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Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας διαµορφώθηκαν σε € 5,0 εκ., µειωµένα κατά 29,6% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων της κλειόµενης χρήσης ανήλθαν σε € 2,1 εκ., σηµειώνοντας

µείωση 45,3%, συναρτήσει των αντίστοιχων  κερδών της προηγούµενης χρήσης, συνολικού  ύψους € 3,9 εκ..

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Στην αυγή του 2011 η Ελληνική µετοχική αγορά αντιδρά ανοδικά, έχοντας πρώτα βρεθεί σε χαµηλά 13 ετών. Οι ανησυχίες γύρω από τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια αναµένεται να συνεχιστούν , καθώς οι

ανάγκες αναχρηµατοδότησης κατά το πρώτο τετράµηνο του έτους είναι αυξηµένες. Οι αναµενώµενες εξελίξεις σχετικά µε µία µόνιµη λύση σε επίπεδο Ευρωζώνης επιδρούν θετικά στην πορεία της Ελληνικής αγοράς

µετοχών. Μεσοπρόθεσµα, καταλύτες αποτελούν οι µακροοικονοµικές  εξελίξεις, πιθανές νέες υποβαθµίσεις και τα επερχόµενα stress tests των Ελληνικών  τραπεζών. 

Η καθαρή θέση της Εταιρείας, ανήλθε σε € 6,8 εκ. µειωµένη κατά 5,5% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η µεταβολή αυτή οφείλεται αφενός στη διανοµή µερίσµατος φορολογητέων κερδών προηγούµενων του

2009 χρήσεων συνολικού ύψους € 0,7 εκ., σε εκτέλεση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έγινε στις 23 Νοεµβρίου 2010, αφετέρου δε στη µείωση των ακαθάριστων εσόδων. Η

καθαρή θέση της Εταιρείας επηρεάστηκε θετικά από την αξιόλογη προσπάθεια µείωσης των εξόδων, τα οποία τελικώς µειώθηκαν κατά 12,3%.

Τα συνολικά  κεφάλαια  πελατών υπό διαχείριση κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 ανήλθαν  σε € 726,3 εκ. έναντι € 804,8 εκ. την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και ήταν µειωµένα κατά 9,8%.

Η βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών και η αυξηµένη ρευστότητα στην αγορά αποτέλεσαν τις βασικές αιτίες για την ανοδική πορεία των κύριων και, ιδιαίτερα, των αναδυόµενων µετοχικών αγορών για το

2010. Στον αντίποδα, οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και οι συζητήσεις περί αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους οδήγησαν την Ελληνική µετοχική αγορά σε απαξίωση. Οι απώλειες στο Χρηµατιστήριο

Αθηνών  ήταν καθολικές, καθώς τόσο η υψηλή όσο και η µεσαία και µικρή κεφαλαιοποίηση παρουσίασαν  απογοητευτική εικόνα. 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι Οικονοµικές Kαταστάσεις της χρήσης 2010 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), τα οποία έχουν εκδοθεί από την

Επιτροπή ∆ιεθνών  Λογιστικών  Προτύπων και έχουν επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως 31 ∆εκεµβρίου 2010.

Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων δίνουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων Ενεργητικού και Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων, καθώς και των κονδυλίων που συνθέτουν το Οικονοµικό

Αποτέλεσµα της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε µαζί µε την παρούσα Έκθεση τις Οικονοµικές Kαταστάσεις της χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και τις επεξηγήσεις µας πάνω σε αυτές.

γ) Λοιπά

Η Εταιρεία, λόγω των δραστηριοτήτων της, εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους . Πολιτική της Εταιρείας είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών προκειµένου να µείνουν ανεπηρέαστες η

χρηµατοοικονοµική  της κατάσταση και η ταµειακή της ροή.

Το προτεινόµενο µέρισµα της χρήσης 2010 θα προσδιοριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε επόµενη συνεδρίασή του και θα προταθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το οριστικό

ποσό της διανοµής θα καθοριστεί µε απόφαση της επικείµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των Μετόχων.
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Τα τελευταία µακροοικονοµικά δεδοµένα στις Η.Π.Α. δείχνουν ότι η οικονοµία ανακάµπτει, ο πληθωρισµός παραµένει σε χαµηλά επίπεδα ενώ η αγορά εργασίας παρουσιάζει αδύναµη εικόνα. Στην Ευρωζώνη, η

ανάκαµψη προέρχεται κυρίως από τη Γερµανία ενώ η περιφέρεια υπολείπεται. Οι πιστοληπτικές υποβαθµίσεις και η αδυναµία των Ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν δραστικά µέτρα προς αντιµετώπιση της κρίσης

συντηρούν την αρνητική εικόνα για την περιφέρεια. Το πρώτο τετράµηνο του 2011 θα είναι καθοριστικό για την Ευρωζώνη καθώς δοκιµάζεται η ικανότητα των χωρών της περιφέρειας να δανειστούν από τις αγορές.

Εκτός των στοιχείων για την ανάπτυξη, η πορεία των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και του χρέους θα αποτελέσει βασικό συστατικό των εξελίξεων και για το 2011, όχι µόνο στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια αλλά και

στις Η.Π.Α. και την Ευρωζώνη.

Κωνσταντίνος Κ. Μοριανός

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011

β) Επιχειρηµατικές προοπτικές

Επιπλέον, σας διαβεβαιώνουµε  ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν επέλθει γεγονότα που να αλλοιώνουν  την οικονοµική  θέση της Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2010.

Τελειώνοντας , παρακαλούµε Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες Οικονοµικές Καταστάσεις ως και το αναλυτικό ∆.Π.Χ.Α. προσάρτηµα (σηµειώσεις) και να λάβετε θέση επί των λοιπών θεµάτων της

ηµερήσιας διάταξης.

Στις αρχές του 2011 η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραµένει. Οι επενδυτικές συνθήκες είναι υποστηρικτικές : η εταιρική κερδοφορία παραµένει ισχυρή ενώ η Ευρώπη έχει βρει συµµάχους την Κίνα και την Ιαπωνία

στην αντιµετώπιση της κρίσης. Καθώς η εικόνα των αγορών παραµένει θετική, οι επενδυτές θα πρέπει να κατοχυρώσουν κάποια κέρδη καθώς, µε ορίζοντα τριµήνου, πιθανότατα να υπάρξουν ελκυστικότερα

επίπεδα. Τα κύρια ρίσκα για το 2011 είναι η ευρωπαϊκή περιφέρεια, το municipal debt στις ΗΠΑ καθώς και οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω των υψηλότερων τιµών πρώτων υλών.

Στρατηγική επιλογή της Εταιρείας είναι η διεύρυνση της πελατειακής της βάσης µε την προσέλκυση νέων θεσµικών πελατών οι οποίοι επιθυµούν να επενδύσουν στην περιοχή που η Εταιρεία δραστηριοποιείται.

Στόχος της Εταιρείας είναι η διατήρηση των υψηλών αποδόσεων των χαρτοφυλακίων υπό διαχείριση, η αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση και η διατήρηση τους κόστους στα ίδια επίπεδα ή ακόµα και ο

περαιτέρω περιορισµός του. Περαιτέρω η Εταιρεία, λόγω της επικείµενης λύσης της σύµβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου µε την εταιρεία "∆ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ., της οποίας η απορρόφηση από την εταιρεία "Τράπεζα EFG

Eurobank Ergasias Α.Ε." δια συγχωνεύσεως εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών στις 8 Φεβρουαρίου 2011, προσανατολίζεται στην ανάληψη της διαχείρισης ενός νέου επενδυτικού σχήµατος

µε την ίδια επενδυτική στρατηγική.

Η Εταιρία δε διαθέτει ακίνητα και δεν έχει υποκαταστήµατα.

α) Ανασκόπηση οικονοµικών αποτελεσµάτων και προτεινόµενο µέρισµα

Ο Γενικός ∆είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών το 2010 κινήθηκε αντίθετα από την πορεία των διεθνών αγορών, κλείνοντας µε απώλειες 35,6%. Ο δείκτης FTSE 20 έκλεισε µε απώλειες 41,1% ενώ την ίδια πορεία

ακολούθησε και ο δείκτης µεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE 40 (απώλειες 42,7%).

∆εν υπάρχουν δραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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Πράιςγουωτερχαους Κούπερς

Ανώνυµος  ελεγκτική Εταιρεία

Λ. Κηφισίας 268                                      

ΑΜ ΣΟΕΛ 113

152 32  Χαλάνδρι

Μάριος Ψάλτης

Σελίδα 4

ΑΜ ΣΟΕΛ 38081

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά

απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι

απαλλαγµένες  από ουσιώδη ανακρίβεια.

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010, 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.

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
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Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην

κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων

κινδύνου , ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της

καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών

καταστάσεων.

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

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Γνώµη

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011

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.

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Ευθύνη του Ελεγκτή

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «Eurobank EFG Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τις καταστάσεις

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

πληροφορίες.

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας

"Eurobank EFG Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών"

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
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2010 2009

Σηµείωση € €

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 5                         5.022.213,26                  7.133.648,81 

Έσοδα από τόκους 6                              48.446,05                       23.215,56 

Έσοδα από µερίσµατα                                           -                         76.233,04 

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 7                                9.288,45                         9.067,56 

Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες                         5.079.947,76                  7.242.164,97 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 8                        (2.078.078,66)                (2.376.235,66)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 9                           (813.448,59)                   (915.142,96)

Αποσβέσεις 10                             (75.042,83)                     (89.720,38)

Κέρδη προ φόρων                         2.113.377,68                  3.861.065,97 

Μείον : Φόρος εισοδήµατος 20                           (977.435,67)                (1.080.496,31)

Κέρδη µετά από φόρους                         1.135.942,01                  2.780.569,66 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:

Κέρδη/ (ζηµιές) που αναγνωρίζονται  απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια                                           -                                      -   

Σύνολο εισοδηµάτων για τη χρήση                         1.135.942,01                  2.780.569,66 

 

31 ∆εκεµβρίου 2010, Οικονοµικές Καταστάσεις

Τζανής Ε. Κορκολής

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου

Κωνσταντίνος Κ. Μοριανός

Α.∆.Τ. ΑΕ-586325

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 36984 

Α.∆.Τ. Ξ-150061

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             

          Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011

Ελένη Χ. Κορίτσα

Α.∆.Τ. Σ-095302

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

Σελίδα 5



EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010

2010 2009

Σηµείωση € €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 10.1                              57.772,25                       61.767,52 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 10.2                            506.507,24                     518.729,57 

Αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις 11                              33.146,85                       30.407,54 

Συµµετοχές σε συνδεόµενες  εταιρείες 12                                5.302,39                         5.302,39 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 13                              50.000,00                     352.164,34 

                           652.728,73                     968.371,36 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Απαιτήσεις από πελάτες 14                         2.375.361,67                  5.210.597,72 

Λοιπές απαιτήσεις 15                              93.926,37                     915.094,01 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 16                         4.499.887,52                  2.190.161,17 

                        6.969.175,56                  8.315.852,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                         7.621.904,29                  9.284.224,26 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 17                         2.930.000,00                  2.930.000,00 

Αποθεµατικά 18                            773.214,66                     699.235,02 

Κέρδη εις νέο                         3.123.705,83                  3.601.743,46 

Σύνολο Καθαρής Θέσης                         6.826.920,49                  7.230.978,48 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

λόγω εξόδου από την υπηρεσία
19                            105.118,00                     112.018,00 

                           105.118,00                     112.018,00 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές                              38.829,05                     234.817,55 

Φόρος εισοδήµατος                              15.356,53                     628.439,91 

Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις 21                            635.680,22                  1.077.970,32 

                           689.865,80                  1.941.227,78 

Σύνολο υποχρεώσεων                            794.983,80                  2.053.245,78 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                         7.621.904,29                  9.284.224,26 

Α.∆.Τ. Ξ-150061

Ισολογισµός

31 ∆εκεµβρίου 2010, Οικονοµικές Καταστάσεις

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 36984 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             

          Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ελένη Χ. Κορίτσα

31 ∆εκεµβρίου

Σελίδα 6

Κωνσταντίνος Κ. Μοριανός Τζανής Ε. Κορκολής

Α.∆.Τ. ΑΕ-586325 Α.∆.Τ. Σ-095302

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.



EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010

 Μετοχικό 

κεφάλαιο   Αποθεµατικά  

 Αποτελέσµατα 

εις νέο  Σύνολο 

 €  €  €  € 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009                           2.930.000,00               544.718,36                         1.075.190,46                  4.549.908,82 

Κέρδη χρήσης                         2.780.569,66                  2.780.569,66 

Λοιπά συνολικά  εισοδήµατα                                    -   

Μεταφορές αποθεµατικών               154.516,66                           (154.516,66)                                    -   

Μερίσµατα πληρωθέντα                             (99.500,00)                     (99.500,00)

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009                           2.930.000,00               699.235,02                         3.601.743,46                  7.230.978,48 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2010                           2.930.000,00               699.235,02                         3.601.743,46                  7.230.978,48 

Κέρδη χρήσης                         1.135.942,01                  1.135.942,01 

Λοιπά συνολικά  εισοδήµατα                                    -   

Μεταφορές αποθεµατικών                 73.979,64                             (73.979,64)                                    -   

Μερίσµατα πληρωθέντα                        (1.540.000,00)                (1.540.000,00)

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2010                           2.930.000,00               773.214,66                         3.123.705,83                  6.826.920,49 

Σηµ. 17 Σηµ. 18 Σηµ. 24

Α.∆.Τ. ΑΕ-586325 Α.∆.Τ. Σ-095302 Α.∆.Τ. Ξ-150061

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             

Τζανής Ε. Κορκολής

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κωνσταντίνος Κ. Μοριανός

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ελένη Χ. Κορίτσα

          Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 36984 

Σελίδα 7 31 ∆εκεµβρίου 2010, Οικονοµικές Καταστάσεις

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

 Κεφάλαια αναλογούντα στους µετόχους  



EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010

2010 2009

€ €

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων                         2.113.377,68                  3.861.065,97 

     Προσαρµογές του κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές :

Αποσβέσεις                              75.042,83                       89.720,38 

Προβλέψεις                               (6.900,00)                     (20.528,00)

Εισπραχθέντες τόκοι                             (14.740,27)                     (25.078,21)

Άλλα µη ταµειακά έξοδα                              30.346,63                         5.148,20 

Άλλα µη ταµειακά έσοδα                             (70.987,66)                     (44.799,09)

      Κέρδος εκµετάλλευσης πριν από τις µεταβολές του κεφαλαίου κίνησης                         2.126.139,21                  3.865.529,25 

Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λ/σµούς                         3.168.140,32                (4.184.472,16)

(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)                           (343.063,07)                     671.062,32 

       Εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση                         4.951.216,46                     352.119,41 

Εισπραχθέντες τόκοι                              14.740,27                       25.078,21 

Πληρωµές φόρων                        (1.718.182,24)                     (48.801,00)

Καθαρές ταµειακές  εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες                         3.247.774,49                     328.396,62 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές πάγιων περιουσιακών  στοιχείων                           (198.048,14)                   (106.858,99)

Εισπράξεις από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών  στοιχείων                                           -                              719,58 

Καθαρές ταµειακές (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες                           (198.048,14)                   (106.139,41)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Πληρωµές µερισµάτων                           (740.000,00)                     (99.500,00)

Πληρωµές προµερισµάτων                                           -                     (800.000,00)

Καθαρές ταµειακές (εκροές) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες                           (740.000,00)                   (899.500,00)

Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα                         2.309.726,35                   (677.242,79)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης (σηµ. 16)                         2.190.161,17                  2.867.403,96 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης (σηµ. 16)                         4.499.887,52                  2.190.161,17 

          Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011

Χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

Σελίδα 8 31 ∆εκεµβρίου 2010, Οικονοµικές Καταστάσεις

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 36984 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ελένη Χ. Κορίτσα Τζανής Ε. Κορκολής

Α.∆.Τ. Σ-095302 Α.∆.Τ. Ξ-150061Α.∆.Τ. ΑΕ-586325

Κωνσταντίνος Κ. Μοριανός



EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010

    i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων.

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, καταχωρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες και η καταχώρηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε το στοιχείο. Η απόφαση για την κατηγοριοποίηση

λαµβάνεται από τη ∆ιοίκηση κατά την αρχική αναγνώριση  του στοιχείου του ενεργητικού και η ταξινόµηση επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού .

- Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικά προγράµµατα

- Λοιπά έπιπλα και εξοπλισµός

Η εύλογη αξία των µη εισηγµένων τίτλων, και άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού στις περιπτώσεις όπου η αγορά δεν είναι ενεργή, προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών

που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις, είναι οι επενδύσεις που αποκτώνται για ακαθόριστο χρονικό διάστηµα, οι οποίες µπορεί να πωληθούν, λόγω ανάγκης ρευστότητας, ή αλλαγών στα επιτόκια, στις

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ή στις τιµές των µετοχών.

    iv) Λογιστικός χειρισµός και υπολογισµός

    ii) ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες, είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές που δε διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, δεν υπάρχει πρόθεση

εµπορίας και περιλαµβάνονται  στα κυκλοφορούντα  περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες προκύπτουν όταν η Εταιρεία παρέχει χρήµατα, αγαθά ή υπηρεσίες, απευθείας σε έναν πιστούχο.

    iii) Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση

Οι άδειες λογισµικού  αποτιµώνται  στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται  µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία έχει εκτιµηθεί σε 

6 έτη.

κατά τη διάρκεια του συµβολαίου εκµίσθωσης ή της προβλεπόµενης ωφέλιµης 

ζωής εάν είναι µικρότερη

5–6 έτη

4–7 έτη

Η αναγνώριση  των εσόδων γίνεται ως εξής:

    i) Αµοιβές και προµήθειες 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους, προκειµένου να µειωθεί το κόστος κτήσης των παγίων στην τελική

υπολειπόµενη  αξία τους ως ακολούθως:

(ε) Άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

(γ) Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων σε δουλευµένη βάση για όλα τα τοκοφόρα µέσα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Πραγµατικό επιτόκιο είναι το

επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις εκτιµώµενες µελλοντικές  ταµειακές ροές κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης  ζωής του χρηµατοοικονοµικού  µέσου. 

(δ) Ενσώµατα πάγια στοιχεία

Οι αµοιβές και προµήθειες αναγνωρίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας (δουλευµένη βάση), καθαρά από Φ.Π.Α., και απαρτίζονται κυρίως

από υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση χαρτοφυλακίων . Το πελατολόγιο της Εταιρείας απαρτίζεται από θεσµικούς πελάτες, ασφαλιστικά ταµεία, πιστωτικά ιδρύµατα και εισηγµένες εταιρείες.

    ii) Έσοδα από τόκους 

1. Γενικές πληροφορίες

στις Οικονοµικές Καταστάσεις

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού , και οι συναλλαγµατικές διαφορές

καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής . Όλες οι συναλλαγµατικές

διαφορές καταχωρούνται  στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των σωρευµένων αποσβέσεων και των σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που

συνδέονται άµεσα µε την απόκτηση των στοιχείων . Έξοδα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας κτήσης ενσωµατώνονται στο κόστος του παγίου, µόνο όταν η Εταιρεία είναι πιθανό να έχει οικονοµικά ωφέλη στο µέλλον

και είναι δυνατή η αξιόπιστη µέτρηση της αξίας του παγίου. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσης που πραγµατοποιείται. Τα ενσώµατα πάγια αξιολογούνται περιοδικά

σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού για αποµείωση και οποιαδήποτε ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Η ωφέλιµη ζωή των παγίων αξιολογείται περιοδικά σε κάθε

ηµεροµηνία ισολογισµού  και γίνονται  οι απαραίτητες τροποποιήσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Η Εταιρεία έχει συσταθεί στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο

εξωτερικό, κυρίως στις χώρες όπου ο 'Οµιλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. έχει παρουσία. Η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε..

Με την απόφαση 1/545/24.03.2010 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έγινε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας ως προς την παρεπόµενη υπηρεσία "έρευνα στον τοµέα των

επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες µορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται µε συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα", σε συνέχεια της από 11 Φεβρουαρίου 2010 απόφασης της Έκτακτης

Γενικής Συνέλευσης  των µετόχων της Εταιρείας να απαλειφθεί η εν λόγω παρεπόµενη υπηρεσία από την άδεια λειτουργίας της.

(β) Ξένο νόµισµα

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 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 στη βέλτιστη γνώση της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. Οι περιοχές που

εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν σηµαντικά τις οικονοµικές  καταστάσεις αναφέρονται στη σηµείωση 3.

Οι συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε εκείνα τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (µαζί τα “∆.Π.Χ.Α.”) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010, συµπεριλαµβανοµένων των ερµηνειών της Επιτροπής Ερµηνειών ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που

έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών  Λογιστικών  Προτύπων (Σ.∆.Λ.Π.) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 

(α) Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι οικονοµικές  αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 24η Φεβρουαρίου 2011.

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί ("λειτουργικό νόµισµα"). Οι οικονοµικές

καταστάσεις παρουσιάζονται  σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας.

2. Βασικές λογιστικές αρχές 

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

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 αυτήν την κατηγορία καταχωρούνται τα παράγωγα µέσα για εµπορία, εκτός αν προσδιορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο τέλος της χρήσης δεν

υφίστανται  ανάλογα ποσά.

Οι αγορές και πωλήσεις "χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων" και των "επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση", καταχωρούνται κατά

την ηµεροµηνία συναλλαγής , δηλαδή την ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο ενεργητικού. Τα δάνεια αναγνωρίζονται όταν εκταµιεύονται µετρητά στους

πιστούχους. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον των εξόδων συναλλαγής .

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης των ταµειακών ροών τους λήγουν ή όταν η Εταιρεία έχει ουσιαστικά µεταβιβάσει τους κινδύνους και τις

αµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

(στ) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

    i) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης

    ii) Συναλλαγές  και υπόλοιπα

Λογισµικό

Οι "διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις" και τα "χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων" αποτιµώνται και παρουσιάζονται στην εύλογη αξία και στις

µεταγενέστερες περιόδους. Τα δάνεια και οι προκαταβολές, παρουσιάζονται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµιές 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 ζηµιές από

µεταβολές στην εύλογη αξία "διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων" καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, µέχρι το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού να αποαναγνωριστεί ή να υποστεί αποµείωση,

οπότε, το σωρευµένο κέρδος ή η ζηµιά που αναγνωρίστηκαν  προηγουµένως στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.

31 ∆εκεµβρίου 2010, Οικονοµικές ΚαταστάσειςΣελίδα 9
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Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο της πλήρους υποχρέωσης (liability method) για όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων

ενεργητικού και παθητικού, και των αντίστοιχων  λογιστικών  αξιών τους, όπως εµφανίζονται  στις οικονοµικές καταστάσεις, χρησιµοποιώντας τους αναµενόµενους µελλοντικούς  φορολογικούς συντελεστές. 

Σελίδα 10 31 ∆εκεµβρίου 2010, Οικονοµικές Καταστάσεις

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

οποία προκύπτουν τα κέρδη. 

(ιβ) Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

    (iii) Προγράµµατα για συµµετοχή στα κέρδη και επιδόµατα

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.

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

πληρωµές συντάξεων  πέραν των εισφορών που καταβάλλει.

Η ∆ιοίκηση περιοδικά ανταµοίβει µε µετρητά (bonus) κατά βούληση υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση. Παροχές σε µετρητά (bonus) µέσω της µισθοδοσίας, αναγνωρίζονται ως δουλευµένα έξοδα προσωπικού. Η

διανοµή κερδών στους υπαλλήλους, αναγνωρίζεται  ως έξοδο προσωπικού στη χρήση που εγκρίνεται από τους Μετόχους της Εταιρείας.

    (ii) Αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού

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

(ια) Παροχές στο προσωπικό

(ιστ) Ταµειακά διαθέσιµα και άλλα ισοδύναµα

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 .

(ιη) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες

Ορισµένα κονδύλια  της χρήσης 2009 αναταξινοµήθηκαν  σε σχέση µε τις δηµοσιευµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2009 για σκοπούς παρουσίασης, προκειµένου να καταστούν οµοειδή και 

συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα  κονδύλια  της τρέχουσας χρήσης.

(ιζ) Ανακατατάξεις κονδυλίων

2. Βασικές Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)

(θ) Μισθωµένα πάγια  

Χρεόγραφα που αγοράστηκαν µε συµφωνίες ανάστροφης επαναγοράς (reverse repos) αναγνωρίζονται ως προκαταβολές σε άλλες τράπεζες. 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.

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.

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει ενισχύσει την πιο πάνω πρόβλεψη λαµβάνοντας υπόψη πιθανές αποχωρήσεις προσωπικού προ της κανονικής συνταξιοδότησης , βάσει των όρων προηγουµένων προγραµµάτων

εθελουσίας εξόδου. Η Εταιρεία 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 µετά την πάροδο των 12 µηνών  από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.

Οι κοινές µετοχές καταχωρούνται  ως ίδια κεφάλαια.

στις Οικονοµικές Καταστάσεις

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και οι ανταµοιβές της ιδιοκτησίας παραµένουν στον εκµισθωτή καταχωρούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που αφορούν λειτουργικές µισθώσεις (µετά την

αφαίρεση κινήτρων  που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή), αναγνωρίζονται  στο λογαριασµό αποτελεσµάτων αναλογικά  κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

(ι) Αναβαλλόµενη φορολογία

    (i) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια υπάρχουσα νοµική ή τεκµηριωµένη υποχρέωση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό

της υποχρέωσης, το ποσό της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία.

(ιδ) Μετοχικό κεφάλαιο 

Η διανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται  αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όταν εγκριθεί από τους Μετόχους της Εταιρείας.

Τα συνδεόµενα µέρη περιλαµβάνουν συγγενείς , συνδεδεµένες εταιρείες, τους συµβούλους, τα στενά οικογενειακά τους πρόσωπα, εταιρείες που κατέχονται ή ελέγχονται από αυτούς και εταιρείες στις οποίες

µπορούν να ασκήσουν  σηµαντική επιρροή επί της χρηµατοοικονοµικής  και λειτουργικής πολιτικής τους. Οι συναλλαγές  παρόµοιας φύσης παρουσιάζονται  σε συνολική  βάση.

(ιγ) Προβλέψεις

(ζ) Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού

Η Εταιρεία, σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού έχει υποστεί αποµείωση. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο

ενεργητικού υπόκειται σε αποµείωση όταν, και µόνο όταν, υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, ως αποτέλεσµα ενός 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 και µπορεί να

υπολογιστεί αξιόπιστα. Η αντικειµενική ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού έχει υποστεί αποµείωση, περιλαµβάνει δεδοµένα που περιέρχονται στην προσοχή της Εταιρείας.

(η) Συµφωνίες πώλησης και επαναγοράς χρεογράφων 

Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 

(ιε) ∆ιανοµή µερισµάτων

-∆.Π.Χ.Α. 3, Αναθεωρηµένο- Συνενώσεις  επιχειρήσεων

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15, Συµφωνίες  για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16, Αντισταθµίσεις  καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις στα πρότυπα και τις διερµηνείες είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010, αλλά δεν έχουν προς το παρόν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές  καταστάσεις της Εταιρείας:

-∆.Λ.Π. 27, Αναθεωρηµένο- Ενοποιηµένες  και ατοµικές οικονοµικές  καταστάσεις

-∆.Λ.Π. 39, Τροποποίηση- Μέσα κατάλληλα προς αντιστάθµιση

-∆.Π.Χ.Α. 2, Τροποποιήσεις- Πληρωµή βάση αξίας των µετοχών του Οµίλου που διακανονίζονται  σε µετρητά

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17, ∆ιανοµές µη ταµειακών περιουσιακών  στοιχείων στους µετόχους

-Τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα που αποτελούν µέρος του ετήσιου προγράµµατος βελτίωσης του Συµβουλίου ∆ιεθνών  Λογιστικών  Προτύπων για το 2009
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Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010

1-3 µήνες 3-12 µήνες 1-5 έτη πάνω από 5 έτη Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κυκλοφορούν ενεργητικό 7.424.945,30 812.261,87 78.645,73                                           -   8.315.852,90

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 234.817,55                                             -                                -                                             -   234.817,55

Φόρος εισοδήµατος                                       -                                628.439,91                              -                                             -   628.439,91

Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις 223.942,44 813.830,85 40.197,03                                           -   1.077.970,32

458.759,99 1.442.270,76 40.197,03                                           -   1.941.227,78

1-3 µήνες 3-12 µήνες 1-5 έτη πάνω από 5 έτη Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κυκλοφορούν ενεργητικό 6.901.358,74 253,25 67.563,57                                           -   6.969.175,56

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 38.829,05                                             -                                -                                             -   38.829,05

Φόρος εισοδήµατος                                       -                                  15.356,53                              -                                             -   15.356,53

Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις 203.474,69 422.922,80 9.282,73                                           -   635.680,22

242.303,74 438.279,33 9.282,73                                           -   689.865,80

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14, Τροποποίηση- Προπληρωµή της ελάχιστης απαίτησης χρηµατοδότησης (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2011)

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 19, Αντικατάσταση  χρηµατοοικονοµικών  υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2011)

-Τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα που αποτελούν µέρος του ετήσιου προγράµµατος βελτίωσης του Συµβουλίου ∆ιεθνών  Λογιστικών  Προτύπων για το 2010 (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2011, δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

-∆.Λ.Π. 32, Τροποποίηση- Κατάταξη δικαιωµάτων  (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2011)

-∆.Λ.Π. 12, Τροποποίηση- Φόροι εισοδήµατος (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2012, δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

-∆.Π.Χ.Α. 7, Τροποποίηση- Χρηµατοοικονοµικά  µέσα: Γνωστοποιήσεις - µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  στοιχείων (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2012, δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση)

-∆.Π.Χ.Α. 9, Χρηµατοοικονοµικά  µέσα (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2013, δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

2. Βασικές Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)

(ιη) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες (συνέχεια)

Επιπροσθέτως, τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις στα πρότυπα και τις διερµηνείες, έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ:

-∆.Λ.Π. 24, Τροποποίηση- Γνωστοποιήσεις  συνδεδεµένων  µερών (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2011)

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

4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου   

(γ) Αποµείωση µετοχικού χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων

(δ) Φόρος εισοδήµατος

Η Εταιρεία προσδιορίζει ότι το µετοχικό χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων έχει υποστεί αποµείωση, όταν υπάρξει σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση στην εύλογη αξία των µετοχικών

επενδύσεων κάτω από το κόστος κτήσης τους. Στον προσδιορισµό του τι αποτελεί σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας χρησιµοποιεί την κρίση της. Η αποµείωση µπορεί να είναι απαραίτητη

όταν υπάρχει ένδειξη χειροτέρευσης της οικονοµικής κατάστασης του εκδότη, της επίδοσης του κλάδου και του τοµέα εργασιών, των λειτουργικών  και χρηµατοδοτικών ταµειακών ροών και αλλαγές στην τεχνολογία.

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας κάνει εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής των εργασιών, για τους

οποίους ο τελικός προσδιορισµός φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα φορολογικά ελεγκτικά θέµατα, βάση 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 υποχρέωσεις και τις αναβαλλόµενες φορολογικές

υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτός ο προσδιορισµός.

€

4.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Ο πιστωτικός κίνδυνος που υπάρχει, απορρέει από τις απαιτήσεις από πελάτες, οι οποίες περιλαµβάνουν τις αµοιβές διαχείρισης χαρτοφυλακίων , και από τις καταθέσεις διαθεσίµων στην Τράπεζα EFG Eurobank

Ergasias Α.Ε.. Λόγω όµως του βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα των απαιτήσεων από τους πελάτες και της φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύµατος µε το οποίο συνεργάζεται, η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές

συγκεντρώσεις  πιστωτικού κινδύνου .

4.1.1 Πιστωτικός κίνδυνος

4.1.3 Κίνδυνος επιτοκίου

4.1.4 Κίνδυνος ρευστότητας

4.1.2 Κίνδυνος αγοράς 

2010

2009

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους : πιστωτικό κίνδυνο , κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο επιτοκίων και κίνδυνο ρευστότητας. Η γενική πολιτική διαχείρισης

κινδύνου της Εταιρείας εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών και αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική επίδοση, χρηµατοοικονοµική

κατάσταση και ταµειακή ροή της Εταιρείας. 

(β)  Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

στις Οικονοµικές Καταστάσεις

Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται στις

οικονοµικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες,

συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών  γεγονότων  που υπό τις παρούσες συνθήκες αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.

3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών

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

κριθεί απαραίτητο. 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει το κυκλοφορούν  ενεργητικό και τα στοιχεία παθητικού της Εταιρείας σε κατηγορίες µε βάση την εναποµείνουσα  περίοδο µέχρι τη λήξη τους κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού:

(α) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

€

Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 

Ο κίνδυνος επιτοκίου σε ταµειακές ροές, είναι ο κίνδυνος οι µελλοντικές ροές µετρητών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου να διακυµανθούν λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο κίνδυνος επιτοκίου εύλογης

αξίας είναι ο κίνδυνος η αξία του χρηµατοοικονοµικού µέσου να διακυµανθεί λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σηµαντικά στις διακυµάνσεις επιτοκίων που επικρατούν στην

αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική της θέση και τις ταµειακές ροές, διότι ο κίνδυνος είναι περιορισµένος στις καταθέσεις όψεως και στις επενδύσεις προσυµφωνηµένης απόδοσης µέγιστης

διάρκειας µέχρι ενός µηνός.

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο  αγοράς.

(α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο κύριος όγκος συναλλαγών της Εταιρείας γίνεται σε Ευρώ και κατά συνέπεια δεν είναι σηµαντικά εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο . Πιθανή µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών δε θα επηρεάσει

σηµαντικά τη χρηµατοοικονοµική  της θέση και τις ταµειακές της ροές.
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Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010

2010 2009

€ €

Συµβάσεις υπηρεσιών που αφορούν τη διαχείριση χαρτοφυλακίων                         4.868.789,53                  6.948.688,25 

Συµβάσεις υπηρεσιών διαµεσολάβησης                            153.423,73                     184.960,56 

                        5.022.213,26                  7.133.648,81 

2010 2009

€ €

Καταθέσεις Reverse Repo                              14.728,77                       23.215,56 

Εκπτώσεις από εφάπαξ καταβολή φόρων                              33.717,28                                    -   

                             48.446,05                       23.215,56 

2010 2009

€ €

Έσοδα από υποµίσθωση ακινήτου
9.288,45 9.067,56

                               9.288,45                         9.067,56 

2010 2009

€ €

Μισθοί, αποδοχές και επιδόµατα προσωπικού                        (1.479.157,42)                (1.780.062,43)

Εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης                           (263.201,02)                   (261.115,22)

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (σηµ. 19)                                6.900,00                       (1.197,00)

Λοιπές δαπάνες προσωπικού                           (342.620,22)                   (333.861,01)

                       (2.078.078,66)                (2.376.235,66)

2010 2009

€ €

Αµοιβές τρίτων                           (157.386,36)                   (189.134,02)

Έξοδα προβολής και διαφήµισης                             (39.655,05)                     (29.885,89)

Μισθώµατα και λοιπά λειτουργικά έξοδα κτιρίου                           (212.864,46)                   (208.606,04)

Έξοδα τηλεπικοινωνιών  και πληροφοριακών συστηµάτων                           (338.202,59)                   (376.943,71)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα                             (65.340,13)                   (110.573,30)

                          (813.448,59)                   (915.142,96)

4.2 Εύλογες αξίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

H εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να εξοφληθεί, µεταξύ ενηµερωµένων και πρόθυµων µερών σε µια συναλλαγή καθαρά εµπορικής

βάσης. Η τιµή αγοράς, όπου υπάρχει µια ενεργή αγορά (όπως ένα αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο), είναι η καλύτερη ένδειξη της εύλογης αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου. Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

ενεργητικού και παθητικού που κατέχονται από την Εταιρεία, οι εύλογες αξίες υπολογίζονται χρησιµοποιώντας την παρούσα αξία ή άλλες µεθόδους αποτίµησης αξιών βασιζόµενες στις τρέχουσες συνθήκες της

αγοράς. 

5. Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες

31 ∆εκεµβρίου 2010, Οικονοµικές Καταστάσεις

4.1.5 Κεφαλαιακή επάρκεια

4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

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 "επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση" αποτιµούνται σε εύλογη αξία. 

Οι αρχικοί στόχοι της διαχείρισης του κεφαλαίου είναι να εξασφαλιστεί ότι η Εταιρεία διατηρεί ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, προκειµένου να υποστηριχθούν οι εργασίες της και να µεγιστοποιηθεί

το όφελος των Μετόχων.

6. Έσοδα από τόκους

7. Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 

8. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Σελίδα 12

στις Οικονοµικές Καταστάσεις

9. Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 

Ο αριθµός απασχολούµενου  προσωπικού την 31η ∆εκεµβρίου 2010 ανέρχεται σε 24 άτοµα (31 ∆εκεµβρίου 2009, 25 άτοµα).

Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή δοµή της και διενεργεί προσαρµογές ανάλογα µε τις οικονοµικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κινδύνου των δραστηριοτήτων της. Η Εταιρεία µπορεί να προσαρµόσει την

κεφαλαιακή δοµή της µε την αναπροσαρµογή του ποσού διανοµής µερισµάτων προς τους Μετόχους, µε την επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους ή µε την έκδοση κεφαλαιακών  τίτλων.
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Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010

Βελτιώσεις 

σε ακίνητα 

τρίτων

Έπιπλα και

λοιπός

εξοπλισµός Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Σύνολο

€ € € €

Αξία κτήσεως:

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009                                  3.910,34               117.606,64                            163.848,63                     285.365,61 

Αγορές                                             -                     1.486,01                                5.798,40                         7.284,41 

Πωλήσεις                                             -                    (4.150,40)                               (1.614,00)                       (5.764,40)

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009                                  3.910,34               114.942,25                            168.033,03                     286.885,62 

Σωρευµένες αποσβέσεις :

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009                                     602,77                 75.040,16                            112.545,40                     188.188,33 

Πωλήσεις                                             -                    (3.437,03)                               (1.607,78)                       (5.044,81)

Αποσβέσεις χρήσης                                     378,48                 16.248,74                              25.347,36                       41.974,58 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009                                     981,25                 87.851,87                            136.284,98                     225.118,10 

Αξία κτήσεως:

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2010                                  3.910,34               114.942,25                            168.033,03                     286.885,62 

Αγορές                                             -                     4.760,18                              13.287,50                       18.047,68 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2010                                  3.910,34               119.702,43                            181.320,53                     304.933,30 

Σωρευµένες αποσβέσεις :

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2010                                     981,25                 87.851,87                            136.284,98                     225.118,10 

Αποσβέσεις χρήσης                                     378,48                 13.353,32                                8.311,15                       22.042,95 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2010                                  1.359,73               101.205,19                            144.596,13                     247.161,05 

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2010                                  2.550,61                 18.497,24                              36.724,40                       57.772,25 

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2009                                  2.929,09                 27.090,38                              31.748,05                       61.767,52 

Λογισµικά προγράµµατα Σύνολο

€ €

Αξία κτήσεως:

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009                            476.724,42                     476.724,42 

Αγορές                            186.865,93                     186.865,93 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009                            663.590,35                     663.590,35 

Σωρευµένες αποσβέσεις :

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009                              97.114,98                       97.114,98 

Αποσβέσεις χρήσης                              47.745,80                       47.745,80 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009                            144.860,78                     144.860,78 

Αξία κτήσεως:

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2010                            663.590,35                     663.590,35 

Αγορές                              40.777,55                       40.777,55 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2010                            704.367,90                     704.367,90 

Σωρευµένες αποσβέσεις :

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2010                            144.860,78                     144.860,78 

Αποσβέσεις χρήσης                              52.999,88                       52.999,88 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2010                            197.860,66                     197.860,66 

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2010                            506.507,24                     506.507,24 

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2009                            518.729,57                     518.729,57 

% συντελεστής απόσβεσης

(παλιός)

% συντελεστής 

απόσβεσης

(νέος)

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 24,00% 20,00%

Λογισµικά 24,00% 16,67%

2010 2009

€ €

Χρεωστικό υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου                              30.407,54                       49.617,59 

                               2.739,31                     (19.210,05)

Χρεωστικό υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου                              33.146,85                       30.407,54 

2010 2009

€ €

                             25.916,94                       29.666,37 

                               7.229,90                            741,16 

                             33.146,85                       30.407,54 

∆εν υφίστανται  αποµειώσεις στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις  κατά τη διάρκεια του 2010.

Εάν δεν είχαν αναπροσαρµοστεί οι ανωτέρω συντελεστές απόσβεσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, το κονδύλι των αποσβέσεων στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος θα ήταν µεγαλύτερο κατά το

ποσό των €35.394,90.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, αναπροσαρµόστηκαν οι ωφέλιµες ζωές και, κατ' επέκταση οι συντελεστές απόσβεσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, µε βάση τον προσδοκώµενο ρυθµό των

οικονοµικών  ωφελειών, ως ακολούθως:

Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται ενσώµατα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους €317.968,07, τα οποία δεν έχουν τεθεί ακόµα σε λειτουργία και από τα οποία προσδοκώνται µελλοντικά

οικονοµικά  οφέλη.

Πίστωση/ (χρέωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (σηµ. 20)

Λοιπές προσωρινές διαφορές
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Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 

Οι αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις προήλθαν από τα κάτωθι:

στις Οικονοµικές Καταστάσεις

10.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από το σχηµατισµό προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και τη

φορολογική αναγνώριση  δουλευµένων  εσόδων και εξόδων µε αναµενόµενο πραγµατικό φορολογικό συντελεστή 20%. 

11. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

10.1 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

10. Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και 

λοιπές παροχές
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Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010

Τεµάχια

Αξία κτήσεως προ 

προβλέψεων 

υποτιµήσεως

Αξία κτήσεως µετά 

προβλέψεων υποτιµήσεως

2010

Αξία κτήσεως µετά 

προβλέψεων 

υποτιµήσεως

2009

€ € €

EFG ISTANBUL HOLDING A.S. (Τουρκία)                                              1                          3,39                                       3,39                                3,39 

EFG ISTANBUL MENKUL DEGERLER A.S. (Τουρκία)                                              1                          3,39                                       3,39                                3,39 

IMO II PROPERTY INVESTMENT S.A. (Ρουµανία)                                            36                      100,00                                   100,00                            100,00 

EFG EUROBANK FINANCE S.A. (Ρουµανία)                                              1                          4,11                                       4,11                                4,11 

EFG IT SHARED SERVICES S.A. (Ρουµανία)                                       1.765                   5.000,00                                5.000,00                         5.000,00 

EFG LEASING IFN S.A. (Ρουµανία)                                            68                      191,50                                   191,50                            191,50 

                                      1.872                   5.302,39                                5.302,39                         5.302,39 

2010 2009

€ €

Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό  Κεφάλαιο                              50.000,00                     352.164,34 

                             50.000,00                     352.164,34 

2010 2009

€ €

Απαιτήσεις από συµβάσεις υπηρεσιών που αφορούν τη διαχείριση χαρτοφυλακίων                         2.341.152,17                  5.164.648,55 

Απαιτήσεις από συµβάσεις υπηρεσιών διαµεσολάβησης                              34.209,50                       45.949,17 

                        2.375.361,67                  5.210.597,72 

2010 2009

€ €

Προπληρωµένα έξοδα                              21.247,50                       16.597,05 

Απαιτήσεις από το Ελληνικό  ∆ηµόσιο                                   253,25                       12.261,87 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (σηµ. 24)                              72.425,62                     886.235,09 

                             93.926,37                     915.094,01 

2010 2009

€ €

Ταµείο                                   406,44                            148,53 

Καταθέσεις όψεως                              19.306,41                       19.826,47 

Reverse repo                         4.480.000,00                  2.170.000,00 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα τόκων Reverse repo                                   174,67                            186,17 

                        4.499.887,52                  2.190.161,17 

Ονοµαστική αξία Επιτόκιο ∆ιάρκεια Ονοµαστική αξία Επιτόκιο ∆ιάρκεια

4.000.000,00 0,30% 27/12/2010-03/01/2011 1.500.000,00 0,30% 18/12/2009-04/01/2010

480.000,00 0,30% 30/12/2010-03/01/2011 670.000,00 0,30% 30/12/2009-04/01/2010

4.480.000,00 2.170.000,00

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

Οι εύλογες αξίες των παραπάνω στοιχείων προσεγγίζουν  τις λογιστικές αξίες των βιβλίων , καθώς η επίδραση που προέρχεται από την παρούσα αξία του χρήµατος είναι ασήµαντη.

15. Λοιπές απαιτήσεις

Στις 26 Νοεµβρίου 2010 τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της ∆ΙΑΣ Ανώνυµη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.ενέκριναν το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης µε

απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Η συγχώνευση  θα γίνει µε ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο εταιρειών µε βάση τους ισολογισµούς  µετασχηµατισµού της 2
ας

 Νοεµβρίου 2010. 

Η ανωτέρω συγχώνευση  εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις  των δύο εταιρειών στις 8 Φεβρουαρίου 2011.

Οι εύλογες αξίες των παραπάνω στοιχείων προσεγγίζουν  τις λογιστικές αξίες των βιβλίων , καθώς η επίδραση που προέρχεται από την παρούσα αξία του χρήµατος είναι ασήµαντη.

Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 

στις Οικονοµικές Καταστάσεις

Στο κονδύλι "Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις" περιλαµβάνεται ποσό το οποίο αφορά καταβολή µετρητών για την κάλυψη της εισφοράς της Εταιρείας στο Συνεγγυητικό  Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών  

Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2533/1997.

Με την από 14 Μαΐου 2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεγγυητικού  Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών  Υπηρεσιών, η οποία ελήφθει για τον άµεσο προσδιορισµό της εισφοράς των µελών για 

το 2010 και την εκκαθάριση της παλαιάς τους εισφοράς, η µερίδα της Εταιρείας, ως εταιρεία η οποία δε δηµιουργεί κίνδυνο  στο Συνεγγυητικό , διαµορφώθηκε στο ποσό των €50.000,00 σε µετρητά και αποφασίσθηκε 

η επιστροφή ποσού €302.164,34, ποσό που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσού της εισφοράς για το έτος 2010 από την ήδη κατατεθειµένη εισφορά σε µετρητά και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής 

ποσού €352.164,34 που είχε καταθέσει η Εταιρεία στο Συνεγγυητικό .

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 οι συµµετοχές σε συνδεόµενες  εταιρείες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις, αναλύονται  κάτωθι :

13. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

12. Συµµετοχές σε συνδεόµενες εταιρείες 

 31 ∆εκεµβρίου 2010 31 ∆εκεµβρίου 2009

16. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

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

∆εν υπάρχουν ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών.

Η αξία και τα επιτόκια των επενδύσεων  σε reverse repos καθώς και η διάρκεια επένδυσης αυτών, αναλύονται  στον κάτωθι πίνακα:

14. Απαιτήσεις από πελάτες 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαθέτει η Εταιρεία κανένας από τους πελάτες δεν είναι επισφαλής και κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 δεν υφίστανται ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις από πελάτες

εισπράχθηκαν το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.

Η απαίτηση από συµβάσεις υπηρεσιών µε την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανέρχεται σε 91,8% για το 2010 (2009: 9,9%).

Σελίδα 14 31 ∆εκεµβρίου 2010, Οικονοµικές Καταστάσεις



EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010

Τακτικό 

αποθεµατικό

Αφορολόγητα 

αποθεµατικά

Αποθεµατικό µετατροπής 

µετοχικού κεφαλαίου σε 

Ευρώ Σύνολο

€ € € €

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009                              470.194,27                 72.172,66                                2.351,43                     544.718,36 

Μεταφορές  αποθεµατικών                              154.516,66                              -                                             -                       154.516,66 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009                              624.710,93                 72.172,66                                2.351,43                     699.235,02 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2010                              624.710,93                 72.172,66                                2.351,43                     699.235,02 

Μεταφορές  αποθεµατικών                                73.979,64                              -                                             -                         73.979,64 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2010                              698.690,57                 72.172,66                                2.351,43                     773.214,66 

2010 2009

€ €

Υποχρεώσεις για παροχές µετά τη συνταξιοδότηση την 1η Ιανουαρίου                            112.018,00                     132.546,00 

Παροχές που καταβλήθηκαν                                           -                       (21.725,00)

(Πίστωση)/ χρέωση στην κατάσταση Αποτελεσµάτων και Συνολικού  Εισοδήµατος (βλ. παρακάτω)                               (6.900,00)                         1.197,00 

Υποχρεώσεις για παροχές µετά τη συνταξιοδότηση την 31η ∆εκεµβρίου                            105.118,00                     112.018,00 

2010 2009

€ €

Κόστος τρέχουσας χρήσης                              12.557,00                       14.814,00 

∆απάνη τόκου                                6.160,99                         6.958,67 

(Κέρδη) αναλογιστικής  µελέτης                             (25.617,99)                     (20.575,67)

                              (6.900,00)                         1.197,00 

2010 2009

€ €

Φόρος εισοδήµατος χρήσης (542.761,43)                          (1.061.286,26)               

Αναβαλλόµενη  φορολογία (σηµ. 11) 2.739,31                               (19.210,05)                    

Περαίωση ανέλεγκτων  υποθέσεων φορολογίας εισοδήµατος (βλ. παρακάτω) (123.801,95)                          -                                

Έκτακτη εισφορά φόρου (βλ. παρακάτω) (313.611,60)                          -                                

Σύνολο εξόδου από φόρους (977.435,67)                          (1.080.496,31)               

2010 2009

€ €

Κέρδη προ φόρων 2.113.377,68                        3.861.065,97                

Φόρος µε τον ισχύοντα συντελεστή φορολογίας (507.210,64)                          (965.266,49)                  

Φορολογική επίδραση:

-των εσόδων & εξόδων απαλλασσόµενων  της φορολογίας εισοδήµατος (31.644,86)                            (114.896,31)                  

-της αναπροσαρµογής αναβαλλόµενου  φόρου λόγω σταδιακής µείωσης του συντελεστή φορολογίας (1.166,62)                              (333,51)                         

-της περαίωσης ανέλεγκτων  υποθέσεων φορολογίας εισοδήµατος (βλ. παρακάτω) (123.801,95)                          -                                

-της έκτακτης εισφοράς φόρου (βλ. παρακάτω) (313.611,60)                          -                                

(977.435,67)                          (1.080.496,31)               

Ο συνολικός  αριθµός εγκεκριµένων  κοινών  µετοχών είναι 1.000.000 µε ονοµαστική αξία των µετοχών της Εταιρείας  €2,93 ανά µετοχή. Το µετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβληµένο.

Για τον σχηµατισµό της "πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία" χρησιµοποιήθηκαν  οι εξής παραδοχές: α) επιτόκιο προεξόφλησης 5,25%, β) µελλοντικές  αυξήσεις µισθών 3% και γ) 

πληθωρισµός 2%.

Το Τακτικό Αποθεµατικό σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετησίων καθαρών (µετά φόρων)

κερδών, είναι υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό µέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη

ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των µετόχων, και ως εκ τούτου δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Τα αφορολόγητα και τα κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα αποθεµατικά σχηµατίστηκαν βάσει διατάξεων διαφόρων νόµων . Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία τα αποθεµατικά αυτά απαλλάσσονται από

το φόρο εισοδήµατος, εφόσον δε διανεµηθούν  στους µετόχους, ενώ αν διατεθούν ή κεφαλαιοποιηθούν , θα φορολογηθούν µε τον ισχύοντα κατά τον χρόνο διανοµής φορολογικό συντελεστή.

Η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να διανείµει τα αποθεµατικά αυτά και για το λόγο αυτό δεν έχει δηµιουργήσει υποχρέωση αναβαλλόµενης φορολογίας, η οποία θα απαιτείτο στην περίπτωση σχετικής πρόθεσης για

διανοµή των αποθεµατικών  αυτών.

Ο ελληνικός συντελεστής φορολογίας για το 2010 είναι 24% (2009 : 25%). Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές και του εξόδου από

φόρους έχει ως εξής : 

17. Μετοχικό κεφάλαιο

Η έκτακτη εισφορά φόρου που επιβλήθηκε µε το ν. 3845/2010, υπολογίζεται βάσει των καθαρών εσόδων των εταιρειών για τη χρήση 2009 και είναι πληρωτέα τον Ιανουάριο του 2011.

18. Αποθεµατικά

Η Εταιρεία προέβει σε περαίωση ανέλεγκτων  υποθέσεων φορολογίας εισοδήµατος για τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009 σύµφωνα µε τον ν. 3888/2010.

Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 
στις Οικονοµικές Καταστάσεις
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20. Φόρος εισοδήµατος

19. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζεται όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2ια (ii). 

Οι δαπάνες που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης αναλύονται στον κάτωθι πίνακα:
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Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010

2010 2009

€ €

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας                            393.757,28                     780.467,97 

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών                              81.094,57                       52.990,84 

Λοιποί φόροι                                4.151,75                       95.962,88 

Πιστωτές διάφοροι                              20.951,08                       16.757,05 

Ασφαλιστικά ταµεία                              61.127,82                       55.143,59 

∆ουλευµένα έξοδα                              74.597,72                       76.647,99 

                           635.680,22                  1.077.970,32 

2010 2009
€ €

Απαιτήσεις 

Μητρική εταιρεία                         2.180.943,97                     515.891,71 

Λοιπά συνδεόµενα  µέρη                              60.156,53                       58.269,36 

                        2.241.100,50                     574.161,07 

Συµµετοχές σε συνδεόµενες εταιρείες 

Λοιπά συνδεόµενα  µέρη                                5.302,39                         5.302,39 

                               5.302,39                         5.302,39 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Μητρική εταιρεία                         4.499.481,08                  2.190.012,64 

                        4.499.481,08                  2.190.012,64 

Υποχρεώσεις 

Μητρική εταιρεία                                5.239,40                         5.604,43 

Λοιπά συνδεόµενα  µέρη                               (1.340,10)                            162,02 

                               3.899,30                         5.766,45 

Εγγυητικές επιστολές

Μητρική εταιρεία (σηµ. 13)                                           -                       352.164,34 

                                          -                       352.164,34 

2010 2009

€ €

Έσοδα από προµήθειες

Μητρική εταιρεία 2.920.673,40                        1.578.231,36                

Λοιπά συνδεόµενα  µέρη 221.726,61                           209.040,80                   

3.142.400,01                        1.787.272,16                

Έσοδα από τόκους 

Μητρική εταιρεία 14.728,77                             23.215,56                     

14.728,77                             23.215,56                     

Έσοδα από ενοίκια

Λοιπά συνδεόµενα  µέρη 9.288,45                               9.067,56                       

9.288,45                               9.067,56                       

Λοιπά έσοδα

Μητρική εταιρεία 8.684,59                               10.351,50                     

8.684,59                               10.351,50                     

Έξοδα από ενοίκια

Λοιπά συνδεόµενα  µέρη (188.163,39)                          (183.688,74)                  

(188.163,39)                          (183.688,74)                  

Αµοιβές τρίτων 

Λοιπά συνδεόµενα  µέρη (1.000,00)                              (1.000,00)                      

(1.000,00)                              (1.000,00)                      

Λοιπά έξοδα

Μητρική εταιρεία (2.163,57)                              (2.065,70)                      

Λοιπά συνδεόµενα  µέρη (41.740,19)                            (48.168,19)                    

(43.903,76)                            (50.233,89)                    

21. Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις 

Οι εύλογες αξίες των παραπάνω στοιχείων προσεγγίζουν  τις λογιστικές αξίες των βιβλίων , καθώς η επίδραση που προέρχεται από την παρούσα αξία του χρήµατος είναι ασήµαντη.

Η Εταιρεία ελέγχεται από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (που εδρεύει στην Αθήνα και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών), η οποία κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η

Τράπεζα είναι µέλος του διεθνούς Οµίλου EFG. Ενεργός µητρική εταιρεία του Οµίλου EFG είναι η European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., ενώ απώτατη µητρική εταιρεία είναι η Private Financial

Holdings Limited, η οποία ανήκει και ελέγχεται έµµεσα από µέλη της οικογένειας Λάτση. Με στοιχεία της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, ο Όµιλος EFG κατέχει, µέσω 100% θυγατρικών της απώτατης µητρικής εταιρείας,

ποσοστό 44,8% των µετοχών µε ψήφο και των δικαιωµάτων  ψήφου της Τράπεζας

22. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

Ορισµένα µέλη της ∆ιοίκησης της Εταιρείας έχουν λάβει από την Εταιρεία προσωπικό δάνειο, σύµφωνα µε την ισχύουσα τιµολογιακή πολιτική για το προσωπικό του Οµίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias

Α.Ε..

Οι υπηρεσίες από και προς τα συνδεόµενα  µέρη γίνονται  µε τους συνήθεις όρους της αγοράς.

Οι αµοιβές των βασικών  µελών της ∆ιοίκησης της Εταιρείας για την κλειόµενη χρήση ανέρχονται σε €793.839,26 (2009: €754.039,22)

Στον όρο βασικά µέλη της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε τα πιο πάνω περιλαµβάνονται  τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα µέλη της ∆ιοίκησης της Εταιρείας.

23. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Η Εταιρεία έχει οριστικοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2009 (βλ. σηµείωση 20).

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για την κλειόµενη χρήση και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για το διάστηµα αυτό δεν έχουν καταστεί οριστικές.
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Έσοδα - Έξοδα

Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 
στις Οικονοµικές Καταστάσεις

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία πραγµατοποιεί συναλλαγές µε τα συνδεόµενα µέρη µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και σε καθαρά εµπορική βάση. Ο όγκος των συναλλαγών µε τα συνδεόµενα µέρη και τα υπόλοιπα στο τέλος

της χρήσης έχουν ως κάτωθι : 



EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010

Κτίρια Αυτοκίνητα Σύνολο

Έως 1 έτος               161.728,16                              12.687,03                     174.415,19 

Κτίρια Αυτοκίνητα Σύνολο

Έως 1 έτος                 47.399,22                              16.033,83                       63.433,05 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε στις 23 Νοεµβρίου 2010, αποφάσισε τη διανοµή φορολογητέων κερδών προηγούµενων  του 2009 χρήσεων συνολικού  ύψους €740.000 (€0,74 ανά µετοχή).

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε στις 12 Μαΐου 2009, ενέκρινε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να µη διανεµηθεί µέρισµα για τη χρήση 2008.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε στις 18 ∆εκεµβρίου 2009, αποφάσισε τη διανοµή φορολογητέων κερδών προηγούµενων  του 2008 χρήσεων συνολικού  ύψους €99.500 (€0,0995 ανά µετοχή).

24. Μερίσµατα ανά µετοχή

Το προτεινόµενο µέρισµα της χρήσης 2010 θα προσδιοριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε επόµενη συνεδρίασή του και θα προταθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το οριστικό

ποσό της διανοµής θα καθοριστεί µε απόφαση της επικείµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των Μετόχων.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε στις 29 Ιουνίου 2010, ενέκρινε για το έτος 2009 τη διανοµή µερίσµατος συνολικού ύψους € 800.000,00 (€0,80 ανά µετοχή), το οποίο είχε ήδη καταβληθεί

ως προσωρινό µέρισµα χρήσης 2009 κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στις 4 ∆εκεµβρίου 2009.

25. Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων
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Η Εταιρεία έχει συνάψει µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις για κτίρια και αυτοκίνητα. Οι µισθώσεις έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρµογής και δικαιώµατα ανανέωσης και η Εταιρεία απαιτείται να

δώσει προειδοποίηση για τον τερµατισµό των συµφωνιών αυτών την εκάστοτε καθοριζόµενη προθεσµία από νόµο περί εµπορικών µισθώσεων ως ισχύει. Οι δαπάνες των ανωτέρω µισθώσεων καταχωρήθηκαν

στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσης και γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις 8 και 9. Τα συνολικά µισθώµατα, τα οποία η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει ως αποζηµίωση σε

περίπτωση λύσης των λειτουργικών  µισθώσεων  αναλύονται  στον κάτωθι πίνακα:

2009

στις Οικονοµικές Καταστάσεις

Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 

Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών  καταστάσεων δεν έχουν επέλθει σηµαντικά γεγονότα που να αλλοιώνουν  την οικονοµική  θέση της Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2010.

Επίδικες υποθέσεις

27. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

2010

€

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, στηριζόµενη και στις γνωµατεύσεις των Νοµικών της Συµβούλων , εκτιµά ότι δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις οι οποίες θα επιφέρουν αρνητική µεταβολή στη χρηµατοοικονοµική θέση της

Εταιρείας.

26. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις

Το 2010 έγιναν ορισµένες τροποποιήσεις στη νοµοθεσία των εµπορικών µισθώσεων . Με βάση τις νέες τροποποιήσεις, εφόσον η καταγγελία των εµπορικών µισθώσεων γίνει 1 έτος µετά την έναρξή τους (έναντι 2

ετών που ίσχυαν) απαιτείται 3µηνη προειδοποίηση (έναντι 6µηνης που ίσχυε) και την καταβολή 1 επιπλέον µισθώµατος ως αποζηµίωση (έναντι 4 µισθωµάτων  που ίσχυαν) .

€


