µε ∆ιεθνείς Επενδυτικούς Οίκους, ικανοποιώντας την ανάγκη των πελατών της για 
διαφοροποίηση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου. Σε συνεργασία µε τα στελέχη του εξειδικευµένου 
τµήµατος των διεθνών αγορών ενδυναµώθηκε η δυνατότητα πρόσβασης των πελατών µας σε πάνω από 
20 ξένες αγορές.  Η όλη ανάπτυξη των εν λόγω εργασιών για την εταιρία µας διακρίνεται από συνεχή 
αναπτυξιακή πορεία.    
  
Κύριοι Μέτοχοι οι προοπτικές για την οικονοµία το 2010 εµφανίζονται τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα 
αβέβαιες  και τούτο γιατί το 2010  όπως και το 2009 βρήκε την ελληνική οικονοµία  αντιµέτωπη µε τη 
χειρότερη ύφεση της µεταπολεµικής περιόδου , µε το ρυθµό ανάπτυξης να µειώνεται σηµαντικά και  µε 
εµφανέστατες τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης .   Μάλιστα, από τα µέσα 
Φεβρουαρίου 2010, η Ελλάδα βρίσκεται σε στενή κοινοτική επιτήρηση, ενώ οι ευρωπαίοι εταίροι µας 
βλέπουν σοβαρούς κινδύνους απόκλισης του Ελληνικού Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
Παράλληλα, η Κοµισιόν έχει δηλώσει την ετοιµότητά της να παρουσιάσει, αν χρειαστεί, ένα συγκεκριµένο 
πλαίσιο αρωγής της ΕΕ προς την Ελλάδα. Και αυτή τη δύσκολη χρονιά θα προσπαθήσουµε να 
διατηρήσουµε την ηγετική µας θέση στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και να βγούµε δυνατότεροι από την 
κρίση . 
 
Η εταιρία  µας συνεχίζει να αναπτύσσει τους τοµείς υπηρεσιών που παρέχει προσφέροντας 
ολοκληρωµένες υπηρεσίες καλύπτοντας όλο το φάσµα των εν δυνάµει πελατών, οι  οποίοι µπορούν 
µέσω της αναβαθµισµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας Eurobank trader 2.0 (Eurobanktrader.gr), να 
παρακολουθούν ,να εκτελούν και να ενηµερώνονται για την Ελληνική και τις ∆ιεθνείς Αγορές  . 
Σας διαβεβαιώνουµε ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν επέλθει γεγονότα που να αλλοιώνουν την οικονοµική 
θέση της Εταιρίας της 31/12/2009, τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται  στα  παρατιθέµενα  οικονοµικά 
στοιχεία και τις σηµειώσεις επ’ αυτών.  
 
Τέλος, αξιότιµοι Κύριοι Μέτοχοι, σας καλούµε να εγκρίνετε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τις 
αναφερόµενες αναλυτικές σηµειώσεις και να λάβετε θέση επί των θεµάτων της επικείµενης Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.»  
 
 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                                      
Α∆Τ ΑΒ065426                                                           Α∆Τ ΑΑ075630 

 
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση πεπραγµένων που αποτελείται από σελίδες (2) –δύο –είναι αυτή που 
αναφέρεται στο  πιστοποιητικό ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 25/02/2010 .  
 

Αθήνα, 25/02/2010 
                                              

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
                                             

ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 38081 



 
 
 
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της «EUROBANK EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
 
 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «EUROBANK EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 
Α.Ε.Π.Ε.Υ.»   (η Εταιρεία) που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2009 και τις 
καταστάσεις αποτελεσµάτων, συνολικού εισοδήµατος,  µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών 
ροών 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 Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την 
εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην 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 ∆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 απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο 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 που αφορά στην  κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό κατάλληλων ελεγκτικών 
διαδικασιών για τις περιστάσεις, αλλά 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 εφαρµόστηκαν 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 2009, τη χρηµατοοικονοµική 
της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 



 
Αναφορά επί ‘Aλλων Νοµικών Θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 
43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 

          Αθήνα,  25 Φεβρουαρίου 2010 
 

        Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ     ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς     Μάριος Ψάλτης 
Ανώνυµος ελεγκτική Εταιρεία              
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                                                            ΑΜ ΣΟΕΛ 38081 
Λ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 
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01/01-31/12/2008

Καθαρά έσοδα από αµοιβές/προµήθειες 30,971,316 43,822,645

'Εσοδα από µερίσµατα 416,411 2,497,288
Αποτελέσµατα από 
χρηµατοοικονοµικές πράξεις 5 -181,035 -7,154,058

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 6 63,481 112,295
'Εσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 31,270,172 39,278,170
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7 13,220,354 14,402,855
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 8 5,606,091 6,257,988
Αποσβέσεις 16 401,021 420,321
'Εξοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 19,227,466 21,081,164

'Εσοδα από τόκους 9 5,401,188 8,285,287
Μείον έξοδα από τόκους 1,025,200 4,415,189

Κέρδη  προ φόρων 16,418,694 22,067,104

Μείον Έκτακτη Εισφορά αρθρ.2 Ν3808/2009 10 4,212,455 -
Μείον Τρέχων και Αναβαλλόµενος  Φόρος 10 5,026,182 8,552,922
Κέρδη  µετά από φόρους 7,180,057 13,514,182

Λοιπά συνολικά έσοδα:
Κέρδη / ζηµιές που αναγνωρίζονται απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 0 0
Σύνολικά έσοδα χρήσης 7,180,057 13,514,182

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α∆Τ ΑΒ 065426 Α∆Τ Τ 002793Α∆Τ ΑΑ 075630

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11  έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων

ΑΛΒΕΡΤΟΣ    ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ

Κατάσταση αποτελεσµάτων και Συνολικών εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 
ΠΑΠΑ∆ΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Σηµείωση

01/01-31/12/2009

Αθήνα, 23/2/2010

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ                 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ           
ΚΑΡΚΑΖΗ

Α∆Τ ΑΒ 318666Α∆Τ Τ 506157
Αρ.αδείας 14597 Α Τάξης Αρ.αδείας 8109 Α Τάξης

 7 / 31



 

EUROBANK EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42221/06/Β/99/10

                                                                                                              ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς    κκαατταασσττάάσσεειιςς  γγιιαα    ττηηνν    χχρρήήσσηη    
                                                                                                                          ααππόό  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  έέωωςς  3311  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22000099  

 

 

31-∆εκ-08

Σηµείωση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 16 0 4,134
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 16 1,240,657 1,320,561
Λοιπά µακροπρόθεσµα στοιχεία 17 18,523,407 19,085,438
Αναβαλλόµενος Φόρος 11 220,428 232,152

19,984,492 20,642,285
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Πελάτες-Χρηµατιστές-Χρηµατιστήριο 15 62,462,834 61,745,137
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 18 6,218,059 4,276,919
Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 13 18,839,383 4,496,945
Συµµετοχές σε συνδεόµενες επιχειρήσεις 13 13
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα-απαιτήσεις 14 511,669 570,982
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12 113,685,145 208,065,399

201,717,103 279,155,395
Σύνολο Ενεργητικού 221,701,595 299,797,680
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 19 1,852,402 80,000,000
Πελάτες-Χρηµατιστές-Χρηµ/ριο-Repos 15 130,952,858 126,240,531
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα-υποχρεώσεις 14 1,896,026 15,588,571
Προβλέψεις για αποζηµ.αποχ.προσ/κου 20 526,137 524,510
Λοιποί Φόροι 5,731,158 725,528
Λοιπές υποχρεώσεις 21 14,259,023 12,070,953
Σύνολο  υποχρεώσεων 155,217,604 235,150,093
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο 22 12,000,000 12,000,000
Αποθεµατικά 23 24,720,711 24,240,607
Κέρδη εις νέον 29,763,280 28,406,980
Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων 66,483,991 64,647,587
Σύνολο Υποχρεώσεων & Ιδίων Κεφαλαίων 221,701,595 299,797,680

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α∆Τ ΑΒ 065426

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ                 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΒΕΡΤΟΣ    ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ

Αρ.αδείας 8109 Α ΤάξηςΑρ.αδείας 14597 Α Τάξης
Α∆Τ ΑΒ 318666

Ισολογισµός 

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Α∆Τ Τ 002793

ΙΩΑΝΝΑ           
ΚΑΡΚΑΖΗ

Α∆Τ Τ 506157

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 
ΠΑΠΑ∆ΙΑ

Α∆Τ ΑΑ 075630

31-∆εκ-09

Αθήνα, 23/2/2010

ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11  έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Υπόλοιπο 
1ης Ιανουαρίου 2008 12,000,000 32,442,328 31,891,078 76,333,406

Κέρδη χρήσης 13,514,182 13,514,182

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - -

Μέρισµα χρήσεως 2007 (25,200,000)       (25,200,000)     

Μεταφορές αποθεµατικών -8,201,721 8,201,721          -

Υπόλοιπο 
31ης ∆εκεµβρίου 2008 12,000,000 24,240,607 28,406,981 64,647,588

Υπόλοιπο 
1ης Ιανουαρίου 2009 12,000,000 24,240,607 28,406,981 64,647,588

Κέρδη χρήσης ` 7,180,057          7,180,057

Λοιπά συνολικά έσοδα - - - -

Μέρισµα χρήσεως 2009 (5,259,234)         (5,259,234)       

∆ιανοµή αποθεµατικών (84,419)               (84,419)            

Μεταφορές αποθεµατικών 564,522              (564,522)            -

Υπόλοιπο 
31ης ∆εκεµβρίου 2009 12,000,000 24,720,710 29,763,281 66,483,991

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α∆Τ ΑΒ 065426

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11  έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων

Α∆Τ Τ 002793
Αρ.αδείας 14597 Α Τάξης
Α∆Τ Τ 506157

ΙΩΑΝΝΑ           
ΚΑΡΚΑΖΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ    ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 
ΠΑΠΑ∆ΙΑ

Α∆Τ ΑΒ 318666Α∆Τ ΑΑ 075630

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ                 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο

Κέρδη 
εις νέον 

Σύνολο 

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
 Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Ειδικά           
Αποθεµατικά 

Ειδικά           
Αποθεµατικά 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο

Αθήνα, 23/2/2010

Αρ.αδείας 8109 Α Τάξης

Σύνολο 

Κέρδη 
εις νέον 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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01/01-31/12/2008

Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων Σηµ:
Κέρδη προ φόρων 16,418,694        22,067,104                 
Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές:

Αποσβέσεις 16 401,021             420,321                      
Προβλέψεις 567,944             1,001,064                   
'Αλλα µη ταµειακά έξοδα 321,523             840,187                      
'Αλλα µη ταµειακά έσοδα (101,958)            (469,260)                     
Κέρδος εκµ/σεως πριν από τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως 17,607,224        23,859,416                 

Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σµούς (18,052,833)       176,153,105               
Αύξηση/(µείωση) τρεχουσών υποχρ.(πλην τραπεζών) (2,083,089)         (139,839,365)              
Εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση

Πληρωµές φόρων (4,880,682)         (13,215,275)                
Καθαρές εισροές (εκροές) λειτουργικών δραστηριοτήτων (7,409,380)         46,957,881                 

Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 16 (154,380)            (386,530)                     

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 16 -                         -                                  
Καθαρές εκροές επενδυτικών δραστηριοτήτων (154,380)            (386,530)                     

Πληρωµές τόκων (791,148)            (4,069,721)                  
Πληρωµές µερισµάτων (7,877,748)         (25,200,000)                
Εισπράξεις/πληρωµές  εκδοθέντων / αναληφθέντων δανείων (78,147,598)       (49,000,000)                
Καθαρές εκροές χρηµ/κών δραστ/των (86,816,494)       (78,269,721)                

Αύξηση / (µείωση) στα χρηµατικά διαθέσιµα (94,380,254)       (31,698,370)                
∆ιαθέσιµα, στην αρχή της περιόδου 208,065,399      239,763,769               
∆ιαθέσιµα, στο τέλος της περιόδου 12 113,685,145      208,065,399               

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α∆Τ ΑΒ 065426

01/01-31/12/2009

Κατάσταση ταµειακών ροών

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11  έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α∆Τ ΑΑ 075630

ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αρ.αδείας 8109 Α Τάξης

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Αθήνα, 23/2/2010

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ                 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α∆Τ ΑΒ 318666

ΑΛΒΕΡΤΟΣ    ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 
ΠΑΠΑ∆ΙΑ

Αρ.αδείας 14597 Α Τάξης

Ταµειακές Ροές Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων

Α∆Τ Τ 506157Α∆Τ Τ 002793

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΑ           
ΚΑΡΚΑΖΗ
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1

2 Βασικές Λογιστικές Αρχές 

 (α) Αµοιβές και προµήθειες

(β) Έσοδα και έξοδα από τόκους

Λογισµικά Προγράµµατα         4 - 5 έτη 

2.5              Ασώµατα πάγια στοιχεία

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 εάν ένα Λογισµικό Πρόγραµµα δεν αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, θεωρείται Ασώµατο Πάγιο Στοιχείο. Από 1/1/2005
οι προαναφερόµενες αποκτήσεις καταχωρούνται στα Ασώµατα Πάγια. Οι αποσβέσεις των παραπάνω παγίων υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης
κατά τη διάρκεια ζωής τους ως ακολούθως :

Γενικές πληροφορίες

2.1              Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στους τοµείς διεξαγωγής χρηµατιστηριακών συναλλαγών κάθε είδους, σε χρηµατιστήρια αξιών και παραγώγων, καθώς και στην παροχή όλων των
κύριων και παρεπόµενων επενδυτικών υπηρεσιών που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Η Εταιρία έχει συσταθεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η
Εταιρία είναι 100% θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας την 23/2/2010

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

Τα έσοδα και έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων σε δεδουλευµένη βάση για όλα τα τοκοφόρα µέσα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου. Το πραγµατικό επιτόκιο, είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές εκροές ή εισροές κατά τη διάρκεια της
αναµενόµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου.

Τα πρότυπα που εφαρµόζονται είναι εκείνα που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως 31
∆εκεµβρίου 2009. Αυτά είναι σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 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.

2.2              Συναλλαγµατικές µετατροπές

2.4              Αναγνώριση εσόδου

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

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 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.

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.

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µε υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου αναφοράς σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν
κατά την ηµεροµηνία της υπό αναφοράν περιόδου, και οι συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας επιµετρώνται βάση του νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρία λειτουργεί (
«λειτουργικό νόµισµα» ). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρίας.

2.3              Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων

α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης.

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. 

Οι αµοιβές και προµήθειες αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες. Ενδεικτικά η διάρθρωση των αµοιβών και προµηθειών απαρτίζεται κυρίως
από προµήθειες από τη διαµεσολάβηση επί χρηµατιστηριακών συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών καθώς και σε χρηµατιστήρια
της αλλοδαπής. Το πελατολόγιο της Εταιρίας καλύπτει όλο το φάσµα των εν δυνάµει κατηγοριών πελατών (Ξένοι Θεσµικοί επενδυτές, ‘Ελληνες Θεσµικοί επενδυτές, Ξένοι
επενδυτές, εισηγµένες εταιρίες, ιδιώτες πελάτες καθώς και πελάτες για τους οποίους η λήψη και διαβίβαση εντολών διενεργείται µέσω συνεργαζόµενων ΑΕΕ∆ ή άλλων ΑΕΠΕΥ
και πιστωτικών ιδρυµάτων). Η Εταιρία επίσης έχει την άδεια της διενέργειας συναλλαγών Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης επί µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και είναι και
Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής τύπου Β’ στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, αγορά Παραγώγων . 

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
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4 - 5 έτη

Λοιπά έπιπλα και εξοπλισµός: 4 - 20 έτη

Οχήµατα 5 - 6,6 έτη

Η Εταιρία, σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική 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 αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, ως αποτέλεσµα ενός ή 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 ή 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 Εταιρίας. 

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.

2.8              Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 

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

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

(δ) Λογιστικός χειρισµός και υπολογισµός

∆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, ή µεταβολών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες ή αλλαγών στις τιµές των µετοχών.

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, καταχωρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού
αποτελεσµάτων, β) πιστώσεις πελατών και προκαταβολές και γ) επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. Η απόφαση για την κατηγοριοποίηση λαµβάνεται από την ∆ιοίκηση
κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου ενεργητικού. 

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. 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.  Μερίσµατα από επενδύσεις, αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων όταν το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος εγκριθεί από τους µετόχους.

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 στην τρέχουσα τιµή συγκρίσιµων στοιχείων που
διαπραγµατεύονται, και τις µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών, αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης και άλλες µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιούνται συχνά
στην αγορά.

(β) Πιστώσεις και προκαταβολές σε πελάτες

Τα δάνεια και οι προκαταβολές σε πελάτες, είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές που δεν διαπραγµατεύονται
σε ενεργή αγορά. Οι πιστώσεις και οι προκαταβολές προκύπτουν όταν η Εταιρία παρέχει χρήµατα ή υπηρεσίες, απευθείας σε έναν πιστούχο.

Οι αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων, καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία
συναλλαγής, δηλαδή την ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρία 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 Εταιρία έχει ουσιαστικά µεταβιβάσει τους κινδύνους
και τις αµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

(γ) Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων

2.7              Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικά προγράµµατα

κατά τη διάρκεια του συµβολαίου εκµίσθωσης ή της 
προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής εάν µικρότερη

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. 

2.6            Ενσώµατα πάγια στοιχεία

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους ως ακολούθως:
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(α) Συµφωνίες πώλησης, επαναγοράς 

(β) ∆ανεισµός χρεογράφων 

2.10         ∆ανεισµός  

(α) Στοιχεία ενεργητικού αποτιµώµενα στην αναπόσβεστη αξία κτήσης

Αν σε µεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της αποµείωσης µειωθεί και η µείωση µπορεί αντικειµενικά να συσχετισθεί µε περιστατικό που πραγµατοποιήθηκε µετά την αναγνώριση
της αποµείωσης (όπως βελτίωση στο βαθµό φερεγγυότητας του χρεώστη), η προηγουµένως αναγνωρισθείσα ζηµία αποµείωσης αντιλογίζεται µέσω αναπροσαρµογής του
λογαριασµού προβλέψεων. Το ποσό που αντιλογίστηκε αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.

2.9              Συµφωνίες πώλησης, επαναγοράς  χρεογράφων 

2.12         Τρέχουσα και Αναβαλλόµενη φορολογία

Αν η Εταιρία εξαγοράσει τις υποχρεώσεις της, αυτές απαλείφονται από τον ισολογισµό και η διαφορά µεταξύ του τρέχοντος ποσού των υποχρεώσεων και της αντιπαροχής που
πληρώθηκε περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα.

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. 

Τα χρεόγραφα που πωλούνται µε βάση συµφωνίες επαναγοράς (repos), καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις ως ενεχυριασµένα στοιχεία ενεργητικού όταν ο
αποδέκτης έχει το δικαίωµα, βάσει συµβολαίου, να πωλήσει ή να επανεκχωρήσει το ενεχυριασµένο στοιχείο. Η υποχρέωση προς το αντισυµβαλλόµενο µέρος περιλαµβάνεται
στα οφειλόµενα ποσά σε άλλες τράπεζες, ή σε πελάτες, όπως κρίνεται καταλληλότερο. Χρεόγραφα που αγοράστηκαν µε συµφωνίες ανάστροφης επαναγοράς (reverse repos)
αναγνωρίζονται ως δάνεια και προκαταβολές σε άλλες τράπεζες ή πελάτες αναλόγως. Η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης και της τιµής επαναγοράς αναγνωρίζεται ως τόκος
κατά τη διάρκεια της περιόδου της συµφωνίας επαναγοράς, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.

Χρεόγραφα που δανείζει η Εταιρία σε τρίτους παραµένουν στις οικονοµικές καταστάσεις. Χρεόγραφα που δανείζεται η Εταιρία δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις, εκτός αν πωληθούν σε τρίτους οπότε η αγορά και η πώληση καταχωρούνται και το κέρδος ή ζηµία περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου
συναλλαγών. Η υποχρέωση επιστροφής των χρεογράφων καταχωρείται στην εύλογη αξία ως εµπορική υποχρέωση (trading liability).

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας παραµένουν στον 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.

Εάν υπήρχαν µισθώσεις ενσώµατων παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας, καταχωρούνται ως χρηµατοδοτικές
µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται στην αρχή της µίσθωσης στη χαµηλότερη αξία, µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου που εκµισθώθηκε και της
παρούσας αξίας των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται µεταξύ της υποχρέωσης και των εξόδων χρηµατοδότησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
ένα σταθερό επιτόκιο σε σχέση µε το υπόλοιπο της χρηµατοδότησης που εκκρεµεί. Η αντίστοιχη υποχρέωση από µισθώµατα µετά την αφαίρεση του κόστους
χρηµατοδότησης, περιλαµβάνεται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αναγνωρίζεται στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτούνται µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της
ωφέλιµης ζωής τους και της περιόδου µίσθωσης.

2.11          Μισθωµένα Πάγια  

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. 
Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση την ισχύουσα Ελληνική φορολογική νοµοθεσία 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.

Η Εταιρία αρχικά αξιολογεί κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική 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 Εταιρία αποφασίσει ότι δεν υπάρχει
αντικειµενική 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.

Οι υποχρεώσεις λόγω δανεισµού αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται από τα εισρεόµενα κεφάλαια, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων
έκδοσης. Μεταγενέστερα οι υποχρεώσεις λόγω δανεισµού αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος και η διαφορά µεταξύ των αρχικά εισρεόµενων κεφαλαίων και της αξίας κατά
την λήξη του δανεισµού καταχωρούνται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά την χρονική διάρκεια του δανεισµού µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 Στην πράξη, η Εταιρία µπορεί να υπολογίζει την αποµείωση βάσει της εύλογης αξίας ενός µέσου χρησιµοποιώντας τις τρέχουσες τιµές αγοράς.

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.

(β) Στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση

Ο υπολογισµός της παρούσας αξίας εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών κάποιου εξασφαλισµένου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού, αντικατοπτρίζει τη ροή
µετρητών που µπορεί να προκύψει από την εκκαθάριση, µετά την αφαίρεση των εξόδων εκποίησης της εξασφάλισης, ανεξάρτητα από το εάν η εκκαθάριση είναι πιθανή.

Στην Εταιρία δεν υπάρχουν  πάγια που έχουν αποκτηθεί µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
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Τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου παρουσιάζονται, καθαρά από φόρους, αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια, ως µείωση του προϊόντος έκδοσης.

2.13        Παροχές στο προσωπικό

2.15         Προβλέψεις

2.14          Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

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

(α) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις 

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 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. Για το σχηµατισµό της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία χρησιµοποιήθηκαν οι εξής παραδοχές : α) επιτόκιο προεξόφλησης 5.50%, β) µελλοντικές αυξήσεις 3%, γ) πληθωρισµός 2%.

Επιπλέον, η Εταιρία έχει ενισχύσει την πιο πάνω πρόβλεψη λαµβάνοντας υπόψη πιθανές αποχωρήσεις προσωπικού προ της κανονικής συνταξιοδότησης, βάσει των όρων
προηγουµένων προγραµµάτων εθελουσίας εξόδου. Η Εταιρία αναγνωρίζει αποζηµιώσεις αποχώρησης, όταν έχει συγκεκριµένες δεσµεύσεις είτε βάσει λεπτοµερούς επίσηµου
σχεδίου που ανακοινώνεται και δεν µπορεί να αποσυρθεί, είτε ως αποτέλεσµα αµοιβαίως συµφωνηθέντων όρων αποχώρησης. Οι καταβλητέες αποζηµιώσεις µετά την πάροδο
των 12 µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.

Οι εισφορές της Εταιρίας στα προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζονται ως παροχές προς το προσωπικό κατά την περίοδο που αφορούν. 

Οι κοινές µετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια.

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

(γ) Προγράµµατα για συµµετοχή στα κέρδη και επιδόµατα

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία 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.

(β) Αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού

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 Εταιρίας.

2.16         Μετοχικό κεφάλαιο 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

2.17     Ταµειακά διαθέσιµα και άλλα ισοδύναµα

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

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»   

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009
Ε∆∆ΠΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο
εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα
πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία, καθώς η Εταιρεία δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό. 

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, και τραπεζικές επιταγές.

Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009

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

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να
καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά µε τα
«puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν
επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά απαιτεί αυτές
τις συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους µετόχους. Όλες οι συναλλαγές µε µη µετόχους πρέπει να εµφανίζονται σε µία κατάσταση απόδοσης
(performance statement). Οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία κατάσταση (κατάσταση συνολικού εισοδήµατος) είτε δύο καταστάσεις
(κατάσταση αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήµατος). Η Εταιρία έχει αποφασίσει να παρουσιάζει µία κατάσταση.

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες δεν πρέπει πλέον να χρησιµοποιούν λογιστική αντιστάθµισης για συναλλαγές µεταξύ των τοµέων στις ατοµικές
οικονοµικές τους καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στην Εταιρία καθώς δεν ακολουθεί  λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας. Συγκεκριµένα η
τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. Η τροποποίηση αυτή αφορά σε πρόσθετες
γνωστοποιήσεις και εποµένως δεν υπάρχει επίδραση στα κέρδη ανά µετοχή.
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Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν
ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας
αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στην Εταιρία,
καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου
2009) 

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου
2009) 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010)

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα
προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό
οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής
αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών»

Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009)

Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται
ως επενδυτικές δραστηριότητες.

∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.

∆ΛΠ 18 «Έσοδα»

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας,
τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την
εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent
consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην
καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική Εταιρία καθώς και της απώλειας
του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους
µειοψηφίας. Η Εταιρία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει να επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης
είναι ένας λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων).

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος
βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρακάτω τροποποιήσεις,
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά,
οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που
αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οικονοµικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιουλίου 2009)
Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από
οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα εντός της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.

∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) όσον αφορά το λογιστικό χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις οικονοµικές οντότητες κατά την
επιµέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»

∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»

Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο
συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών ροών µιας
προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη
ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους
µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους την επιλογή
απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η Εταιρία να εφαρµόζει την διερµηνεία από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.
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3 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών

4  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Το margin account παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες µετοχές από εκείνες που θα τους επέτρεπε το διαθέσιµο κεφάλαιό τους
χρησιµοποιώντας τη τεχνική µόχλευσης. Ωστόσο, η αγορά µετοχών µε πίστωση είναι µία τεχνική που χρησιµοποιείται από επενδυτές που είναι εξοικειωµένοι µε αυτό το
εργαλείο και γνωρίζουν τη λειτουργία του.

Η Εταιρία εξετάζει διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών για να αξιολογήσει κατά πόσο έχουν υποστεί αποµείωση. Στον προσδιορισµό αν πρέπει να αναγνωριστεί
στην κατάσταση αποτελεσµάτων ζηµία αποµείωσης, η Εταιρία, χρησιµοποιώντας την κρίση της, εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις που να καταδεικνύουν ότι υπάρχει
προσδιορίσιµη µείωση στις αναµενόµενες ταµειακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο πελατών, πριν η µείωση µπορέσει να συσχετιστεί µε ένα συγκεκριµένο υπόλοιπο πελάτη του
χαρτοφυλακίου. Τέτοια ένδειξη δυνατόν να περιλαµβάνει δεδοµένα που παρατηρήθηκαν και υποδηλώνουν ότι υπήρξε αρνητική διαφοροποίηση στη δυνατότητα αποπληρωµής
από την οµάδα των πιστούχων, ή στις εθνικές ή τοπικές οικονοµικές συνθήκες, που σχετίζονται µε αθετήσεις υποχρεώσεων έναντι οµάδας περιουσιακών στοιχείων. Η ∆ιοίκηση
χρησιµοποιεί εκτιµήσεις που βασίζονται στην ιστορική εµπειρία ζηµιών από περιουσιακά στοιχεία µε παρόµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, και παρόµοια αντικειµενική
ένδειξη αποµείωσης µε αυτά του χαρτοφυλακίου, όταν προσδιορίζει τις µελλοντικές ταµειακές ροές.

4.2.1                Πιστωτικός κίνδυνος 

Τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών margin µε 31/12/2009 ανέρχονταν στο ποσό των 25,730,130.77 € και η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας ανερχόταν στο
ποσό των 58,668,097.80 €

Τηρούνται µε βάση τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις των εποπτευόντων αρχών. 

Η Εταιρία συναλάσσεται κυρίως σε χρηµατοοικονοµικά µέσα και ενίοτε παίρνει θέσεις σε εξωχρηµατιστηριακά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων παραγώγων µέσων, για να
εκµεταλλεύεται βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις στην αγορά µετοχών και λόγω της επιτέλεσης του κυρίου ρόλου της ως Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή τύπου Β στην εγχώρια αγορά
εισηγµένων παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προιόντων. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας σε συνεργασία µε τις ∆ιοικητικές Επιτροπές του Οµίλου EFG Eurobank Ergasias καθορίζουν
τα όρια συναλλαγών για το µέγεθος του ανοίγµατος που µπορεί να αποδεχθούν. 

Το µοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στην γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται µόνον κατόπιν σχετικής έγγραφης σύµβασης µεταξύ µέλους και πελάτη και
εφόσον ο τελευταίος παρέχει στο µέλος αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης, επί της οποίας υφίσταται νόµιµο ενέχυρο υπέρ του µέλους.

(α) Παράγωγα

Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος το αντισυµβαλλόµενο µέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν.
Προβλέψεις αποµείωσης αναγνωρίζονται για ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Συνεπώς η ∆ιοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την
έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο στα πλαίσια και των κανονιστικών διατάξεων της εποπτικής αρχής ( Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ). 

Η δυνατότητα παροχής πιστώσεων από τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών προς τους πελάτες τους µε σκοπό τη διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών (margin account),
ρυθµίστηκε για πρώτη φορά µε το Ν.2843/2000.

Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρίας, 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 .

3.2              Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας 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. Η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα φορολογικά ελεγκτικά
θέµατα, βάσει εκτιµήσεων κατά πόσο θα προκύψουν επιπρόσθετοι φόροι. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που
αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές θα επηρεάσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτός
ο προσδιορισµός. Με το άρθρο 2 του Ν.3808/2009 «Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων
επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας »  επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά  επί των φορολογικών κερδών χρήσεως 2008 .

Η Εταιρία διατηρεί όρια ελέγχου των καθαρών ανοικτών θέσεων σε παράγωγα, δηλαδή της διαφοράς µεταξύ συµβολαίων αγοράς και πώλησης, κατά ποσό και όρους. Σε κάθε
στιγµή, το ποσό που υπόκειται σε πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στην τρέχουσα εύλογη αξία των µέσων που είναι ευνοϊκά για την Εταιρία (δηλαδή παράγωγα µε θετική εύλογη
αξία), που σε σχέση µε τα παράγωγα είναι µόνο ένα µικρό µέρος του θεωρητικού ποσού των συµβολαίων που χρησιµοποιούνται για να εκφράσουν τον όγκο των εκκρεµών
µέσων. Η διαχείρηση της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο, γίνεται συνυπολογιζοµένης της πιθανής έκθεσης σε διακυµάνσεις της αγοράς. Εξασφαλίσεις ή άλλα αξιόγραφα δεν
λαµβάνονται συνήθως για εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο αυτών των µέσων, εκτός όπου η Εταιρία απαιτεί κατάθεση του περιθωρίου (margin deposit) από τα
αντισυµβαλλόµενα µέρη. 

Οι δραστηριότητες της Εταιρίας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και κίνδυνο ρευστότητας. Η γενική πολιτική
διαχείρισης κινδύνου της Εταιρίας εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών και αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη
χρηµατοοικονοµική επίδοση, χρηµατοοικονοµική κατάσταση και ταµειακή ροή της Εταιρίας. 

4.1              Χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων

3.1              Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Όπου
χρησιµοποιούνται µέθοδοι αποτίµησης για τον καθορισµό της εύλογης αξίας, αυτές επικυρώνονται και εξετάζονται περιοδικά από προσωπικό µε απαραίτητα προσόντα,
ανεξάρτητο από το προσωπικό που πραγµατοποίησε τις µεθόδους αποτίµησης. Όλα τα µοντέλα πιστοποιούνται πριν να χρησιµοποιηθούν και ρυθµίζονται έτσι ώστε να
επιβεβαιώνουν ότι τα αποτελέσµατα αντικατοπτρίζουν τα πραγµατικά δεδοµένα και τις συγκριτικές τιµές αγοράς. Στο σηµείο που είναι δυνατό, τα µοντέλα χρησιµοποιούν µόνο
παρατηρηθέντα δεδοµένα, αλλά σε τοµείς όπως ο πιστωτικός κίνδυνος (τόσο της Εταιρίας όσο και του αντισυµβαλλόµενου µέρους), αυξοµειώσεις και συσχετίσεις απαιτούν τη
χρήση εκτιµήσεων από τη ∆ιοίκηση. Αλλαγές στις υποθέσεις σχετικά µε αυτούς τους παράγοντες µπορεί να επηρεάσουν την εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που
παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις.

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εκ µέρους των µελών του Χ.Α παροχή πιστώσεων ορίζονται στον νόµο, αλλά και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες
κανονιστικές διατάξεις των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των Πράξεων του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν εκτίθεται σε
σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο εκ της δραστηριότητας αυτής.

Οι δραστηριότητες της Εταιρίας σχετίζονται κυρίως, εκ φύσεως, µε τη χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων, περιλαµβανοµένων παραγώγων. 

3.3              Φόρος εισοδήµατος

(β) ∆εσµεύσεις που σχετίζονται µε πίστωση 

4.2              Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Η µεθοδολογία και οι υποθέσεις που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού και της χρονικής στιγµής των µελλοντικών ταµειακών ροών, επανεξετάζονται περιοδικά,
ώστε να µειώνουν οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ των εκτιµήσεων για ζηµίες και της πραγµατικής εµπειρίας ζηµιών.
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-

-

στοιχεία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, παράγωγα και άλλες συναλλαγές που έγιναν για εµπορικούς σκοπούς, αποτιµούνται σε εύλογη αξία µε αναφορά στις
χρηµατιστηριακές τιµές. Αν οι 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. Οι ακόλουθες µέθοδοι και υποθέσεις καταδεικνύουν ότι οι εύλογες αξίες των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, είναι σχεδόν οι ίδιες µε τη λογιστική αξία τους: 

4.2.2                Κίνδυνος αγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειµένου να διαφυλάξει τα ελεύθερα χρηµατικά διαθέσιµα των πελατών επέβαλε στα µέλη του Χ.Α σύµφωνα µε την απόφαση
2/306/22.06.2004 όπως ισχύει να τηρούν τα χρήµατα των πελατών τους, σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασµούς µέσω εγνωσµένης φήµης πιστωτικών ιδρυµάτων.

Τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών τριήµερης πίστωσης µε 31/12/2009 ανέρχονταν στο ποσό των 3,851,652.11 € και η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας
ανερχόταν στο ποσό των 149,223,044.47 €.

Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει από ανοικτές θέσεις σε µετοχικά προϊόντα, τα οποία εκτίθενται σε γενικές και συγκεκριµένες διακυµάνσεις
στην αγορά και περικλείει τον κίνδυνο θέσης , το συναλλαγµατικό κίνδυνο και τον επιτοκιακό κίνδυνο. Οι θέσεις που παίρνει η Εταιρία είναι για εµπορικούς σκοπούς και
αφορούν µετοχές, παράγωγα που ο υποκείµενος τίτλος είναι µετοχή ή δείκτης µετοχών. Τα παραπάνω στοιχεία είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά άµεσα ρευστοποιήσιµα
και επιδεκτικά αντιστάθµισης κινδύνου αγοράς.

(δ) Καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώριµων πιστωτικών υπολοίπων

Η Εταιρία διαχειρίζεται τη κεφαλαιακή δοµή της και διενεργεί προσαρµογές ανάλογα µε τις οικονοµικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κινδύνου των δραστηριοτήτων της. Η
Εταιρία µπορεί να προσαρµόσει τη κεφαλαιακή δοµή της µε την αναπροσαρµογή του ποσού διανοµής µερισµάτων στους µετόχους, µε την επιστροφή κεφαλαίου στους
µετόχους ή µε την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων. 

(ι) Κίνδυνος θέσης

Η Εταιρία εκτίθεται σε καθηµερινούς κινδύνους ρευστότητας. Η Εταιρία δε διατηρεί πόρους µετρητών για να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες καθώς η εµπειρία καταδεικνύει ότι
το ελάχιστο επίπεδο επανεπένδυσης των κεφαλαίων προς λήξη µπορεί να προβλεφθεί µε ψηλό ποσοστό βεβαιότητας. Η ∆ιοίκηση καθορίζει όρια του ελάχιστου ποσοστού
κεφαλαίων προς λήξη που είναι διαθέσιµα για να καλύψουν τέτοια ανοίγµατα ρευστότητας (liquidity gap) χρησιµοποιώντας σενάρια προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης
(stress tests). 

4.3              Εύλογες αξίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

η Εταιρία δεν έχει σηµαντική έκθεση σε διακυµάνσεις στην εύλογη αξία και η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού είναι ουσιαστικά
ισοδύναµη µε τις εύλογες τους αξίες, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.

Ο κίνδυνος συγκέντρωσης αναφέρεται στη περίπτωση που το δανειακό χαρτοφυλάκιο ή τα ανοίγµατα της εταιρίας αντιστοιχίζονται σε µεγάλο ποσοστό έναντι µεµονωµένου
αντισυµβαλλόµενου ή οµάδας συνδεδεµένων αντισυµβαλλοµένων µε κοινά χαρακτηριστικά ή ίδιου εκδότη εξασφάλισης αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο. Για τους πελάτες
λιανικής µε οµοειδή χαρακτηριστικά το δανειακό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας διατίθεται σε µεγάλη διασπορά στους πελάτες της. Για τους θεσµικούς πελάτες ή οµάδες
συνδεδεµένων εταιριών τα ανοίγµατα µε δεδοµένο ότι είναι ιδιαίτερα βραχυπρόθεσµα θεωρείται ότι ο σηµαντικότερος εκ των κινδύνων είναι αυτός του ύψους του ανοίγµατος ή
του συνολικού ανοίγµατος συνδεδεµένων εταιριών, ενώ λοιποί κίνδυνοι (πχ χώρας) θεωρούνται πολύ µικροί.

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

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. 'Οταν δεν υπάρχουν ενδεικτικές τιµές αγοράς για ένα αριθµό χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που κατέχονται
και εκδίδονται από την Εταιρία, οι εύλογες αξίες της Εταιρίας υπολογίζονται χρησιµοποιώντας την παρούσα αξία ή άλλες µεθόδους αποτίµησης αξιών βασιζόµενες στις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. 

4.2.5               Κεφαλαιακή Επάρκεια

4.2.4                Κίνδυνος συγκέντρωσης 

Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση και οι ταµειακές ροές της Εταιρίας εκτίθενται σε κίνδυνο από την επίδραση των διακυµάνσεων στις ισχύουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Με
31/12/2009 η Εταιρία είχε αµελητέο συναλλαγµατικό κίνδυνο (σηµ24).

4.2.3                Κίνδυνος ρευστότητας 

Με αποτίµηση 31/12/2009 η εταιρία διενήργησε stress test στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (ονοµαστική αξία χαρτοφυλακίου: Μετοχές +16.759.817, Futures -16.576.527,
Options -106.666 = 76.624€ συνολική θέση) µε παράµετρο την απόκλιση του ∆είκτη FTSE/ASE-20 κατά +- 5%, από το οποίο προέκυψε κέρδος ή ζηµία ύψους 3.831,2€ για
την παραπάνω απόκλιση, η οποία θεωρείται αµελητέα µε βάση το ύψος των οικονοµικών αποτελεσµάτων της εταιρίας.

Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση και οι ταµειακές ροές της Εταιρίας εκτίθενται σε κίνδυνο από τις επιδράσεις των διακυµάνσεων στα ισχύοντα επιτόκια της αγοράς.Ο κίνδυνος
επιτοκίου σε ταµειακές ροές, είναι ο κίνδυνος οι µελλοντικές ροές µετρητών από ένα χορηγούµενο δάνειο να διακυµανθούν λόγω των αλλαγών στα επιτόκια αγοράς.
Ειδικότερα, για τις χορηγούµενες πιστώσεις µέσω του προϊόντος margin και 3ήµερης πίστωσης ο εν λόγω επιτοκιακός κίνδυνος µετακυλίεται συµβατικά στους πελάτες µας.
Συνολικά, η έκθεση της Εταιρίας στον επιτοκιακο κίνδυνο θεωρείται αµελητέα (σηµ.25).

(γ) Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 4 (3ήµερη πίστωση)

(ιι )Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Σύµφωνα µε το Ν.2843/2000 και της υπ’αριθµόν 2/213/28.03.2001 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρέπει µέχρι το πέρας του Τ + 3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το
τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο την ηµέρα Τ + 4 λαµβάνει αναγκαστικές εκποιήσεις, ή αναλόγως
προβαίνει σε προκαταβολή µέρους του τιµήµατος αγοράς και εν γένει δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Εναλλακτικά ο πελάτης µετά από υπογεγραµµένη
πρόσθετη σύµβαση µε την εταιρία έχει τη δυνατότητα της 3ήµερης πίστωσης που προσιδιάζει ως προς τη λειτουργία της και τους κινδύνους που ενέχει µε το margin account.

(ιιι )Επιτοκιακός  κίνδυνος 

Οι λήξεις των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και η ικανότητα να αντικατασταθούν σε αποδεκτό κόστος οι τοκοφόρες υποχρεώσεις κατά τη λήξη τους, αποτελούν
παράγοντες στον καθορισµό της ρευστότητας της Εταιρίας και της έκθεσής του στις διακυµάνσεις επιτοκίων.

Συγκεκριµένα για 31/12/2009 ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας µας ήταν 27.42% µε όριο 8%.
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5 Αποτελέσµατα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις

1/1 - 31/12/2008
Ζηµίες από µετοχές -2,889,621 -46,872,431
Κέρδη από παράγωγα 2,449,260 39,737,074
Κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές 259,326 -18,701

-181,035 -7,154,058

6 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

1/1 - 31/12/2008

Έσοδα από ενοίκια 9,481 12,095
Λοιπά έσοδα 54,000 100,200

63,481 112,295

7 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

1/1 - 31/12/2008

10,052,275        11,996,593                 

1,430,267          1,323,691                   

1,627                 59,852                        

1,736,185          1,022,719                   

13,220,354        14,402,855                 

8 Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

1/1 - 31/12/2008

Έξοδα διοικήσεως 4,195,622          4,523,508                   

Προβλέψεις για έκτακτους και γενικούς κινδύνους 445,317             775,212                      

Ενοίκια πληρωτέα για λειτουργικές µισθώσεις 965,152             959,268                      

5,606,091          6,257,988                   

9 Έσοδα από τόκους

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

1/1 - 31/12/2008
Πιστωτικοί τόκοι 2,596,413 7,620,887
Πρόσοδοι Επικουρικού & Συνεγυητικού Κεφαλαίου 2,804,775 664,400

5,401,188          8,285,287                   

10 Φόρος εισοδήµατος

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

1/1 - 31/12/2008

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 5,014,457 8,530,966

Αναβαλλόµενη φορολογία (σηµ.11)                 11,725                          21,956 

΄Εκτακτη Εισφορά αρθρ.2 Ν3808/2009            4,212,455                                   - 

Σύνολο εξόδων από φόρους 9,238,637          8,552,922                   

1/1 - 31/12/2008

Κέρδη προ φόρων 16,418,694        22,067,104                 

Φόρος µε τον κανονικό συντελεστή φορολογίας 4,104,674          5,516,776                   
Φορολογική επίδραση:
- εσόδων και εξόδων που δε φορολογούνται 921,508             3,036,146                   
΄Εκτακτη Εισφορά αρθρ.2 Ν3808/2009 4,212,455                                            - 

Φόρος εισοδήµατος 9,238,637          8,552,922                   

Μισθοί, ηµεροµίσθια και επιδόµατα προσωπικού

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2009

Ο Ελληνικός συντελεστής φορολογίας για τα έτη 2008 και 2009 είναι 25%. Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος για τα κέρδη πριν τους φόρους µε βάση τους ισχύοντες
συντελεστές και του εξόδου από φόρους έχει ως εξής:

1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2009

Κόστος συνταξιοδότησης - πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών (σηµ.20)

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις 31/12/2009 ανέρχεται σε 154 άτοµα ενώ στις 31/12/2008 ανερχόταν σε 165 άτοµα.

1/1 - 31/12/2009
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11 Αναβαλλόµενη φορολογία
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

31-∆εκ-09
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 232,152             

(11,724)              
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου/έτους 220,428             

Συντάξεις και λοιπές παροχές µετά την έξοδο από την Υπηρεσία 105,228

Λοιπές προσωρινές διαφορές 115,200
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 220,428

31-∆εκ-08
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 254,108             

(21,956)              

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου/έτους 232,152             

Συντάξεις και λοιπές παροχές µετά την έξοδο από την Υπηρεσία 104,902
Λοιπές προσωρινές διαφορές 127,250

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 232,152

1/1 - 31/12/2009
Συντάξεις και λοιπές παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία (325)                   
Λοιπές προσωρινές διαφορές 12,050               
Αναβαλλόµενη φορολογική χρέωση 11,725               

1/1 - 31/12/2008
Συντάξεις και λοιπές παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία (11,263)              
Λοιπές προσωρινές διαφορές (10,693)              
Αναβαλλόµενη φορολογική πίστωση (21,956)              

12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

31-∆εκ-08
Ταµείο 11,795 10,084

Reverse Repos 199,150 86,003,151

Repos ωρίµων πιστωτικών υπολοίπων πελατών (σηµ.15) 97,039,143 84,697,849

Καταθέσεις όψεως Εταιρίας 137,473 817,044

Καταθέσεις όψεως δεσµευµένες υπέρ ΕΤΕΣΕΠ 5,930,000 24,641,000

Καταθέσεις όψεως ωρίµων πιστωτικών υπολοίπων πελατών 10,367,584 11,896,272
113,685,145 208,065,399

Για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταµειακών ροών, ως ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα νοούνται τα ακόλουθα υπόλοιπα τα οποία έχουν λήξη µικρότερη των 90
ηµερών:

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

Η αναβαλλόµενη φορολογική χρέωση (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων αποτελείται από τις πιο κάτω προσωρινές διαφορές:

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές µε βάση τη µέθοδο της πλήρους υποχρέωσης (liability method) και µε αναµενόµενο
πραγµατικό φορολογικό συντελεστή 24% για το 2010 εκτός από τη πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού που υπολογίστηκε µε 20% (ο µελλοντικός φορολογικός συντελεστής
).

Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου

Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου

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

31-∆εκ-09

Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενης φορολογίας παρουσιάζεται πιο κάτω:

 19 / 31



 

EUROBANK EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42221/06/Β/99/10

                                                                                                              ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς    κκαατταασσττάάσσεειιςς  γγιιαα    ττηηνν    χχρρήήσσηη    
                                                                                                                          ααππόό  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  έέωωςς  3311  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22000099  

 

 

13 Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

31-∆εκ-08
Μετοχές
- Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 18,278,324        3,935,886                   
- Οµολογιακά δάνεια 561,059             561,059                      

18,839,383        4,496,945                   

Το σύνολο του χαρτοφυλακίου εισηγµένων µετοχών χαρακτηρίζεται ως κατεχόµενο για εµπορία.

14 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Συµβατική/
ονοµαστική Εύλογη αξία Εύλογη αξία

αξία Ενεργητικό Παθητικό
Παράγωγα διακρατούµενα για εµπορικούς σκοπούς

23,945,254        342,596           223,472                      

∆ιαπραγµατεύσιµα δικαιώµατα προαίρεσης  10,547,625        169,073           154,048                      
511,669           377,520                      

1,518,506                   
511,669           1,896,026                   

Συµβατική/
ονοµαστική Εύλογη αξία Εύλογη αξία

αξία Ενεργητικό Παθητικό
Παράγωγα διακρατούµενα για εµπορικούς σκοπούς

∆ιαπραγµατεύσιµα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης 21,511,724        136,699           237,092                      
∆ιαπραγµατεύσιµα δικαιώµατα προαίρεσης  4,420,600          434,283           51,532                        

570,982           288,624                      

15,299,948                 
570,982           15,588,572                 

15

31-∆εκ-08

Απαιτήσεις από πελάτες 62,462,834        61,745,137                 
62,462,834        61,745,137                 

Υποχρεώσεις από πράξεις προσωρινής εκχώρησης - Repos (σηµ.12) 97,039,143        84,697,849                 

Υποχρεώσεις προς πελάτες-Χρηµατιστές-Χρηµατιστήριο 24,214,115        31,404,185                 

Υποχρεώσεις προς πελάτες εκκαθαρισµένων συναλλαγών 9,699,600          10,138,497                 

130,952,858      126,240,531               

Οι εύλογες αξίες των παραπάνω στοιχείων προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες των βιβλίων.

31-∆εκ-09

Ανοικτές πωλήσεις µετοχών στο ΧΑΑ

31-∆εκ-09

31-∆εκ-09

Εξωχρηµατιστηριακά δκαιώµατα προαίρεσης αγοράς και πώλησης δεικτών

Ανοικτές πωλήσεις µετοχών στο ΧΑΑ

∆ιαπραγµατεύσιµα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης 

Πελάτες-Χρηµατιστές-Χρηµατιστήριο
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

31-∆εκ-08
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16 Ασώµατα πάγια στοιχεία
Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Λογισµικό
Αξία κτήσης :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 
2009 39,435                    39,435                                    
Αυξήσεις -                              -                                              
Πωλήσεις / διαγραφές -                              -                                              
Υπόλοιπο
 31 ∆εκεµβρίου 2009 39,435                    39,435                                    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις:
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 
2009 (35,302)                   (35,302)                                   

Πωλήσεις - διαγραφές -                              -                                              

Αποσβέσεις για την περίοδο (4,133)                     (4,133)                                     
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 
2009 (39,435)                   (39,435)                                   

-                                             

Αναπόσβεστη αξία 31ης 
∆εκεµβρίου 2009 -                              -                                              

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Λογισµικό
Αξία κτήσης :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 
2008 39,435                    39,435                                    
Αυξήσεις -                              -                                              
Πωλήσεις / διαγραφές -                              -                                              
Υπόλοιπο
 31 ∆εκεµβρίου 2008 39,435                    39,435                                    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις:
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 
2008 (25,837)                   (25,837)                                   

Πωλήσεις - διαγραφές -                              -                                              

Αποσβέσεις για την περίοδο (9,465)                     (9,465)                                     
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 
2008 (35,302)                   (35,302)                                   

-                                             

Αναπόσβεστη αξία 31ης 
∆εκεµβρίου 2008 4,133                      4,133                                      

  31-∆εκ-2009

Σύνολο Ασώµατων 
ακινητοποιή-σεων 

Σύνολο Ασώµατων 
ακινητοποιή-σεων 

  31-∆εκ-2008
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16 Ενσώµατα πάγια στοιχεία

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Bελτιώσεις σε 
ακίνητα τρίτων 

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 

λογισµικά 
προγράµµατα 

Σύνολο
ενσώµατων 
ακινητοποιή-

σεων
Αξία κτήσης :

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 
2009 616,386                  1,741,207                               4,828,649           7,186,242          
Αυξήσεις 39,300                                    277,683              316,983             
Πωλήσεις / διαγραφές (7,696)                                     (249,724)             (257,420)            
Υπόλοιπο
 31 ∆εκεµβρίου 2009 616,386                  1,772,811                               4,856,608           7,245,805          

Συσσωρευµένες αποσβέσεις:
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 
2009 (335,036)                 (1,465,048)                              (4,065,596)          (5,865,681)         

Πωλήσεις - διαγραφές 7,696                                      249,723              257,419             

Αποσβέσεις για την περίοδο (35,333)                   (68,828)                                   (292,725)             (396,886)            

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 
2009 (370,369)                 (1,526,180)                              (4,108,598)          (6,005,148)         

Αναπόσβεστη αξία 31ης 
∆εκεµβρίου 2009 246,017                  246,631                                  748,011              1,240,657          

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Bελτιώσεις σε 
ακίνητα τρίτων 

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 

λογισµικά 
προγράµµατα 

Σύνολο
ενσώµατων 
ακινητοποιή-

σεων

Αξία κτήσης :

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 
2008 614,603                  1,733,459                               4,465,405           6,813,467          
Αυξήσεις 16,014                    43,016                                    421,502              480,532             
Πωλήσεις / διαγραφές (14,231)                   (35,268)                                   (58,258)               (107,757)            
Υπόλοιπο
 31 ∆εκεµβρίου 2008 616,386                  1,741,207                               4,828,649           7,186,242          

Συσσωρευµένες αποσβέσεις:
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 
2008 (310,037)                 (1,396,819)                              (3,847,572)          (5,554,429)         

Πωλήσεις - διαγραφές 9,729                      34,808                                    55,065                99,602               

Αποσβέσεις για την περίοδο (34,728)                   (103,037)                                 (273,089)             (410,854)            
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 
2008 (335,036)                 (1,465,048)                              (4,065,596)          (5,865,681)         

Αναπόσβεστη αξία 31ης 
∆εκεµβρίου 2008 281,350                  276,159                                  763,054              1,320,561          

31-∆εκ-09

31-∆εκ-08
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17

31-∆εκ-08
Συµµετοχή στο Επικουρικό 7,978,525          8,540,556                   
Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 10,544,882        10,544,882                 

18,523,407        19,085,438                 

18 Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού

31-∆εκ-08

'Eσοδα εισπρακτέα 104,414             473,361                      
Προπληρωµένα έξοδα 594,128             561,399                      
Λοιπές απαιτήσεις 22,617               22,622                        
Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 511,739             470,768                      
Απαιτήσεις από την Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήµατος 1,020,679          681,038                      
Προµέρισµα από Κέρδη 1.1.2009-30.9.2009 3,400,020          -
Χρεώστες διάφοροι 564,462             2,067,731                   

6,218,059          4,276,919                   

19 ∆άνεια

31-∆εκ-08
Κεφάλαιο κίνησης 1,852,402          -
Οµολογιακό δάνειο - 80,000,000                 

1,852,402          80,000,000                 

Τα πραγµατικά επιτόκια που καταβλήθηκαν στις 31/12 εκάστου έτους έχουν ως εξής :

31-∆εκ-08
Κεφάλαιο κίνησης 3.33% -
Οµολογιακό δάνειο - 4.25%

20 Πρόβλεψη για αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού

31-∆εκ-08
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 524,510             464,658                      
Προσθήκες 1,627                 59,852                        
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους 526,137             524,510                      

21 Λοιπές υποχρεώσεις

31-∆εκ-08
Προµηθευτές 1,376,706          1,204,592                   
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 331,723             311,495                      
Πιστωτές διάφοροι και λοιπές υποχρεώσεις 12,229,071        10,072,362                 
Προεισπραγµένα έσοδα και έξοδα πληρωτέα 321,523             482,504                      

14,259,023        12,070,953                 

31-∆εκ-09

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

31-∆εκ-09

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Οι εύλογες αξίες των παραπάνω στοιχείων προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες των βιβλίων.

Οι εύλογες αξίες των παραπάνω στοιχείων προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες των βιβλίων.

31-∆εκ-09

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

31-∆εκ-09

Στις συµµετοχές περιλαµβάνονται ποσά : α) 7,978,525 € το οποίο αφορά καταβολή ως εγγύηση εισφορών στο Επικουρικό Κεφάλαιο ( σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.2471/1997 και Ν.3371/2005 και τις κατ’εξουσιοδότηση του εκδιδόµενες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). ∆ιαχειριστής και θεµατοφύλακας του Επικουρικού
Κεφαλαίου είναι τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Συµµετοχών, β) 10,544,882 € το οποίο αφορά καταβολή ως εγγύηση στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών
Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2533/1997. Επιπλέον, για τον ίδιο σκοπό έχει εκδοθεί εγγυητική επιστολή ποσού 10,544,882 € η οποία εµφανίζεται σε
λογαριασµούς τάξεως. 

Λοιπά µακροπρόθεσµα στοιχεία

31-∆εκ-09

31-∆εκ-09

Το όριο συναλλαγών και το Επικουρικό Κεφάλαιο θεσπίστηκαν στα τέλη 1996 αρχές 1997 για να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα στην εκκαθάριση των συναλλαγών. Ο
Ν.3371/2005 τροποποίησε και ενίσχυσε το ρόλο και τη λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ο Όµιλος ΕΧΑΕ σε συνεργασία µε το Συνεγγυητικό και την έγκριση από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µετά από µελέτη των µεθόδων κάλυψης κινδύνου που εφαρµόζονται στις Ευρωπαικές αγορές κατέληξε στην υλοποίηση ενός σύγχρονου µοντέλου
διαχείρισης και κάλυψης του κινδύνου αντισυµβαλλόµενου στην Ελληνική αγορά αξιών µε αλλαγή της µεθόδου υπολογισµού των ηµερήσιων ορίων συναλλαγών των µελών του
Χ.Α.

Σηµειώνουµε, ειδικότερα για το Επικουρικό Κεφάλαιο τα ακόλουθα :
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22 Μετοχικό κεφάλαιο 

Κοινές Κοινές Καθαρό
µετοχές µετοχές ποσό

τµχ
Την 1η Ιανουαρίου 2008 & την 31 ∆εκεµβρίου 2008 600,000              12,000,000        12,000,000      

Κοινές Κοινές Καθαρό
µετοχές µετοχές ποσό

τµχ
Την 1η Ιανουαρίου 2009 & την 31 ∆εκεµβρίου 2009 600,000              12,000,000        12,000,000      

23  Αποθεµατικά

Tακτικό Υπόλοιπο ακάλυπτων Αφορολόγητα Έκτακτα

Αποθεµατικό
ζηµιών  χρεογράφων  
µεταφερόµενο προς Αποθεµατικά Αποθεµατικά Σύνολο

µελλοντικό συµψηφισµό
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 
2008 9,827,632               (17,200,086)                            39,730,365         84,417               32,442,328      

Καθαρά κέρδη περιόδου

Μεταφορές αποθεµατικών 675,709                  (25,575,957)                            16,698,527         - (8,201,721)       

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 
2008 10,503,341             (42,776,043)                            56,428,892         84,417               24,240,607      

Tακτικό Υπόλοιπο ακάλυπτων Αφορολόγητα Έκτακτα

Αποθεµατικό
ζηµιών  χρεογράφων  
µεταφερόµενο προς Αποθεµατικά Αποθεµατικά Σύνολο

µελλοντικό συµψηφισµό
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 
2009 10,503,341             (42,776,043)                            56,428,892         84,417               24,240,607      

Καθαρά κέρδη περιόδου
∆ιανοµή αποθεµατικών (84,417)              (84,417)            

Μεταφορές αποθεµατικών 615,724                  (13,723,629)                            13,672,426         564,521           

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 
2009 11,119,065             (56,499,672)                            70,101,318         -                         24,720,711      

31-∆εκ-09

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

31-∆εκ-08

Ο συνολικός αριθµός εγκεκριµένων κοινών µετοχών είναι 600,000 µε ονοµαστική αξία 20 € ανά µετοχή. Το µετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβληµένο.

31-∆εκ-08

Τα φορολογικά ή ειδικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά καθίστανται φορολογητέα µόνο εφόσον διανεµηθούν.

31-∆εκ-09
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24 Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Euro USD
Λοιπά

 νοµίσµατα Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ασώµατες ακινητοποιήσεις -                                              -                          -                         -                       
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1,240,657                               -                          -                         1,240,657        
Λοιπά µακροπρόθεσµα στοιχεία 18,523,407                             -                          -                         18,523,407      
Αναβαλλόµενος Φόρος 220,428                                  -                          -                         220,428           

19,984,492 0 0 19,984,492
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Πελάτες-Χρηµατιστές-Χρηµατιστήριο 58,791,059                             3,416,470           255,305             62,462,834      
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 6,217,485                               560                     14                      6,218,059        
Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 18,839,383                             -                          -                         18,839,383      
Συµµετοχές σε συνδεόµενες επιχειρήσεις -                                              -                          13                      13                    

511,669                                  -                          -                         511,669           
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 109,599,063                           3,183,540           902,542             113,685,145    

193,958,659 6,600,570 1,157,874 201,717,103
Σύνολο Ενεργητικού 213,943,151 6,600,570 1,157,874 221,701,595

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 950,000                                  902,402              -                         1,852,402        
Πελάτες-Χρηµ/στές-Χρηµ/ριο-Repos 127,976,395                           2,815,782           160,681             130,952,858    

1,896,026                               -                          -                         1,896,026        
Προβλέψεις για αποζηµ.αποχ.προσ/κου 526,137                                  -                          -                         526,137           

5,731,158                               -                          -                         5,731,158        
Λοιπές υποχρεώσεις 14,259,023                             -                          -                         14,259,023      
Σύνολο  υποχρεώσεων (α) 151,338,739 3,718,184 160,681 155,217,604

Καθαρή θέση 62,604,412                            2,882,386         997,193           66,483,991    

Λοιποί Φόροι

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα-απαιτήσεις

31-∆εκ-09

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την έκθεση της Εταιρίας στο συναλλαγµατικό κίνδυνο την 31 ∆εκεµβρίου 2009. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού, ανά νόµισµα, σε λογιστικές αξίες εκφρασµένες σε Ευρώ.

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα-υποχρεώσεις
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Euro USD
Λοιπά

 νοµίσµατα Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 4,134                                      -                          -                         4,134               
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1,320,561                               -                          -                         1,320,561        
Λοιπά µακροπρόθεσµα στοιχεία 19,085,438                             -                          -                         19,085,438      
Αναβαλλόµενος Φόρος 232,152                                  -                          -                         232,152           

20,642,285 0 0 20,642,285
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Πελάτες-Χρηµατιστές-Χρηµατιστήριο 61,339,919                             -                          405,218             61,745,137      
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 4,276,345                               560                     14                      4,276,919        
Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 4,496,945                               -                          -                         4,496,945        
Συµµετοχές σε συνδεόµενες επιχειρήσεις -                                              -                          13                      13                    

570,982                                  -                          -                         570,982           
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 206,375,304                           1,172,678           517,417             208,065,399    

277,059,495 1,173,238 922,662 279,155,395
Σύνολο Ενεργητικού 297,701,780 1,173,238 922,662 299,797,680

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 80,000,000                             -                          -                         80,000,000      
Πελάτες-Χρηµ/στές-Χρηµ/ριο-Repos 120,800,867                           5,420,983           18,681               126,240,531    

15,588,571                             -                          -                         15,588,571      
Προβλέψεις για αποζηµ.αποχ.προσ/κου 524,510                                  -                          -                         524,510           

725,528                                  -                          -                         725,528           
Λοιπές υποχρεώσεις 12,070,953                             -                          -                         12,070,953      
Σύνολο  υποχρεώσεων (α) 229,710,429 5,420,983 18,681 235,150,093

Καθαρή θέση 67,991,351                            (4,247,745)        903,981           64,647,587    

31-∆εκ-08

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα-απαιτήσεις

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα-υποχρεώσεις

Λοιποί Φόροι
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25  Κίνδυνος Επιτοκίου

Έως 3 3 - 12 1 - 5 Πάνω από
µήνες µήνες έτη 5 έτη Άτοκα Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ασώµατες ακινητοποιήσεις -                              -                                              -                          -                         0 -                                  
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις -                              -                                              -                          -                         1,240,657 1,240,657                   
Λοιπά µακροπρόθεσµα 
στοιχεία 7,846,862               10,676,545                             -                          -                         18,523,407                 

Αναβαλλόµενος Φόρος -                              -                                              -                          -                         220,428 220,428                      
7,846,862 10,676,545 0 0 1,461,085 19,984,492

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Πελάτες-Χρηµατιστές-
Χρηµατιστήριο 3,851,652               25,730,131                             -                          -                         32,881,051      62,462,834                 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -                              -                                              -                          -                         6,218,059        6,218,059                   

Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών -                              -                                              -                          -                         18,839,383      18,839,383                 
Συµµετοχές σε συνδεόµενες 
επιχειρήσεις -                              -                                              -                          -                         13                    13                               

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα-απαιτήσεις -                              -                                              -                          -                         511,669           511,669                      
Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 113,673,350           -                                              -                          -                         11,795             113,685,145               

117,525,002 25,730,131 0 0 58,461,970 201,717,103
Σύνολο Ενεργητικού 125,371,864 36,406,676 0 0 59,923,055 221,701,595

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 1,852,402                               -                          -                         -                       1,852,402                   
Πελάτες-Χρηµ/στές-Χρηµ/ριο-
Repos 97,039,142             -                                              -                          -                         33,913,716      130,952,858               

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα-υποχρεώσεις -                              -                                              -                          -                         1,896,026        1,896,026                   
Προβλέψεις για 
αποζηµ.αποχ.προσ/κου -                              -                                              -                          -                         526,137           526,137                      

-                                              -                          -                         5,731,158        5,731,158                   
Λοιπές υποχρεώσεις -                              -                                              -                          -                         14,259,023      14,259,023                 

Σύνολο  υποχρεώσεων 97,039,142 1,852,402 0 0 56,326,060 155,217,604

Συνολικό άνοιγµα 
επιτοκιακού κινδύνου εντός 
ισολογισµού 28,332,722             34,554,274                             -                          -                         3,596,995        66,483,991                 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την έκθεση της Εταιρίας στον κίνδυνο επιτοκίου. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρίας σε λογιστικές
αξίες, κατηγοροποιηµένα µε βάση την προγενέστερη ηµεροµηνία  µεταξύ της συµβατικής ηµεροµηνίας ανατίµησης ή ηµεροµηνία λήξης.

Λοιποί Φόροι

31-∆εκ-09

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.
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Έως 3 3 - 12 1 - 5 Πάνω από
µήνες µήνες έτη 5 έτη Άτοκα Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ασώµατες ακινητοποιήσεις -                              -                                              -                          -                         4,134 4,134                          
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις -                              -                                              -                          -                         1,320,561        1,320,561                   
Λοιπά µακροπρόθεσµα 
στοιχεία 8,416,012               10,669,426                             -                          -                         19,085,438                 

Αναβαλλόµενος Φόρος -                              -                                              -                          -                         232,152           232,152                      
8,416,012 10,669,426 0 0 1,556,847 20,642,285

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Πελάτες-Χρηµατιστές-
Χρηµατιστήριο 2,947,993               15,266,525                             -                          -                         43,530,619      61,745,137                 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -                              -                                              -                          -                         4,276,919 4,276,919                   

Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών -                              -                                              -                          -                         4,496,945        4,496,945                   
Συµµετοχές σε συνδεόµενες 
επιχειρήσεις -                              -                                              -                          -                         13                    13                               

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα-απαιτήσεις -                              -                                              -                          -                         570,982           570,982                      
Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 208,055,315           -                                              -                          -                         10,084             208,065,399               

211,003,308 15,266,525 0 0 52,885,562 279,155,395
Σύνολο Ενεργητικού 219,419,320 15,266,525 0 0 65,111,835 299,797,680

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 80,000,000             -                                              -                          -                         -                       80,000,000                 
Πελάτες-Χρηµ/στές-Χρηµ/ριο-
Repos 84,697,849             -                                              -                          -                         41,542,682      126,240,531               

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα-υποχρεώσεις -                              -                                              -                          -                         15,588,571      15,588,571                 
Προβλέψεις για 
αποζηµ.αποχ.προσ/κου -                              -                                              -                          -                         524,510           524,510                      

-                                              -                          -                         725,528           725,528                      
Λοιπές υποχρεώσεις -                              -                                              -                          -                         12,070,953      12,070,953                 

Σύνολο  υποχρεώσεων 164,697,849 0 0 0 70,452,244 235,150,093

Συνολικό άνοιγµα 
επιτοκιακού κινδύνου εντός 
ισολογισµού 54,721,471             15,266,525                             -                          -                         (5,340,409)       64,647,587                 

31-∆εκ-08

Λοιποί Φόροι
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26 Ανάλυση στοιχείων παθητικού µε βάση τη λήξη τους

Έως 1 1-3 3 - 12 1 - 5 Πάνω από
µήνα µήνες µήνες έτη 5 έτη Σύνολο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 1,852,402               -                                              -                         -                       1,852,402                   

Πελάτες-Χρηµ/στές-Χρηµ/ριο-
Repos 130,952,858 -                                              -                          -                         -                       130,952,858               

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα-υποχρεώσεις 1,776,733               119,293                                  -                          -                         -                       1,896,026                   

Προβλέψεις για 
αποζηµ.αποχ.προσ/κου -                              -                                              -                          -                         526,137           526,137                      

-                                              5,731,158           -                         -                       5,731,158                   
Λοιπές υποχρεώσεις 14,259,023             -                                              -                          -                         -                       14,259,023                 
Σύνολο  υποχρεώσεων 148,841,016 119,293 5,731,158 0 526,137 155,217,604

Έως 1 1-3 3 - 12 1 - 5 Πάνω από
µήνα µήνες µήνες έτη 5 έτη Σύνολο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια -                              -                                              80,000,000         -                         -                       80,000,000                 

Πελάτες-Χρηµ/στές-Χρηµ/ριο-
Repos 120,672,995           5,567,536                               -                          -                         -                       126,240,531               

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα-υποχρεώσεις 15,342,597 245,975                                  -                          -                         -                       15,588,572                 

Προβλέψεις για 
αποζηµ.αποχ.προσ/κου -                              -                                              -                          -                         524,510           524,510                      

-                                              725,528              -                         -                       725,528                      
Λοιπές υποχρεώσεις 12,070,953             -                                              -                          -                         -                       12,070,953                 
Σύνολο  υποχρεώσεων 148,086,545 5,813,511 80,725,528 0 524,510 235,150,094

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τα στοιχεία παθητικού της Εταιρίας σε κατηγορίες µε βάση την εναποµείνουσα περίοδο µέχρι τη λήξη τους κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού.

31-∆εκ-09

31-∆εκ-08

Λοιποί Φόροι

Λοιποί Φόροι

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.
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27 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

Απαιτήσεις
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 108,305,335       793                    
Λοιπές Απαιτήσεις 158,043              10,578               

Υποχρεώσεις
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα-υποχρεώσεις - -
∆άνεια 1,852,402           -
Λοιπές Υποχρεώσεις 8,783,469           423,931             

'Εσοδα από αµοιβές προµήθειες 1,225,390           46,387               

'Εξοδα από αµοιβές προµήθειες (8,610,099)          -

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως - 54,000               

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (22,487)               (119,177)            

Γενικά λειτουργικά έξοδα (785,742)             (60,385)              

'Εσοδα από τόκους 796,060              -

'Εξοδα από τόκους (807,481)             (169,433)            

Σύνολο (8,204,357)          (248,608)            

Απαιτήσεις
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 169,492,549       864                    
Λοιπές Απαιτήσεις 491,666              -

Υποχρεώσεις
∆άνεια 80,000,000         -
Λοιπές Υποχρεώσεις 7,148,410           418,590             

'Εσοδα από αµοιβές προµήθειες 1,391,886           6,701                 

'Εξοδα από αµοιβές προµήθειες (6,856,420)          -

Λοιπά έσοδα εµεταλλεύσεως - 102,814             

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (211,333)             -

Γενικά λειτουργικά έξοδα (756,814)             (454,267)            

'Εσοδα από τόκους 2,886,728           -

'Εξοδα από τόκους (4,362,964)          -

Σύνολο (7,908,917)          (344,752)            

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Η Εταιρία ελέγχεται από την Tράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.(που εδρεύει στην Αθήνα και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών), η οποία κατέχει το 100% του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Σύµφωνα µε ενηµέρωση του Οµίλου EFG στις 11 Αυγούστου 2009, έπειτα από αναδιάρθρωση που έλαβε χώρα στις 6 Αυγούστου 2009
στον εν λόγω Όµιλο, η Private Financial Holdings Limited (PFH) έγινε η απώτερη µητρική εταιρία της Τράπεζας κατέχοντας το 44.09% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας
µέσω των ελεγχόµενων κατά 100% θυγατρικών της εταιριών. Τόσο πριν όσο και µετά την αναδιάρθρωση του Οµίλου EFG, τα δικαιώµατα ψήφου της απώτερης µητρικής
εταιρίας(δηλαδή της EFG Bank European Financial Group ή της Private Financial Holdings Limited αντίστοιχα) κατέχονται άµεσα και/ή έµµεσα από µέλη της οικογένειας
Λάτση. 

Λοιπά 
συνδεόµενα 

µέρη

Τράπεζα EFG 
Eurobank 

Ergasias Α.Ε

Τράπεζα EFG 
Eurobank 

Ergasias Α.Ε

31-∆εκ-08

Λοιπά 
συνδεόµενα 

µέρη

1/1- 31/12/2008

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις

Έσοδα - Έξοδα

Τράπεζα EFG 
Eurobank 

Ergasias Α.Ε

1/1- 31/12/2009

31-∆εκ-09

Η Εταιρία πραγµατοποιεί τραπεζικές συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και σε καθαρά εµπορική βάση. Ο όγκος των συναλλαγών
µε τα συνδεδεµένα µέρη και τα υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου / έτους φαίνονται πιο κάτω:

Λοιπά 
συνδεόµενα 

µέρη

Λοιπά 
συνδεόµενα 

µέρη
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις

Τράπεζα EFG 
Eurobank 

Ergasias Α.Ε
Έσοδα - Έξοδα
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28  Μερίσµατα ανά µετοχή

29 Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων

∆εσµεύσεις

Έως 1 έτος 923,408 171,746 1,095,154
Από 1-5 έτη 2,870,857 122,184 2,993,041
Περισσότερα από 5 έτη 101,785 -                          101,785

3,896,050 293,929 4,189,979

Έως 1 έτος 916,994 133,542 1,050,536
Από 1-5 έτη 3,641,657 160,815 3,802,472
Περισσότερα από 5 έτη 202,601 -                          202,601

4,761,252 294,357 5,055,609

30 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

31 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Η Εταιρία µισθώνει κτίρια και αυτοκίνητα µε µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρµογής και δικαιώµατα
ανανέωσης, η Εταιρία απαιτείται να δώσει προειδοποίηση για τον τερµατισµό των συµφωνιών την εκάστοτε καθοριζόµενη από το νόµο περί εµπορικών µισθώσεων ως ισχύει.
Η δαπάνη µισθώσεων που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά την διάρκεια της περιόδου γνωστοποιείται στην σηµείωση 8. Τα µελλοντικά
πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής:

Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.
∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων – της Εταιρίας λειτουργούντος ως µισθωτή.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκλίθηκε στις 7 ∆εκεµβρίου 2009 ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος ποσού 5,343,654.16€ ήτοι 8.90609 € ανά µετοχή το οποίο
προέρχεται από κέρδη προηγούµενων του 2008 χρήσεων .

Κτίρια Αυτοκίνητα

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας που συνήλθε στις 4 ∆εκεµβρίου 2009 ενέκρινε  τη διανοµή προσωρινού µερίσµατος χρήσης 2009 συνολικού ύψους 3,400,020 €.

Σύνολο

31-∆εκ-09

Σύνολο

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας µας της 29 ∆εκεµβρίου 2009 αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της εταιρίας
Eurobank EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ µε ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31 ∆εκεµβρίου 2009 και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69-77α του κ.ν.2190/1920 και των
άρθρων 1-5 του ν.2166/93

Το προτεινόµενο µέρισµα της χρήσης 2009 θα προσδιοριστεί και προταθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε επόµενη
συνεδρίαση του και το οριστικό ποσό της διανοµής θα καθοριστεί µε την απόφαση της επικείµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

31-∆εκ-08

Για τα µη καλυπτόµενα υπόλοιπα πελατών από ανάλογη αξία αποτίµησης του χαρτοφυλακίου τους καθώς και για τις επίδικες υποθέσεις κατά της Εταιρίας
(συµπεριλαµβανοµένων των όποιων προστίµων εκ των συνήθων εργασιών ) έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη η οποία κατά την άποψη της ∆ιοίκησης κρίνεται επαρκής. Η αξία των
εκάστοτε προβλέψεων που αφορούν το αναφερόµενο τοµέα υπολογίζεται κάθε φορά µε βάση εξατοµικευµένες προβλέψεις ανά περίπτωση.

Κτίρια

Η Εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2003 - 2007 ( 5 χρήσεις ) που αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στη χρήση 2010.

Η ∆ιοίκηση, στηριζόµενη και στην απορρέουσα άποψη από την άµεση και συνεχή συνεργασία της µε τους Νοµικούς της Συµβούλους, δεν εκτιµά ότι θα ανακύψουν ιδιαίτερα
ποσά κατά της Εταιρίας  από τις εν εξελίξη επίδικες υποθέσεις πέραν των ήδη καλυπτόµενων µέσω ήδη σχηµατιζοµένων προβλέψεων.

 .    Εγγυητικές Επιστολές

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας που συγκλίθηκε στις 14 Μαίου 2009 για την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008, ενέκρινε την
πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί µη διανοµής µερίσµατος.

 .    Επίδικες υποθέσεις

Η Εταιρία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν
αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Η Εταιρία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων
της, ποσού  22,111,364 € ( κυρίως κάλυψη Συνεγγυητικού και ορίου συναλλαγών στο  Χ.Α.Κ. ).

Αυτοκίνητα

 31 / 31




