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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
«EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

 31  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουµε την τιµή να σας υποβάλουµε µαζί µε την παρούσα Έκθεση τις οικονοµικές καταστάσεις της 
διαχειριστικής χρήσης που καλύπτει το χρονικό διάστηµα από 01.01.2011έως 31.12.2011και τις σηµειώσεις 
επί των οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών.  

A. Εξέλιξη των εργασιών 

Οι διοικήσεις των εταιρειών «Eurobank EFG Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» και 
«Eurobank EFG Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» αποφάσισαν να 
προχωρήσουν στη συγχώνευση των εν λόγω εταιρειών.  

Η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης αποφασίστηκε την 30ή Μαΐου 2011. Στην απόφασή τους αυτή, οι 
∆ιοικήσεις των ανωτέρω εταιρειών κατέληξαν για τους ακόλουθους λόγους:  

Οι δύο εταιρείες µε εξειδικευµένο αλλά παράλληλα µε συναφές αντικείµενο, αυτό της διαχείρισης κινητών 
αξιών και χαρτοφυλακίων, κατέχουν ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά µε σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης 
µέσα από µια κοινή πορεία.  

Μια κοινή πορεία που θα εκµεταλλευτεί τις υφιστάµενες πλατφόρµες διαχείρισης περιουσίας και προϊόντων, 
θα ενισχύσει τις σχέσεις µε χρηµατοπιστωτικούς οίκους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, θα διευρύνει το 
αντικείµενο εργασιών στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη, εκµεταλλευόµενη πλέον ένα διευρυµένο φάσµα 
δυνητικά παρεχοµένων υπηρεσιών.  

Η συνένωση των δύο εταιρειών θα διαµορφώσει µια νέα εταιρεία µε ισχυρή κεφαλαιακή βάση (µετοχικό 
κεφάλαιο € 8,5 εκατ. και συνολικά ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τα € 17 εκατ.) που της επιτρέπει χωρίς 
την ανάγκη νέων κεφαλαίων να αναλάβει τη διαχείριση νέων σηµαντικών σε ύψος χαρτοφυλακίων, να 
περιορίσει µέσω των αναπτυσσόµενων συνεργειών το ετήσιο λειτουργικό κόστος άνω των  € 0,7 εκατ. 
ετησίως, να διευρύνει τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια που σήµερα ανέρχονται σε ενοποιηµένη βάση 
στα € 2,0 δις περίπου ενισχύοντας τον στρατηγικό της ρόλο και την δυναµική της.  

Η συγχώνευση των εταιρειών έγινε µε απορρόφηση της εταιρείας Eurobank EFG Asset Management 
Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από τη Eurobank EFG Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων µε ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά 
εµφανίζονται στη λογιστική κατάσταση της 31-5-2011 της ΑΕ∆ΑΚ και στον ισολογισµό µετασχηµατισµού 
της 31-5-2011 της ASSET MANAGEMENT, που συντάχθηκαν για τον σκοπό της συγχώνευσης. 

Επίσης να σας εκθέσουµε τα ακόλουθα σχετικά µε τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της 
χρήσης, την οικονοµική θέση και την προβλεπόµενη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πορεία της στις αµέσως 
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επόµενες χρήσεις.Όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις που επισυνάπτονται, η δέκατη τέταρτη 
εταιρική χρήση που διανύσαµε ήταν κερδοφόρος. Τα κέρδη της χρήσης προ φόρων ανήλθαν σε € 
2.680.153,08.   

 

Αµοιβαία Κεφάλαια 

Με ηµεροµηνία 31.12.2011 ο αριθµός των υπό διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων ανήλθε σε εκατόν πέντε 
(105) και το ύψος του συνολικού ενεργητικού σε € 1,6 δις έναντι 1,9 δις το 2010. Όσον αφορά στο σύνολο 
της αγοράς, η  Eurobank EFG Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ. παρέµεινε στην 1η θέση µε κριτήριο το 
συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων, κατέχοντας το 27,42 % του µεριδίου αγοράς την 31.12.2011. 

Συγκεκριµένα χρήζουν επισήµανσης τα ακόλουθα: 

• Oι επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες στην εγχώρια αγορά, υπογραµµίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες 
ρευστότητας και τα υψηλά επιτόκια που επικράτησαν στην αγορά χρήµατος, συνέτειναν ώστε το 
ενδιαφέρον των Ελλήνων επενδυτών να είναι περιορισµένο, επηρεάζοντας ανάλογα και τη στρατηγική 
του εγχώριου δικτύου διανοµής. 

• Η επί µακρό στρατηγική της εταιρείας να διευρύνει τα δίκτυα διανοµής  και να εδραιώσει σταδιακά την 
παρουσία της στην Νέα Ευρώπη (ΝΕ) κυρίως µέσω της παρουσίας του οµίλου, επέδρασε θετικά στα 
αποτελέσµατα αυξάνοντας τη συνεισφορά της ΝΕ στα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια στο 4,7% 
έναντι 3,2% το 2010. 

• Τα Αµοιβαία Κεφάλαια έδωσαν υψηλές αποδόσεις τόσο σε απόλυτο µέγεθος, όσο και συγκριτικά µε 
τους αντίστοιχους δείκτες αναφοράς, στηρίζοντας το ποιοτικό αποτέλεσµα των προηγούµενων χρόνων 
και ενισχύοντας τα υπό διαχείριση κεφάλαια (valuation effect). 

• H εταιρεία µέσω της εξωστρέφειας της πολιτικής της προσέγγισε τρίτους, επιχειρώντας να ανοίξει 
συνεργασίες και να προβάλει τις εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που ανταγωνιστικά προσφέρει. 

Χαρτοφυλάκια επενδύσεων Θεσµικών Ιδιωτών πελατών 

Τα συνολικά κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 ανήλθαν σε € 434,5 εκ. 
έναντι € 726,3 εκ. την 31η ∆εκεµβρίου 2010. 

Το 2011 χαρακτηρίστηκε από την έντονη µεταβλητότητα των µετοχικών και οµολογιακών αγορών.  Η 
µεταβλητότητα οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην Ευρωπαϊκή κρίση χρέους, στα δηµοσιονοµικά προβλήµατα 
της περιφέρειας της Ευρωζώνης και στη δηµοσιονοµική κρίση της Ελλάδας. 

Παρά το δυσµενές αυτό περιβάλλον και τη δραµατική πτώση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ο αριθµός των 
θεσµικών πελατών της εταιρείας παρέµεινε σταθερός.  Στον τοµέα της θεσµικής διαχείρισης, στρατηγικοί 
στόχοι της εταιρείας παραµένουν τόσο η αύξηση του ενεργητικού των  υπό διαχείριση θεσµικών 
χαρτοφυλακίων όσο και η διεύρυνση της πελατειακής βάσης µέσω της προσέλκυσης από το εξωτερικό νέων 
θεσµικών πελατών, οι οποίοι επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες για να 
επενδύσουν στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.   

Επίσης στρατηγικός στόχος για την εταιρεία παραµένει η αύξηση των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των 
ιδιωτών πελατών της Τράπεζας τόσο µέσω χαρτοφυλακίων που επενδύουν διεθνώς όσο και µέσω 
χαρτοφυλακίων που επενδύουν στην Ελλάδα και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης 
Ανατολής. 
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B. Προβλεπόµενη πορεία 

Θετικές προοπτικές διαφαίνονται για τις µετοχικές αγορές το 2012. Οι χαµηλές αποτιµήσεις, οι 
υποστηρικτικές νοµισµατικές πολιτικές των κεντρικών τραπεζών, η βελτίωση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ 
και η προοπτική περιορισµού της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης οδηγούν σε σαφή βελτίωση του επενδυτικού 
κλίµατος. Οι αγορές το 2012 ενδέχεται να χαρακτηρισθούν από διακριτές τάσεις , σε αντιδιαστολή µε την 
έντονη  µεταβλητότητα που παρατηρήθηκε το 2011.   

Στις ΗΠΑ δεν επιβεβαιώνονται οι φόβοι για σοβαρή επιβράδυνση της οικονοµίας. Η παρατηρούµενη 
βελτίωση στην αγορά εργασίας, η σταθεροποίηση στις αγορές ακινήτων σε συνδυασµό µε την ενεργή 
υποστήριξη της οικονοµίας από την Κεντρική Τράπεζα δηµιουργούν θετικές προοπτικές για τις µετοχικές 
αγορές. Στην Ευρώπη  το κυρίαρχο θέµα παραµένει η αντιµετώπιση της κρίσης χρέους της περιφέρειας. 
Πολύ θετική επίδραση στις αγορές έχει η παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ στο τραπεζικό σύστηµα. 
Ενδείξεις επίλυσης της κρίσης της Ευρωζώνης θα οδηγούσε σε αναβάθµιση των Ευρωπαϊκών µετοχών, οι 
προοπτικές τους όµως περιορίζονται από την  ύφεσης σε πολλές Ευρωπαϊκές οικονοµίες. Το περιβάλλον 
είναι πιο ευνοϊκό και για τις αναδυόµενες αγορές το 2012 καθώς ο περιορισµός των πληθωριστικών πιέσεων 
επιτρέπει στις κεντρικές τράπεζες να ακολουθήσουν επεκτατική νοµισµατική πολιτική.  

Στην Ελλάδα η προσδοκία επιτυχής έκβαση του PSI και των διαπραγµατεύσεων µε την Τρόικα θα 
οδηγήσουν  σε βελτίωση της εµπιστοσύνης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και σε ουσιαστική 
αναβάθµιση των χρηµατιστηριακών αποτιµήσεων παρά το περιβάλλον ύφεσης.  Σηµαντικός καταλύτης για 
τη αγορά θα είναι και η µέθοδος κεφαλαιακής ενίσχυσης των Τραπεζών.  

Με την σταδιακή αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στις µετοχικές αγορές  δεν αναµένουµε περαιτέρω κέρδη 
για τα αµερικανικά και γερµανικά οµόλογα. Αντίθετα η αύξηση της ανοχής στον επενδυτικό κίνδυνο 
βελτιώνει τις συνθήκες αγοράς για τα εταιρικά οµόλογα.  

Το 2012 εκτιµάται ότι θα αποτελέσει µια νέα δύσκολη χρονιά για τον χώρο της διαχείρισης περιουσίας, αφού 
οι ιδιαιτερότητες της Ελληνικής οικονοµίας θα παραµείνουν και οι πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των 
µακροοικονοµικών ανισοτήτων θα απαιτήσουν ένα νέο κύκλο σκληρών παρεµβάσεων. 

Ωστόσο στο περιβάλλον αυτό, έχοντας προηγηθεί µια µακρά περίοδος σηµαντικών εκροών κεφαλαίων 
εκτιµούµε, ότι έχουµε αγγίξει ένα σκληρό πυρήνα µεγέθους. Ειδικά στη δική µας περίπτωση το σηµαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που διαθέτουµε λόγω της πλατφόρµας του Λουξεµβούργου, της τεχνογνωσίας 
σε εξειδικευµένα προϊόντα και των εναλλακτικών δικτύων στην ΝΕ και Κεντρική Ευρώπη, µας κάνει να 
πιστεύουµε ότι θα διατηρήσουµε την κυρίαρχη θέση που σήµερα κατέχουµε. Προγραµµατίζουµε µια σειρά 
νέων προϊόντων που να ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των  πελατών µας, όσο και στις δυνατότητες των 
δικτύων στο τρέχον και άµεσα προσεχές κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον. 

Στόχος µας για το 2012 είναι το δίκτυό µας στη Ρουµανία να ανακτήσει το βηµατισµό του παρελθόντος, η 
Πολωνία να διατηρήσει την εγρήγορση του παρελθόντος, αν  και νέα µεταβλητή προκύπτει λόγω της 
στρατηγικής συνεργασίας του οµίλου µε εγχώρια τράπεζα, να ανοίξουµε την αγορά της Κύπρου, να 
αναπτύξουµε συνέργειες εντός του Group, συνδυάζοντας τη δική µας τεχνογνωσία µε την παρουσία και το 
φάσµα των δραστηριοτήτων του Group στην Κεντρική Ευρώπη και να αναβιώσουµε τον κεντρικό ρόλο 
διανοµής του retail-private banking δικτύου στην Ελλάδα. 
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Γ. Αποτελέσµατα χρήσεως 2011 (1.1.2011-31.12.2011) 

Τα κέρδη της χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε € 2.680.153,08. Το σύνολο φόρου εισοδήµατος ανέρχεται σε €  
697.322,25  τα κέρδη της χρήσεως µετά  από φόρους ανέρχονται σε €  1.982.830,83. 

Πλέον: Yπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων σε €  5.697.197,30       

Κέρδη προς διάθεση    €  7.680.028,13                

Για τη χρήση 2011 ποσό € 129.466,21 αφαιρείται προς σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού και ποσό 
358.092,92 αφαιρείται προς σχηµατισµό αφορολόγητου αποθεµατικού. 

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε: 

1. Να εγκρίνετε τις  υποβαλλόµενες  οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2011.  

2. Να απαλλάξετε εµάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της δέκατης τέταρτης 
χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό.                                                         

                                                     

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012 

Κατ’ εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

  Φωκίων Καραβίας 



 

(8) από (41) 

Ισολογισµός 
Ποσά σε €  31/12/2011  31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση    
Μη Κυκλοφορoύν Ενεργητικό     
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 5 131.066  82.697 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 583.997  123.514 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 8 -  39.306 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9 224.407  67.418 
 939.471  312.935
Κυκλοφορoύν Ενεργητικό   
Πελάτες και λοιπές  απαιτήσεις 9 2.344.276  1.813.133 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 7 5.974.439  10.930.190 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10 12.258.381  1.285.012 
  20.577.097  14.028.335 
     
Σύνολο Ενεργητικού  21.516.567  14.341.269 

     
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
     
Μετοχικό κεφάλαιο 11 8.498.215  5.567.108 

Αποθεµατικά  εύλογης αξίας 12 (1.023.348)  (669.620) 

Λοιπά αποθεµατικά 13 3.894.101  2.633.327 
Αποτελέσµατα εις νέον  7.192.469  2.140.204 
Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων Εταιρείας   18.561.437  9.671.020 
     

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις     

Αναβαλλόµενες φορολογικές Υποχρεώσεις 8 16.677  - 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 14 251.287  185.445 
Προβλέψεις 17 139.110  114.059
  407.074  299.504 
     
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις     

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις        7.449  111.509 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις       15 1.642.277  3.013.900 
Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις 16     898.329  1.245.337 
  2.548.056  4.370.746 
     
Σύνολο Υποχρεώσεων  2.955.130  4.670.249 
   
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων  21.516.567  14.341.269 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



 

(9) από (41) 

Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης για τη χρήση που έληξε  την 31 η  ∆εκεµβρίου 2011 

 

Ποσά σε €  2011  2010
    
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 18 19.551.153  20.832.687 
Έσοδα από τόκους 18 100.799  16.093
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  18 97.475  92.025 

Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες  19.749.426   20.940.806 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 19 (5.421.580)  (4.188.070) 

Αµοιβές διαµεσολάβησης και διαχείρισης 19 (9.499.869)  (13.970.343)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 19 (1.788.571)  (1.329.193)
Αποσβέσεις 5 & 6 (137.104)  (75.017)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  2.902.302  1.378.184

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 21 (222.149)  (68.472)
Κέρδη προ φόρων  2.680.153   1.309.711 
Φόρος εισοδήµατος 20 (697.322)  (638.513)
    

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους  1.982.831   671.198

    

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(10) από (41) 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος για τη χρήση που έληξε  την 31η  ∆εκεµβρίου 2011 

 

Ποσά σε €                 2011  2010

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους  1.982.831   671.198

Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση  επενδυτικών τίτλων     
Αποτίµηση στην εύλογη αξία µετά από φόρους   (356.424)           292.391 
Μεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µετά από φόρους  2.696            11.816 

Λοιπά αποτελέσµατα απευθείας στην καθαρή θέση  (353.728) 
        304.208

Σύνολο λοιπών αποτελεσµάτων µετά από φόρους                1.629.103            975.406  

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



 

(11) από (41) 

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

 Ποσά σε €     

 Σηµείωση Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010, 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 

  5.567.108 1.609.731 1.518.775 8.695.614

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως      671.198 671.198 

Λοιπά αποτελέσµατα µετά από φόρους 
απευθείας στην καθαρή θέση    304.208   

304.208 

Συνολικό εισόδηµα καταχωρηµένο στην 
καθαρή θέση   304.208

 
671.198 975.406

Μεταφορά σε αποθεµατικά        13  49.769 (49.769) - 

Υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 
31η   ∆εκεµβρίου 2010 

  5.567.108 1.963.708 2.140.204 9.671.020

      

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



 

(12) από (41) 

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων (συνέχεια) 
 

   

 Ποσά σε €           

 Σηµείωση Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011, 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 

  5.567.108 1.963.708 2.140.204 9.671.020

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως      1.982.831 1.982.831 

Λοιπά αποτελέσµατα µετά από φόρους 
απευθείας στην καθαρή θέση    (353.728)   

(353.728) 

Συνολικό εισόδηµα καταχωρηµένο στην 
καθαρή θέση   (353.728)

 
1.982.831 1.629.103

Μεταφορά ποσών από απορροφηθείσα 
εταιρεία  2.930.000 773.215 3.556.993 7.260.208

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε εισφορά 
µετρητών  1.107 - - 1.107

Μεταφορά σε αποθεµατικά        13  487.559 (487.559) - 

Υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2011 

  8.498.215 2.870.753 7.192.469 18.561.437

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



 

(13) από (41) 

Κατάσταση ταµειακών ροών για τη χρήση που έληξε την 31η  ∆εκεµβρίου 2011 

 

Ποσά σε €  €2011 €2010 
Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων  2.680.153 1.309.711 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:    

Αποσβέσεις  137.104 75.017 

Προβλέψεις 326.762 (15.143) 

Έσοδα εισπρακτέα (1.047.311) (1.578.395) 

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικής δραστηριότητας 121.677 51.980 

Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών κεφαλαίου κίνησης 2.218.385 (156.830) 

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

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 1.328.092 1.992.415 

(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (2.456.374) (1.845.692) 

Μείον:   

Καταβεβληµένοι τόκοι      (327) (60) 

Καταβεβληµένοι φόροι (411.936) (249.372) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 677.841 (259.539) 

   

Επενδυτικές δραστηριότητες    

Aγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση (250.000) (1.500.000) 

Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση 4.629.974 2.404.327 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (96.020) (49.252) 

Πώληση ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 3.504 - 

Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων - 850 

Τόκοι  εισπραχθέντες  100.848 16.093 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 4.388.305 872.019 

   

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε εισφορά µετρητών 1.107 - 

Μερίσµατα πληρωθέντα - - 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.107 - 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



 

(14) από (41) 

Κατάσταση ταµειακών ροών για τη χρήση που έληξε  την 31 η ∆εκεµβρίου 2011 (συνέχεια) 

 

Ποσά σε €  €2011 €2010 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα xρήσης (α) + (β)+ (γ) 5.067.253 612.480 

Ταµειακά διαθέσιµα απορροφηθείσας εταιρείας 31.05.2011 5.906.116 - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.285.012 672.532

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 12.258.381 1.285.012 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως  39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 

 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις  εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 
23η  Φεβρουαρίου 2012 και υπογράφονται από τα παρακάτω άτοµα 

 

Φωκίων Καραβίας  

Α.∆.Τ. ΑΒ 050988 

 

Κωνσταντίνος Μοριανός 

Α.∆.Τ. ΑΕ 586325 

 

Γεώργιος Ουαλίτ Σαµς 

Α.∆.Τ.  Φ 004226 

 

Αναστασία  Αλαπάντα 

Α.∆.Τ. AE 080894 

Αρ.Αδ.ΟΕΕ 0040936/Α.Τάξης 

    

Πρόεδρος ∆.Σ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Οικονοµικός ∆ιευθυντής Προϊστάµενος Λογιστηρίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(15) από (41) 

Σηµειώσεις επί των Oικονοµικών Kαταστάσεων 

 1. Γενικές Πληροφορίες 

Η Εταιρεία Eurobank EFG Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ασχολείται 
µε τη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων, η έδρα της Εταιρείας είναι στην Αθήνα, επί της 
οδού Σταδίου 10. 

Η εταιρεία είναι 100% θυγατρική  της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.. 

 Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι η : www. Eurobank .gr 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Eurobank EFG Asset Management A.E.∆.Α.Κ. προς δηµοσίευση  έχουν 
εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την  23η  Φεβρουαρίου 2012. 

 2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

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

2.1.  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Eurobank EFG Asset Management A.E.∆.Α.Κ. έχουν συνταχθεί σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  και ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (µαζί τα 
«∆ΠΧΑ») που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και επικυρωθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 31η ∆εκεµβρίου 2011 συµπεριλαµβανοµένων ερµηνειών  της Επιτροπής 
Ερµηνειών ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και  έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

Ορισµένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας 
χρήσης. Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονοµικών καταστάσεων και αντίστοιχα διαφορές σε ποσά στις 
σηµειώσεις, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Oι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και αφού 
έχουν ληφθεί υπόψη οι µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές εξελίξεις της χώρας. 

 

 

 

 



 

(16) από (41) 

2.2.    Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

α) Πρότυπα και διερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση. 

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

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

-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  

Τα πιο πάνω δεν έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.   
       

β) Πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ.    
  

-∆.Λ.Π.1, Τροποποίηση - Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013, 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση)       

-∆.Λ.Π. 12, Τροποποίηση - Φόροι Εισοδήµατος (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012, δεν έχει υιοθετηθεί 
από την ΕΕ) 

-∆.Λ.Π. 19, Τροποποίηση - Παροχές σε Εργαζοµένους (σε ισχύ από την 1η  Ιανουαρίου 2013, δεν έχει 
υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

-∆.Λ.Π. 27, Τροποποίηση - Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (σε ισχύ από την 1η  Ιανουαρίου 2013, δεν 
έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

-∆.Λ.Π. 28, Τροποποίηση - Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (σε ισχύ από την 1η  
Ιανουαρίου 2013, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

-∆.Λ.Π. 32, Τροποποίηση - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, 
δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

-∆ΠΧΑ 7, Τροποποίηση - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (σε ισχύ από την 1η  Ιανουαρίου 
2013, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

-∆ΠΧΑ 7, Τροποποίηση - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις - Μεταβιβάσεις 
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων (σε ισχύ από την 1η   Ιανουαρίου 2012) 

-∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά Μέσα (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

-∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7, Τροποποίηση - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 
Γνωστοποιήσεις (σε ισχύ από την 1η  Ιανουαρίου 2015, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

-∆ΠΧΑ 10, Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013, δεν έχει 
υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

-∆ΠΧΑ 11, Από Kοινού Συµφωνίες (σε ισχύ από την 1η   Ιανουαρίου 2013, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

-∆ΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες Οικονοµικές Οντότητες (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2013, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

-∆ΠΧΑ 13, Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013, δεν έχει υιοθετηθεί από την 
ΕΕ) 

Η εφαρµογή των προαναφερθέντων προτύπων και διερµηνειών δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση 
στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας κατά την περίοδο της αρχικής εφαρµογής.   
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-Τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα που αποτελούν µέρος του ετήσιου προγράµµατος βελτίωσης του 
Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το 2010 (σε ισχύ από την 1η  Ιανουαρίου 2011).  
     

2.3. Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρούνται 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. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα  

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

2.4. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρούνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και 
συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης.  Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες 
για την απόκτηση των στοιχείων. 

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

 

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

- Κτίρια (βελτιώσεις) 33 έτη 

- Μεταφορικά Μέσα          9 έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 4-7 έτη 

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

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

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

Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 
µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία ανέρχεται σε 5-6 
χρόνια. 

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

2.6. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

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

2.7. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Τα στοιχεία  ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε το 
στοιχείο.  Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση.  

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 
αποτελέσµατα 

Η κατηγορία αυτή έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για 
εµπορία (συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα) και αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά 
την έναρξη. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως 
αντισταθµίσεις. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν 
κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

 (β) ∆άνεια και απαιτήσεις 

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

 (γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.  

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

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

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

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

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

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

2.8. Εµπορικές απαιτήσεις 

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

2.9. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

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

2.10. Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 

Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, 
σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

2.11.  Τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται πάνω στη βάση των φορολογικών νόµων που θεσπίζονται ή 
ουσιωδώς θεσπίζονται  την ηµέρα του Ισολογισµού στη χώρα που η Εταιρεία λειτουργεί και παράγει 
φορολογητέο εισόδηµα. Η διοίκηση περιοδικά αξιολογεί τα σηµεία εκείνα στις φορολογικές δηλώσεις που 
σχετίζονται µε καταστάσεις στις οποίες οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις υπόκεινται σε διαφορετική 
ερµηνεία.  
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Αναβαλλόµενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναµένεται να είναι πληρωτέος ή ανακτήσιµος για 
διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων σε επίπεδο οικονοµικών 
καταστάσεων και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που έχουν χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό του 
φορολογητέου κέρδους, και λογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υπολογισµού µε βάση τον Ισολογισµό.  

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου 
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή άλλη εκτός της επιχειρηµατικής συνένωσης και τη στιγµή της 
συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό, ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανόν να υπάρξουν 
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιµοποιηθούν οι προσωρινές διαφορές. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος καθορίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές που είχαν 
τεθεί σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και αναµένεται να είναι 
σε ισχύ την περίοδο που οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα καταστούν απαιτητές και οι 
υποχρεώσεις πληρωτέες. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός εάν αφορά σε 
στοιχεία που χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια οπότε και η αναβαλλόµενη φορολογία 
λογιστικοποιείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

2.12. Παροχές στο προσωπικό µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

(a) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

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

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

Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο, 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 
αναλογιστικές αποτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση της αποζηµίωσης 
αποχώρησης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών, 
χρησιµοποιώντας επιτόκια κρατικών οµολόγων, µε όρους λήξης που προσεγγίζουν τους όρους της σχετικής 
υποχρέωσης. Αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τον υπολογισµό της αποζηµίωσης 
αποχώρησης για την Εταιρεία αναγνωρίζονται απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της χρήσης. 

(β) Προγράµµατα για συµµετοχή στα κέρδη και επιδόµατα 

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. 



 

(21) από (41) 

2.13. Προβλέψεις 

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

2.14. Αναγνώριση εσόδων 

(α) Παροχή υπηρεσιών 

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

(β) Έσοδα από τόκους 

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

2.15. Μισθώσεις 

(α) Εταιρεία ως µισθωτής 

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

2.16. ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η 
διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

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

α) Κίνδυνος αγοράς 

(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

Η Εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις σε χρεόγραφα ή µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήρια. Η Εταιρεία έχει 
στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της Αµοιβαία Κεφάλαια. Ο κίνδυνος τιµών του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται 
βάσει της µεθοδολογίας Value at Risk µέσω της εφαρµογής Risk Manager της Risk Metrics. Η µέγιστη 
δυνητική ζηµία υπολογίζεται για ορίζοντα 10 εργάσιµων ηµερών βάσει ιστορικών στοιχείων ενός έτους µε 
διάστηµα εµπιστοσύνης 99%.  Η επίδραση στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας για το χαρτοφυλάκιο της 
31/12/2011 υπολογίζεται σε EUR 296.421 ενώ για το χαρτοφυλάκιο της 31/12/2010 υπολογίζεται σε EUR 
549.050. 

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

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

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε ορισµένα αµοιβαία κεφαλαία  
υπό διαχείριση. Ωστόσο, δεν αναµένονται ζηµιές, αφού οι προµήθειες  που λαµβάνει η Εταιρεία από τα 
αµοιβαία κεφαλαία εξοφλούνται σε µηνιαία βάση ενώ οι ταµειακές συναλλαγές είναι µε την µητρική 
εταιρεία. Σηµείωση 2.1. 
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γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο παρακάτω πίνακας  αναλύει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας σε 
κατηγορίες µε βάση την εναποµένουσα περίοδο µέχρι τη λήξη τους κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού: 

 

Ποσά σε €      

 2011 
Έως 3 
µήνες 

3-12 
µήνες 

Άνω του 1 
έτους Σύνολο 

      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 2.169.859 174.617 224.207 2.568.683 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

-  
5.974.439 

-  
5.974.439 

Ταµειακά διαθέσιµα και Ισοδύναµα   12.258.381 - - 12.258.381

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις - 7.449 - 7.449 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.585.305 56.973 - 1.642.277 

Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις                  898.329 - - 898.329 
  
Ποσά σε €      

 2010 
Έως 3 
µήνες 

3-12 
µήνες 

Άνω του 1 
έτους Σύνολο 

         
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.701.340 97.013 67.418 1.865.771

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 

-  
10.930.190

- 
10.930.190

Ταµειακά διαθέσιµα και Ισοδύναµα 1.285.012 - - 1.285.012

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις - 111.509 - 111.509

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.980.690 33.210 - 3.013.900

 
Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις                  

 
1.245.337 

 
- 

 
- 1.245.337

3.2. Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει 
την πραγµατική τους αξία. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία 
κατηγοριοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης σε ένα από τα τρία επίπεδα ιεραρχίας εύλογης αξίας ανάλογα µε 
το αν η αποτίµησή τους βασίζεται σε παρατηρήσιµα ή µη παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 

i) Επίπεδο 1 - Χρηµατιστηριακές τιµές σε ενεργές αγορές για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε ίδια 
χαρακτηριστικά. Οι τιµές αυτές πρέπει να είναι άµεσα και σε τακτά χρονικά διαστήµατα διαθέσιµες από 
κάποιο χρηµατιστήριο ή ενεργό δείκτη/αγορά και να αντιπροσωπεύουν πραγµατικές και συχνές συναλλαγές 
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σε καθαρά εµπορική βάση. Αυτό το επίπεδο περιλαµβάνει εισηγµένες µετοχές, χρεωστικούς τίτλους και 
διαπραγµατεύσιµα παράγωγα. 

Το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων  προς πώληση για την χρήση 2011 και 2010  
ποσού € 5.974.439 και € 10.930.190 αντίστοιχα, η Εταιρία τα κατηγοριοποιεί στο Επίπεδο 1. 

ii) Επίπεδο 2 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης που όλα 
τα σηµαντικότερα δεδοµένα προέρχονται από παρατηρήσιµες τιµές. Αυτό το επίπεδο περιλαµβάνει 
εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. 

Για τις χρήσεις 2010-2011 η εταιρεία δεν διαθέτει τέτοια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. 

iii) Επίπεδο 3 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης µε 
σηµαντικά δεδοµένα προερχόµενα από µη παρατηρήσιµες τιµές. 

Για τις χρήσεις 2010-2011 η εταιρεία δεν διαθέτει τέτοια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. 

3.3. Κεφαλαιακή  επάρκεια 

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. 

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. 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

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

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

 (α) Φόρος εισοδήµατος 

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

(β) Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση 

H Eταιρεία προσδιορίζει ότι το χαρτοφυλάκιο αµοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίµων προς πώληση έχει υποστεί  
αποµείωση όταν υπάρξει σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση στην εύλογη αξία των αµοιβαίων κεφαλαίων 
κάτω από το κόστος κτήσης τους. Στον προσδιορισµό του τι αποτελεί σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση, η 
∆ιοίκηση της Εταιρείας  χρησιµοποιεί την κρίση της. Κατά τη χρήση της κρίσης της, η Εταιρεία αξιολογεί, 
µεταξύ άλλων  παραγόντων, τη συνήθη µεταβλητικότητα (volatility) της τιµής του αµοιβαίου κεφαλαίου. Σε 
περίπτωση αποµείωσης η συσσωρευµένη ζηµιά-υπολογιζόµενη ως η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και 
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της τρέχουσας εύλογης αξίας µειούµενη µε τυχόν αποµειώσεις ήδη αναγνωρισµένες στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων µεταφέρεται  από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 

5. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 
Ποσά σε €       
  

Κτίρια 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

εξοπλισµός        Σύνολο
Aξία κτήσης :    

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011 36.292 9.246 548.530 594.068

Προσθήκες απορροφηθείσας εταιρείας 3.910  269.207 273.117

Αγορές 21.703  16.549 38.252

Πωλήσεις και µειώσεις (3.910) (3.800) (26.054) (33.764)

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2011 57.995 5.446 808.232 871.673

Συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης/αποσβέσεις :     

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011 (7.607) (4.976) (498.788) (511.371)

Συσσωρευµένες αποσβέσεις απορροφηθείσας εταιρείας (1.516)  (227.773) (229.289)
Αποσβέσεις χρήσεως (1.827)           (341) (28.023) (30.191)
Πωλήσεις και διαγραφές 1.671           3.025      25.549 30.245
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2011 (9.280) (2.291) (729.035) (740.606)

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2011 48.715 3.155 79.197 131.066

     
 
 

Κτίρια 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο
Aξία κτήσης:     

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 30.818 6.001 539.546 576.365

Αγορές 5.474 3.245 8.984 17.702

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2010 36.292 9.246 548.530 594.068

Συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης/αποσβέσεις :     

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 (6.670) (4.468) (475.512) (486.650)

Αποσβέσεις χρήσεως (938) (508) (23.276) (24.721)

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2010 (7.607) (4.976) (498.788) (511.371)

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2010 
28.684 4.271 

   
49.742 82.697
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία-Λογισµικά 

 

 Ποσά σε €    
 2011 2010 
Aξία κτήσης :  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011/2010 748.674 717.124 
Προσθήκες απορροφηθείσας εταιρείας 753.265 - 
Αγορές 57.768 31.550 
Πωλήσεις και διαγραφές - - 
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2011/2010 1.559.707 748.674 
Συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης/αποσβέσεις :  

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011/2010 (625.159) (574.863) 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις απορροφηθείσας 
εταιρείας : (243.637)

 
- 

Αποσβέσεις χρήσεως (106.913) (50.296) 
Πωλήσεις και διαγραφές - - 
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2011/2010 (975.709) (625.159) 
Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου
2011/2010 583.997

 
123.514 

7. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

 Ποσά σε €      
 31/12/2011   31/12/2010 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 10.930.190    
11.598.322 

Προσθήκες 250.000   1.500.000 
Πωλήσεις (4.852.022)   (2.472.340) 
Προσαρµογή σε εύλογη αξία (353.728)   304.208 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 5.974.440   10.930.190 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό -  - 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 5.974.440   10.930.190 
Το κονδύλι αφορά µερίδια κατεχόµενα  των παρακάτω αµοιβαίων 
κεφαλαίων:       
Περιγραφή Τεµάχια Αξία κτήσης Εύλογη αξία
EUROBANK EFG I (LF) ΑBSOLUTE RETURN II 50.372,923 546.285 488.391 
EUROBANK EFG I (LF) EQUITY GLOBAL EQUITIES 361.480,625 250.000 265.038 
EUROBANK EFG I (LF) EQUITY-DYNAMIC ROMANIAN FUND 12.138,175 37.452 14.225 
EUROBANK EFG  (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 441.055,812 1.100.000 1.067.487 
EUROBANK EFG I (LF)  FOF BALANCED BLEND  1.807.036,826 2.305.659 1.828.360 
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DOUBLE CLICK 73.757,964 737.580 643.708 
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE ALL WEATHER 58.587,464 585.875 503.829 
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK FUND 73.493,644 734.936 600.303 
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE ALL WEATHER PLUS 71.010,479 700.000 563.099 
     6.997.787      5.974.440 
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Οι παραπάνω εύλογες αξίες προκύπτουν από τις δηµοσιευµένες τιµές που ισχύουν την 31/12/2011 
(επίπεδο1). 

8. Αναβαλλόµενη φορολογία 

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

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

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: 

Ποσά σε €      

 Άυλα 
περιουσιακά 
στοιχεία 

Ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις 

Λοιπές προσωρινές 
διαφορές  

Προβλέψεις 
αποζηµίωσης 

προσωπικού λόγω 
εξόδου από την 
υπηρεσία 

Σύνολο

Υπόλοιπο 
1/1/2010 (212) 304 - 48.141 48.233 

Με 
(χρέωση)/πίστωση 
των απoτ/των  

(3.783) (1.510) - 
 

(3.634) 
 

(8.927) 

Υπόλοιπο 
31/12/2010 (3.995) (1.206) - 44.507 39.306 

Μεταφερόµενα 
από συγχώνευση   (85) 22.406 22.321 

(χρέωση)/πίστωση 
των αποτ/των (65.925) (1.852) 6.128 

 
(16.656) 

 
(78.305) 

Υπόλοιπο 
31/12/2011 (69.920) (3.058) 6.043 50.257 (16.678)

 

∆εν υπολογίζεται φόρος για την αποτίµηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου των διαθεσίµων προς 
πώληση επενδυτικών τίτλων. 
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9. Απαιτήσεις 

 

Ποσά σε €    
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  
  31/12/2011 31/12/2010 
Πελάτες 1.122.549 75.695 

∆οσµένες εγγυήσεις και συµµετοχές
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο    

30.558 14.780  
21.553 - 

Αναλογούντα στη χρήση έσοδα  1.047.311 1.578.395  

Χρεώστες διάφοροι 249.423 178.218 
Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 
Εξασφάλισης Επενδυτικών 
Υπηρεσιών 

50.000 - 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 47.290 33.463 

Σύνολο 2.568.683 1.880.551 

  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.344.276 1.813.133  

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό 224.407 67.418 

 2.568.683
 

1.880.551 
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10. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

 

 Ποσά σε €                   

 31/12/2011                31/12/2010
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 1.855 228
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 12.256.526 1.284.784 

Σύνολο 12.258.381 1.285.012

Το ποσό των  € 12.256.526 που περιλαµβάνεται στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις της χρήσης 
2011 αφορά υπόλοιπα λογαριασµών όψεως ποσού € 106.526 και προθεσµιακής κατάθεσης ποσού € 
12.150.000 της Εταιρείας που τηρεί στην Τράπεζα ΕFG Eurobank Ergasias A.E. Υπάρχει συγκέντρωση 
πιστωτικού κινδύνου γιατί οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις πραγµατοποιούνται µε την Τράπεζα 
ΕFG Eurobank Ergasias A.E..  Σηµείωση 2.1. 

 

11. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

 Ποσά σε €   

 
 Αριθµός 
µετοχών  

Κοινές 
µετοχές Σύνολο 

Υπόλοιπα 1/1/2010 189.680   5.567.108  5.567.108 
Υπόλοιπα 31/12/2010 189.680   5.567.108  5.567.108 
Μετοχικό κεφάλαιο απορροφηθείσας εταιρείας 1.000.000  2.930.000 2.930.000
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά  1.107 1.107

Υπόλοιπα 31/12/2011 327.232   8.498.215 8.498.215 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της ΕUROBANK EFG ΑΕ∆ΑΚ ανερχόταν κατά την ηµεροµηνία του 
µετασχηµατισµού (31.5.2011) σε πέντε εκατοµµύρια πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν οκτώ 
(5.567.108€) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (189.680) 
ονοµαστικές κοινές µε ψήφο µετοχές, ονοµαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών 
(29,35€) ευρώ η κάθε µία. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΕUROΒΑNK EFG ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ 
ανερχόταν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού (31.5.2011) σε δύο εκατοµµύρια 
εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες (2.930.000) ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ονοµαστικές 
κοινές µε ψήφο µετοχές, ονοµαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών ευρώ (2,93€) η κάθε µία. 
Για λόγους στρογγυλοποίησης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της ΑΕ∆ΑΚ, το µετοχικό κεφάλαιο αυτής 
αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό χιλίων εκατόν επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (1.107,04€), µε καταβολή 
ίσου ποσού σε µετρητά από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., η οποία έχει στην πλήρη κυριότητα 
και κατοχή της το σύνολο των µετοχών και των δύο συγχωνευόµενων εταιρειών. Συνεπώς, η ονοµαστική 
αξία της µετοχής της ΑΕ∆ΑΚ µεταβλήθηκε από 29,35 ευρώ σε 25,97 ευρώ. Μετά την συγχώνευση των δύο 
εταιρειών το µετοχικό κεφάλαιο  διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες τριάντα δύο 
(327.232) ονοµαστικές κοινές µε ψήφο µετοχές, ονοµαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα επτά 
(25,97€) η κάθε µία.  
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Το Μετοχικό Κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. 

12. Αποθεµατικά εύλογης αξίας 

 

 Ποσά σε €   

 
Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση  

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010 (973.827) 
Αποτίµηση στην εύλογη αξία µετά από φόρους  292.391 
Μεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µετά από φόρους 11.816 
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2010 (669.620)  
Αποτίµηση στην εύλογη αξία µετά από φόρους (356.424) 
Μεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µετά από φόρους 2.696 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2011 (1.023.348)  

13. Λοιπά αποθεµατικά 

  Ποσά σε €       

 
Τακτικό 

αποθεµατικό 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικά 
από έσοδα 

φορολογηµένα 
κατ’ειδικό 
τρόπο 

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1η 
Ιανουαρίου 2010 919.786 1.639.285 24.487 - 2.583.558

Μεταβολές κατά την 
διάρκεια της χρήσης 49.769 - - - 49.769

Υπόλοιπο την 31 
∆εκεµβρίου 2010 969.555 1.639.285 24.487 - 2.633.327

Αποθεµατικά 
απορροφηθείσας 
εταιρείας  

 
698.691 

 
72.173 

 
- 

 
2.351 773.215

Μεταβολές κατά την 
διάρκεια της χρήσης 129.466 358.093 - - 487.559

Υπόλοιπο την 31 
∆εκεµβρίου 2011 1.797.712 2.069.551 24.487 2.351 3.894.101

Σύµφωνα µε την Ελληνική Εµπορική Νοµοθεσία, η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη να παρακρατεί από τα 
καθαρά λογιστικά της κέρδη ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεµατικό. Η παρακράτηση παύει να είναι 
υποχρεωτική όταν το σύνολο του  τακτικού αποθεµατικού ανέλθει στο εν τρίτο του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό είναι φορολογηµένο και δεν µπορεί να διανεµηθεί και 
προορίζεται για τυχόν κάλυψη χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού κερδών και ζηµιών. 

Για τα αφορολόγητα αποθεµατικά και τα αποθεµατικά από έσοδα φορολογηµένα κατ’ ειδικό τρόπο, θα 
προκύψει φόρος, εάν αποφασιστεί η διανοµή τους, µε τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή.  
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14. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

  31.12.2011  31.12.2010  
       Προεξοφλητικό επιτόκιο: 5,50%  5,25% 

       Μελλοντικές αυξήσεις µισθών:  2,00%  3,00% 

       Πληθωρισµός: 2,00%  2,00% 
  
Ποσά σε €  2011 2010 
Υποχρεώσεις µετά τη συνταξιοδότηση την 1η

Ιανουαρίου 185.445 200.588 
Παροχές που καταβλήθηκαν (372.952) - 
Υποχρεώσεις απορροφηθείσας εταιρείας την 
31.05.2011 112.032 - 
(Πίστωση)/Χρέωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης  326.762 (15.143) 
Υποχρεώσεις για παροχές µετά τη 
συνταξιοδότηση την 31η ∆εκεµβρίου 
 251.287 185.445 
 
 

15. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 Ποσά σε €     

 31/12/2011   31/12/2010

Προµηθευτές   236.217   178.128 

Υποχρεώσεις από αµοιβές διαµεσολάβησης 1.349.087   2.802.562 

Λοιπές υποχρεώσεις  30.212   - 

∆εδουλευµένα έξοδα 26.760   33.210 

Σύνολο 1.642.277  3.013.900

    

Αµοιβές διαµεσολάβησης Tράπεζα ΕFG Eurobank Ergasias A.E. 625.657  1.631.692 
Αµοιβές διαµεσολάβησης Interamerican Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία 
Ζωής Α.Ε. 514.011  944.220 

Αµοιβές διαµεσολάβησης ΕFG  Eurolife A.E. 209.419  226.650 

Σύνολο 1.349.087  2.802.562
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16. Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις 

 

 Ποσά σε €     

 31/12/2011   31/12/2010 

Ασφαλιστικά ταµεία 186.306  144.564 

Φ.Π.Α.  74.731  - 
Φόρος µισθωτών υπηρεσιών                                                   131.766  154.383 
Φόρος επί αµοιβών διαµεσολάβησης  501.925  946.061 

Λοιποί φόροι 3.602  328 

Σύνολο 898.330  1.245.337

 

17. Προβλέψεις 

 

 Ποσά σε €     

 
Λοιπές 

προβλέψεις Σύνολο 
1 Ιανουαρίου 2010  60.677 60.677 
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως        53.382 53.382 
31 ∆εκεµβρίου 2010 114.059 114.059 
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως        25.051 25.051 

31 ∆εκεµβρίου 2011 139.110 139.110 
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18.Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες  

 

Ποσά σε €   
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες για τις χρήσεις που έληξαν : 
  31/12/2011  31/12/2010 
   
Αµοιβή διαχείρισης  αµοιβαίων κεφαλαίων 17.460.483   20.080.144 
Προµήθειες διάθεσης αµοιβαίων κεφαλαίων 26.139   45.645 
Προµήθειες εξαγοράς αµοιβαίων κεφαλαίων 679.773   706.899 

Αµοιβή διαχείρισεως χαρτοφυλακίων 1.384.758 - 

Σύνολο 19.551.153  20.832.687 

 

 

 

 

 

 

  Ποσά σε €   
 Έσοδα από τόκους για τις χρήσεις που έληξαν : 
  31/12/2011  31/12/2010 
      
 Προθεσµιακές καταθέσεις 97.499  12.712 
 Καταθέσεις όψεως 849 1.225 
 ∆άνεια προσωπικού 2.451 2.157 

Σύνολο 100.799 16.093 

   
Ποσά σε €     
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για τις 
χρήσεις  που έληξαν :  
 31/12/2011 31/12/2010 
Έσοδα παρεποµένων ασχολιών 76.138  75.876 
Λοιπά  21.336  16.150 

Σύνολο 97.474  92.025 
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19.Έξοδα ανά κατηγορία : 

 

 
Ποσά σε €   
 

  
 

 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού για τις χρήσεις 
που έληξαν: 31/12/2011  31/12/2010 

Μισθοί, επιδόµατα προσωπικού 3.831.648  3.223.595 
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 772.602  656.275 
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου   
από την υπηρεσία 326.762  (15.143) 

Λοιπές δαπάνες προσωπικού 490.568 323.342 

 Σύνολο 5.421.580  4.188.070 

       

 

 
Ποσά σε €   
 

 
   

Αµοιβές διαµεσολάβησης και διαχείρισης  για τις χρήσεις 
που έληξαν: 31/12/2011   31/12/2010

 Αµοιβές αντιπροσώπου Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 4.813.689  7.612.783

 Αµοιβές EFG Eurolife Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής 1.053.643  1.153.330

 Aµοιβές Ιnteramerican Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής Α.Ε. 3.632.537  5.164.850

 Aµοιβές  Eurobank EFG Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. -  39.380

Σύνολο 9.499.869  13.970.343

 

Ποσά σε €   
 

 
   

 Λοιπά λειτουργικά έξοδα  για τις χρήσεις που έληξαν: 31/12/2011   31/12/2010

 Αµοιβές τρίτων 284.167  154.078

 Έξοδα προβολής και διαφήµισης 50.361  30.614

 Μισθώµατα και λοιπά λειτουργικά έξοδα κτιρίου 527.120  445.231

 Έξοδα τηλεπικοινωνιών και πληροφοριακών συστηµάτων 207.526  141.316

 Ασφάλιστρα 2.648  1.702

 Λοιπά λειτουργικά έξοδα 716.749  556.252

Σύνολο 1.788.571  1.329.193
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20. Φόρος εισοδήµατος για τις χρήσεις που έληξαν : 

 

 Ποσά σε €   
 

   
 

  
 

  31/12/2011 31/12/2010 

        

Φόρος χρήσης   (619.018) (428.915) 
 
Έκτακτη εισφορά και λοιποί φόροι     - (200.670) 

Αναβαλλόµενος φόρος  (σηµείωση 8)   (78.305) (8.928) 

Σύνολο   (697.322) (638.513) 

       

Κέρδη προ φόρων  2.680.153 1.309.711 
Συντελεστής φόρου  20% 24% 

Αναµενόµενη δαπάνη φόρου   536.031 314.331 

Προσαρµογές για εισοδήµατα που δεν υπόκεινται σε φορολογία:      

Αφορολόγητα εισοδήµατα   (80.857) (3.634) 

Έκτακτη εισφορά & λοιποί φόροι προηγούµενων χρήσεων  - 200.670 

Μη εκπιπτόµενες δαπάνες   242.148 127.146 

Πραγµατική δαπάνη φόρου   697.322 638.513 

21. Αποτέλεσµα  χρηµατοοικονοµικών πράξεων για τις χρήσεις που έληξαν: 

  

   Ποσά σε €      
 

  31/12/2011   31/12/2010 

 Κέρδη από εξαγορές µεριδίων αµοιβαίων  
κεφαλαίων 244.670  - 

  Ζηµιές από εξαγορές µεριδίων αµοιβαίων 
κεφαλαίων (466.818)   (68.472) 

    

 Σύνολο (222.149)  (68.472) 
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22. ∆εσµεύσεις 

Tα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα λειτουργικών µισθώσεων των µη ακυρώσιµων µισθωτικών 
περιόδων έχουν ως εξής: 

 Ποσά σε €       

 Λειτουργικές Μισθώσεις  31/12/2011  31/12/2010 

 Λήξη:  

Kτίρια  Oχήµατα  Kτίρια  Oχήµατα 

 Εντός ενός έτους  80.000 40.477  116.895  26.217

   80.000 40.477  116.895  26.217

 

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 ενός 
επιπλέον µισθώµατος ως αποζηµίωση (έναντι 4 µισθωµάτων που ίσχυαν). 

23. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία EUROBANK EFG ΑΕ∆ΑΚ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2007. Oι χρήσεις 2008, 
2009 και 2010 παραµένουν ανέλεγκτες.  

Η απορροφηθείσα εταιρεία EUROBANK EFG ΑSSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ έχει ελεγχθεί φορολογικά 
µέχρι και τη χρήση 2009. 

Κατόπιν διενέργειας φορολογικού ελέγχου από το ∆ΕΚ Αθηνών, στην Εταιρεία Eurobank EFG ΑΕ∆ΑΚ για 
το 2003 έως το 2007, η ΑΕ∆ΑΚ κατέβαλλε το ποσό των € 1.530.829, το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσµατα 
της χρήσης 2009 και εν συνεχεία προέβηκε σε προσφυγή κατά των σχετικών φύλλων ελέγχου επί του 
αρµοδίου Πρωτοδικείου Αθηνών.  

24. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Η Εταιρεία ελέγχεται από τη Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. (που εδρεύει στην Αθήνα και είναι  
εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών), η οποία είναι µέλος του διεθνούς Οµίλου EFG και κατέχει το 100% 
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Ενεργός µητρική εταιρεία  του Οµίλου EFG είναι η Εuropean Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., ενώ 
απώτατη µητρική εταιρεία είναι η Private Financial Holdings Limited (PFH), η οποία ανήκει και ελέγχεται 
έµµεσα από µέλη της οικογένειας Λάτση. 

Με στοιχεία της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, ο Όµιλος ΕFG κατέχει, µέσω των ελεγχόµενων κατά 100% 
θυγατρικών της απώτατης µητρικής εταιρείας, ποσοστό 44,7% των µετοχών µε ψήφο και των δικαιωµάτων 
ψήφου της Τράπεζας, ενώ οι υπόλοιπες κοινές µετοχές µε ψήφο και τα αντίστοιχα δικαιώµατα ψήφου 
κατέχονται από θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές, κανείς εκ των οποίων, εξ όσων η Τράπεζα γνωρίζει, δεν 
κατέχει ποσοστό 5% και άνω. 
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Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη και έχουν γίνει στα πλαίσια των 
συνήθων δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

 

Ποσά σε €    

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  31.12.2011 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

  
TΡΑΠΕΖΑ 

ΕFG  EUROBANK      
ERGASIAS  Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕUROBANK 

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                 541.537 459.087 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 12.256.532  

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      832.075 267.275 

   
 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  31.12.2010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

TΡΑΠΕΖΑ 
ΕFG  EUROBANK        
ERGASIAS Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕUROBANK 

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  75.695 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1.284.784  

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.047.002 292.188 

 

 

Ποσά σε €    

 
EΣΟ∆Α – ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 

31.12.2011 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

TΡΑΠΕΖΑ 
ΕFG  EUROBANK     
ERGASIAS Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕUROBANK 

ΤΟΚΟΙ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (98.552)  
 

ΜΑΝΑGEMENT FEE – ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

4.813.689 (1.706.447) 

 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 
(1.080.831) (141.860) 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ / ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 90.940  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  73.532 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ / ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    4.003 

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ  303.015              51.696 
ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & 

MHXANIKEΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (62.000) 

ΣΥΝΟΛΑ 4.028.262 (1.781.076) 

 

 

 



 

(38) από (41) 

 

 
Ποσά σε €    

 
EΣΟ∆Α – ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 

31.12.2010 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

 TΡΑΠΕΖΑ ΕFG   
EUROBANK 
ERGASIAS 

Α.Ε. 

ΟΜΙΛΟΣ ΕUROBANK 

ΤΟΚΟΙ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ     (13.937)  

ΜΑΝΑGEMENT FEE – ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.612.783 372.031 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ / ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ      38.231  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  50.386 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ / ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    3.491 

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ  324.021  
ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & 

MHXANIKEΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (62.000) 

ΣΥΝΟΛΑ 7.961.098 363.908 

 

 

Παροχές προς τη ∆ιοίκηση για τις χρήσεις που έληξαν   :   31/12/2011                   31/12/2010      

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές       €    1.371.835                € 1.021.423 

Λοιπές παροχές               €       137.143                €     155.261 

 

∆άνεια προς τη ∆ιοίκηση  για τις χρήσεις που έληξαν  :    31/12/2011                    31/12/2010        

 ∆άνεια προς τα ∆ιευθυντικά στελέχη                                       €  76.525                      €  35.715                          

 

25. Μερίσµατα - διανεµόµενα κέρδη στο προσωπικό και µέλη ∆.Σ. 

∆εν πραγµατοποιήθηκε διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2010. 

Το προτεινόµενο µέρισµα της χρήσης 2011 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. 

26. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών δεν έχουν επέλθει σηµαντικά γεγονότα που να αλλοιώνουν 
την οικονοµική θέση της Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 

 



 

(39) από (41) 

27. Λοιπές σηµειώσεις 

Οι διοικήσεις των εταιρειών «Eurobank EFG Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» και 
«Eurobank EFG ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» 
αποφάσισαν να προχωρήσουν στη συγχώνευση των εν λόγω εταιρειών.  

Η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης αποφασίστηκε την 30η Μαΐου 2011. 

Η συγχώνευση των εταιρειών έγινε µε απορρόφηση της εταιρείας ASSET MANAGEMENT από τη ΑΕ∆ΑΚ 
µε ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά εµφανίζονται στη λογιστική κατάσταση 
της 31.5.2011 της ΑΕ∆ΑΚ και στον ισολογισµό µετασχηµατισµού της 31.5.2011 της ASSET 
MANAGEMENT, που συντάχθηκαν για τον σκοπό της συγχώνευσης. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 

 31 Μαΐου 2011  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  52.901,47  
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  493.968,09  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  22.321,76  
Συµµετοχές σε συνδεόµενες εταιρείες 5.302,39  
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  50.000,00  
 624.493,71  
Κυκλοφορούν ενεργητικό  
Απαιτήσεις από πελάτες 313.882,63  
Λοιπές απαιτήσεις  615.995,10  
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος 276.543,04  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  5.906.115,91  
 7.112.536,68  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.737.030,39  
  
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μετοχικό κεφάλαιο 2.930.000,00  
Αποθεµατικά  773.214,66  
Κέρδη εις νέο 3.556.992,99  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 7.260.207,65  
  
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 112.031,75  
 112.031,75  
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 60.071,41  
Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις 304.719,58  
 364.790,99  
Σύνολο υποχρεώσεων  476.822,74  
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.737.030,39  

 



 

(40) από (41) 

 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Eurobank EFG Asset Management Ανώνυµος Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Eurobank EFG Asset Management 
Ανώνυµος Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης 
∆εκεµβρίου 2011, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

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. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

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. 

 

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 αρχών και µεθόδων 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. 

 

 



 

(41) από (41) 

 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας  Eurobank EFG Asset Management Ανώνυµος Εταιρεία 
∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και 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. 

 

Θέµα Έµφασης 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 23 των 
Οικονοµικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στην αβεβαιότητα που υφίσταται σχετικά µε τις 
εκκρεµείς φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας. 
 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

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

 

   Αθήνα,    28 Φεβρουαρίου 2012 

 

                       Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ                                                                               Μάριος Ψάλτης 

Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία                                                                                           ΑΜ ΣΟΕΛ  38081 

Λεωφ. Κηφισίας 268 

152 32 Χαλάνδρι                                  

ΑΜ ΣΟΕΛ 113                      


