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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της Εταιρείας Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας Παντελάκης
Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. της 30ης Ιουνίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση
συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ»
34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια
διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και
λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της
επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε
στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 32071
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Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

Σημ.

30/06/2013

31/12/2012
Αναμορφωμένα

6

281.970
52.699

286.435
65.952

7

116.209

85.104

2.651.056
3.101.934

2.505.358
2.942.849

8
9

11.193.200
2.277.125

2.103.920
2.016.182

Απαιτήσεις από ταμειακά διαθέσιμα πελατών

10

22.320.012

18.898.145

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

11

1.279.604

1.459.581

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

37.069.941
40.171.875

24.477.829
27.420.677

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικα Έυλογης Αξίας
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

6.300.000
61.068
4.601.888
-5.636.464
5.326.492

6.300.000
40.680
4.601.888
-5.983.410
4.959.158

12

128.936
80.000
22.269
231.205

119.945
80.000
15.388
215.333

13

33.270.122
92.407
657.418

20.911.975
110.966
57.848

594.231
34.614.178

1.165.396
22.246.186

34.845.383

22.461.519

40.171.875

27.420.677

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε Πελάτες - Χρηματιστές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τα κονδύλια της Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της συγκριτικής χρήσης που έληξε την 31/12/2012 έχουν
αναμορφωθεί λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλέπε σημείωση Νο 12).
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 5-15) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου
Ποσά σε Ευρώ
Κύκλος εργασιών
Κόστος παροχής υπηρεσιών
Μικτά κέρδη /(Ζημιές)
Άλλα έσοδα
Έξοδα λειτουργίας διοίκησης
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Άλλα έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Εσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Ζημιές μετά από φόρους (Α)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Ποσά που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση
αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους:
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) από προγράμματα καθορισμένων
παροχών
Αναβαλλόμενη Φορολογία επί της επανεκτίμησης της
υποχρεώσης παροχών προσωπικού, λόγω της μεταβολής στο
φορολογικό συντελεστή
Ποσά που ενδέχεται να αναξινομηθούν στην κατάσταση
αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους:
Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς
Πώληση
Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών
Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση
Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών
Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση λόγω της μεταβολής στο
φορολογικό συντελεστή
Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) περιόδου μετά φόρων (Β)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Σημ.
14
15

15
15

16
16
17

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01 - 30.06.2013
01.01 - 30.06.2012
2.026.568
-1.317.365
709.203
235.664
-404.922
-266.233
-38.178

1.699.686
-2.142.518
-442.832
183.031
-626.850
-324.688
-13.390

235.534

-1.224.729

144.339
-37.335
342.539
16.546
359.085

199.680
-39.228
-1.064.277
5.889
-1.058.388

-

-

-12.140

-

31.675,79

-3.692,27

-8.235,71

738,45

-3.050,95

-

8.249

-2.954

367.334

-1.061.342

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 5-15) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Ποσά σε €

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά εύλογης
Λοιπά Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο
αξίας

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2012
Επανεκτίμηση υποχρεώσης παροχών προσωπικού
Αναθεωρημένο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2012
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Κέρδη (ή ζημιές) Περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση
Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση
Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση λόγω
αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή
Αναβαλλόμενοι φόροι επί της επανεκτίμησης της υποχρεώσης παροχών προσωπικού λόγω της μεταβολής στο
φορολογικό συντελεστή
Αναλογιστικό Κέρδος (Ζημιά) από Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους
Υπόλοιπο την 30/06/2012

6.300.000

16.738

4.601.888

6.300.000
0

16.738

4.601.888

6.300.000

16.738

4.601.888

0
6.300.000

-2.954
13.784

0
4.601.888

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2013
Επανεκτίμηση υποχρεώσης παροχών προσωπικού
Αναθεωρημένο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Κέρδη (ή ζημιές) Περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση
Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση
Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση λόγω
αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή
Αναβαλλόμενοι φόροι επί της επανεκτίμησης της υποχρεώσης παροχών προσωπικού λόγω της μεταβολής στο
φορολογικό συντελεστή
Αναλογιστικό Κέρδος (Ζημιά) από Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους
Υπόλοιπο την 30/06/2013

6.300.000

40.679

4.601.888

6.300.000
0

40.679

4.601.888

6.300.000

40.679

4.601.888

-1.200.757
58.469
-1.142.288

-1.142.288
-1.058.388

-3.692
738

Σύνολο
9.717.869
58.469
9.776.338
0
0
9.776.338
-1.058.388
0
-3.692
738
0
0

0
6.300.000

0
-2.200.676

0
-2.954
8.714.996

31.676
-8.236

4.797.293
161.865
4.959.158
0
0
4.959.158
359.085
0
31.676
-8.236

-3.051

-3.051

20.389
61.069

0
4.601.888

-6.145.274
161.865
-5.983.410

-5.983.410
359.085

-12.140

-12.140

-12.140
-5.636.465

0
8.249
5.326.492

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 5-15) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου
(Ποσά σε ευρώ)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ζημίες Περιόδου
Προσαρμογές για:
Φόρο
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Προβλέψεις
Έσοδα από Επικουρικό Κεφάλαιο
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Έσοδα από μερίσματα
Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων
Συναλλαγματικές διαφορές

30/6/2013
359.085

30/6/2012
-1.058.388

-16.546
32.318
27.897
-7.295
1.231
-1.312
-43.485
27.462
-14.301
365.054

-5.889
55.832
14.795
-19.630
5.880
-1.603
-116.442
31.565
0
-1.093.880

Καθαρές Ταμιακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

-9.495.921
11.791.850
2.295.929
2.660.983

1.727.607
-4.081.574
-2.353.967
-3.447.847

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

2.660.983
-27.462
0
2.633.521

-3.447.847
0
-16.369
-3.464.216

-15.337
-738
1.312
244
50.780
36.260

0
0
1.603
0
104.506
106.109

572.108
0
572.108
3.241.890
20.357.726
23.599.616

-108.561
0
-108.561
-3.466.668
11.870.906
8.404.238

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Αγορά άϋλων πάγιων στοιχείων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα βραχυπρόθεσμα
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 5-15) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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1.

Πληροφορίες για την Εταιρεία

Η Εταιρεία συστάθηκε το 1991 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας είναι «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ.» .
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο
μητρώο Α.Ε. της αποφάσεως της αρμόδιας αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας 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.
Φύση Δραστηριοτήτων
Σκοπός της Εταιρείας 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

(α) Σημείωση συμμόρφωσης
Οι εξαμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2013 (εφεξής οι «οικονομικές
καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(«Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις
διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά». Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν
εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή
συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
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Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(I.A.S.B.) καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας
Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B.
Οι εξαμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση
με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2012.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας την 28η Αυγούστου 2013.
Τα ποσά που αναφέρονται στις ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι σε Ευρώ
στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη μονάδα.

(β) Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις της διοικήσεως
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι
οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης
οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά
εσόδων και εξόδων κατά της περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα
οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία
θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση
όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.

3.

Βασικές Λογιστικές Αρχές

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές
που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 και έχουν
εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και
Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2013 όπως παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο.

4.

Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα Δ.Π.Χ.Α. και τις διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από τη
Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των Οικονομικών
Καταστάσεων που καλύπτουν τη χρήση 2013.

Νέα πρότυπα, διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή
μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως:



Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» – Παρουσίαση
στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των
Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων
των λοιπών συνολικών εσόδων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις.


ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες»

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το
ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο
αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον
υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή
επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις
αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης.
Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες
αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές
Καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Αναθεώρηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους»

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε
Εργαζόμενους». Η αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης
απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο
καταργείται η μέθοδος του περιθωρίου και συνεπώς η δυνατότητα αναβολής της αναγνώρισης
αναλογιστικών κερδών ή ζημιών ενώ παράλληλα απαιτεί οι επανεκτιμήσεις της καθαρής υποχρέωσης
(απαίτησης) συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που προέκυψαν κατά την
περίοδο αναφοράς να αναγνωρίζονται στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Με βάση το αναθεωρημένο
πρότυπο η Εταιρεία αναμόρφωσε τη συγκριτική περίοδο σύμφωνα με τις οριζόμενες μεταβατικές διατάξεις
του ΔΛΠ 19 και σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων
και Λάθη». Η αναθεώρηση θα έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις από τη διαφορά αναγνώρισης
των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών). Η εν λόγω επίδραση παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 12.



ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου
Ορυχείου»

Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε
η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς
πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες
περιόδους. Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας.
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών
στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.
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Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους
χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ
οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των
US GAAP. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.



Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια

Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία οι
υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν
την δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την
μετάβαση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα
τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2013.



Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών
σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρίας. Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
Μάρτιο του 2013.

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 2012.

6.

Πάγια περιουσιακά στοιχεία

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

7.

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν 19.433 μετοχές της
Εταιρείας ΕΧΑΕ.
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8.

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής:
Πελάτες χωρίς πίστωση
Πελάτες margin
Πελάτες 3D
Χρηματιστήριο Αθηνών
Θεματοφύλακες
Σύνολα

30.6.2013
10.540.647
53.913
386.951
210.109
1.580
11.193.200

31.12.2012
1.432.937
55.239
209.060
207.191
199.493
2.103.920

Οι πελάτες χωρίς πίστωση μπορούν να προβούν σε αγορές εφόσον διαθέτουν επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο
η μέχρι το 50% του χαρτοφυλακίου των και εξοφλούν τα χρεωστικά υπόλοιπα την ημέρα εκκαθάρισης της
συναλλαγής των.
Οι πελάτες 3D μπορούν να προβούν σε αγορές εφόσον διαθέτουν επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο, ή μέχρι το
50% του χαρτοφυλακίου τους.
Η παροχή πίστωσης στους πελάτες margin γίνεται βάσει της απόφασης 2/213/28.03.2001 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Το συνολικό ποσό της χορηγηθείσας πιστώσεως σε πελάτη είναι μέρος (έως 55%) του
χαρτοφυλακίου μετοχών, το οποίο έχει κατατεθεί για το σκοπό της χορηγήσεως.
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 18.906.

9.

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
30/6/2013
Ελληνικό δημόσιο/ Παρακρατούμενοι φόροι523.631
Ξένα Παράγωγα σε Eυρώ
140.490
Ξένα Παράγωγα σε ξ.ν.
16.033
Συνεργάτες - λογαριασμοί προς απόδοση 1.557.162
Έξοδα επόμενων χρήσεων
39.809
2.277.125

31/12/2012
162.235
2.475
15.664
1.802.720
33.088
2.016.182

10. Απαιτήσεις από ταμειακά διαθέσιμα πελατών
Οι απαιτήσεις από ταμειακά διαθέσιμα πελατών αναλύονται ως ακολούθως:
30/6/2013
Απαιτήσεις από προθεσμιακές
καταθέσεις πελατών
Καταθέσεις όψεως για λογ/μό
πελατών σε ξ.ν.
Καταθέσεις όψεως για λογ/μό πελατών
σε ευρώ
Σύνολα

31/12/2012

14.985.555

12.065.520

4.587.258

4.301.075

2.747.199

2.531.550

22.320.012

18.898.145
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11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως ακολούθως:
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα
Διαθέσιμα στο ταμείο
Σύνολα

30/6/2013
31/12/2012
1.088.489
1.033.457
182.160
421.883
8.955
4.241
1.279.604
1.459.581

12. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, έχει επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην απεικόνιση των παροχών σε
εργαζόμενους, ειδικότερα:
- Αφαιρεί την “corridor method” και απαιτεί η επίδραση που προκύπτει από επανυπολογισμούς στην
τρέχουσα περίοδο να αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα:
- Αλλάζει την επιμέτρηση και παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων κόστους καθορισμένων παροχών. Το
καθαρό ποσό στα αποτελέσματα, επηρεάζεται από την αφαίρεση του προσδοκώμενου εσόδου επί των
στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος και το κόστος επιτοκίου και την αντικατάστασή τους από ένα
καθαρό κόστος επιτοκίου βασισμένο στο καθαρό στοιχείο ενεργητικού ή την καθαρή υποχρέωση του
προγράμματος καθορισμένων παροχών
- Ενισχύει γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερη πληροφόρηση αναφορικά με τα
χαρακτηριστικά προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους σχετικούς κινδύνους.
Η εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» είχε σαν αποτέλεσμα τις
παρακάτω τροποποιήσεις κονδυλίων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31/12/2012:
Υποχρεώσεις παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

Αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση

Ίδια
Κεφάλαια

Υπόλοιπο 1/1/2012 (όπως είχε δημοσιευθεί)

712.141

142.428

9.717.867

Επίδραση από την αλλαγή λογιστικής πολιτικής

-73.086

-14.617

58.469

Υπόλοιπο 1/1/2012 μετά την υιοθέτηση του
αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19

639.055

127.811

9.776.336

Υπόλοιπο 31/12/2012 (όπως είχε δημοσιευθεί)

322.276

64.455

4.797.291

Επίδραση από την αλλαγή λογιστικής πολιτικής:
-Από απογραφή
-Συνολικά έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2012 μετά την υιοθέτηση του
αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19

-73.086

-14.617

58.469

-129.245

-25.849

103.396

119.945

23.989

4.959.156
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Η εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, δεν είχε επίδραση στη συγκριτική κατάσταση αποτελεσμάτων,
στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων και στην κατάσταση ταμειακών ροών για την εξάμηνη
συγκριτική περίοδο που έληξε την 30/6/2012.

13. Υποχρεώσεις σε Πελάτες-χρηματιστήρια
Η ανάλυση των πιστωτικών υπολοίπων των πελατών έχει ως εξής:
30/6/2013

31/12/2012

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών
(ώριμα πιστωτικά)

7.333.607

6.822.816

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών που αφορούν μη εκκαθαρισμένες
συναλλαγές

1.842.949

1.840.076

Εκκαθάριση Χ.Α.Α

8.211.895

151.302

803.427

-

92.693

32.262

14.985.551

12.065.520

33.270.122

20.911.976

Θεματοφύλακες
Χρηματιστήριο Αθηνών
Υποχρεώσεις από προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ
Σύνολα

14. Κύκλος Εργασιών
Ο Κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:
1/1-30/6/2013
1.023.140

1/1-30/6/2012

Προμήθειες παραγώγων

647.201

595.538

Μεταβιβαστικά ονομαστικών τιτλών

237.601

172.545

Εσοδα χρηματιστηριακών συναλλαγών

107.879

79.125

10.747
2.026.568

17.532
1.699.686

Εσοδα από παροχή υπηρεσιών

Λοιπά έσοδα
Σύνολα

834.946

15. Έξοδα κατά είδος
Τα έξοδα κατά είδος αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Παροχές τρίτων
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Οργανικά έξοδα υποκαταστήματος
Αποσβέσεις παγίων
Φόροι – Τέλη

1/1-30/6/2013
881.153

1/1-30/6/2012
1.840.313

263.476

370.660

299.634
-

311.659
39.519

32.319
12.083

55.832
14.610
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Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Διάφορα έξοδα
Σύνολο Κόστους Πωληθέντων, Εξόδων
Διοίκησης και Εξόδων Διάθεσης

8.992

14.795

49.509

54.413

441.355

392.255

1.988.520

3.094.056

16. Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα για την περίοδο 1.1.-30.06.2013 και την τρέχουσα περίοδο του 2012
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Χρηματοοικονομκά έσοδα
1/1-30/6/2013
Πιστωτικοί τόκοι
Έσοδα χρεογράφων
Έσοδα από Επικουρικό
Μερίσματα
Σύνολα

43.454
92.248
7.295
1.342
144.339

1/1-30/6/2012
116.442
62.005
19.630
1.603
199.680

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι
Εξοδα από αγοραπωλησία μετοχών
Σύνολα

1/1-30/6/2013 1/1-30/6/2012
27.462
31.565
9.873
7.663
37.335
39.228

17. Φόρος εισοδήματος
Τα ποσά των φόρων εισοδήματος που εμφανίζονται στα αποτελέσματα της τρέχουσας και της συγκριτικής
περιόδου αφορούν αναβαλλόμενο φορολογικό έσοδο.
Λόγω των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων, δεν προκύπτει έξοδο φόρου για
την εταιρεία.
Η επίπτωση της αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% σύμφωνα με τον Ν. 4110/2013
στο φόρο εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της εξαμηνιαίας περιόδου
που έληξε την 30/06/2013, ανήλθε σε € 10.574,06 (έσοδο).
Το ποσό του φόρου που αναγνωρίστηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας από την ανωτέρω
μεταβολή του φορολογικού συντελεστή ανήλθε σε € 3.050,95.

18. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Ο μέσος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά τη χρήση 2012 ήταν 52 άτομα ενώ
στη χρήση 2013 ήταν 42 άτομα.
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Οι παροχές προς το προσωπικό της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Μισθοί και ημερομίσθια
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα
προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές
Αποζημιώσεις απόλυσης
Σύνολα

1/1-30/6/2013
678.363

1/1-30/6/2012
1.327.376

22.861
179.929
881.153

286.762
125.334
100.841
1.840.313

19. Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
19.1 Νομικές υποθέσεις
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.
19.2 Φορολογικά θέματα
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010 και είναι ενδεχομένως υπόχρεη για
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που πιθανόν να επιβληθούν απο τις φορολογικές αρχές. Έναντι
αυτής της ενδεχόμενης υποχρέωσης, η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους Ευρώ 80 χιλ.
Για τη χρήση 2011 η εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και έλαβε Πιστοποιητικό
Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη πρέπει να ισχύσουν
τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011.
Για τη χρήση 2012 ο φορολογικός έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές βρίσκεται σε εξέλιξη και το
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων
οικονομικών καταστάσεων της 30.06.2013 (χορήγηση μέχρι την 30.09.2013).
Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική
της θέση, από το φορολογικό έλεγχο και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις
οικονομικές της καταστάσεις για το θέμα αυτό.

20. Λειτουργικές μισθώσεις
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας (ως μισθώτριας) από μισθώματα αφορούν κατά κύριο λόγο τα κτίρια που
χρησιμοποιεί. Τα ελάχιστα μελλοντικά μισθώματα είναι:
Ποσά σε Ευρώ
Έως 1 έτος

41.700
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21. Αμοιβές Διεθυντικών Στελεχών
Οι αμοιβές των Διεθυντικών Στελεχών της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2013 και 2012 αναλύονται
ως εξής:
30/06/2013
Μισθοί και αμοιβές από παροχή υπηρεσιών διευθυντικών
στελεχών

70.058

30/06/2012
139.049

22. Κεφαλαιακή Επάρκεια
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας υπολογίζεται με βάση τη σχετική απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (1/459/27.12.2007), που αποτελεί εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
κεφαλαιακή επάρκεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών εταιρειών.
Ο τρέχων συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας για την Εταιρεία εκτιμάται για την περίοδο μέχρι
30 Ιουνίου 2013 σε 9,78% μεγαλύτερος από τον ελάχιστα καθορισμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της
Τράπεζας της Ελλάδος που ανέρχεται σε 8%. Για τη χρήση 2012, ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας
ανήλθε σε 11,65%.

23. Αναταξινομήσεις κονδυλίων
Ορισμένα κονδύλια της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της προηγούμενης χρήσης αναταξινομήθηκαν
προκειμένου να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της κλειόμενης περιόδου ως εξής:

Απαιτήσεις
Ταμιακά
Λοιπές
από ταμειακά
διαθέσιμα
βραχυπρόθεσμες
διαθέσιμα
και
απαιτήσεις
πελατών
Ισοδύναμα
Υπόλοιπα όπως
δημοσιεύτηκαν
κατά την
31/12/2012

0

616.182 21.757.727

Αναταξινόμηση

18.898.145

1.400.000 (20.298.146)

Υπόλοιπα όπως
αναμορφώθηκαν

18.898.145

2.016.182 1.459.581

Σημειώνουμε ότι, οι Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης της 31.12.2012 εμφανίζονται συμψηφισμένες.
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24. Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την 30 Ιουνίου 2013 τα οποία να έχουν σημαντική επίδραση στις Ενδιάμεσες
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Χαλάνδρι, 28 Αυγούστου 2013
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

NIKOΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. AB. 336714

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 610040

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 331891
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