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χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
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Ισολογισμός της 30 Ιουνίου 2009 

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ     

  Σημ. 30/06/2009 31/12/2008 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 13 371.825   429.328   

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  188.335   222.436   

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία 14 156.401   108.825   

Αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις  104.963   326.574   

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  4.759.288   5.619.337   

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  5.580.812   6.706.500   

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  24.169.830   6.607.937   

Λοιπές απαιτήσεις  37.297.172   36.866.550   

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 7.848.498   9.026.883   

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  

 

69.315.500   52.501.370   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  74.896.312   59.207.870   

    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Μετοχικό κεφάλαιο  8.790.000   8.790.000   

Αποθεματικα Έυλογης Αξίας  84.776   49.651   

Λοιπά αποθεματικά  4.492.193   4.492.193   

Αποτελέσματα εις νέον  751.494   2.270.534   

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 

της μητρικής  14.118.463   15.602.378   

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  14.118.463   15.602.378   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  524.815   498.968   

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 16 109.040   109.040   

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  114.667   147.421   

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  748.522   755.429   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και  λοιπές υποχρεώσεις 17 22.552.789   5.187.718   

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  801.706   1.249.075   

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  169.866   400.678   

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 

36.504.966   
 

36.012.592   

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  60.029.327   42.850.063   

Σύνολο υποχρεώσεων  60.777.849   43.605.492   

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  74.896.312   59.207.870   

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-16) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-16) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 

    ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σημ. 1/1-30/06/2009 1/1-30/06/2008 

        

Κύκλος εργασιών 6 4.292.110 5.846.280 

Κόστος πωλήσεων 7 2.705.981 2.812.188 

Μικτά κέρδη  1.586.129 3.034.092 

Άλλα έσοδα  115.356 14.686 

Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 8 858.386 863.777 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 8 701.625 646.375 

Άλλα έξοδα  31.290 119.536 

Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών 

αποτελεσμάτων  110.184 1.419.090 

Εσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 9 979.933 890.381 

Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 9 75.252 93.519 

Κέρδη προ φόρων  1.014.865 2.215.953 

Φόρος εισοδήματος 10 433.905 591.021 

Κέρδη μετά από φόρους  580.960 1.624.931 

Λοιπά συνολικά έσοδα   - 

Αποτίμηση Χρηματοκοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς 

πώληση  46.833 -310.928 

Μεταφορά αποτίμησης λόγω πώλησης χρηματοοικονομικών 

στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση  - -218.066 

Μεταβολή αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω αποτίμησης και 

πώλησης Χρηματοκοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς 

πώληση  -11.708 132.249 

Σύνολο λοιπών  συνολικών εσόδων  35.125 -396.745 

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα  616.085 1.228.186 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

  

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεματικα 

Ευλογης Αξίας 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα 1.1.2008 σύμφωνα με τα ΔΛΠ 8.790.000 481.376 4.364.797 5.261.347 18.897.521 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1.1.2008 - 

30.06.2008      

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 

1.1.2008 - 30.06.2008 μετά από φόρους    1.624.931 1.624.931 

Λοιπά έσοδα      

Αποτίμηση Χρηματοκοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς 

πώληση   -310.928   -310.928 

Μεταφορά αποτίμησης λόγω πώλησης χρηματοοικονομικών 

στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση  -218.066   -218.066 

Μεταβολή αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω αποτίμησης και 

πώλησης Χρηματοκοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς 

πώληση   132.249   132.249 

Σύνολο λοιπών εσόδων   -396.745   -396.745 

Σύνολο συνολικών εσόδων  -396.745  1.624.931 1.228.186 

Συναλλαγές με μετόχους που καταχωρούνται απευθείας 

στην καθαρή θέση      

Διανεμηθέντα μερίσματα    -5.250.000 -5.250.000 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων  30.06.2008 8.790.000 84.630 4.364.797 1.636.278 14.875.706 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-16) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεματικα 

Ευλογης Αξίας 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα 1.1.2009  8.790.000 49.651 4.492.193 2.270.534 15.602.378 

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 2009 μετά από φόρους - - - 580.960 580.960 

Λοιπά έσοδα      

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς 

πώληση  - 46.833 - - 46.833 

Μεταβολή αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω αποτίμησης και 

πώλησης Χρηματοκοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς 

πώληση  - -11.708         - - -11.708 

Σύνολο λοιπών εσόδων   35.125   35.125 

Σύνολο συνολικών εσόδων  35.125  580.960 616.085 

Συναλλαγές με μετόχους που καταχωρούνται απευθείας 

στην καθαρή θέση      

Διανεμηθέντα μερίσματα - - - (2.100.000) (2.100.000) 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων  30.06.2009 8.790.000 84.776 4.492.193 751.494 14.118.463 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-16) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 30/06/2009 30/06/2008 

Κέρδη Χρήσης 580.960 1.624.931 

Προσαρμογές για:     

Φόρος εισοδήματος 433.905 591.021 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 95.592 103.203 

Προβλέψη αποζημείωσης προσωπικού 25.848 - 

Έσοδα από Επικουρικό Κεφάλαιο (72.398) (162.075) 

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (71.059)  10.413  

Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων - 1.124 

Έσοδα τόκων (837.173) (440.102) 

Έξοδα τόκων 5.152 - 

  160.827 1.728.515 

   

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (97.785) (516.403) 

   

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης     

(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων (16.910.855) 11.639.212 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 15.310.884 (11.113.199) 

      

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.536.929) 1.738.125 

      

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορά πάγιων στοιχείων (3.990) (39.599) 

Αγορά άϋλων παγίων στοιχείων - (99.797) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων - 14 

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (47.576) 228 649 

Τόκοι εισπραχθέντες 837.173 440.102 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 785.607 529.370 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια - 3.474.435 

Μείωση δανείων (234.963) - 

Μερίσματα πληρωθέντα (191.100) (5.250.000) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (427.063) (1.775.565) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου    (α) 

+ (β) + (γ) (1.178.385) 491.931 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 9.026.883 2.140.751 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 7.848.498 2. 632.682 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-16) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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1. Πληροφορίες για την  Εταιρεία 

 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

Η ίδρυση της εταιρίας έγινε με το υπ’ αριθμ. 26830/1991 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών, 

Μαρίας Πουλαντζά και την υπ΄ αριθμ. 26847/1991 διορθωτική πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου. Το 

καταστατικό της εταιρίας συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, και η  

επωνυμία της Εταιρείας κατά την ίδρυση ήταν «MIDLAND - ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

 

Την 28.01.1991 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό Μητρώου 23572/06/β/91/14, 

περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο φύλλο 234/29.01.1991 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης. 

 

Από την ίδρυση της Εταιρίας έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί μία σειρά τροποποιήσεων του 

καταστατικού της με αλλαγές στην επωνυμία, τον σκοπό, το μετοχικό της κεφάλαιο και λοιπά άρθρα του 

καταστατικού. 

 

Σήμερα η επωνυμία της εταιρίας είναι «HSBC ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ( η Εταιρεία) και ο διακριτικός τίτλος της «HSBC 

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (ΦΕΚ 1088/21.02.2008).  

 

Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας την 30.06.2009 έχει ως εξής: 

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

   

HSBC BANK PLC που εδρεύει    

στο Λονδίνο της Αγγλίας    

(Poultry 27-32 London EC2P),    

είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα   

(Λεωφ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα) 1.740.000 58,00% 

   

HSBC ΕUROPE BV που εδρεύει στην    

Ολλανδία (Karspeldreef 6k, 1101 CJ    

Amsterdam) 987.000 32,90% 

   

Nικόλαος Παντελάκης του Ιωάννη,  

273.000 9,10% κάτοικος Ν.Ερυθραίας (οδός Πανδώρας αρ. 3), 

   

ΣΥΝΟΛΑ 3.000.000 100,00% 
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Σύμφωνα με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, έδρα της Εταιρείας έχει οριστεί ο Δήμος Αθηνών. 

Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύσει υποκαταστήματα ή 

πρακτορεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο 

Α.Ε. της αποφάσεως της αρμόδιας αρχής για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού 

της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία, του έτους 2041. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. 

 

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 

 

Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών με κύριο σκοπό τη διεξαγωγή 

χρηματιστηριακών συναλλαγών σε κάθε είδους χρηματιστήρια αξιών και παραγώγων που προβλέπονται 

από την εκάστοτε νομοθεσία. Η Εταιρία μπορεί να παρέχει επίσης οποιαδήποτε κύρια ή παρεπόμενη 

επενδυτική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, εφόσον έχει την απαραίτητη σχετική 

άδεια από την αρμόδια αρχή και συγκεκριμένα: 

 

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω, η Εταιρία μπορεί (α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να πράττει γενικά οτιδήποτε προς περαίωση του τιθέμενου σκοπού 

της, (β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή 

σκοπό, (γ) να συμμετέχει σε ενώσεις προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και (δ) να εγγυάται 

υποχρεώσεις τρίτων.  

 

2. Δήλωση συμμόρφωσης 

 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά  

με την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση (ΔΛΠ 34).  Δεν περιέχουν όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Αυγούστου 2009. 

 

3. Λογιστικές Αρχές 

Με εξαίρεση την εφαρμογή του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων», οι λογιστικές αρχές 

που εφάρμοσε η Εταιρεία  για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2009 

είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 

την 31 Δεκεμβρίου 2008. 

 

3.1  Αλλαγή λογιστικής αρχής 

Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων 

Η Εταιρεία υιοθέτησε το αναθεωρημένο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» που έχει 

εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2009. 

Ως αποτέλεσμα, οι μεταβολές που προέρχονται από συναλλαγές με τους μετόχους να απεικονίζονται στην 

κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, και οι μεταβολές από λοιπές συναλλαγές στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων. 



 

                                 

 11 

Τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης έχουν αναμορφωθεί για να είναι σε συμφωνία με το 

αναθεωρημένο πρότυπο.  Ως εκ τούτου η αλλαγή της λογιστικής αρχής επηρεάζει μόνο την εμφάνιση των 

οικονομικών καταστάσεων και δεν έχει επίδραση επί των αποτελεσμάτων της περιόδου. 

 

4. Εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και 

υιοθέτηση παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών 

αρχών και τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης και τα 

ποσά των εσόδων και εξόδων.  Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω 

εκτιμήσεις. 

Για τη σύνταξη αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων ακολουθήθηκαν οι ίδιες εκτιμήσεις και 

παραδοχές κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2008. 

5. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Οι στόχοι της Εταιρείας ως προς τους κινδύνους χρηματοοικονομικής φύσης και οι πολιτικές που ασκεί για 

αυτούς τους κινδύνους είναι οι ίδιοι με αυτούς που αναφέρονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008. 

 

6. Κύκλος Εργασιών  

 

Ο Κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναλύεται ως εξής  

 

 1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008 

Εσοδα από παροχή υπηρεσιών  2.612.663 3.290.998 

Προμήθειες παραγώγων 873.624 1.120.892 

Μεταβιβαστικά ονομαστικών τίτλών 738.264 1.272.376 

Εσοδα χρηματιστηριακών συναλλαγών  67.559 162.014 

Σύνολα 4.292.110 5.846.280 
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7. Κόστος πωλήσεων 

 

Το κόστος παροχής υπηρεσιών αναλύεται ως εξής: 

 

  1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.587.935 1.508.924 

Παροχές τρίτων 264.827 288.974 

Αποσβέσεις παγίων  66.914 72.242 

Διάφορα έξοδα 537.363 627.265 

Οργανικά έξοδα υποκαταστήματος 161.454 171.290 

Προβλέψεις  87.488 143.493 

Σύνολα 2.705.981 2.812.188 

 

 

8.  Έξοδα διοίκησης  

    

  1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 317.848 320.933 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 56.077 39.798 

Παροχές τρίτων 201.562 209.547 

Φόροι – τέλη 20.148 20.772 

Διάφορα έξοδα 146.586 98.274 

Αποσβέσεις 28.678 30.961 

Προβλέψεις 87.487 143.492 

Σύνολα 858.386 863.777 

 

 Έξοδα  διάθεσης 

   

 

  1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 376.753 162.088 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 241.354 367.531 

Διάφορα έξοδα 29.862 11.217 

Οργανικά έξοδα υπκασταστήματος 53.656 105.539 

Σύνολα 701.625 646.375 
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9. Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα 

 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα για την περίοδο 1.1.-30.06.2009 και την χρήση  2008 αναλύονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

  1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008 

Μερίσματα 7.870 14.575 

Πιστωτικοί τόκοι 146.854 440.102 

Εσοδα χρεογράφων 62.493 273.629 

Εσοδα από Συνεγγυητικό 690.318 0 

Εσοδα από Επικουρικό 72.398 162.075 

Σύνολα 979.933 890.381 

 

 

  1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008 

Χρεωστικοί τόκοι 19.465 93.519 

Εξοδα από διαθέσιμα προς πώληση 

περιουσιακά στοιχεία (64.12) 55.787 0 

Σύνολα 75.252 93.519 

 

10.  Φόρος εισοδήματος 

 

Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου αναφέρεται στον τρέχοντα φόρο της περιόδου που υπολογίστηκε με 

φορολογικό συντελεστή 25% και σε αναβαλλόμενο φόρο που υπολογίστηκε με συντελεστή 20%. 

Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό δίκαιο στην Ελλάδα, οι ανώνυμες εταιρείες φορολογούνται στα 

συνολικά τους κέρδη με συντελεστή 25%.  Βάσει νέου φορολογικού νόμου ο συντελεστής αυτός μειώνεται 

σταδιακά για πέντε χρόνια κατά μία ποσοστιαία μονάδα αρχής γενομένης από τη χρήση 2010.  Από τη 

χρήση 2014 και εφεξής ο φορολογικός συντελεστής θα ανέρχεται σε 20%. 

 

11. Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που σύμφωνα με την 

εκτίμηση του νομικού τμήματος δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 

λειτουργία της Εταιρείας.  
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12.  Αμοιβές και έξοδα  απασχολούμενου προσωπικού 

Ο μέσος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά τη χρήση 2008 ήταν 83 άτομα ενώ 

στη χρήση 2009 ήταν 82 άτομα. 

Οι παροχές προς το προσωπικό της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:  

 

 

  1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008 

Μισθοί και ημερομίσθια 1.957.616 1.739.387 

Εργοδοτικές εισφορές 328.011 317.314 

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα 

προσωπικού 151.472 157.406 

Αποζημιώσεις απόλυσης 8.102 2.123 

Σύνολα 2.445.201 2.216.230 

 

13.   Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία της Εταιρείας. 

14.   Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται στον  

παρακάτω πίνακα: 

  30.06.2009 31.12.2008 

Μετοχές ΕΧΑΕ 156.401 108.825 

 

15.   Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 30.06.2009 31.12.2008 

Διαθέσιμα στο ταμείο 13.178 7.702 

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 1.217.866 569.703 

Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα 221.113 71.047 

Καταθέσεις όψεως για λογ/μό πελατών σε ευρώ 1.915.490 1.129.990 

Καταθέσεις όψεως για λογ/μό πελατών σε ξ.ν. 3.480.851 1.748.441 

Καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ 1.000.000 5.500.000 

Σύνολα 7.848.498 9.026.883 
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16.   Προβλέψεις 

Η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν:  

 υπάρχει τεκμαιρόμενη ή νόμιμη παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων παρελθουσών 

χρήσεων,  

 το ποσό της υποχρέωσης είναι δυνατό να προσδιοριστεί αντικειμενικά και  

 είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη προκειμένου να διακανονιστεί 

η υποχρέωση. 

Δεν προέκυψαν γεγονότα κατά την τρέχουσα περίοδο για τα οποία θα έπρεπε να διενεργηθούν προβλέψεις. 

 

17.   Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Η ανάλυση των πιστωτικών υπολοίπων των πελατών έχει ως εξής: 

 

  30.06.2009 31.12.2008 

Προμηθευτές 51.336 39.544 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών που 

αφορούν μη εκκαθαρισμένες συναλλαγές 14.996.714 1.477.138 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών μετα την  

εκκαθάριση των συναλλαγών (ώριμα 

πιστωτικά) 5.396.341 2.875.389 

Χρηματισήριο Αθηνών  52.470 80.077 

Εκκαθάριση ξένων χρημ/ρίων - 526.832 

Θεματοφύλακες 147.027 188.738 

Μερίσματα πληρωτέα 1 908 901 - 

Σύνολα 22.552.789 5.187.718 

 

18.  Μερίσματα 

Εντός της κλειόμενης περιόδου η Εταιρεία μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων αποφάσισε να διανείμει μέρισμα σε αυτούς Ευρώ 0,7  ανά μετοχή ή συνολικά Ευρώ 2.100.000  

εκ των οποίων μέχρι την 30 Ιουνίου 2009 είχε καταβληθεί το ποσό των Ευρώ 191.100. 

 

19.   Λειτουργικές μισθώσεις  

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας (ως μισθώτριας ) από μισθώματα αφορούν κατά κύριο λόγο τα κτίρια που 

χρησιμοποιεί.  Τα ελάχιστα μελλοντικά μισθώματα είναι: 

 Ευρώ 

Έως 1 έτος 413.667 

Από 1 έως 5 έτη 2.240.555 
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20.   Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται η μητρική Τράπεζα καθώς και οι λοιπές επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται, 

άμεσα ή έμμεσα από αυτήν. Επίσης ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της Διοίκησης της 

Εταιρείας, συγγενικά με αυτά πρόσωπα πρώτου βαθμού, καθώς και εταιρίες που κατέχονται από αυτά ή 

εταιρίες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

 

 1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008 

 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

HSBC BANK PLC 901.259 1.078.831 

HSBC ΑΕΔΑΚ 5.564 4.493 

Σύνολα 906.823 1.083.324 

 

 

 1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008 

 Απαίτηση από χρηματοδότηση 

HSBC BANK PLC 169.866 4.524.191 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1.1-30.06.2009 1.1-30.06.2008 

Μισθοί και αμοιβές από παροχή υπηρεσιών 

διευθυντικών στελεχών 138.638 138.205 

 

 

21.   Μεταγενέστερα γεγονότα 

 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την 

Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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Αρ.διαβ. 761054108 Α.Δ.Τ. ΑΒ 336714 Α.Δ.Τ ΑΒ 331891 

 


