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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

«CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «CAPITAL 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής 

θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 

καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις 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 και όχι µε σκοπό την 
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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. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για 

τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια 

των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2010 

 

 

 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΝ∆ΕΡΑΚΗΣ 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14301 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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ΙΙ. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης    
      31/12/2009   31/12/2008 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµειώσεις         
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του 
ενεργητικού           
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5.1   10.996,96   16.235,39 
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 5.2   2.093,40   6.404,33 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 5.3   0,00   9.068,99 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  5.4   2.987,00   2.987,00 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5.5   534.728,62   458.034,25 
      550.805,98   492.729,96 
Κυκλοφορούν ενεργητικό           

Απαιτήσεις από πελάτες & χρηµατιστήριο  5.6   448.793,06   571.772,37 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 5.7   228.090,02   543.284,85 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων σε εγγυηση     0,00    0,00 

Λοιπές απαιτήσεις 5.8   91.825,35   166.314,09 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.9   4.034.128,47   2.810.444,95 
      4.802.836,90   4.091.816,26 
      
Σύνολο ενεργητικού     5.353.642,88   4.584.546,22 
            

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
Καθαρή θέση           
Μετοχικό κεφάλαιο 5.10   2.940.000,00   2.940.000,00 
Αποθεµατικά 5.11   1.550.014,66   1.550.014,66 
Αποτελέσµατα εις νέον     -2.018.771,72   1.289.375,35 
Αποτελέσµα περιόδου     -46.051,24   -3.308.147,07 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     2.425.191,70   2.471.242,94 
            

Υποχρεώσεις           
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις           
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις     0,00   0,00 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
συνταξιοδοτήσεως 5.12   45.510,64   40.306,63 

      45.510,64   40.306,63 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις            
∆άνεια τραπεζών  5.13   0,00   90.041,55 
Υποχρεώσεις προς πελάτες 5.14   2.767.822,97   1.726.565,26 
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος    0,00   0,00 
Λοιπές υποχρεώσεις  5.15   115.117,55   256.389,84 

Σύνολο     2.882.940,52   2.072.996,65 
Σύνολο υποχρεώσεων     2.928.451,18   2.113.303,28 
            
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων     5.353.642,88   4.584.546,22 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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ΙΙΙ. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος  
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Περιόδου – Ανάλυση εξόδων ανά λειτουργία 

Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες Σηµειώσεις 

1/01/2009-

31/12/2009 

1/01/2008-

31/12/2008 

Κύκλος εργασιών 5.16 670.304,87 395.524,47 

Κόστος πωλήσεων 5.17 -443.476,83 -466.746,57 

Μεικτό Κέρδος   226.828,04 -71.222,10 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 5.17 -469,50 0,00 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.17 -355.610,28 -510.046,44 

Άλλα έσοδα-έξοδα (καθαρά) 5.18 -77.234,03 -370.831,80 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   -206.485,77 -952.100,34 

Αποτελέσµατα χρηµατοικονοµικών πράξεων (καθαρά) 5.19 169.503,52 -2.353.955,68 

Κέρδη προ φόρων   -36.982,25 -3.306.056,02 

 Φόρος εισοδήµατος 5.20 -9.068,99 -2.091,05 

Κέρδη /(Ζηµιές) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες   -46.051,24 -3.308.147,07 

Κέρδη περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες   0,00 0,00 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   -46.051,24 -3.308.147,07 

Λοιπό Συνολικό Εισόδηµα   0,00 0,00 

Λοιπό Συνολικό Εισόδηµα περιόδου µετά φόρων   0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   -46.051,24 -3.308.147,07 

      

Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή που αναλογούν στους 

µετόχους για την περίοδο ( εκφρασµένα σε € ανά µετοχή) 5.21 -0,05 -3,31 

 

ΙV. Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων 

    Μετοχικό 
κεφάλαιο   

Λοιπά 
Αποθεµατικά   

Αποτελέσµατ

α εις νέον   Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008   2.940.000,00   1.550.014,66   1.289.375,35   5.779.390,01 
Καθαρό κέρδος  περιόδου 1/1-
31/12/2008   0,00   0,00   -3.308.147,07   -3.308.147,07 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008   2.940.000,00   1.550.014,66   -2.018.771,72   2.471.242,94 

                  

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009   2.940.000,00   1.550.014,66   -2.018.771,72   2.471.242,94 
Καθαρό κέρδος περιόδου 1/1-
31/12/2009   0,00   0,00   -46.051,24   -46.051,24 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 
2009   2.940.000,00   1.550.014,66   -2.064.822,96   2.425.191,70 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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V. Κατάσταση ταµιακών ροών 

    31.12.2009 31.12.2008 

        
Κέρδη πρό φόρων    -36.982,25 -3.306.056,02 

Πλέον / µείον προσαρµογές για :       

Αποσβέσεις   13.557,46 19.219,44 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις   106.991,02 255.253,38 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού   5.204,01 -4.333,53 

Επιχορηγήσεις       

Πιστωτικοί Τόκοι   -197.396,64 -45.489,92 

Μερίσµατα   0,00 -36.894,31 

Κέρδη από Πώληση Παγίων       

Αποτέλεσµα αγοραπωλησίας και αποτίµησης χρεογράφων   17.854,30 2.015.184,18 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -10.038,82 86.654,35 

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου        
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες       
Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων   0,00 0,00 

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων   13.782,66 425.623,44 

(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών ) 899.985,44 -666.823,83 

Μείον:       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα   10.038,82 -86.654,35 

Kαταβεβληµένοι Φόροι   0,00 0,00 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)   822.996,00 -1.344.317,17 
        

Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες       

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων   315.194,83 5.058.453,85 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών,συγγενών κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων   -17.854,30 -2.015.184,18 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων   -4.008,10 -4.815,41 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων   0,00 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες   197.396,64 45.489,92 

Μερίσµατα εισπραχθέντα   0,00 36.894,31 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)   490.729,07 3.120.838,49 
        

Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες       

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια       

Εξοφλήσεις δανείων   -90.041,55 -2.036.578,54 

Μερίσµατα πληρωθέντα     0,00 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -90.041,55 -2.036.578,54 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα       
 περιόδου (α) + (β) + (γ)   1.223.683,52 -260.057,22 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου   2.810.444,95 3.070.502,17 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου   4.034.128,47 2.810.444,95 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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VI. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων  

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  
 
 Η Εταιρεία µε την επωνυµία "CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και το διακριτικό τίτλο 
"CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α..Ε.Π.Ε.Υ." ιδρύθηκε  το 1994, εδρεύει στην Αθήνα, 
οδός Μητροπόλεως 58, έχει υποκατάστηµα στη Θεσσαλονίκη στην οδό Τσιµισκή 19, είναι 
καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 31387/06/Β/94/18 και η 
διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 έτη (2044). 
 

Σκοπός της Εταιρείας είναι η κατ’ επάγγελµα παροχή επενδυτικών και 
παρεπόµενων υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων κατά την 
έννοια του Νόµου 3606/2007 σύµφωνα µε την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

  
 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 2.940.000,00 ευρώ,  
διαιρείται σε 1.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε ονοµαστική αξία 2,94 ευρώ 
εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. 
 
 Το νόµισµα αναφοράς είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια και οι οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. 
 
Η Εταιρία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η σύνθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για την χρήση 2009 ήταν: 
-Σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30/5/2007 και 
τον καθορισµό αρµοδιοτήτων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 28/1/2008, είχε ως 
εξής:  

� Αναστάσιος Τριανταφυλλάκης, Πρόεδρος  
� Γεώργιος Πολίτης, Αντιπρόεδρος 
� Κωνσταντίνος Μπούσµπουρας, Μέλος 
� ∆ηµήτριος Κρανίτσας, Μέλος 
� Γεώργιος Σαββίδης, Μέλος 
� Γεώργιος Παγώνης, Μέλος 
� Ευαγγελία Παγώνη, Μέλος 

-Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21/12/2009 και τον καθορισµό αρµοδιοτήτων 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 23/12/2009 έχει ως εξής: 

� Γεώργιος Παγώνης, Πρόεδρος 
� Γεώργιος Πολίτης, Αντιπρόεδρος 
� Ευαγγελία Παγώνη, Μέλος 
� Χρυσάνθη Πολίτη, Μέλος 
� Κωνσταντίνος Μπούσµπουρας, Μέλος 

 
 Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
εταιρείας στις 24 Φεβρουαρίου. 2010. 
 
2.  Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 

Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι, που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση των 
οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2009 είναι ίδιες µε εκείνες που εφαρµόστηκαν 
για την προσαρµογή των αντίστοιχων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 
31/12/2008 και των αντίστοιχων οικονοµικών καταστάσεων ενδιάµεσης οικονοµικής 
πληροφόρησης της 30/06/2009  σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και παρουσιάζονται κατωτέρω.  
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  2.1   Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της «CAPITAL Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη 
Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» που καλύπτουν την περίοδο 1 
Ιανουαρίου 2009 – 31 ∆εκεµβρίου 2009, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του 
Ενεργητικού και Παθητικού σε τρέχουσες αξίες (αξιόγραφα εµπορικού 
χαρτοφυλακίου), την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς της, την αρχή της 
αυτοτέλειας των χρήσεων  και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους.  
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται κατωτέρω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε 
όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.  
Οι τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες είχαν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές του Ν. 2190/1920 όπως ίσχυε τότε 
(Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), είναι για τη χρήση 2007, που διαφέρουν – σε κάποιες 
περιοχές– από τα ∆.Π.Χ.Π. Η διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους 
λογιστικής αποτίµησης και παρουσίασης που χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για σκοπούς συµµόρφωσης µε τα ∆.Π.Χ.Π.  
 
2.2 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου 2009  
 
∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων  
Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, 
κάτω από το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια 
ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν 
συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η Εταιρία 
θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009.  
 
Τροποποίηση ∆ΛΠ 1 – Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων  
Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αφορά τροποποίηση 
των πληροφοριών που απαιτούνται στις οικονοµικές καταστάσεις σχετικά µε την 
ξεχωριστή παρουσίαση των µεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων που προέρχονται από 
συναλλαγές µε τους µετόχους όπως µερίσµατα, αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου κ.λ.π. 
από τις λοιπές µεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων. Η εταιρεία εφάρµοσε το 
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 1 το 2009. 
  
Τροποποίηση ∆ΛΠ 34 – Ενδιάµεση οικονοµική αναφορά 
Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση οφείλεται 
στην τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 και αφορά αλλαγές στην παρουσίαση και την ορολογία 
των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Η εταιρεία εφαρµόζει το τροποποιηµένο 
∆ΛΠ 34 από 1ης Ιανουαρίου 2009 µε την µεταβολή στον τρόπο παρουσίασης των 
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
   
Τροποποίηση ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού 
Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αφορά την αναγνώριση 
του κόστους δανεισµού για περιουσιακά στοιχεία σαν έξοδο. Το ∆ΛΠ δεν επηρεάζει 
τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
Τροποποίηση ∆ΛΠ 27 – Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις 
και τροποποίηση ∆ΠΧΠ 3 – Συνενώσεις επιχειρήσεων. 
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Τα πρότυπα αυτά έχουν εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2009 και αφορούν αλλαγές 
στον λογιστικό χειρισµό του αποτελέσµατος που προκύπτει από την συγχώνευση ή 
την ενοποίηση επιχειρήσεων. H τροποποίηση του προτύπου δεν θα επηρεάσει τις 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 
 
Τροποποίηση ∆ΛΠ 27 – Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις 
και τροποποίηση ∆ΠΧΠ 1 – Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ. 
Η τροποποίηση έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2009 και αφορά τις επιλογές 
αποτίµησης που έχει µια επιχείρηση, που εφαρµόζει για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ, των 
επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες ή συγγενείς εταιρείες και τον τρόπο 
παρουσίασης της απαίτησης για τα µερίσµατα. H τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 
 
Τροποποίηση ∆ΛΠ 32 – Χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο 
Το πρότυπο αυτό έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αφορά 
χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία αν πληρούν ορισµένα κριτήρια µπορούν να 
καταταχθούν στα Ίδια Κεφάλαια. 
Το πρότυπο αυτό δεν επηρεάζει τα οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
Τροποποίηση ∆ΛΠ 39 – Χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνώριση και αποτίµηση 
Η τροποποίηση έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2009 και καθορίζει τον τρόπο µε 
τον οποίο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της 
λογιστικής αντιστάθµισης. Η εταιρεία εφαρµόζει το πρότυπο αυτό από 1 Ιουλίου 
2009. 
 
∆ΠΧΑ 2 – Πληρωµές βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους 
Η τροποποίηση έχει εφαρµογή από την 1η  Ιανουαρίου 2009  και αφορά τον χειρισµό 
των προυποθέσεων µιας συµφωνίας οι οποίες δεν συνεπάγονται κατοχύρωση 
συµµετοχικών τίτλων. H τροποποίηση δεν επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρείας. 
 
∆ΕΕΠΧ 17 – ∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους 
µετόχους 
Η διερµηνεία θα εφαρµοσθεί από την 1η Ιουλίου 2009 και παρέχει οδηγίες για τα 
µερίσµατα πληρωτέα σχετικά µε το πότε µία επιχείρηση θα πρέπει να τα 
αναγνωρίζει, να τα µετρά και όταν τα εξοφλεί να λογιστικοποιεί τις λογιστικές 
διαφορές. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 
 
2.3 Πληροφόρηση κατά τοµέα  

Η Εταιρεία παρέχει µόνο επενδυτικές υπηρεσίες µε κύριο σκοπό τη διεξαγωγή 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Οι επενδυτικές αυτές υπηρεσίες είναι η µοναδική 
δραστηριότητα της Εταιρείας και το σύνολο αυτών παρέχεται εντός της ελληνικής 
επικράτειας. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση κατά επιχειρηµατικό και 
γεωγραφικό τοµέα. 
 
2.4 Συναλλαγές σε συνάλλαγµα  

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται και 
παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόµισµα της χώρας στην οποία λειτουργεί η 
Εταιρεία. Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε συνάλλαγµα µετατρέπονται σε 
Ευρώ, µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας των συναλλαγών. Εάν κατά την 
ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων, υπάρχουν νοµισµατικά 
στοιχεία σε συνάλλαγµα, του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων αποτιµώνται µε τις 
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τιµές κλεισίµατος της ηµεροµηνίας αυτής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές, κέρδη ή 
ζηµίες, που προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.  
 
2.5 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 

Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως  
µειωµένα µε τις σωρευµένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις 
δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές 
µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των 
σχετικών παγίων εφόσον  προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή ή και την παραγωγική 
δυναµικότητα του παγίου  ή  µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Οι αποσβέσεις των 
άλλων στοιχείων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους 
που έχει ως εξής: 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων 
παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) 
καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα. Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου 
περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις 
διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της 
απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή  ζηµίες  αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης. 
 
2.6 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι λογισµικά προγράµµατα .         
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς λογισµικού, υλικά, υπηρεσίες 
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού 
προκειµένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή 
επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές 
προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη που προστίθεται στο 
αρχικό κόστος του λογισµικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισµικού που 
αναγνωρίζεται ως άϋλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται χρησιµοποιώντας  τη  
σταθερή  µέθοδο  κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του (3-4 έτη). 
 
2.7 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων  
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις 
περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. 
Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το 
ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του, καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το 
µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας 
χρήσεως. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση 
ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην 
οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την 
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, 
ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών 
ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός 

Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων  Με βάση τα έτη µίσθωσης 
Μεταφορικά µέσα 7 έτη 
Έπιπλα   5 έτη 
Η/Υ & Ηλεκτρονικά συστήµατα 3-4 έτη 
Εξοπλισµός  Τηλεπικοινωνιών 5 έτη 
Λοιπός Εξοπλισµός 5 έτη 
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περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης 
ζωής του. Αν µια επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να εκτιµήσει το ανακτήσιµο ποσό 
ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας 
του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµιακές 
ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισµός ζηµίας αποµείωσης 
της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο 
όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει 
µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο. Η  
∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης του πάγιου εξοπλισµού της 
εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων 
ποσών των περιουσιακών της στοιχείων. 
 
2.8  Χρηµατοοικονοµικά µέσα  
Χρηµατοοικονοµικό  µέσο  είναι  κάθε  σύµβαση  που  δηµιουργεί  ένα  
χρηµατοοικονοµικό  στοιχείο  ενεργητικού  σε  µια  επιχείρηση  και  µια 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.   
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα  της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες 
µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.  
  
2.8.1. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω 
του λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
  
Αυτή  η  κατηγορία  περιλαµβάνει  δύο  υποκατηγορίες,  τα  χρηµατοοικονοµικά  
στοιχεία  ενεργητικού  προς  εµπορία,  και  αυτά  που  προσδιορίστηκαν  ως 
επενδύσεις  σε  εύλογη  αξία  µέσω  του  λογαριασµού  αποτελεσµάτων,  κατά  την  
αρχική  αναγνώριση.  Ένα  χρηµατοοικονοµικό  στοιχείο  ενεργητικού καταχωρείται 
σε αυτή την κατηγορία, όταν αποκτάται κυρίως µε το σκοπό βραχυπρόθεσµης 
πώλησης ή όταν προσδιορίζεται ως τέτοιο. Επίσης σε αυτή την κατηγορία 
καταχωρούνται τα παράγωγα µέσα για εµπορία, εκτός αν προσδιορίζονται ως µέσα 
αντιστάθµισης. 
 
2.8.2     Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. 
∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις, είναι οι επενδύσεις που αποκτούνται  για 
ακαθόριστο  χρονικό διάστηµα,  οι οποίες µπορεί να πωληθούν,  λόγω ανάγκης 
ρευστότητας, ή αλλαγών στα επιτόκια, στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ή στις τιµές 
των µετοχών. 
 
Λογιστικός χειρισµός 
Οι αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού στην εύλογη 
αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων, καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία  
συναλλαγής,  δηλαδή  την  ηµεροµηνία  κατά  την  οποία  η  Εταιρεία  δεσµεύεται  να  
αγοράσει  ή  να  πωλήσει  το  στοιχείο  ενεργητικού.  Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού 
αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον των εξόδων 
συναλλαγής.  
 
Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων, και στις 
µεταγενέστερες  περιόδους  αποτιµώνται  και  παρουσιάζονται  στην  εύλογη  αξία.   
Κέρδη  και  ζηµίες  από  µεταβολές  στην  εύλογη  αξία  της  κατηγορίας 
«χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω λογαριασµού 
αποτελεσµάτων», περιλαµβάνονται, κατά την περίοδο που προκύπτουν, στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων. Κέρδη και ζηµίες από µεταβολές στην εύλογη αξία 
διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, 
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µέχρι το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού να αποχαρακτηρισθεί ή να υποστεί 
αποµείωση, οπότε, το συσσωρευµένο κέρδος ή η ζηµία που αναγνωρίστηκαν 
προηγουµένως στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.  
Μερίσµατα από επενδύσεις, αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων όταν 
το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος εγκριθεί από τους µετόχους.  
 
Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές, 
προσδιορίζεται από τις τρέχουσες χρηµατιστηριακές τιµές προσφοράς. Η εύλογη  
αξία  των  µη  εισηγµένων  τίτλων,  και  άλλων  χρηµατοοικονοµικών  στοιχείων  
ενεργητικού  στις  περιπτώσεις  όπου  η  αγορά  δεν  είναι  ενεργή, προσδιορίζεται µε 
τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές, περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων 
συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, την αναφορά  στη  τρέχουσα  
τιµή  συγκρίσιµων  στοιχείων  που  διαπραγµατεύονται,  και  τις  µεθόδους  
προεξοφληµένων  ταµιακών  ροών, αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης και άλλες 
µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιούνται συχνά στην αγορά. 
 
2.8.3     Επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη  
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την 
πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.   
 Οι  επενδύσεις  κατεχόµενες  ως  τη  λήξη  αποτιµώνται  στο  αναπόσβεστο  κόστος  
βάση  της  µεθόδου  του  πραγµατικού  επιτοκίου.  Τα προκύπτοντα κατά την 
αποτίµηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 
Η εταιρεία δεν κατέχει και δεν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
χρηµατοοικονοµικά µέσα αυτής της κατηγορίας.   
 
2.8.4. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  

Παράγωγα καλούµε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία στην έναρξή τους έχουν 
συνήθως µικρή ή µηδενική αξία, η οποία στη συνέχεια µεταβάλλεται ανάλογα µε τη 
µεταβολή που σηµειώνεται σε κάποιο υποκείµενο στοιχείο µε το οποίο συνδέονται.  
Όλα τα παράγωγα, αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Οι διαφορές αποτιµήσεως 
που προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων.  
 
2.9 Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία 
συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς 
απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν 
είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς 
όρους. 
Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των 
απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. 
Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα. 
 
2.10 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
Τα Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, 
καταθέσεις όψεως σε τράπεζες, άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής 
ρευστοποίησης και χαµηλού κινδύνου, µε αρχικές ηµεροµηνίες λήξης τριών ή 
λιγότερων µηνών και τραπεζικές επιταγές. 
 
2.11 Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση 
µετοχών, εµφανίζονται αφαιρετικά του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου αφαιρουµένου του 
σχετικού φορολογικού οφέλους. 
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2.12 ∆ανεισµός 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους τυχόν διαφορά µεταξύ του 
εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει 
το δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες 
από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
2.13  Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
Η επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες 
φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές 
ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή 
ζηµίες), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε µελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος 
εισοδήµατος καταχωρείται στα Αποτελέσµατα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά 
συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση 
αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου 
εισοδήµατος της χρήσεως βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την 
ηµεροµηνία ισολογισµού. 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών 
µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και 
αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι  κύριες  
προσωρινές  διαφορές προκύπτουν  από συντάξεις και άλλα ωφελήµατα 
αποχώρησης του προσωπικού, και από την επανεκτίµηση ορισµένων 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.  Οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικές 
διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που είναι 
πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές 
διαφορές. Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να 
υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, που θα καλύψει την αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση. 
 
2.14 Προβλέψεις  
Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες υποχρεώσεις νοµικά ή µε 
άλλο τρόπο τεκµηριωµένες, ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η 
εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της 
υποχρεώσεως µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία.  
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ηµεροµηνίες συντάξεως των οικονοµικών 
καταστάσεων και προσαρµόζονται, προκειµένου να αντανακλούν τις βέλτιστες 
τρέχουσες εκτιµήσεις. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις για τις οποίες δεν είναι πιθανή η 
εκροή πόρων γνωστοποιούνται, εκτός εάν δεν είναι σηµαντικές.  
Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.  
 
2.15 Μισθώσεις 
Στην Εταιρεία δεν υπάρχουν  πάγια που έχουν αποκτηθεί µέσω χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης.  
Εάν υπήρχαν χρηµατοδοτικές µισθώσεις θα κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της 
µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των µισθωµένων 
ενσώµατων παγίων και της παρούσης αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Το 
µίσθωµα κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε 
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να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η 
υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, 
περιλαµβάνεται στα δάνεια. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει 
ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού. 
Η εταιρεία έχει µόνο λειτουργικές µισθώσεις, δηλαδή οι κίνδυνοι και τα οφέλη της 
ιδιοκτησίας παραµένουν στον εκµισθωτή. Τα έξοδα των λειτουργικών µισθώσεων 
καταχωρούνται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
2.16 Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους  
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, 
καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών στο προσωπικό. Για τον υπολογισµό της πρόβλεψης για αποζηµίωση 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση, λόγω του µικρού 
αριθµού του απασχολούµενου προσωπικού δεν κρίθηκε απαραίτητο από την 
εταιρεία να γίνει αναλογιστική µελέτη αλλά ο υπολογισµός της έγινε µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 42ε του Ν.2190.  
 
2.17  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
(α) Παροχή υπηρεσιών: 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία που παρέχονται 
οι υπηρεσίες.   
(β) Έσοδα από τόκους: 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων σε 
δεδουλευµένη βάση για όλα τα τοκοφόρα µέσα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου.  
(γ) Μερίσµατα: 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής 
τους. 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές 
που πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα ως έξοδο, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 
 
2.18 Κέρδη ανά µετοχή 
Τα βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά 
κέρδη µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε χρήσης. 
 
2.19 ∆ιανοµή µερισµάτων 
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη 
χρονική στιγµή  κατά την οποία  εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
2.20 Συγκριτικά στοιχεία  
Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου  
αναπροσαρµόζονται για να καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας 
περιόδου.  
 
3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών 
αρχών 
 



«CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. » 
 Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως  2009 

Σελίδα 17 από σελίδες 28 

 

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 . 
 
3.1     Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  
Η Εταιρεία εξετάζει διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών  για να 
αξιολογήσει κατά πόσο έχουν υποστεί αποµείωση. Στον προσδιορισµό αν πρέπει να 
αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων ζηµία αποµείωσης, η Εταιρεία, 
χρησιµοποιώντας την κρίση της, εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις που να 
καταδεικνύουν ότι υπάρχει προσδιορίσιµη µείωση στις αναµενόµενες ταµιακές ροές 
από ένα χαρτοφυλάκιο πελατών, πριν η µείωση µπορέσει να συσχετιστεί  µε  ένα  
συγκεκριµένο  υπόλοιπο  πελάτη  του  χαρτοφυλακίου. Η ∆ιοίκηση χρησιµοποιεί 
εκτιµήσεις, που βασίζονται στην ιστορική εµπειρία ζηµιών από περιουσιακά στοιχεία 
µε παρόµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, και παρόµοια αντικειµενική 
ένδειξη αποµείωσης µε αυτά του χαρτοφυλακίου, όταν προσδιορίζει τις µελλοντικές 
ταµιακές ροές. 
 
3.2  Φόρος εισοδήµατος 
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, βάσει εκτιµήσεων κατά πόσο θα 
προκύψουν επιπρόσθετοι φόροι. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών  
των  υποθέσεων  διαφέρει  από  τα  ποσά  που  αναγνωρίστηκαν  αρχικά,  οι  
διαφορές  θα  επηρεάσουν  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  και  τις αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτός ο 
προσδιορισµός. 
 
4.  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων  
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους: πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, συναλλαγµατικό κίνδυνο, επιτοκιακό 
κίνδυνο 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 ταµιακή ροή της 
Εταιρείας. 
 
4.1 Πιστωτικός κίνδυνος  
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος το αντισυµβαλλόµενο 
µέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά 
προκύπτουν. Προβλέψεις αποµείωσης αναγνωρίζονται για ζηµίες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η ∆ιοίκηση διαχειρίζεται 
προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο στα πλαίσια και των κανονιστικών 
διατάξεων της εποπτικής αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). 
 (α) ∆εσµεύσεις που σχετίζονται µε πίστωση. 
Τηρούνται µε βάση τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις των εποπτευουσών αρχών.  
Η  δυνατότητα  παροχής  πιστώσεων  από  τα  µέλη  του  Χρηµατιστηρίου  Αξιών  
προς  τους  πελάτες  τους  µε  σκοπό  τη  διενέργεια  χρηµατιστηριακών συναλλαγών 
( margin account ), ρυθµίστηκε για πρώτη φορά µε το νόµο 2843/2000. 
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Το µοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στη γενική αρχή κατά την οποία η 
πίστωση δίδεται µόνον κατόπιν σχετικής έγγραφης σύµβασης µεταξύ µέλους και 
πελάτη και εφόσον ο τελευταίος παρέχει στο µέλος αντίστοιχη εξασφάλιση της 
πίστωσης, επί της οποίας υφίσταται νόµιµο ενέχυρο υπέρ του µέλους. 
Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εκ µέρους των µελών του Χ.Α παροχή 
πιστώσεων ορίζονται στο νόµο, αλλά και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες 
κανονιστικές διατάξεις των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της 
Πράξης του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν 
εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο από τη  δραστηριότητα αυτής. 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος για Τ+4 
Σύµφωνα µε το Ν. 2843/2000 και την αριθµ. 2/363/30.11.2005 (όπως 
τροποποιήθηκε από την αριθµ. 8/370/26.1.06) απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς πρέπει µέχρι το πέρας του Τ + 3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το 
τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α προκειµένου να 
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο την ηµέρα Τ+4 προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις 
και έτσι δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  
(γ) Καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώριµων πιστωτικών 
υπολοίπων 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειµένου να διαφυλάξει τα ελεύθερα χρηµατικά 
διαθέσιµα των πελατών επέβαλε στα µέλη του Χ.Α, να τηρούν τα χρήµατα των 
πελατών τους ,σε ξεχωριστούς  τραπεζικούς λογαριασµούς  εγνωσµένης φήµης 
πιστωτικών ιδρυµάτων. 
 
4.2     Κίνδυνος αγοράς   
Ο  κίνδυνος  αγοράς  για την εταιρεία προκύπτει  από  επενδύσεις της σε 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία και τα  οποία  
εκτίθενται  στις   διακυµάνσεις  της  αγοράς.  Η εταιρεία υπολογίζει την πιθανή 
οικονοµική ζηµία που µπορεί να υποστεί από τις διακυµάνσεις των τιµών της αγοράς    
βασιζόµενη  σε  υποθέσεις  για  διάφορες  αλλαγές  στις  συνθήκες  της αγοράς. 
 
4.3.  Συναλλαγµατικός κίνδυνος   
 Οι εµπορικές συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε ευρώ. Επίσης, η εταιρεία δεν 
διαθέτει επενδύσεις στο εξωτερικό. Συνεπώς δεν υπάρχει συναλλαγµατικός κίνδυνος 
για την εταιρεία. 
 
4.4  Κίνδυνος επιτοκίου  
Το επιτόκιο για τις δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι κυµαινόµενο. Την 
31/12/2009 η εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου  για 
τον τραπεζικό δανεισµό της, ο οποίος υπόκειται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου 
ανά τρίµηνο. Όµως λόγω του µικρού ύψους των δανειακών υποχρεώσεων της 
εταιρείας και επειδή τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται από τιµές κυµαινόµενων 
επιτοκίων θεωρούµε ότι ο κίνδυνος επιτοκίου για την εταιρεία είναι µηδαµινός. Η 
εταιρεία την 31/12/2009 δεν είχε καµία δανειακή υποχρέωση. 
 
4.5   Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τις 
χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η 
παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του 
χρονικού συσχετισµού των ταµιακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταµιακών 
διαθεσίµων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών.  
 

 4.6. Κεφαλαιακή επάρκεια  
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Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας 
µε τους κινδύνους (σταθµισµένο ενεργητικό) που αυτή αναλαµβάνει. Τα εποπτικά 
κεφάλαια περιλαµβάνουν τα κύρια βασικά κεφάλαια (µετοχικό κεφάλαιο, 
αποθεµατικά, συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο), καθώς και τα 
συµπληρωµατικά κεφάλαια (αποθεµατικά αναπροσαρµογής ακινήτων).  
Το σταθµισµένο ενεργητικό περιλαµβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο του επενδυτικού  
χαρτοφυλακίου και τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Οι 
διαµορφωθέντες δείκτες (βασικών κεφαλαίων και κεφαλαιακής επάρκειας) βρίσκονται 
σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα ελάχιστα (8%).  
 

5. Αναλύσεις Λογαριασµών  

 
5.1 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Η κίνηση των ενσώµατων παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναλύεται ως εξής:  

  

Κτίρια και 
τεχνικά 
έργα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 
Αξία Κτήσεως       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 119.595,22 773.635,52 893.230,74 
Προσθήκες 0,00 3.118,98 3.118,98 
Πωλήσεις/ διαγραφές/µεταφορές 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 119.595,22 776.754,50 896.349,72 
Σωρευµένες αποσβέσεις       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 115.335,20 750.216,22 865.551,42 
Αποσβέσεις περιόδου 4.085,60 10.477,31 14.562,91 
Πωλήσεις/ διαγραφές/µεταφορές 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 119.420,80 760.693,53 880.114,33 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 174,42 16.060,97 16.235,39 
        
Αξία Κτήσεως       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 119.595,22 776.754,50 896.349,72 
Προσθήκες 0,00 4.008,10 4.008,10 
Πωλήσεις/ διαγραφές/µεταφορές 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2009 119.595,22 780.762,60 900.357,82 
        
Σωρευµένες αποσβέσεις       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 119.420,80 760.693,53 880.114,33 
Αποσβέσεις περιόδου 174,42 9.072,11 9.246,53 
Πωλήσεις/ διαγραφές/µεταφορές 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2009 119.595,22 769.765,64 889.360,86 
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2009 0,00 10.996,96 10.996.96 

Ο λογαριασµός «Κτίρια και τεχνικά έργα» αφορά βελτιώσεις που έχουν γίνει στα 
µισθωµένα γραφεία της εταιρείας. 
 
5.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
Αξία Κτήσεως   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 158.343,23 
Προσθήκες 1.696,43 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 160.039,66 
Σωρευµένες αποσβέσεις   
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Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 148.978,80 
Αποσβέσεις περιόδου 4.656,53 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 153.635,33 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 6.404,33 
    
Αξία Κτήσεως   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 160.039,66 
Προσθήκες 0,00 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2009 160.039,66 
Σωρευµένες αποσβέσεις   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 153.635,33 
Αποσβέσεις περιόδου 4.310,93 
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2009 157.946,26 
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2009 2.093,40 

 

5.3 Αναβαλλόµενες Φορολογικές απαιτήσεις 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για 
συµψηφισµό και υπόκεινται και οι δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 
Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής: 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές  απαιτήσεις       
  30.06.2009  31.12.2008 
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 9.068,99   11.160,04 
(Χρέωση)/πίστωση κατάστασης αποτελεσµάτων  -9.068,99   -2.091,05 
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 0,00   9.068,99 
Στην παρούσα περίοδο δεν υπολογίσθηκαν αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
λόγω του ότι η εταιρεία έχει φορολογικές ζηµιές και δεν προβλέπεται να γίνει 
συµψηφισµός τους στο άµεσο µέλλον  
 
 
5.4 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση είναι επενδύσεις που 
αποκτούνται για ακαθόριστο χρονικό διάστηµα και οι οποίες µπορούν να πουληθούν 
όποτε η εταιρεία θεωρήσει ότι είναι κατάλληλες οι συνθήκες. 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις είναι: 
 31.12.2009 31.12.2008 
  ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ 
Μετοχές της εταιρείας 
«ΙΝΤΕΡΣΑΤ» ΑΕ 10.300 2.987,00 10.300 2.987,00 

     
Η εταιρεία αυτή έχει σταµατήσει τις δραστηριότητες της σαν επιχείρηση. ∆ιαθέτει 
όµως περιουσιακά στοιχεία και γι αυτό θεωρούµε ότι η εύλογη αξία της εταιρείας 
συµπίπτει µε την λογιστική. 
 
 
5.5 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις.  

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 431.895,27 και 
αναλύονται ως εξής:  
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  31.12.2009  31.12.2008 
∆οσµένες Εγγυήσεις                  13.240,83   13.252,83 
Συµµετοχή στο Επικουρικό κεφάλαιο 169.323,45   92.617,08 
Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό κεφάλαιο 352.164,34   352.164,34 

Σύνολο 534.728,62  458.034,25 
 
Σχετικά µε τα ανωτέρω σηµειώνουµε ότι: 
- Ποσό € 169.323,45 το οποίο αφορά καταβολή ως εγγύηση εισφορών στο 
Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.2471/1997 και Ν.3371/2005 και τις κατ’ εξουσιοδότησή του 
εκδιδόµενες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ∆ιαχειριστής και 
θεµατοφύλακας του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι τα Ελληνικά  Χρηµατιστήρια Α.Ε. 
Συµµετοχών. 
- Ποσό € 352.164,34  το οποίο αφορά καταβολή  ως εγγύηση   στο Συνεγγυητικό  
Κεφάλαιο Εξασφάλισης  Επενδυτικών  Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις  του 
Ν.2533/1997. Επιπλέον για τον ίδιο σκοπό έχει εκδοθεί εγγυητική επιστολή ποσού  € 
352.164,35, η οποία εµφανίζεται σε λογαριασµούς τάξεως. Αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις  
 
 
5.6 Απαιτήσεις από πελάτες  
 
  31.12.2009  31.12.2008 
Απαιτήσεις από πελάτες  1.861.037,46   1.877.025,75 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -1.412.244,40   -1.305.253,38 

  448.793,06   571.772,37 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία 
συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία.  
Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν 
υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 
ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  
Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των 
απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών.  
Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα.  
 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συµπίπτουν µε τις λογιστικές αξίες.  
Η κίνηση της πρόβλεψης για αποµείωση απαιτήσεων έχει ως εξής: 
  31.12.2009  31.12.2008 
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 1.305.253,38   1.050.000,00 
Σχηµατισθείσες προβλέψεις αποµείωσης περιόδου 106.991,02   255.253,38 
∆ιαγραφείσες στην περίοδο επισφαλείς απαιτήσεις 0,00   0,00 

Υπόλοιπο  1.412.244,40   1.305.253,38 

 
   5.7 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 
 
Ο λογαριασµός αυτός αφορά µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, που 
έχει στην κατοχή της η εταιρεία, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί εµπορικό 
χαρτοφυλάκιο και έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία  
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Η τρέχουσα αξία των µετοχών έχει υπολογιστεί µε βάση την τελευταία τιµή 
κλεισίµατος του χρηµατιστηρίου κατά την 31.12.2009. Η διαφορά µεταξύ αξίας 
κτήσεως και εύλογης αξίας καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
Η ανάλυση του λογαριασµού έχει ως κάτωθι: 
 31.12.2009 31.12.2008 
 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ ΓΕΝ.ΑΣΦΑΛ 13.322 18.784,02 13.322 22.514,18 
 ATTI-KAT 0,00 0,00 100.000 22.000,00 
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗ 0,00 0,00 14.500 23.200,00 
 ELBISCO AE 7.200 5.256,00 7.200 6.480,00 
 REDS AE 0,00 0,00 20.000 36.800,00 
 MULTIRAMA AEBE 0,00 0,00 3.450 7.728,00 
 ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0,00 0,00 11.500 64.170,00 
 REDS ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0 0,00 
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 265.000 204.050,00 364.033 360.392,67 
  228.090,02  543.284,85 

 
 
5.8 Λοιπές απαιτήσεις  
 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:  
  31.12.2009 31.12.2008 
Ελληνικό ∆ηµόσιο προκαταβληµένοι & παρακρατηµένοι φόροι 31.044,12  30.254,07 
Λοιπές απαιτήσεις κατά Ελληνικού ∆ηµοσίου  6.225,00 120.205,45 
Απαίτηση από ΕΧΑΕ (εκκαθαρίσεις) 35.954,36 0,00 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (Κατάθεση για αύξηση ορίου 
συναλλαγών) 0,00 0,00 
Απαίτηση από δανειακό ΑΤΤΙΚΗΣ 0,00 0,00 
Λογαριασµοί προσωπικού προς απόδοση  694,87 316.10 
Λοιπές απαιτήσεις  6.722,00 2.417,87 
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 8.394,86 9.335,56 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 2.790,14 3.785,04 
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων  91.825,35 166.314,09 

 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συµπίπτουν  µε τις λογιστικές αξίες. 
 
 
5.9 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα διαθέσιµα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:  
  31.12.2009  31.12.2008 
Ταµείο 13.666,03   3.183,12 
Καταθέσεις όψεως 70.259,51   121.225,03 
Καταθέσεις Προθεσµίας 1.298.000,00   965.000,00 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα εταιρείας 1.381.925,54   1.089.408,15 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών 2.652.202,93   1.721.036,80 
Σύνολο 4.034.128,47   2.810.444,95 
Στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών περιλαµβάνεται ποσό 2.159.177,95 
ευρώ που αφορά repos πελατών. 
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5.10 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το  µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (31.12.2009 και 31.12.2008) ανέρχεται σε 
2.940.000,00 Ευρώ διαιρούµενο σε 1.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 2,94 Ευρώ η κάθε µία µετοχή και είναι ολοσχερώς καταβληµένο. 
 
5.11 Αποθεµατικά 
 

  
Τακτικό 

αποθεµατικό 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικά 
φορολογηθέντα 

κατ' ειδικό  
τρόπο 

Λοιπά 
Αποθεµατικά Σύνολο 

1 Ιανουάριος 2008 487.978,66 755.909,14 299.685,19 6.441,67 1.550.014,66 
Σχηµατισµός 
αποθεµατικών από τα 
κέρδη της χρήσεως 
2007 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

31 ∆εκεµβρίου 2008 487.978,66 755.909,14 299.685,19 6.441,67 1.550.014,66 

            
1 Ιανουάριος 2009 487.978,66 755.909,14 299.685,19 6.441,67 1.550.014,66 
Σχηµατισµός 
αποθεµατικών από τα 
κέρδη της χρήσεως 
2008 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 

31 ∆εκεµβρίου 2009 487.978,66 755.909,14 299.685,19 6.441,67 1.550.014,66 

 

        Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη να 
παρακρατεί από τα καθαρά λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως 
τακτικό αποθεµατικό. Η παρακράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σύνολο 
του τακτικού αποθεµατικού υπερβεί το εν τρίτο του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό το οποίο είναι φορολογηµένο, δεν µπορεί να 
διανεµηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας και προορίζεται για την κάλυψη 
τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού κερδών και ζηµιών.  
         Τα αφορολόγητα αποθεµατικά σχηµατίστηκαν βάσει διατάξεων διαφόρων 
νόµων. Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία τα αποθεµατικά αυτά 
απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος, εφόσον δεν διανεµηθούν στους µετόχους 
ενώ αν διατεθούν ή κεφαλαιοποιηθούν, θα φορολογηθούν µε τον ισχύοντα κατά το 
χρόνο εκείνο 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. 
 
5.12 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 
 

  31.12.2009   31.12.2008 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 45.510,64   40.306,63 

  
∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών στο προσωπικό. Για τον υπολογισµό της πρόβλεψης για αποζηµίωση 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση, λόγω του µικρού 
αριθµού του απασχολούµενου προσωπικού δεν κρίθηκε απαραίτητο από την 
εταιρεία να γίνει αναλογιστική µελέτη αλλά ο υπολογισµός της έγινε µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 42ε του Ν.2190.  
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5.13 ∆άνεια τραπεζών  
 

   31.12.2009   31.12.2008 
Τράπεζα Αττικής   0,00   90.041,55 

 
Η εταιρεία έχει πίστωση από την τράπεζα Αττικής για αγοραπωλησία χρεογράφων. 
Το επιτόκιο είναι κυµαινόµενο ανά τρίµηνο. Για την εξασφάλιση της πίστωσης η 
τράπεζα έχει ορίσει χαρτοφυλάκιο ασφαλείας. 
 

5.14 Υποχρεώσεις προς πελάτες 
  
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:  
  31.12.2009  31.12.2008 
Υποχρεώσεις προς πελάτες  2.767.822,99   1.726.565,26 

 
Για την αντιµετώπιση των υποχρεώσεων αυτών, υπάρχουν διαθέσιµα σε 
τραπεζικούς λογαριασµούς µε ένδειξη «τραπεζικοί λογαριασµοί πελατών »  και σε 
περίπτωση που ζητηθούν καταβάλλονται στο δικαιούχο. 
Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων συµπίπτουν  µε τις λογιστικές αξίες 
Από τα ανωτέρω υπόλοιπα ποσό € 2.641.869,20 αφορά ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα 
και ποσό € 126.361,35 µη εκκαθαρισµένα. 
 

5.15 Λοιπές υποχρεώσεις  
 
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:  

 
Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων συµπίπτουν  µε τις λογιστικές αξίες 
 
5.16 Κύκλος Εργασιών  
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αφορά έσοδα από  χρηµατιστηριακές υπηρεσίες 
και αναλύεται ως ακολούθως:  
 
    31.12.2009   31.12.2008 
Προµήθειες χρηµατ/κών συναλλαγών   594.881,82   336.631,28 
Έσοδα από µεταβιβαστικά    75.360,31   58.891,89 
Προµήθειες από παράγωγα      0,00 
Έσοδα από συναλλαγές των Σ.Μ.Ε.      0,00 
Λοιπές προµήθειες    62,74   1,30 
Σύνολο   670.304,87   395.524,47 

 

 31.12.2009  31.12.2008 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 0,00  70,00 
∆ικαιούχοι αµοιβών 80.854,30  92.662,17 
Υποχρεώσεις προς ΕΧΑΕ 505,01  114.819,08 
Φόροι αµοιβών προσωπικού 8.561,77  9.558,88 
Φόροι αµοιβών τρίτων 6.506,01  4.949.72 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 13.544,97  14.625,26 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.579,13  16.315,23 
Έξοδα χρήσεως δουλεµένα 3.566,36  3.389,50 
 115.117,55  256.389,84 
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 5.17 Έξοδα κατ’ είδος 
 

    1/1/2009  έως 31/12/2009   

  Σηµ 

Κόστος 
υπηρεσιών 

Έξοδα 
λειτουργίας 
διαθέσεως 

Έξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας 

Σύνολο 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.23 139.040,61 0,00 195.132,15 334.172,76 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων    177.613,24 0,00 49.398,89 227.012,13 
Παροχές τρίτων   59.165,07 0,00 30.357,65 88.583,58 
Φόροι τέλη   0,00 0,00 24.216,42 24.061,50 
∆ιάφορα έξοδα   56.811,94 469,50 48.589,67 105.871,11 
Αποσβέσεις  πάγιων στοιχείων 5.22 10.845,97 0,00 2.711,49 13.557,46 
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως   0,00 0,00 5.204,01 5.204,01 

Σύνολο   443.476,83 469,50 355.610,28 798.462,55 

            
    1/1/2008  έως 31/12/2008   

  Σηµ 

Κόστος 
υπηρεσιών 

Έξοδα 
λειτουργίας 
διαθέσεως 

Έξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας 

Σύνολο 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.23 168.183,45 0,00 288.183,72 456.367,17 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων    172.578,72 0,00 62.815,33 235.394,05 
Παροχές τρίτων   58.872,93 0,00 33.348,75 92.221,68 
Φόροι τέλη   0,00 0,00 32.776,70 32.776,70 
∆ιάφορα έξοδα   51.735,88 0,00 93.411,62 145.147,50 
Αποσβέσεις  πάγιων στοιχείων 5.22 15.375,59 0,00 3.843,85 19.219,44 
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως   0,00 0,00 -4.333,53 -4.333,53 

Σύνολο   466.746,57 0,00 510.046,44 976.793,01 

 
� Η εταιρεία απασχολούσε 8 άτοµα προσωπικό την 31/12/2009 και 8 άτοµα 

προσωπικό την 31/12/2008. 
� Οι λειτουργικές µισθώσεις της εταιρείας είναι η εκµίσθωση των γραφείων της. 

 

5.18 Άλλα έσοδα-έξοδα (καθαρά) 
 

Άλλα έσοδα 31.12.2009   31.12.2008 
Έσοδα από προµήθειες για παράγωγα 44.395,11  51.944,20 
Έσοδα από προµήθειες για margin 7.131,04  26.732,54 
Αντιλογισµός πρόβλεψης επισφαλών πελατών 0,00  0,00 
Λοιπά έσοδα 5.118,95  4.372,30 
Σύνολο 56.645,10  83.049,04 
        
Άλλα έξοδα       
  31.12.2009   31.12.2008 
Πρόβλεψη επισφαλών πελατών 106.991,02  255.253,38 
Πρόστιµα επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 25.600,00  196.070,86 
Λοιπά Έξοδα  1.288,11  2.556,60 
Σύνολο 133.879,13  453.880,84 
        
Άλλα έσοδα-έξοδα (καθαρά) -77.234,03  -370.831,80 

     



«CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. » 
 Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως  2009 

Σελίδα 26 από σελίδες 28 

 

 

5.19 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων  
 
Το σύνολο των αποτελεσµάτων από χρηµατοοικονοµικές πράξεις αναλύεται ως εξής:  
 
  31.12.2009 31.12.2008 
Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων 0,00 36.894,31 
Πιστωτικοί τόκοι 181.033,56 31.628,59 
Τόκοι τρεχούµενων λογαριασµών πελατών 11.367,45 3.616,52 
Έσοδα Επικουρικού 4.995,63 10.244,81 
Κέρδη /(ζηµίες) πωλήσεων και αποτίµησης 
συµµετοχών και χρεογράφων 35.324,89 -1.785.205,15 
Έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων -4.027,79 -37.820,06 
Κέρδη/(ζηµιές) παραγώγων -39.834,50 -500.755,25 
Έξοδα παραγώγων -9.316,9 -25.905,10 
Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχ/σµων χρηµατοδοτήσεων -4.809,91 -81.296,49 
Προµήθειες Εγγυητικών Επιστολών -4.225,96 -4.225,96 
Λοιπά έξοδα Τραπεζών -1.002,95 -1.131,90 

  169.503,52 -2.353.955,68 
 
 
5.20 Φόρος εισοδήµατος  
 

Οι φόροι που λογίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναλύονται ως 
ακολούθως:  
  31.12.2009   31.12.2008 
Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος 0,00   0,00 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων 
χρήσεων 0,00   0,00 
Αναβαλλόµενος φόρος (έσοδο) / έξοδο  -9.068,99   -2.091,05 
  -9.068,99   -2.091,05 

 
Στην παρούσα περίοδο αντιλογίσθηκαν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
λόγω του ότι η εταιρεία έχει φορολογικές ζηµιές και δεν προβλέπεται να γίνει 
συµψηφισµός τους στο άµεσο µέλλον. 
 

5.21 Κέρδη ανά µετοχή  
 

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε τον 
σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών, εξαιρουµένων των τυχόν ιδίων κοινών 
µετοχών που αγοράζονται από την Εταιρεία  
 
  31.12.2009   31.12.2008 
        
Κέρδη (Ζηµιές) που αναλογούν στους 
µετόχους -46.051,24   -3.308.147,07 

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού 
µετοχών 1.000.000,00   1.000.000,00 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) -0,05   -3,31 
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5.22 Αποσβέσεις ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων  
Οι αποσβέσεις, που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσης της Εταιρείας, αναλύονται 
ως εξής:  
  31.12.2009   31.12.2008 
Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων 174,42   4.085,60 
Αποσβέσεις επίπλων και λοιπών εξοπλισµού 9.072,11   10.477,31 
Αποσβέσεις εξόδων πολυετούς αποσβέσεων 4.310,93   4.656,53 
  13.557,46   19.219,44 

 
 
5.23 Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 
Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, (όπου συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π. 24) είναι οι κάτωθι: 
 31.12.2009 31.12.2008 
Αµοιβές ∆.Σ.  58.599,98 60.000,00 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. σαν µέλη Επενδυτικής Επιτροπής 0,00 5.365,52 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. από µισθωτές υπηρεσίες 51.624,75 82.901,36 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. σαν συνεργάτες 46.041,17 30.389,99 

Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών σαν πελάτες  96.361,15 34.854,97 

Η εµφάνιση στους λογαριασµούς των αποτελεσµάτων έχει ως κάτωθι: 

  31.12.2009 31.12.2008 

  
Κόστος 

Υπηρεσιών 
Έξοδα 

∆ιοίκησης 
Κύκλο 

Εργασιών 
Κόστος 

Υπηρεσιών 
Έξοδα 

∆ιοίκησης 
Κύκλο 

Εργασιών 

Αµοιβές ∆.Σ.  0,00 58.599,98 0,00 0,00 60.000,00 0,00 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. σαν 
µέλη Επενδυτικής 
Επιτροπής 0,00 0,00 0,00 0,00 5.365,52 0,00 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. από 
µισθωτές υπηρεσίες 25.812,37 25.812,38 0,00 41.450,68 41.450,68 0,00 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. σαν 
συνεργάτες 34.341,17 11.700,00 0,00 18.689,99 11.700,00 0,00 
Συναλλαγές 
συνδεδεµένων µερών 
σαν πελάτες  0,00 0,00 96.361,15 0,00 0,00 34.854,97 
Σύνολο 60.153,54 96.112,36 96.361,15 60.140,67 118.516,20 34.854,97 
              

Στον Ισολογισµό εµφανίζονται ως κάτωθι: 
 31.12.2009 31.12.2008 
Απαίτηση από πελάτες 0,00 6.881,88 
Υποχρέωση προς πελάτες 587,77 41,13 
Λοιπές υποχρεώσεις 4.264,98 1.165,41 
 
5.24 Άλλες πληροφορίες 
  
� Η εταιρεία παρακολουθεί το χαρτοφυλάκιο των πελατών της σε λογαριασµούς 

τάξεως. 
� Τα repos των πελατών παρακολουθούνται σε λογαριασµό της λογιστικής. 
� Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή από την Τράπεζα Αττικής υπέρ του 

Συνεγγυητικού Κεφαλαίου ποσού ευρώ 352.164,35. 
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� Η εταιρεία κατά πάγια τακτική καταχωρεί τις αµοιβές των ελεγκτών την χρήση 
που εκδίδεται το τιµολόγιο. Συγκεκριµένα στα έξοδα της εταιρείας 
περιλαµβάνονται οι κάτωθι αµοιβές ορκωτών ελεγκτών: 
- Αµοιβή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

χρήσεως 2008 
ευρώ 6.424,00 

- Αµοιβή για την ειδική έκθεση που ορίζεται στην 
απόφαση 2/452/1.11.07 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

ευρώ 1.300,00 

- Αµοιβή για την ειδική έκθεση που ορίζεται στην 
απόφαση 2/452/1.11.07 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

ευρώ 1.300,00 

- Αµοιβή για την ειδική έκθεση που ορίζεται στην 
απόφαση 1/474/13.06.08 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 

ευρώ 400,00 

                 Σύνολο ευρώ 9.424,00 
� Η εταιρεία έχει τις κάτωθι επίδικες υποθέσεις: 

− Κατά της εταιρείας, από πελάτες της έχουν εγερθεί αγωγές συνολικού ποσού 
88.121,14 ευρώ η εταιρεία δεν επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της γιατί θεωρεί, 
και µε σύµφωνη γνώµη του δικηγόρου της, ότι οι αγωγές θα απορριφθούν. 

− Έχουν εγερθεί δέκα αγωγές από την εταιρεία κατά πελατών της συνολικού 
ποσού 637921,30 ευρώ. Οι υποθέσεις αυτές δεν έχουν εκδικασθεί ακόµη. Η 
εταιρεία έχει συµπεριλάβει τα ποσά αυτά στον υπολογισµό της πρόβλεψης 
επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες. 

− Η εταιρεία έχει κάνει προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού 
δικαστηρίου κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για επιβολή χαρτοσήµου επί 
ανεξόφλητων υπολοίπων πελατών για τις χρήσεις 2002 έως 2006 ποσού 
62.255,70 ευρώ. Η εταιρεία πιστεύει ότι θα κερδίσει την δίκη στο διοικητικό 
δικαστήριο και γι’ αυτό έκρινε ορθό να µην επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατά 
της µε το ποσό αυτό.  

� Πληροφορίες σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας 
δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

� Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2006. Επειδή ο 
φορολογικός έλεγχος ενδέχεται να µην αναγνωρίσει ορισµένες δαπάνες, είναι 
πιθανό να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν 
ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Η εταιρεία µεταφέρει φορολογικές ζηµιές 
οι οποίες θα συµψηφισθούν µε µελλοντικά κέρδη αλλά επειδή στην παρούσα 
περίοδο δεν µπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη του ποσού των φορολογικών 
ζηµιών που θα συµψηφισθεί δεν σχηµατίσθηκε αναβαλλόµενη φορολογία. 

 
6. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού  
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να 
αφορούν την Εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.).  
 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου  2010 
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