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Βεβαηώλεηαη όηη νη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 είλαη 

εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο «ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΓΗΟΤΡΟΜΠΡΟΚΔΡ ΜΔΗΣΔ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» ηελ 26/03/2010 θαη ηεινύλ ππό ηελ έγθξηζε 

ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

Έρνπλ δε δεκνζηνπνηεζεί κέζσ ηνπ ηύπνπ θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηε 

δηεύζπλζε www.eurobrokers.gr. Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηύπν ζπλνπηηθά 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλώζηε νξηζκέλα 

γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ επηδόζεσλ θαη ησλ ηακηαθώλ ξνώλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ 

Οκίινπ, ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Δπίζεο 

επηζεκαίλεηαη όηη, ράξηλ απινπνίεζεο, ζηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηύπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο ζπκπηύμεηο θαη αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ. 
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Γειώζεηο Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

ΓΗΟΤΡΟΜΠΡΟΚΔΡ ΜΔΗΣΔ ΑΦΑΛΗΔΩΝ A.E. θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΓΗΟΤΡΟΜΠΡΟΚΔΡ» πνπ εδξεύεη ζηo Μαξνύζη, Λ. Κεθηζίαο 100 & Μαξαζσλνδξόκνπ 83:  

1. Γεώξγηνο Κνύκπαο ηνπ Μηραήι, θαηνίθνπ Φηινζέεο Αηηηθήο, νδόο Αγίαο Φηινζέεο αξ. 18, 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,  

2. Οπαιίλη Άβδνο ηνπ Φνπάλη, θαηνίθνπ Βνύιαο Αηηηθήο, νδόο Πξίγθεπνο Πέηξνπ αξ. 2, 

Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ, 

3. Αλαζηάζηνο Σζηξώλεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, θαηνίθνπ Αζελώλ Αηηηθήο, νδόο Βαιασξίηνπ 

αξ. 9Β, Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, εηδηθώο πξνο ηνύην νξηζζείο κε απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο  Δηαηξείαο 

ππό ηελ αλσηέξσ ηδηόηεηά καο, δειώλνπκε θαη βεβαηώλνπκε κε ηελ παξνύζα όηη, εμ όζσλ 

γλσξίδνπκε:  

(α) νη εηήζηεο, εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ΓΗΟΤΡΟΜΠΡΟΚΔΡ ΜΔΗΣΔ ΑΦΑΛΗΔΩΝ A.E., γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2009 -31.12.2009, 

νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, απεηθνλίδνπλ 

θαηά ηξόπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζύλνιν, θαη  

(β) ε εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξόπν αιεζή ηελ εμέιημε, 

ηηο επηδόζεηο θαη ηε ζέζε ηεο εηαηξίαο θαζώο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζύλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ 

θπξηόηεξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 

Μαξνύζη Αηηηθήο, 26 Μαξηίνπ 2010 

 

Οη βεβαηνύληεο, 

 
 

 
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Ρν Νξηζζέλ απφ ην Γ.Π Κέινο  

Γεψξγηνο Θνχκπαο 

Α.Γ.Ρ. Σ 080976 

Νπαιίλη Άβδνο 

Α.Γ.Ρ. Α Δ 009721 

Αλαζηάζηνο Ρζηξψλεο 

Α.Γ.Ρ. Φ 044223 
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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΓΗΟΤΡΟΜΠΡΟΚΔΡ ΜΔΗΣΔ ΑΦΑΛΗΔΩΝ Α.Δ.» 

 

 
Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

«ΓΗΟΤΡΟΜΠΡΟΚΔΡ ΜΔΗΣΔ ΑΦΑΛΗΔΩΝ Α.Δ.» θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο, πνπ απνηεινύληαη 

από ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηηο 

εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ηελ πεξίιεςε 

ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ εηαηξηθώλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε 

αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο 

δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε 

εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ 

απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ 

ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθώλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε 

δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ 

δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ 

ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ 

έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθώλ θαη 
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ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε 

ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 

 

Γλώκε 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ 

ζπγαηξηθώλ απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο 

ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα 

ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α, 107 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ.

Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο

PANNELL KERR FORSTER

Λ. Κεθηζίαο 124, 115 26 Αζήλα

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 132  

Αζήλα, 29 Μαξηίνπ 2010 
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 
 
 
 

Αληώληνο Α. Πξνθνπίδεο 
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 14511 
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ Γ.. 
ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΟΤΡΟΜΠΡΟΚΔΡ ΜΔΗΣΔ 

ΑΦΑΛΗΔΩΝ» ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡEIΑ ΚΑΗ ΔΠΗ ΣΩΝ 
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2009 

ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 26891/06/Β/92/5 

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού υμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής 

καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά την εταιρική χρήση 2009 

(01.01.2009-31.12.2009). H Έκθεση συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 

άρθρο 43α παράγραφος 3, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ. 2. Επίσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΥΕΚ 91Α/30.04.2007) άρθρο 4 παρ. 2(γ), 6, 7, και 8 καθώς 

και την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 7/448/11.10.2007 άρθρο 2. 

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως εύληπτο 

ουσιαστικό τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, που είναι απαραίτητες, με βάση 

το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές 

αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και 

εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της 

Εταιρείας ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ ΜΕΙΣΕ ΑΥΑΛΙΕΩΝ ΑΕ (εφεξής καλούμενη για 

λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ») καθώς και του Ομίλου 

ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ (στον οποίο Όμιλο, περιλαμβάνεται πλην της ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ 

και η θυγατρική εταιρεία: 

α) EUROGROUP INSURANCE – REINSURANCE BROKER ROMANIA SRL 

θυγατρική, που εδρεύει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας στην οποία η 

ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ συμμετέχει με ποσοστό 60% και ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης.  

Η παρούσα έκθεση συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 

(01/01/2009 – 31/12/2009) και περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις εν λόγω καταστάσεις 

καθώς και τις δηλώσεις των μελών Δ.. στην ετήσια οικονομική έκθεση που αφορά στη 

χρήση 2009. Ενόψει δε, ότι από την εταιρία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, η παρούσα έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα 

οικονομικά στοιχεία και με αναφορά στα εταιρικά οικονομικά στοιχεία της 

ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ ΜΕΙΣΕ ΑΥΑΛΙΕΩΝ ΑΕ, μόνο όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή 

αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της. 

 

κοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση : 

Α) Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της εταιρείας 

και του Ομίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο, καθώς και τις μεταβολές που 

επήλθαν, 
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Β) Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της τρέχουσας 

οικονομικής χρήσης και την επίδραση τους στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

Εταιρικές και Ενοποιημένες, 

Γ) Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία και τον Όμιλο 

κατά της υπό εξέτασης χρήσης, 

Δ) Για τις συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων 

με αυτήν προσώπων. 

Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως 

ακολούθως:  

 

Α. ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΣΖΗΑ ΥΡΖΖ  

Δμέιημε - Μεηαβνιέο Οηθνλνκηθώλ Μεγεζώλ ηεο Δηαηξείαο & ηνπ Οκίινπ.  

 

Αναλυτικά σε εταιρικό επίπεδο  :  

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις,  

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 4.359 χιλ € έναντι 4.115 χιλ € της αντίστοιχης 

προηγούμενης περιόδου ήτοι αυξημένος  κατά  5,93%.   

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε (466) χιλ € έναντι (5.699) χιλ € της αντίστοιχης 

προηγούμενης περιόδου. 

H διαφορά οφείλεται κατά κύριο λόγο στα κάτωθι: 

την αύξηση του κύκλου εργασιών 

τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού ορισμένων εκ των δανείων της εταιρίας και ως 

εκ τούτου και στη μείωση των πληρωθέντων τόκων 

Οι ζημίες ανά μετοχή ανέρχονται σε (0,0870) € και (1,0743) € για την αντίστοιχη 

προηγούμενη περίοδο. 

ε επίπεδο ομίλου :  

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 4.490 χιλ € έναντι 4.280 χιλ € της αντίστοιχης 

προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,91%. 

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε (550) χιλ € έναντι (5,683) χιλ € της αντίστοιχης 

προηγούμενης περιόδου. 

Οι διαφορές προέρχονται κατά κύριο λόγο από  την μητρική εταιρεία οφείλονται δε 

στα κάτωθι: 

 την αύξηση του κύκλου εργασιών 

 το γεγονός ότι, την 31/12/08 είχαν επιβαρυνθεί τα χρηματοοικονομικά  αποτελέσματα 
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o από ζημιές πωλήσεων και αποτιμήσεων του εμπορικού της χαρτοφυλακίου λόγω 

της πτωτικής πορείας του δείκτη στο Φ.Α και, 

o από την αύξηση των τόκων λόγω του πρόσθετου δανεισμού εμφανίζοντας 

καθαρές χρηματοοικονομικές ζημιές 6.168 χιλ € σε σχέση με την 31/12/2009 

όπου εμφανίζονται καθαρές  χρηματοοικονομικές ζημιές 880 χιλ €  

ημειώνουμε ότι τα Κέρδη Προ Υόρων Φρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και 

συνολικών Αποσβέσεων για την εταιρία και τον Όμιλο έχουν επιβαρυνθεί με ποσό 280 χιλ 

€ συνεπεία της επιβολής έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης για τις επιχειρήσεις. 

Λεπτομέρειες για το θέμα στην σημείωση 24 του παρόντος. 

Σα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αναλύονται ως κάτωθι: 

ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

 

Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Υξεσζηηθνί ηόθνη ηξαπεδηθώλ Τπνρξεώζεσλ θαη 

ινηπά ζπλαθή έμνδα
(645) (860) (642) (855)

Πξνβιέςεηο ηόθσλ (2) (170) (2) (170)

Υξεκαηννηθνλνκηθά Μηζζώκαηα  0 (839)  0 (839)

Εεκίεο από πώιεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ
 0 (96)  0 (96)

Αλαπξνζαξκνγή ζηελ εύινγε αμία Λνηπώλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
(736) (3.609) (736) (3.609)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (13) (31)  0 (10)

Εεκίεο & έμνδα από ινηπά επελδπηηθά κέζα (4.335) (7.120) (4.335) (7.120)

Λνηπά Έμνδα (195) (248) (195) (359)

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ (5.926) (12.974) (5.910) (13.059)

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

Έζνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Πηζησηηθνί ηόθνη Σξαπεδηθώλ Καηαζέζεσλ  33  9  33  9

Κέξδε από πώιεζε ρξενγξάθσλ  566  54  566  54

Κέξδε από πώιεζε ινηπώλ επελδπηηθώλ κέζσλ  4.297  5.114  4.297  5.114

Έζνδα από κεξίζκαηα  149  313  149  313

Κέξδε από πώιεζε παγίσλ  0  7  0  0

Κέξδε από πώιεζε θαη επαλαγνξά αθηλήηνπ  0  530  0  530

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  0  2  0  2

Κέξδε από αλαπξνζαξκνγή ζηελ εύινγε αμία 

αθηλήησλ
 0  776  0  776

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ  5.046  6.806  5.045  6.798 

Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (έμνδα) (880) (6.168) (864) (6.261)

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

 

Σα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 2.215 χιλ € έναντι 2.859 χιλ € της αντίστοιχης 

προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση  κατά 22,53%  

Σο αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής λειτουργίας παρουσίασε ζημιές 880 χιλ € 

κυρίως λόγω των τόκων των τραπεζικών της υποχρεώσεων (647) χιλ € καθώς και διαφόρων 

άλλων εξόδων σχετιζομένων με την γενικότερη χρηματοοικονομική της λειτουργία (195) 

χιλ €. 
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Οι ζημίες ανά μετοχή ανέρχονται σε (0,0937) € έναντι (1,0653) € της αντίστοιχης 

προηγούμενης περιόδου. 

 

Γείθηεο νηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο 

Παραθέτουμε τους οικονομικούς δείκτες που αφορούν την οικονομική διάρθρωση 

και αποδοτικότητα του ομίλου σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των 

χρήσεων 31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα. 

 

Γείθηεο 31/12/2009 31/12/2008 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ   44,86% 52,72% 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ πξνο ύλνιν Τπνρξεώζεσλ θαη 
Ηδ. θεθαιαίσλ 

88.91% 88,00% 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό πξνο Βξαρππξνζ. 
Τπνρξεώζεηο 

165,06% 104,22% 

 

Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο   

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ πξνο ύλνιν Πσιήζεσλ -12,25% -132,76% 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ πξνο ύλνιν Ηδ. Κεθαιαίσλ -24,83% -198,78% 

 
 

 

Β. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΤΝΔΒΖΑΝ  ΣΖ ΥΡΖΖ 

 

Ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα για την εταιρεία και τον όμιλο είναι τα κάτωθι : 

 

1) Ετήσια Τακτική Γενική Σςνέλεςση των Μετόσων   

Σην 09/06/2009 πραγματοποιήθηκε η Σακτική Γενική υνέλευση των μετόχων της 

ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ ΜΕΙΣΕ ΑΥΑΛΙΕΩΝ Α.Ε. τη υνέλευση παρέστησαν 14 

Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.998.532 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 83,31% 

επί του συνόλου των 6.000.000 μετοχών της εταιρείας 

 

2) Άλλερ σημαντικέρ πληπουοπίερ  

α)Σον Αύγουστο η εταιρεία προέβη σε πώληση 433.226 μετοχών ήτοι ποσοστό 0,99% 

της εταιρείας SINGULAR LOGIC A.E. έναντι συνολικού τιμήματος 1,3 εκατ. €.  

β)Σον Δεκέμβριο η μητρική εταιρία προέβη  σε έκδοση νέου  Κοινού Ομολογιακού 

Δανείου συνολικού ποσού 10.500 χιλ € ( ποσό 10.400 χιλ. € από την MARFIN EGNATIA 

BANK και ποσό 100 χιλ € από την ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟ) προς 

αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού 

10.775 χιλ € 
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γ)Κατά την συνεδρίαση του Δ.. του Φρηματιστηρίου Αθηνών της 3/4/2009 

αποφασίστηκε ,κατ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5.1.β του κανονισμού του Φ.Α. η 

μεταφορά της μητρικής εταιρίας ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ ΑΕ στην κατηγορία Επιτήρησης 

.ύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β της υποπαραγράφου  1της παρ 3.2.1.5 του 

κανονισμού του Φ.Α ,οι ζημιές υπερέβησαν σε ποσοστό το 30% της καθαρής θέσης και ως εκ 

τούτου αποφασίστηκε η ένταξη των μετοχών της σε κατηγορία Επιτήρησης  

δ) Κατά την συνεδρίαση του Δ.. του Φρηματιστηρίου Αθηνών της 8/10/2009 

αποφασίστηκε η άρση της Επιτήρησης της μητρικής εταιρίας ,καθώς η εταιρεία πληροί 

πλέον τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός του Φ.Α. 

 

3) Γεγονότα μετά την λήξη τηρ σπήσηρ 

Ο Κος Γεώργιος Κούμπας Πρόεδρος του Διοικητικού υμβουλίου της εταιρίας, 

προέβη την 25/02/2010 πώληση 1.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της 

ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ ΜΕΙΣΕ ΑΥΑΛΙΕΩΝ ΑΕ στην εταιρία ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ 

ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ μητρική εταιρία της ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ ΑΕ, συνολικής καθαρής αξίας 

1.600.000 €. Κατόπιν της ως άνω συναλλαγής, το ποσοστό συμμετοχής του Κου. Κούμπα επί 

του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην 

ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ ΑΕ (άμεσα και έμμεσα μέσω της ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ) 

διαμορφώθηκε από 82,285% σε 83,285% 

Από την παραπάνω συναλλαγή καθώς και από περαιτέρω αγορά 60.000 μετοχών της 

ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ ΑΕ από την μητρική ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ, το ποσοστό 

συμμετοχής της μητρικής στην θυγατρική διαμορφώθηκε από 65,5933% κατά την 

31/12/2009 σε 83,260% κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. 

 

Εξέλιξη της τιμής της μετοχής. 

Παραθέτουμε  το διάγραμμα  που εμφανίζει την εξέλιξη της τιμής της μετοχής της 

μητρικής εταιρείας στο Φρηματιστήριο από την 01/01/2009 έως και την 31/12/2009 σε 

σχέση με τον Γενικό Δείκτη 
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Γ. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΔΞΔΛΗΞΖ, ΚΗΝΓΤΝΟΗ & ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΟ   
2010 

 

1) ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

Η διεθνής συγκυρία (επιβράδυνση ρυθμού ανάπτυξης της Παγκόσμιας Οικονομίας ) 

αλλά και τα αρνητικά στοιχεία της Ελληνικής Οικονομίας δημιουργούν ένα δύσκολο 

επιχειρηματικό περιβάλλον . 

Η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει την στρατηγική της ώστε 

να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης αλλά και να 

εκμεταλλευτεί τυχόν ευκαιρίες που θα  δημιουργηθούν .   

Βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών 

υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ιδιωτικού ή δημοσίου ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται 

στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες.  

Η προώθηση δε, αντασφαλιστικών εργασιών (διεθνή αγορά), κυρίως σε επιχειρήσεις 

δημοσίου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, με στόχο την ανάληψη μεγάλων έργων 

(συμβουλευτικών και ασφαλιστικών εργασιών), προσδίδουν στρατηγικό πλεονέκτημα στην 

εταιρεία και στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησης επιχειρήσεων δημοσίου 

ενδιαφέροντος.  
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τρατηγικός της στόχος, είναι η διατήρηση σημαντικής θέσης στην εγχώρια αγορά 

και η εξέταση ενδεχομένως επενδυτικών ευκαιριών στο τομέα της, κυρίως σε επενδύσεις 

που έχουν την προοπτική να προσφέρουν στο μέλλον υψηλές αποδόσεις.  

τα σχέδια της εταιρείας είναι η συγκέντρωση δυνάμεων από τον χώρο 

δραστηριοποίησής της (ασφαλιστικός κλάδος) και ήδη έχουν αρχίσει συνεργασίες με 

εξωτερικούς συνεργάτες.  

 

Για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων η εταιρεία εστιάζει τις προσπάθειές της 

στις ακόλουθες τακτικές :  

Η ανάπτυξη της αγοράς που κινείται η εταιρεία, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό: 

 από τη ποιότητα και τον επαγγελματισμό των παρεχομένων υπηρεσιών, 

 την εξειδίκευση, 

 την οργάνωση και τους ρυθμούς ανάπτυξης, σε συνάρτηση με το λειτουργικό  

κόστος. 

 το πλαίσιο αυτό, η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών και συμμαχιών με  

ασφαλιστικές εταιρείες και μεσίτες ασφαλίσεων του εξωτερικού και με ισχυρούς παίκτες 

της τοπικής  αγοράς, θα παρέχουν ουσιαστικές λύσεις και διεξόδους. 

H φιλοσοφία και πάγια πολιτική της εταιρείας είναι: 

 η άμεση και ευέλικτη εξυπηρέτηση, που προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες 

ανάγκες των  πελατών της. 

 Η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης, προϋποθέτει την απόκτηση εξειδικευμένων 

γνώσεων σε ειδικές αγορές –στόχους.  

Η στρατηγική της εταιρείας είναι να επικεντρωθεί και σε μη οργανική ανάπτυξη 

μέσω εξαγορών και απορροφήσεων επιχειρηματικών μονάδων μεσιτικών εταιρειών, με 

σημαντικά χαρτοφυλάκια εργασιών.  

 Η εξαγορά πρακτορειακής/μεσιτικής εταιρείας ή ανεξάρτητων σχημάτων 

ασφαλιστικών συμβούλων, θα διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες, για μεγαλύτερο ρυθμό 

ανάπτυξης ασφαλιστικών προϊόντων τόσο στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο 

και στην αγορά των ατομικών κινδύνων (retail) και ομάδων (employee benefits και affinity 

groups), που συμπληρώνουν τις βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες της, προς τους πελάτες –

επιχειρήσεις.  

 

2) ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ & ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ  

 

Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ  

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου του Ομίλου εφαρμόζονται προκειμένου να 

αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο Όμιλος, να τίθενται 

όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές 
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διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να 

ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις 

δραστηριότητες του Ομίλου.  

Ο όμιλος την 31/12/2009 κατείχε μετοχές εισηγμένες  στο  Φ.Α  αξίας κτήσεως  

4.238 χιλ  ευρώ οι οποίες αναλύονται ως  κάτωθι.  

 

ΟΜΙΛΟ Σεμάχια Αξία Κτιςθσ
Εφλογθ αξία 

31.12.2009

Α) Επενδφςεισ ςε μετοχζσ ειςθγμζνων εταιρειϊν 

ςτο Χ.Α.

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  200.000  1.340  398

ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  478.000  1.190  177

MARFIN POPULAR BANK  506.000  1.708  1.159

φνολο  1.184.000  4.238  1.734  

 

Οι ανωτέρω μετοχές κατά κύριο λόγο ανήκουν σε εταιρείες υψηλής 

κεφαλαιοποίησης και σε περίπτωση που η πτωτική τάση της Φρηματιστηριακής Αγοράς θα 

συνεχισθεί και στο 2010 εκτιμάται ότι οι απώλειες που τυχόν θα προκύψουν θα είναι 

περιορισμένες. 

 

Παξάγνληεο Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ  

Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς, 

πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Σο γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων 

του Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και 

επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη 

χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.  

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία 

του Ομίλου, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το 

Διοικητικό υμβούλιο. Σο Διοικητικό υμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την 

γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση 

συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο 

πιστωτικός κίνδυνος.  

 

I. Κίλδπλνο αγνξάο ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ  

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των 

συναλλαγών του Ομίλου διεξάγεται σε Ευρώ, με συνέπεια να υπόκειται σε μειωμένο 

συναλλαγματικό κίνδυνο.  
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II. Πηζησηηθόο θίλδπλνο  

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο 

την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Πελάτες του Ομίλου είναι κατά κύριο λόγο μεγάλες 

ασφαλιστικές εταιρείες με υψηλό δείκτη φερεγγυότητας.  

 

III. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμειακά 

διαθέσιμα καθώς και διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.  

 

IV. Κίλδπλνο επηηνθίσλ 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους ταμειακών ροών που λόγω μιας ενδεχόμενης 

μελλοντικής μεταβολής των κυμαινόμενων επιτοκίων να διαφοροποιήσουν θετικά ή 

αρνητικά τις ταμειακές εκροές ή / και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή / 

και υποχρεώσεις του Ομίλου 

Θεωρούμε όμως ότι σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης παγκόσμιας επιβράδυνσης, ο 

κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων παραμένει χαμηλός και ως εκ τούτου και ο κίνδυνος 

σημαντικής επιβράδυνσης των ταμειακών ροών από τον κίνδυνο επιτοκίων.  

Ο όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια 

κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού και ομολογιακών δανείων με αποτέλεσμα να 

επιβαρύνει τα αποτελέσματα του με χρεωστικούς τόκους. 

 Η ανάλυση του δανεισμού καθώς και η επίπτωση σε τυχόν μεταβολές των  

επιτοκίων αναλύεται ως κάτωθι.  

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας ανέρχεται σε 786 χιλ. ευρώ και του 

Ομίλου ανέρχεται σε 794 χιλ. ευρώ. 

Ο Μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας ανέρχεται σε 11.401 χιλ. ευρώ και του 

Ομίλου ανέρχεται σε 11.418 χιλ. ευρώ. 

Από τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό του ομίλου ποσό 8 χιλ € αφορά τη θυγατρική 

εταιρεία EUROGROUP INSURANCE – REINSURANCE BROKER ROMANIA SRL.  

Από τον Μακροπρόθεσμο δανεισμό του ομίλου ποσό 17 χιλ € αφορά τη θυγατρική 

εταιρεία EUROGROUP INSURANCE – REINSURANCE BROKER ROMANIA SRL. 

ε μια ενδεχόμενη μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή –1% οι σχετικές 

επιδράσεις για το 2010  προβλέπεται ότι θα είναι οι εξής :  

(α) Αύμεζε επηηνθίνπ θαηά 1% 

Σα αποτελέσματα της χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του ομίλου και της 

εταιρείας σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρυνόταν κατά 122 χιλ. ευρώ. 
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(β) Μείσζε επηηνθίνπ θαηά 1% 

Σα αποτελέσματα της χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του ομίλου και της 

εταιρείας σε αυτή την περίπτωση θα αυξανόταν κατά 122 χιλ. ευρώ. 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας και του ομίλου την 31/12/09 αναφέρονται 

αναλυτικά στη σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Γ.  ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΔΗ  ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ  ΜΔΡΩΝ  

      (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 

την παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της 

Εταιρείας- Ομίλου και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων (συνδεόμενα μέρη) όπως αυτά 

ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 

Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Ομίλου ΚΟΤΜΠΑ Α.Ε. ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ. Οι 

συναλλαγές της Εταιρείας με τη Μητρική εταιρεία και τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου 

έχουν ως ακολούθως: 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 ΠΩΛΖΔΗ 
ΑΓΑΘΩΝ & 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΑΓΟΡΔ 
ΑΓΑΘΩΝ & 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

Α. ΜΖΣΡΗΚΖ     
ΚΟΤΜΠΑ ΑΝΩΝΤΜΖ 
ΔΣΑΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

85 - 150 6 

Β) ΔΣΑΗΡΗΔ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ     
Β.Δ.Κ 2 - 100 - 
ΣΖΔRΜΗ Α.Δ  18 3 - 
Γ.ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ 
EUROGROUP INS-REINS 
ROMANIA 
 

- - 36 - 

     

Οι συναλλαγές του Ομίλου με τη Μητρική εταιρεία και τις λοιπές εταιρείες έχουν 

ως ακολούθως 

ΟΜΗΛΟ 
ΠΩΛΖΔΗ 
ΑΓΑΘΩΝ & 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΑΓΟΡΔ 
ΑΓΑΘΩΝ & 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

Α. ΜΖΣΡΗΚΖ     
ΚΟΤΜΠΑ ΑΝΩΝΤΜΖ 
ΔΣΑΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

85 - 150 6 

Β) ΔΣΑΗΡΗΔ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ     
Β.Δ.Κ 2  100  
ΣΖΔRΜΗ Α.Δ  18 3  

 - -  - 
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ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΜΔΛΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΣΗΚΑ ΣΔΛΔΥΖ 
(πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ) 

 Όκηινο Δηαηξεία 
Ακνηβέο κειώλ Γ.. θαη δηεπζπληώλ 1.013 949 
Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο - - 
Τπνρξεώζεηο πξνο κέιε Γ.. θαη δηεπζπληέο 19 7 

ύλνια 1.043 976 

 

 

 

 

Αζήλα 26 Μαξηίνπ 2010 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

Γεώξγηνο Κνύκπαο  
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ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 

ηεο «ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΟΤΡΟΜΠΡΟΚΔΡ ΜΔΗΣΔ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ 2009 

 

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού υμβουλίου προς την Σακτική 

Γενική υνέλευση των μετόχων της, περιέχει και αναλυτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις 

διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007. 

 

Η. Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

Σο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 3.600 χιλ €, διαιρούμενο 

σε 6.εκατ κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,6 η κάθε  μία. Δεν υπήρξε 

μεταβολή στον αριθμό των μετοχών σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2008. Οι μετοχές είναι 

εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Φρηματιστηρίου Αθηνών. 

Σα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι 

ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της 

μετοχής. Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει 

ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας, και ειδικότερα: 

Σο δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική υνέλευση της Εταιρείας. 

Σο δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της 

Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά από αφαίρεση του 

τακτικού αποθεματικού διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο 

μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική υνέλευση. 

Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία 

μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Σο μέρισμα 

κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της 

Σακτικής Γενικής υνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος 

και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Σύπου. Σο δικαίωμα είσπραξης του 

μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την 

παρέλευση πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η 

Γενική υνέλευση. 

Σο δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών. 

Σο δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων 

των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού υμβουλίου της Εταιρείας. 

Η Γενική υνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της 

κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (σύμφωνα με το άρθρο 25του Καταστατικού της). 
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Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των 

μετοχών που κατέχουν. 

 

ΗΗ. Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος.  

 

ΗΗΗ. εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ  
άξζξσλ 9-11 ηνπ Ν. 3556/2007 

Σην 31/12/2009 οι μέτοχοι που κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου 

των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ήταν η εταιρεία ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ  η 

οποία κατείχε ποσοστό 65,593%, και ο πρόεδρος του Δ. κ. Γεώργιος Κούμπας ο οποίος 

κατείχε ποσοστό 16,692% άμεσα και ποσοστό 82,285% έμμεσα. 

 

IV. Μεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 

δικαιώματα ελέγχου. 

 

V. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ 

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος 

ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 

 

VI. πκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο 

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι 

οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των 

δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 

 

VII. Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ.. θαη ηξνπνπνίεζεο 
θαηαζηαηηθνύ πνπ δηαθνξνπνηνύληαη από ηα πξνβιεπόκελα ηνπ θ.λ 2190/1920 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την 

αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού υμβουλίου της και την τροποποίηση των 

διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

 

IX. Αξκνδηόηεηα ηνπ Γ.. ή νξηζκέλσλ κειώλ ηνπ Γ.  γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ  ή 
γηα ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ θ.λ  2190/1920 

1) ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) του Κ.Ν. 2190/1920, το 

Διοικητικό υμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της 

Γενικής υνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 

2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, 

με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του 
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συνόλου των μελών του. την περίπτωση αυτή, και σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

Καταστατικού της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του 

κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό 

υμβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική υνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού 

υμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική υνέλευση για χρονικό διάστημα που 

δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. 

2) ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση 

της Γενικής υνέλευσης μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του 

Διοικητικού υμβουλίου και το προσωπικό, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς 

μετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής 

υνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, ο οποίος 

βάσει του νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, εάν οι 

δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους 

διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους 

Σο Διοικητικό υμβούλιο, με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική 

λεπτομέρεια, που δε ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική υνέλευση, εκδίδει τα 

πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους και στη 

συνέχεια εκδίδει τις αντίστοιχες μετοχές στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωμά 

τους, αυξάνοντας αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο και πιστοποιώντας τη σχετική αύξηση 

αυτού. 

3) ύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 

2190/1920, οι εισηγμένες στο Φρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες μπορούν, με απόφαση της 

Γενικής υνέλευσης των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του 

Φρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους, με σκοπό τη 

στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους και με τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες 

των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Η Εταιρεία δεν έχει κάνει 

χρήση της ως άνω δυνατότητας που παρέχει ο Νόμος. 

 

X. εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε 
πεξίπησζε αιιαγήο ειέγρνπ θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο 

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 
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XI. πκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή αλώηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο 
Δηαηξείαο 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Δ ή με το προσωπικό της, οι 

οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή 

απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξ αιτίας 

δημόσιας πρότασης. 

 

Αζήλα  26  Μαξηίνπ 2010 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

Γεώξγηνο Κνύκπαο  

 
 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Ατομικές) που παρατίθενται στις σελίδες 

23 έως και 94, συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό υμβούλιο στις 26/03/2010 και υπογράφονται από τους: 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.     O Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

 

Γεώργιος Μ. Κούμπας     Ουαλίντ Υ. Άβδος 

ΑΔΣ: Φ 080976      ΑΔΣ: ΑΕ 009721 

 

 

 

 

Ο Οικονομικός Διευθυντής    Η Τπεύθυνη Λογιστηρίου 

 

 

 

Ναπολέων Δ. Σσότσος     Ζηναΐς Ε. Ζήση 

ΑΔΣ: Π 070783      Άδεια Α‟ Σάξης Α.Μ. 0025378 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 
(πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ) 

 

θμείωςθ 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ

Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 11  6.736  6.652  6.709  6.454

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 12  37  62  37  62

Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 13.1  0  0  9  9

Επενδφςεισ ςε λοιπζσ επιχειριςεισ 13.2  18  18  18  18

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 13.3  4.006  4.131  4.006  4.131

Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργθτικοφ 9  78  229  78  229

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 14  137  169  136  169

 11.012  11.261  10.993  11.071 

Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία

Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 15  6.726  8.220  6.760  8.255

Επενδφςεισ ςε εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων χριςθσ 16  1.734  3.234  1.734  3.234

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 17  498  1.104  488  1.098

 8.958  12.558  8.982  12.587

φνολο Ενεργθτικοφ  19.971  23.819  19.974  23.659

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Μετοχικό κεφάλαιο 18  3.600  3.600  3.600  3.600

Αποκεματικό υπζρ το άρτιο 18  2.417  2.417  2.417  2.417

Λοιπά Αποκεματικά 19  1.912  2.064  1.957  2.011

Κζρδθ (ηθμίεσ) εισ νζον 20 (5.714) (5.233) (5.708) (5.187)

φνολο κακαρισ κζςθσ μετόχων εταιρείασ (α)  2.215  2.848  2.266  2.841

Δικαιϊματα Μειοψθφίασ (β)  0  11  0  0

φνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)  2.215  2.859  2.266  2.841

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 21  11.418  8.159  11.401  8.130

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 9  375  521  375  503

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 23  223  197  223  197

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 24  313  33  313  33

 12.329  8.910  12.312  8.863

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 25  4.469  6.456  4.446  6.444

Λοιποί φόροι πλθρωτζοι 26  164  181  164  180

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 21  794  5.413  786  5.330

 5.427  12.050  5.396  11.954

φνολο Τποχρεϊςεων (δ)  17.756  20.960  17.708  20.817

φνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεϊςεων (γ)+(δ)  19.971  23.819  19.974  23.659

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 
(πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ) 

θμείωςθ
1.1-

31.12.2009

1.1-

31.12.2008

1.1-

31.12.2009

1.1-

31.12.2008

Κφκλοσ εργαςιϊν  4.490  4.280  4.359  4.115

Μείον: Κόςτοσ πωλιςεων (2.856) (2.514) (2.856) (2.514)

Μικτά Κζρδθ / (Ηθμιζσ)  1.634  1.766  1.503  1.601

Λοιπά ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 6  317  316  317  316

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ (1.245) (1.523) (1.047) (1.281)

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ (95) (74) (95) (74)

Λοιπά ζξοδα 7 (280)  0 (280)  0

Κζρδθ / (Ηθμιζσ ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν 

και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων
 331  486  398  562

Κακαρά ζςοδα (ζξοδα) χρθματοοικονομικισ 

λειτουργίασ
8 (880) (6.168) (864) (6.261)

Κζρδθ / (Ηθμιζσ ) προ φόρων (550) (5.682) (466) (5.699)

Φόροσ ειςοδιματοσ 9 (40) (747) (55) (747)

Κζρδθ / (Ηθμιζσ ) μετά από φόρουσ (Α) (589) (6.430) (522) (6.446)

Ιδιοκτιτεσ τθσ μθτρικισ (562) (6.392) (522) (6.446)

Δικαιϊματα μειοψθφίασ (27) (38)  0  0

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα:

Αναπροςαρμογι ακινιτων ςε εφλογθ αξία (67)  1.761 (67)  1.784

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ ςτθν μετατροπι 

εκμεταλλεφςεων εξωτερικοφ
(1)  0  0  0

Λοιπά  0 (10)  0  0

Φόροι ειςοδιματοσ λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων  13 (351)  13 (357)

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ  (Β) (55)  1.400 (53)  1.427 

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από 

φόρουσ(Α) +(Β)
(644) (5.030) (575) (5.019)

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα αποδιδόμενα ςε:

Ιδιοκτιτεσ τθσ μθτρικισ (633) (4.980) (575) (5.019)

Δικαιϊματα μειοψθφίασ (11) (49)  0  0

Κζρδθ/Ηθμίεσ μετά από φόρουσ ανά μετοχι ( € 

ανά μετοχι) 10 
(0,0937) (1,0653) (0,0870) (1,0743)

Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και ςυνολικϊν 

αποςβζςεων

 435  740  489  799

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ – ΟΜΗΛΟ 

 

ΟΜΙΛΟ
Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Αποκεματικό 

υπζρ το άρτιο

Λοιπά 

Αποκεματικά

Αποτελζςματα εισ 

νζον
φνολο

Δικαιϊματα 

μειοψθφείασ

φνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Τπόλοιπα τθν 01.01.2008  3.600  2.417  652  2.479  9.148  59  9.207

Κακαρό κζρδοσ/ηθμιά χριςεωσ (6.392) (6.392) (38) (6.430)

Μεταβολζσ αποκεματικϊν  1  1 (11) (10)

Αναπροςαρμογι ακινιτων ςε εφλογθ αξία  1.761  1.761  1.761

Φόροι ειςοδιματοσ λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων (351) (351) (351)

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα  0  0  1.412 (6.392) (4.980) (49) (5.029)

Διανομι μεριςμάτων (1.020) (1.020) (1.020)

Αμοιβζσ Δ.Σ. (300) (300) (300)

Τπόλοιπο τθν 31.12.2008  3.600  2.417  2.064 (5.233)  2.848  11  2.859

ΟΜΙΛΟ
Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Αποκεματικό 

υπζρ το άρτιο

Λοιπά 

Αποκεματικά

Αποτελζςματα εισ 

νζον
φνολο

Δικαιϊματα 

μειοψθφείασ

φνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων
Τπόλοιπα τθν 01.01.2009  3.600  2.417  2.064 (5.233)  2.848  11  2.859

Κακαρό κζρδοσ/ηθμιά χριςεωσ  0 (562) (562) (27) (589)

Κζρδθ από επανεκτίμθςθ ακινιτων  0  0  0  0  0  0  0

Αναπροςαρμογι ακινιτων ςε εφλογθ αξία  0  0 (84)  0 (84)  17 (67)

Πϊλθςθ ακινιτων  0  0 (97)  97  0  0  0

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ (1)  0 (1) (1) (1)

Φόροι ειςοδιματοσ λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων  0  0  29 (15)  13  0  13

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα  0  0 (153) (481) (633) (11) (644)

Τπόλοιπο τθν 31.12.2009  3.600  2.417  1.912 (5.714)  2.216  0  2.215  

 



Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε 
γηα ηελ ρξήζε 

από 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 

26 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ - ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Αποκεματικό 

υπζρ το άρτιο

Λοιπά 

Αποκεματικά

Αποτελζςματα εισ 

νζον

φνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Τπόλοιπα τθν 01.01.2008  3.600  2.417  583  2.579  9.180

Κακαρό κζρδοσ/ηθμιά χριςεωσ (6.446) (6.446)

Αναπροςαρμογι ακινιτων ςε εφλογθ αξία  1.784  1.784

Φόροι ειςοδιματοσ λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων (357) (357)

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα  0  0  1.427 (6.446) (5.019)

Διανομι μεριςμάτων (1.020) (1.020)

Αμοιβζσ Δ.Σ. (300) (300)

Τπόλοιπο τθν 31.12.2008  3.600  2.417  2.011 (5.187)  2.841  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Αποκεματικό 

υπζρ το άρτιο

Λοιπά 

Αποκεματικά

Αποτελζςματα εισ 

νζον

φνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Τπόλοιπα τθν 01.01.2009  3.600  2.417  2.011 (5.187)  2.841

Κακαρά κζρδθ / (ηθμίεσ) περιόδου  0  0  0 (522) (522)

Αναπροςαρμογι ακινιτων ςε εφλογθ αξία (67) (67)

Φόροι ειςοδιματοσ λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων  13  13

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα  0  0 (54) (522) (575)

Τπόλοιπο τθν 31.12.2009  3.600  2.417  1.957 (5.708)  2.266  

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

1.1.2009-

31.12.2009

1.1.2008-

31.12.2008

1.1.2009-

31.12.2009

1.1.2008-

31.12.2008

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ

Κζρδθ (ηθμίεσ) προ φόρων (ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ )  (550) (5.682) (466) (5.699)

Πλζον / μείον προςαρμογζσ για:

Αποςβζςεισ  104  254  91  237

Κζρδθ και ηθμίεσ από προςαρμογι εφλογθσ αξίασ επενδυτικϊν 

ακινιτων
 11 (763)  11 (763)

Προβλζψεισ  307  83  307  83

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ  13  3  0

Αποτελζςματα (ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ, ηθμίεσ) επενδυτικισ 

δραςτθριότθτασ
 223  5.880  220  5.999

Χρεωςτικοί τόκοι  644  1.030  644  1.025

Πλζον / μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν κεφαλαίου 

κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Μείωςθ / (Αφξθςθ) απαιτιςεων  1.533  803  1.529  803

(Μείωςθ) / Αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν) (2.033) (894) (2.034) (926)

Μείον:

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα (815) (1.706) (812) (1.703)

Καταβεβλθμζνοι φόροι (1) (708)  0 (707)

φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (α) (564) (1.700) (510) (1.651)

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ

Απόκτθςθ /διάκεςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν, κοινοπραξιϊν και λοιπϊν 

επενδφςεων
 1.098 (841)  1.098 (841)

Αγορζσ ενςϊματων & άυλων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων (275) (71) (274) (61)

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και άυλων παγίων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων
 146  255  0  247

Τόκοι ειςπραχκζντεσ  33  10  33  10

Μερίςματα ειςπραχκζντα  149  313  149  313

φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (β)  1.151 (334)  1.006 (332)

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ

Ειςπράξεισ & πλθρωμζσ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια (1.182)  8.506 (1.106)  8.460

Εξοφλιςεισ υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ (χρεολυςία) (11) (5.353)  0 (5.353)

Μερίςματα πλθρωκζντα  0 (1.320)  0 (1.320)

φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (γ) (1.193)  1.833 (1.106)  1.787

Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

περιόδου (α)+(β)+(γ)
(606) (201) (610) (196)

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου  1.104  1.305  1.098  1.294

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου  498  1.104  488  1.098

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
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1. Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Όκηιν 
 

1.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

Η Εταιρεία ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ ΜΕΙΣΕ ΑΥΑΛΙΕΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 

1992 και έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Μαραθωνοδρόμου 83. Ο Όμιλος 

δραστηριοποιείται στον τομέα μεσολάβησης και παροχής συμβουλευτικών ασφαλιστικών 

υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.eurobrokers.gr. 

Η θυγατρική εταιρεία EUROGROUP INSURANCE REINSURANCE BROKERS 

ROMANIA S.R.L ιδρύθηκε  στην Ρουμανία το 1997 και δραστηριοποιείται στον τομέα 

μεσολάβησης και παροχής συμβουλευτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών. 

Επισημαίνεται ότι η ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ ΜΕΙΣΕ ΑΥΑΛΙΕΩΝ Α.Ε. είναι με 

τη σειρά της θυγατρική της ΚΟΤΜΠΑ Α.Ε. ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ και περιλαμβάνεται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αυτής με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η 

ΚΟΤΜΠΑ Α.Ε. ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ είναι εισηγμένη στο Φρηματιστήριο Αθηνών και έχει 

καταστατική έδρα την Ελλάδα και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 συμμετείχε στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 65,5933%. 

Σο Διοικητικό υμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες απλές και 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009, 

στις 26/03/2010 Σην οριστική έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων θα δώσει η Σακτική Γενική υνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που 

εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2010. 

 

2. Γνκή ηνπ Οκίινπ 
 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2009-31/12/2009 

περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ Α.Ε. 

ΜΕΙΣΕ ΑΥΑΛΙΕΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») και τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και της θυγατρικής της (μαζί ο «Όμιλος»). Ο Όμιλος απαρτίζεται 

από τις κάτωθι εταιρείες: 

 

http://www.eurobrokers.gr/
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3. ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ 
 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχει εφαρμόσει ο Όμιλος κατά τη σύνταξη 

αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι πολιτικές 

αυτές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται.  

 

3.1 Πιαίζην Καηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του 

Ομίλου για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2009 αφού ληφθούν υπόψη οι 

αλλαγές που αφορούν την υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων.  

Οι αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση με αυτές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 

Δεκεμβρίου 2008 αφορούν την υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 1 και του νέου ΔΠΦΑ 8 

για τα οποία γίνεται λόγος παρακάτω. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους, εκτός από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού, όπως των μη 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση και των ακινήτων, 

που πραγματοποιήθηκε σε εύλογες αξίες όπως επίσης και των διαθεσίμων προς πώληση 

επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων τα οποία αποτιμώνται σε εύλογη αξία και με βάση την αρχή της συνέχισης 

της λειτουργίας του Ομίλου. 

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

χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη 

Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση 

υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων 

και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι 

υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις 

τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να 

διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.  

Σα ποσά που εμπεριέχονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν 

στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ. Λόγω του γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να 

υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 
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3.2 Καηαζηαηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία με βάση τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 

2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Οι ξένες θυγατρικές της Εταιρείας 

τηρούν τα λογιστικά τους στοιχεία και ετοιμάζουν τις οικονομικές καταστάσεις με βάση 

τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς των χωρών στα οποία λειτουργούν. Από την 1 

Ιανουαρίου 2005 και εφεξής, η μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της υποχρεούνται 

βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, να συντάσσουν τις καταστατικές οικονομικές 

τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

 

3.3 Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2009 

Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΦΑ και διερμηνείες που έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που  η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τη 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που καλύπτουν τη χρήση που έληξε την 

31/12/2009. Σα παρακάτω ΔΠΦΑ, τροποποιήσεις καθώς και νέες διερμηνείες είχαν για 

πρώτη φορά εφαρμογή κατά τη χρήση 2009. 

Ο όμιλος προέβη στην υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση 

οικονομικών καταστάσεων» καθώς και του ΔΠΦΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». Η εφαρμογή των 

ανωτέρω προτύπων συνιστά αναδρομική εφαρμογή λογιστικής πολιτικής η οποία δε 

διαφοροποιεί ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων χρήσεων και ως εκ 

τούτου έχει παραληφθεί η δημοσίευση τρίτης συγκριτικής στήλης στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης. 

 

 Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονομικών 

Καταστάσεων» 

Ο Όμιλος υιοθέτησε το αναθεωρημένο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονομικών 

Καταστάσεων» (αναθεώρηση 2007) στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις και 

εφαρμόσθηκε αναδρομικά. Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην 

ξεχωριστή παρουσίαση των μεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές 

με τους ιδιοκτήτες με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες (π.χ. μερίσματα, αυξήσεις 

κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεματικά μετατροπής). 

Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και 

στην παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων. 

Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, 

μέτρησης ή γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που 

απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. 
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 Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά 

τομέα». 

Ο Όμιλος υιοθέτησε για πρώτη φορά το ΔΠΦΑ 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά 

τομέα». Σο πρότυπο έχει εφαρμοσθεί αναδρομικά με προσαρμογή δηλαδή στους 

λογαριασμούς και την παρουσίαση των στοιχείων του 2008. Κατά συνέπεια τα συγκριτικά 

στοιχεία του 2008 που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις διαφέρουν από αυτά 

που είχαν δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2008. 

Η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο 

Όμιλος αναγνωρίζει τους λειτουργικούς της τομείς ούτε τον τρόπο που παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα του εκάστοτε τομέα. 

 

 ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για 

Χρηματοοικονομικά Μέσα»  

Η τροποποίηση στο ΔΠΦΑ 7 εισάγει πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με την 

εύλογη αξία και τροποποιεί τις γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας. ε 

σχέση με την εύλογη αξία, η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση μιας ιεραρχίας τριών 

επιπέδων για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία, 

καθώς επίσης και συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις σχετικά με οποιεσδήποτε μεταφορές 

μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας και λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σε σχέση με το 

επίπεδο τρία. Επιπρόσθετα, τροποποιούνται οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για τον 

κίνδυνο ρευστότητας σε σχέση με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και τα στοιχεία 

του ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ρευστότητας. Οι συγκριτικές 

πληροφορίες δεν απαιτείται να παρουσιαστούν καθώς αυτό δεν προβλέπεται στις 

μεταβατικές διατάξεις της τροποποίησης. Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται από 

επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009.  

 

 Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 23 « Κόστος Δανεισμού» 

Ο Όμιλος επίσης υιοθέτησε το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 « Κόστος Δανεισμού». Σο 

αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του 

κόστους δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του 

ενεργητικού. Σο χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σημαντικό 

χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία 

επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισμού σαν μέρος 

του κόστους του παγίου. 

Σο αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους 

δανεισμού που σχετίζονται με πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και 

αποθέματα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε μεγάλες ποσότητες συστηματικά ακόμη 
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και αν χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση 

για χρήση ή πώληση. 

Η μέχρι τώρα εφαρμοζόμενη πολιτική αφορούσε στην άμεση επιβάρυνση των 

αποτελεσμάτων χρήσης με το σύνολο των χρηματοοικονομικών εξόδων. Η αλλαγή αυτή δεν 

έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία τα 

οποία είναι επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση τόκων. 

 

 Τροποποίηση του ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές 

Καταστάσεις», του ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» όσον αφορά το 

κόστος κτήσης συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίες, κοινοπραξίες ή 

συγγενείς εταιρίες και υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 28: 

«Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για 

επενδύσεις σε συγγενείς».  

Με την παρούσα τροποποίηση, το κόστος κτήσης συμμετοχών σε θυγατρικές και 

συγγενείς εταιρίες και σε κοινοπραξίες, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρίας, δεν επηρεάζεται πλέον από διανομές κερδών που είχαν σχηματισθεί πριν την 

ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχών. Οι εν λόγω διανομές θα καταχωρούνται πλέον στα 

αποτελέσματα ως έσοδα από μερίσματα. Με την τροποποίηση αυτή επήλθαν επίσης αλλαγές 

στο ΔΛΠ 36 – Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού, στο οποίο προστέθηκαν ενδείξεις για την 

απομείωση συμμετοχών, με βάση την επίπτωση στην καθαρή θέση των εταιριών λόγω της 

διανομής μερισμάτων στις επενδύουσες σε αυτές εταιρίες. 

ε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΦΑ και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η διαδικασία 

συντάξεως των εν λόγω καταστάσεων, δίνονται εναλλακτικοί τρόποι προσδιορισμού του 

κόστους κτήσεως συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε κοινοπραξίες, με 

βάση την εύλογη αξία των συμμετοχών ή τη λογιστική αξία που αυτές είχαν με το 

προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. ε προηγούμενες χρήσεις, λόγω της απουσίας 

συγκεκριμένων απαιτήσεων από τα Πρότυπα, οι αυξήσεις στη συμμετοχή των θυγατρικών 

είχαν τον ίδιο λογιστικό χειρισμό όπως και στην εξαγορά των θυγατρικών με αναγνώριση 

υπεραξίας όπου ήταν απαραίτητο. 

Η επίδραση από τη μείωση μιας συμμετοχής σε θυγατρική που δεν περιέκλειε 

απώλεια ελέγχου, αναγνωριζόταν στα αποτελέσματα της περιόδου που πραγματοποιούνταν. 

ύμφωνα, με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 27 όλες οι αυξήσεις και οι μειώσεις συμμετοχών σε 

θυγατρικές εταιρείες, αναγνωρίζονται απ‟ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια με καμία επίδραση 

στην υπεραξία και στα αποτελέσματα της περιόδου. ε περίπτωση απώλειας του ελέγχου 

μιας θυγατρικής ως αποτέλεσμα μιας συναλλαγής, το αναθεωρημένο πρότυπο απαιτεί  ο 

Όμιλος να προχωρήσει στην αποαναγνώριση όλων των στοιχείων του ενεργητικού, των 

υποχρεώσεων και των μη ελεγχουσών συμμετοχών, στην τρέχουσα αξία τους. Οποιοδήποτε 
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δικαίωμα παραμένει στην πρώην θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, αναγνωρίζεται στην 

εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία απώλειας του ελέγχου της θυγατρικής. Κέρδος ή 

Ζημιά από την απώλεια του ελέγχου αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου ως η 

διαφορά μεταξύ των εισπράξεων, αν υπάρχουν τέτοιες, και των προσαρμογών. 

 

 ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - 

Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 για ενσωματωμένα παράγωγα σε περιπτώσεις 

αναταξινόμισης χρηματοοικονομικών μέσων   

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 απαιτεί οι επιχειρήσεις να εκτιμούν εάν χρειάζεται να 

διαχωρίζουν ένα ενσωματωμένο παράγωγο από ένα υβριδικό χρηματοοικονομικό μέσω στις 

περιπτώσεις αναταξινόμισης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που 

αποτιμάται στην εύλογη αξία του.  

 

 Υιοθέτηση των Ετήσιων Βελτιώσεων του 2008 

Σο Διεθνές υμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) προχώρησε μέσα στο 2009 

στην έκδοση «Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Φρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

2008» στα πλαίσια της διαδικασίας βελτίωσης των ΔΠΦΑ και περιλαμβάνει μια σειρά 

μικρών τροποποιήσεων σε διάφορα πρότυπα οι οποίες πραγματοποιούνται προκειμένου να 

επιτευχθεί ο ακριβέστερος προσδιορισμός κανόνων και να απαλειφθούν τυχόν ασυνέπειες 

μεταξύ των προτύπων.  

Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την τρέχουσα 

περίοδο και δεν έχουν σημαντική επίπτωση στον Όμιλο.  

 

3.4 Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρύνο ην 
2009 αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 
 

 ΕΔΔΠΧΑ 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 

Σα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να 

αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή 

υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτης 

μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή 

προϊόντων/υπηρεσιών. Σα προγράμματα αυτά δύνανται να εφαρμόζονται από την 

επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο μέρος. Η Διερμηνεία 13 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα 

award credits προγραμμάτων πιστότητας πελατών που μία επιχείρηση μπορεί να χορηγεί 

στους πελάτες της ως μέρος μίας συναλλαγής πώλησης. Η  ΕΔΔΠΦΑ 13 εφαρμόζεται 

υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2008.  



Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε 
γηα ηελ ρξήζε 

από 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 

34 

 

 ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των 

Μετοχών» – Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις.  

Η αναθεώρηση του προτύπου διευκρινίζει ότι ως προϋποθέσεις κατοχύρωσης 

θεωρούνται μόνο οι προϋποθέσεις υπηρεσίας και οι προϋποθέσεις αποδοτικότητας, ενώ 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της εύλογης 

αξίας των σχετικών παροχών κατά την ημερομηνία παραχώρησης.  

Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009.  

 

 ΔΛΠ 32 - (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» - 

Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή “puttable” μέσο).   

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα 

από τον κάτοχο («puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να 

καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση 

στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» 

μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται από 

επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009. Ο Όμιλος 

εκτιμά ότι τα Πρότυπα και οι διερμηνείες αυτές δεν έχουν εφαρμογή στις οικονομικές 

καταστάσεις του. 

  

3.5 Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα 
ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 
πξόσξα από ηελ επηρείξεζε  

 

Σα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες 

διερμηνείες για τα υπάρχοντα πρότυπα έχουν δημοσιευθεί από το ΔΛΠ και έχουν 

υιοθετηθεί από την ΕΕ, τα οποία όμως δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες 

οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες ο όμιλος δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει. 

 

 Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και 

του αναθεωρημένου ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε θυγατρικές» 

Σο αναθεωρημένο ΔΠΦΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό 

συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας 

υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η 
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απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές 

περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την 

αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος 

(“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Σο τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί 

συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να 

καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το 

λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς 

και από την απώλεια του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα 

εφαρμοστούν μελλοντικά και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με 

μετόχους μειοψηφίας. 

Σο αναθεωρημένα πρότυπα αναμένεται να επηρεάσουν τη λογιστική αντιμετώπιση 

συνενώσεων επιχειρήσεων μελλοντικών περιόδων, ενώ η επίδραση αυτή θα εκτιμηθεί όταν 

αυτές οι συνενώσεις πραγματοποιηθούν και εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009. Νωρίτερα εφαρμογή της Διερμηνείας 

ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηματικές ημειώσεις 

των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης.  

 

 ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - 

Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις 

λογιστικής αντιστάθμισης  

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και 

πιο συγκεκριμένα τον πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου 

στοιχείου.  

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν 

αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

 ΔΛΠ 32-(Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» - 

Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων σε Μετοχές. 

Η Σροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο 

ΔΛΠ 32 με σκοπό την ταξινόμηση κάποιων δικαιωμάτων προαίρεσης ή δικαιωμάτων αγοράς 

μετοχών (που αναφέρονται μαζί ως «δικαιώματα (rights)») ως συμμετοχικούς τίτλους. Η 

τροποποίηση είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1η 

Υεβρουαρίου 2010. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
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 ΕΔΔΠΧΑ 15: Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  

κοπός της Διερμηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τα ακόλουθα δύο 

ζητήματα: 

 Αν οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 11 ή 

του ΔΛΠ 18. 

 Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συμφωνίες 

κατασκευής ακινήτων. 

Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων 

και των σχετιζόμενων με αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή 

ακινήτων είτε απευθείας είτε μέσω υπεργολάβων. 

Οι συμφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Διερμηνείας 15 είναι οι 

συμφωνίες κατασκευής ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του 

είδους οι συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή 

υπηρεσιών. 

Η ΕΔΔΠΦΑ 15 «υμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρμόζεται από τις 

επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009. Αλλαγές στις 

λογιστικές πολίτικές αναγνωρίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΔΛΠ 8. ύμφωνα με 

τον Κανονισμό 636/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΦΑ 15, το αργότερο 

από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους τους που αρχίζει μετά τις 31 

Δεκεμβρίου 2009. 

 

 ΕΔΔΠΧΑ 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική 

Δραστηριότητα του Εξωτερικού 

Οι επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του εξωτερικού μπορεί να 

κατέχονται άμεσα από μία μητρική επιχείρηση ή έμμεσα από κάποια θυγατρική της. 

κοπός της Διερμηνείας 16 είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη φύση των 

αντισταθμιζόμενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο αντισταθμιζόμενο 

στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε μία σχέση αντιστάθμισης, και το ποια ποσά 

πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα ως προσαρμογές 

ανακατάταξης, με τη διάθεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εξωτερικού 

Η Διερμηνεία 16 εφαρμόζεται από μία επιχείρηση, η οποία αντισταθμίζει τον 

συναλλαγματικό κίνδυνο που προέρχεται από μία καθαρή επένδυση σε επιχειρηματική 

δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να καλύψει τις προϋποθέσεις της λογιστική 

αντιστάθμισης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται μόνο σε 

αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, 

ενώ δεν έχει εφαρμογή σε άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθμισης, όπως για παράδειγμα 

για αντισταθμίσεις εύλογης αξίας ή ταμειακών ροών. 
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Η ΕΔΔΠΦΑ 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική 

Δραστηριότητα του Εξωτερικού» εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01 Οκτώβρη 2008. ύμφωνα με τον Κανονισμό 460/2009 της ΕΕ, 

οι εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΦΑ 16, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του 

πρώτου οικονομικού έτους τους που αρχίζει μετά τις 30 Ιουνίου 2009. 

 

 ΕΔΔΠΧΑ 17: Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους 

Ιδιοκτήτες 

Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση 

να διανείμει στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να 

αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα. 

κοπός της Διερμηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα 

πρέπει μία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα 

μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής 

αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της λογιστική αξία των 

πληρωτέων μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα πληρωτέα.  

Η Διερμηνεία 17 «Διανομές μη Σαμειακών τοιχείων του Ενεργητικού στους 

Ιδιοκτήτες» εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009. ύμφωνα με τον Κανονισμό 1142/2009 της ΕΕ, οι 

εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΦΑ 17, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του 

πρώτου τους οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 31 Οκτωβρίου 2009. Νωρίτερη 

εφαρμογή της Διερμηνείας επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό 

στις Επεξηγηματικές ημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να 

εφαρμόζει το ΔΠΦΑ 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το ΔΛΠ 27 (όπως τροποποιήθηκε τον 

Μάιο του 2008) και το ΔΠΦΑ 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα Διερμηνεία). Η 

αναδρομική εφαρμογή της Διερμηνείας δεν επιτρέπεται. Η διερμηνεία δεν είναι 

εφαρμόσιμη στον Όμιλο. 

 

 ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 

Η Διερμηνεία 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής 

ωφέλειας. κοπός της ΕΔΔΠΦΑ 18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΦΑ σχετικά με τις 

συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα πελάτη της μέρος ενσώματων 

παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει 

να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο 

πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για 

παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού. 
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ε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της 

τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας 

εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη με το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης 

πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα). Η Διερμηνεία 18 

αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισμός του ενσώματου παγίου, 

την αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο με 

τον οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω 

υπηρεσιών με αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου 

και τη λογιστική αντιμετώπιση τον μετρητών που λαμβάνονται από τους πελάτες.  

Η ΕΔΔΠΦΑ 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρμόζεται από 

τις επιχειρήσεις για τέτοιου είδους μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

01/07/2009. ύμφωνα με τον Κανονισμό 1164/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρμόζουν την 

ΕΔΔΠΦΑ 18, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου τους οικονομικού έτους 

που αρχίζει μετά τις 31 Οκτωβρίου 2009. Η διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη στον Όμιλο. 

 

3.6 Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα 
ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από 
ηελ Δ.Δ. 

Επιπλέον, η ΔΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΦΑ, 

τροποποιήσεων και διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες 

οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

 

 ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα» 

Σο ΔΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 « Φρηματοοικονομικά 

μέσα αναγνώριση και αποτίμηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή 

για ετήσιες οικονομικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Σο ΔΠΦΑ 9 

αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ΔΛΠ 39. Σα βασικά 

στάδια έχουν ως εξής: 

1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση 

2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης 

3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης 

Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη 

διακοπή αναγνώρισης. 

Σο ΔΠΦΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιμετώπιση 

των χρηματοπιστωτικών μέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού και μια αρχή με βάση προσέγγιση για την ταξινόμησή τους. Κατά το 
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νέο πρότυπο, η οικονομική οντότητα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει  

α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, και 

β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων). 

Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία – σημαίνει 

ότι θα απαιτείται μόνο ένα μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, 

μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 

Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΦΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς 

αναμένεται να υπάρχει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα από το 

επιχειρηματικό μοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών»  

Σο ΔΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ΔΠΦΑ 2 αναφορικά με τις 

συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά 

προγράμματα πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους δεν επηρεάζεται από τις 

τροποποιήσεις αυτές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του ΔΠΦΑ 2 δε θα έχουν 

επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΦΑ εφαρμόζονται 

από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2010. Η 

τροποποίηση δεν είναι εφαρμόσιμη στις εργασίες του Ομίλου. 

 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Επιπρόσθετες 

Εξαιρέσεις για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά 

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΦΑ στην 

επιμέτρηση στοιχείων του ενεργητικού στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και 

μισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρμόσιμη στις εργασίες του 

Ομίλου. 

 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες 

Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του 

ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά  
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Η Σροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρμόζουν τα ΔΠΦΑ για 

πρώτη φορά από την υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τις 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΦΑ 7 „Φρηματοοικονομικά Μέσα: 

Γνωστοποιήσεις‟. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για τον 

Όμιλο. 

 

 ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)»   

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων μερών 

και επιχειρείται μείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα 

μέρη του δημοσίου. υγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών 

δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με 

άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου,  αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του 

συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των 

συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων 

τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση 

αυτή, η οποία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρεωτική 

εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν 

αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

 ΕΔΔΠΧΑ14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωμές ελάχιστον κεφαλαιακών 

απαιτήσεων»  

Η Σροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να 

αναγνωρίσει ένα στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωμές 

που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες 

κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011. Η διερμηνεία δεν είναι 

εφαρμόσιμη στον Όμιλο. 

 

 ΕΔΔΠΧΑ 19 Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω 

Συμμετοχικών Τίτλων 

Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων 

όταν οι όροι μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο 

επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα  εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον 

πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.  Σέτοιες 

συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως  ανταλλαγές «χρεωστικών – συμμετοχικών 
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τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη 

διάρκεια της οικονομικής κρίσης. 

Πριν από τη δημοσίευση της ΕΔΔΠΦΑ 19, υπήρχε σημαντική ποικιλομορφία στη 

λογιστική αντιμετώπιση αυτών των συναλλαγών. Η νέα Διερμηνεία εφαρμόζεται για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010, και επιτρέπεται η 

πρόωρη υιοθέτηση. 

Η Διερμηνεία 19 αφορά μόνο τη λογιστική του οφειλέτη σε τέτοιες ανταλλαγές. Δεν 

έχει εφαρμογή όταν η πιστωτής είναι επίσης άμεσος ή έμμεσος μέτοχος και ενεργεί υπό την 

ιδιότητά του, ή όταν ο πιστωτής και η οντότητα ελέγχονται από το ίδιο μέρος ή μέρη πριν 

και μετά την συναλλαγή και η ουσία της συναλλαγής περιλαμβάνει διανομής κεφαλαίου 

από ή στην οντότητα. Φρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εξοφλούνται μέσω έκδοσης 

συμμετοχικών τίτλων σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης  είναι επίσης εκτός πεδίου εφαρμογής της Διερμηνείας. 

Η Διερμηνεία 19 απαιτεί από τον οφειλέτη να αντιμετωπίζει λογιστικά την 

χρηματοοικονομική υποχρέωση που έχει εξοφληθεί με συμμετοχικούς τίτλους ως εξής: 

 η έκδοση συμμετοχικών τίτλων στον οφειλέτη για εξόφληση μίας χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης ή ενός τμήματος μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης είναι η ανταλλαγή 

που καταβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 41 του ΔΛΠ 39 η οντότητα επιμετρά 

τους συμμετοχικούς τίτλους που εκδίδονται στην εύλογη αξία, εκτός εάν δεν μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα  

 εάν η εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, τότε 

χρησιμοποιείται η εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που έχει 

εξοφληθεί 

 η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που 

εξοφλείται και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιουλίου 2010.  

 

3.7 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2009 

Κατά το 2009 το ΔΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων βελτιώσεις στα ΔΠΦΑ για 

το 2009 –μια σειρά προσαρμογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος 

για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Σο πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του ΔΛΠ 

στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε 

ΔΠΦΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος 

αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες προσαρμογές έχουν ημερομηνία έναρξης ισχύος για τις 

ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 ενώ προγενέστερη 

εφαρμογή τους επιτρέπεται.  
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Ο Όμιλος δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες 

νωρίτερα. 

Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που 

ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από την εφαρμογή των ανωτέρω 

Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα.  

 

3.8 εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Κξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο 
 

Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου 

να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με την μελλοντική εξέλιξη 

γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται 

περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν 

τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της 

Διοίκησης του Ομίλου σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. 

Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η 

εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, 

τους επόμενους 12 μήνες έχουν ως κάτωθι: 

 

3.8.1 Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση 

των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα 

φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν 

να επιβληθούν σε φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος 

πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές 

καταστάσεις.  

 

3.8.2 Πξόβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να 

ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν 

κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία του Ομίλου σχετικά με την πιθανότητα 

επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός 

υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ., χαμηλή 

πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της 

απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι 

συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. 
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3.8.3 Έιεγρνη απνµείσζεο ππεξαμίαο 

Ο Όμιλος διενεργεί τον σχετικό έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας τουλάχιστον σε 

ετήσια βάση. Προκειμένου να γίνει ο έλεγχος απομείωσης θα γίνει προσδιορισμός της αξίας 

χρήσης των μονάδων παραγωγής ταμειακών ροών στις οποίες έχει κατανεμηθεί η υπεραξία. 

Ο εν λόγω προσδιορισμός της αξίας χρήσης απαιτεί να γίνει μία εκτίμηση των μελλοντικών 

ταμειακών ροών της κάθε σημαντικής μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών και να επιλεγεί 

το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, με βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των 

ανωτέρω μελλοντικών ταμειακών ροών.  

 

3.8.4 Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ 

Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε 

κάθε χρήση. Σην ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης η διοίκηση της εταιρείας 

εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των 

στοιχείων του ενεργητικού. Σα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα, ωστόσο, είναι πιθανό να 

διαφέρουν λόγω τεχνικής βαθμιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισμικό και το 

μηχανογραφικό εξοπλισμό. 

 

3.8.5 Δθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ απνηηκώληαη ζηελ εύινγε 
αμία ηνπο 

Η αποτίμηση των ακινήτων είναι εγγενώς υποκειμενική και αβέβαιη λόγω της 

ιδιαίτερης φύσης κάθε ακινήτου και της ανάγκης να γίνουν εκτιμήσεις και παραδοχές 

σχετικά, μεταξύ άλλων, με την απόδοση και το ποσοστό πληρότητας του ακινήτου. 

Ο όμιλος αναθέτει ετησίως σε ειδικό ορκωτό εκτιμητή την αναθεώρηση των 

εύλογων αξιών των ακινήτων ιδιοκτησίας του ομίλου. 

 

3.8.6 Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τον όμιλο. 

Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα κατά τον χρόνο 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να 

στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές 

ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ‟ 

αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος παύει να 

υφίσταται.  

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου 

εξαγοράς. Σο κόστος κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών 

στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που 

αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα 

συνδεδεμένου με την συναλλαγή. Σα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και 
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ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται 

κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Σο κόστος 

εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, 

καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την 

εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα 

στα αποτελέσματα.  

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από 

συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες 

ζημιές, επίσης απαλείφονται, αλλά λαμβάνονται υπόψη ως ένδειξη απομείωσης του 

μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν 

τροποποιηθεί, όπου κρίθηκε απαραίτητο, ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν 

υιοθετηθεί από τον Όμιλο.  

Η εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις της σε θυγατρικές εταιρείες στο κόστος 

κτήσης μείον την απομείωση.  

 

3.8.7 πγγελείο Δπηρεηξήζεηο 

υγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά 

όχι έλεγχο, το οποίο γενικά ισχύει όταν το ποσοστό συμμετοχής κυμαίνεται μεταξύ 20% και 

50% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος 

κτήσεως. Ο λογαριασμός των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις περιλαμβάνει και 

την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης).  

Σο μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των απ‟ ευθείας 

μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι 

συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις. την περίπτωση που το μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών μιας 

συνδεδεμένης υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συνδεδεμένη, δεν αναγνωρίζονται 

επιπλέον ζημιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωμές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις 

για λογαριασμό της συνδεδεμένης.  

Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, αλλά 

λαμβάνονται υπόψη ως ένδειξη απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί, όπου αυτό 

κρίθηκε απαραίτητο, ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον 

Όμιλο.  
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Η εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις της σε συγγενείς εταιρείες στο κόστος κτήσης 

μείον την απομείωση.  

 

3.8.8 Αύμεζε Πνζνζηνύ ζε Θπγαηξηθέο  

Ο Όμιλος λογιστικοποιεί τις περιπτώσεις αύξησης του ποσοστού συμμετοχής του σε 

θυγατρικές ως συναλλαγές με ιδιοκτήτες/μετόχους. Συχόν διαφορά μεταξύ του κόστους 

κτήσης του επιπλέον ποσοστού και της λογιστικής αξίας των δικαιωμάτων μειοψηφίας που 

εξαγοράζονται κατευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια 

 

3.8.9 Δπηρεηξεκαηηθνί Σνκείο 

Η Διοίκηση ορίζει ως λειτουργικό τομέα μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και 

δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε 

διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων λειτουργικών τομέων. 

Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται 

προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 

από άλλες περιοχές.  

τον Όμιλο η πληροφόρηση που κρίνεται αναγκαία και ουσιώδη, είναι η 

γεωγραφική διάκριση των υπηρεσιών που παρέχονται και αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά. 

Οι λειτουργικοί τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση την εσωτερική 

κατηγοριοποίηση η οποία παρουσιάζεται στον Επικεφαλής Λήψης Επιχειρηματικών 

Αποφάσεων (Chief Operating Decision Maker). O Chief Operating Decision Maker είναι 

ένας άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων που κατανέμει τις πηγές και assets την 

αποδοτικότητα των λειτουργικών τομέων της οικονομικής οντότητας. Ο Όμιλος έχει ορίσει 

τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού υμβουλίου ως Chief Operating Decision Maker. 

Για τον εντοπισμό των λειτουργικών τομέων ο Όμιλος χρησιμοποιεί κατά κανόνα 

την γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε δύο χώρες, 

Ελλάδα και Ρουμανία που αποτελούν και τους δύο λειτουργικούς τομείς. Η αποδοτικότητα 

των λειτουργικών τομέων αξιολογείται στη βάση των καθαρών κερδών/(ζημιών) μετά από 

φόρους. 

 

3.9 Λεηηνπξγηθό Νόκηζκα θαη Νόκηζκα Παξνπζίαζεο 

Σα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου 

καταχωρούνται στο νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε 

εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).  

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το 

λειτουργικό νόμισμα αποτίμησης και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας.  
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3.10 πλαιιαγέο θαη Τπόινηπα ζε μέλν λόκηζκα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με 

ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από 

συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων 

συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την 

ημερομηνία αναφοράς, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.    

 

3.11 Μεηαηξνπή Δθκεηαιιεύζεσλ Δμσηεξηθνύ 

Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου (καμία εκ 

των οποίων δεν έχει νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό 

λειτουργικό νόμισμα από το νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου γίνεται ως εξής:  

Σα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς.  

Σα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τις μέσες ισοτιμίες της χρήσης και οι 

προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα με την πώληση των επιχειρήσεων αυτών ως μέρος του 

κέρδους ή ζημίας από τη πώληση.  

Η υπεραξία και οι προσαρμογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την 

εξαγορά επιχειρήσεων στο εξωτερικό, αντιμετωπίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού της επιχείρησης εξωτερικού και μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της 

ημερομηνίας αναφοράς.  

 

3.12 Δλζώκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Σα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αποτιμώνται ανά κατηγορία 

ως ακολούθως: 

Σα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) και τα έπιπλα (κατά την ημερομηνία μετάβασης) 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, μειωμένη κατά τις μεταγενέστερες αποσβέσεις και 

ζημίες απομείωσης. 

Οι άλλες κατηγορίες παγίων αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες 

αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες απομείωσης. το κόστος κτήσης περιλαμβάνονται όλες οι 

άμεσες επιριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

ημαντικές μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο 

κόστος κτήσης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιμη 

ζωή ή και την παραγωγική δυναμικότητα. Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιούνται. 
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Η εκτίμηση της εύλογης αξίας των οικοπέδων και κτιρίων προσδιορίζεται από 

ανεξάρτητους εκτιμητές. Σα ακίνητα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

ούτως ώστε οι αναπόσβεστες αξίες να μη διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. 

Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών ακινήτων που προκύπτουν από 

αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων, 

εκτός εάν αφορά σε αναστροφή μειωτικής αναπροσαρμογής (υποτίμησης) συγκεκριμένου 

ακινήτου που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. ε αυτήν την περίπτωση ισόποσο μέρος της 

αναπροσαρμογής καταχωρείται στα έσοδα. 

Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, 

καταχωρούνται στα έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό 

αναπροσαρμογής για το συγκεκριμένο στοιχείο. 

Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 

λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας, καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα 

αποτελέσματα. Για τα παραγωγικά ακίνητα που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το 

τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, 

μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 

Ο Όμιλος ακολουθεί στην σταθερή μέθοδο αποσβέσεων για τα πάγια καθ‟ όλη τη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, δηλαδή οι ετήσιες αποσβέσεις κάθε παγίου 

προσδιορίζονται από την εφαρμογή ενός συντελεστή απόσβεσης επί της αξίας κτήσης του 

και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης. Η ωφέλιμη ζωή επανεξετάζεται σε ετήσια 

βάση. 

Η ωφέλιμη ζωή των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, εκτός των 

οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται, έχει καθορισθεί ως εξής: 

 

- Κτίρια 50 Έτη 

- Αυτοκίνητα 5-7 Έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 3-5 Έτη 

 

3.13 Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα 

Ακίνητα τα οποία κατέχονται ή για μακροχρόνιες εκμισθώσεις ή για 

κεφαλαιουχικά κέρδη ή και για τα δύο, και τα οποία δε χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο, 

κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ιδιόκτητα οικόπεδα, ιδιόκτητα κτίρια και 

κτίρια από χρηματοδοτικές μισθώσεις. Από την 1 Ιανουάριου 2009 σύμφωνα με την 

τροποποίηση του ΔΛΠ 40 «Επενδυτικά Ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 

16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις»), ο όμιλος συμπεριλαμβάνει ακίνητα υπό κατασκευή στις 

επενδύσεις σε ακίνητα. Τπό κατασκευή επενδύσεις αναταξινομούνται από τις ενσώματες 
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ακινητοποιήσεις στα επενδυτικά ακίνητα σε κόστος και αποτιμώνται μεταγενέστερα σε 

εύλογη αξία εφόσον η εύλογη αξία μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ιδιόκτητη γη και κτίρια, εδαφικές 

εκτάσεις που κατέχονται με καθεστώς λειτουργικής μίσθωσης και κτίρια που κατέχονται με 

καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η γη η οποία κατέχεται με λειτουργική μίσθωση 

κατηγοριοποιείται και λογίζεται ως επένδυση σε ακίνητο, όταν ισχύουν όλες οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ένα ακίνητο ως τέτοιο. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών άμεσων εξόδων κτήσης. Σο κόστος δανεισμού 

κεφαλαιοποιείται όσο διαρκεί η απόκτηση ή η κατασκευή και παύει όταν το πάγιο 

ολοκληρωθεί ή σταματήσει η κατασκευή του. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται σε εύλογη 

αξία. Η εύλογη αξία βασίζεται σε τιμές που ισχύουν σε μία ενεργή αγορά, αναμορφωμένες, 

όπου κρίνεται απαραίτητο, λόγω διαφορών στη φυσική κατάσταση, την τοποθεσία ή την 

κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου. Αν η πληροφόρηση αυτή δεν είναι διαθέσιμη, ο Όμιλος 

εφαρμόζει εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης όπως πρόσφατες τιμές σε λιγότερο ενεργής 

αγορές ή προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι αποτιμήσεις αυτές διεξάγονται κάθε έτος από 

ανεξάρτητους εκτιμητές και συνάδουν με τις οδηγίες που εκδίδονται από την Επιτροπή των 

Διεθνών Προτύπων Αποτίμησης (International Valuation Standards Committee). 

 Η μέθοδος της εύλογης αξίας στα υπό κατασκευή ακίνητα εφαρμόζεται μονάχα 

όταν αυτή μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα που αξιοποιούνται περαιτέρω για συνεχιζόμενη χρήση ως 

επενδύσεις σε ακίνητα, ή για τα οποία η αγορά έχει εξελιχθεί σε λιγότερη ενεργή, 

συνεχίζουν να αποτιμώνται στην εύλογη αξία. 

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία του ακινήτου μόνο όταν 

είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που σχετίζονται με το εν λόγω ακίνητο, θα 

εισρεύσουν στον Όμιλο και ότι τα σχετικά κόστη μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Σα 

έξοδα επιδιορθώσεων και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης κατά την 

οποία πραγματοποιούνται. 

Μεταβολές στις εύλογες αξίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης. Οι 

επενδύσεις σε ακίνητα παύουν να αναγνωρίζονται όταν πωλούνται ή όταν παύει οριστικά η 

χρήση ενός επενδυτικού ακινήτου και δεν αναμένεται οικονομικό όφελος από την πώληση 

του. 

Αν η χρήση κάποιου ακινήτου το οποίο έχει ταξινομηθεί στις επενδύσεις σε 

ακίνητα μεταβληθεί σε ιδιόχρηση, τότε το ακίνητο ταξινομείται στα ενσώματα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία και η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της επαναταξινόμησης 

θεωρείται το τεκμαρτό κόστος του ακινήτου για λογιστικούς σκοπούς. 
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Αν η χρήση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου μεταβληθεί και το ακίνητο 

χαρακτηριστεί ως επενδυτικό ακίνητο, οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει μεταξύ της 

λογιστικής και της εύλογης του αξίας κατά την ημερομηνία της μεταφοράς του, 

αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια ως επανεκτίμηση της αξίας των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων, βάσει του ΔΛΠ 16. Ωστόσο, εάν το κέρδος από αποτίμηση σε εύλογη αξία 

αντιστρέφει προγενέστερες ζημιές απομείωσης, τότε το κέρδος αυτό αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα χρήσης. 

 

3.14 Τπεξαμία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της 

εύλογης αξίας του μεριδίου της καθαρής θέσης της θυγατρικής / συνδεδεμένης επιχείρησης 

κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία από εξαγορές θυγατρικών εταιρειών 

αναγνωρίζεται στις ασώματες ακινητοποιήσεις. Η υπεραξία που προκύπτει από εξαγορές 

συγγενών επιχειρήσεων περιλαμβάνεται στην αξία της επένδυσης.  

Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για απομείωση και αποτιμάται στο κόστος μείον τις 

τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης. 

Κατά την εκάστοτε ημερομηνία αναφοράς ο Όµιλος εκτιµά κατά πόσον υφίστανται 

ενδείξεις αποµείωσης. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πραγματοποιείται ανάλυση µε στόχο 

να αξιολογηθεί κατά πόσον η λογιστική αξία της υπεραξίας είναι πλήρως ανακτήσιµη.  

Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιµη αξία είναι μικρότερη από την 

αναπόσβεστη λογιστική αξία. Κέρδη και ζημίες από την πώληση μιας επιχείρησης 

περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας που αντιστοιχεί στην επιχείρηση που 

πωλήθηκε.  

Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας για απομείωση, η υπεραξία όπου είναι εφικτό 

κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον 

πρωτεύοντα τύπο πληροφόρησης κατά τομέα. Αρνητική υπεραξία διαγράφεται στα 

αποτελέσματα. 

 

3.15 Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία - Λνγηζκηθό 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες 

αποσβέσεις, μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με 

βάση τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι 3 έως 5 

χρόνια.  

 

3.16 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 

Σα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται 

αλλά υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν 
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ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Σα περιουσιακά στοιχεία που 

αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι 

η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της 

εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης 

καταχωρούνται σαν έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στη χρήση που προκύπτουν.  

 

3.16.1 Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας και των ασώµατων ακινητοποιήσεων) εξετάζονται για 

πιθανή ζηµία αποµειώσεως, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 

λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη 

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο 

ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της 

καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως.  

Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη 

έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου 

άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή 

παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο 

που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 

του. 

 

3.16.2 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 

ε κάθε ημερομηνία αναφοράς ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές 

ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως 

χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική 

ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν 

στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά 

μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές 

απομείωσης σε μετοχές που καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των 

αποτελεσμάτων.  

 

3.17 Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία 

Οι επενδύσεις ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους και 

με βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Σα εν λόγω χρηματοοικονομικά 
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περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που αντιπροσωπεύει την 

εύλογη αξία, πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις, των άμεσων δαπανών 

απόκτησης/συναλλαγής. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική 

αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης.  

Σα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού 

αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος γίνεται μέλος στις συμβατικές υποχρεώσεις του 

χρηματοοικονομικού προϊόντος. 

Σα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ενεργητικού αποαναγνωρίζονται όταν οι 

συμβατικές υποχρεώσεις στις χρηματοροές από αυτά λήγουν, ή όταν το χρηματοοικονομικό 

στοιχείο του Ενεργητικού μαζί με όλα τα σημαντικά ρίσκα και ωφέλειες του 

μεταβιβαστούν. 

Σα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Παθητικού αποαναγνωρίζονται όταν 

εξαλειφθούν, απορριφθούν, ακυρωθούν ή λήξουν. 

Σα χρηματοοικονομικά αυτά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία 

τους συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων συναλλαγής, εκτός από αυτά που 

παρακολουθούνται σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων χρήσης, τα οποία αναγνωρίζονται 

αρχικά σε εύλογη αξία. 

Κατά συνέπεια τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ενεργητικού και του 

Παθητικού μετρώνται όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού 

Για σκοπούς μέτρησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ενεργητικού, εκτός 

από αυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως αντισταθμιστικά, καταχωρούνται στις εξής 

κατηγορίες με την αρχική τους αναγνώριση: 

 Δάνεια και Απαιτήσεις 

 Φρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

χρήσεως 

 Διακρατούμενες στη λήξη επενδύσεις 

 Διαθέσιμα προς Πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού 

Η κατηγορία ορίζει την μεταγενέστερη μέτρηση και του αν οποιοδήποτε κέρδος ή 

ζημιά που απορρέει αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης ή στα λοιπά συνολικά έσοδα 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Παθητικού 

Σα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Παθητικού μετρώνται μετά την αρχική τους 

αναγνώριση με βάση το αναπόσβεστο κόστος τους με την μέθοδο του effective interest rate., 

εκτός από αυτά που διακρατώνται για εμπορικούς σκοπούς ή εκτός από αυτά που 

χαρακτηρίστηκαν σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσεως τα οποία μετρώνται σε 

εύλογες αξίες με τα κέρδη και ζημιές που προκύπτουν να καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα. 
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Οι επενδύσεις του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες. 

 

3.17.1 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ 
εύινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με 

σκοπό την πώληση σε σύντομο χρονικό διάστημα.  Πρόκειται για το εμπορικό 

χαρτοφυλάκιο της εταιρείας που περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν με σκοπό την 

ρευστοποίηση τους στο άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση σε εύλογες αξίες 

των συγκεκριμένων στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης. Σα παράγωγα 

ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθμίσεις.  

τοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό 

εάν κατέχονται για εμπορία ή η Διοίκηση σκοπεύει να τα ρευστοποιήσει εντός 12 μηνών 

από την ημερομηνία αναφοράς. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις 

τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες 

προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και προεξόφληση ταμειακών ροών. 

 

3.17.2 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν 

υπάρχει πρόθεση πώλησης τους. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό και 

παθητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία 

αναφοράς. Σα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.   

Σα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Η Διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι τα επιτόκια που 

καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν µε τα τρέχοντα εύλογα 

επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε 

προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. 

 

3.17.3 Δπελδύζεηο δηαθξαηνύκελεο σο ηε ιήμε 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η 

προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση 

και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.   

Οι διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις αποτιμώνται, μετά την αρχική 

καταχώρηση, στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια 

διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 
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3.17.4 Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από 

τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την 

ημερομηνία αναφοράς.  

Σα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά 

αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους που είναι η εύλογη αξία του τιμήματος που δίδεται  

και στη συνέχεια αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με τα σχετικά κέρδη ή ζημιές να 

αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα μέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή να 

υποστούν απομείωση.   

Κατά την πώληση ή απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν 

αντιστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία 

της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να 

πωλήσει το στοιχείο.   

 

3.18 Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 

μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Σο ποσό της 

πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας 

αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. Σο ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων.  

 

3.19 Σακεηαθά Γηαζέζηκα & Ηζνδύλακα ηνηρεία 

Σα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, και τις 

καταθέσεις όψεως.  

 

3.20 Μεηνρηθό Κεθάιαην 

Σο μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας και 

περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια. 



Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε 
γηα ηελ ρξήζε 

από 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 

54 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του 

σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που 

σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο 

κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Σο κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της 

Εταιρείας, έως ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν.  

 

3.21 Γαλεηζκόο 

Σα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν 

άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. τη συνέχεια αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Συχόν διαφορά μεταξύ 

του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. 

Σα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος έχει 

το δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την 

ημερομηνία του αναφοράς. ε αυτή την περίπτωση ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις.  

 

3.22 Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης 

που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος 

φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου 

ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν 

έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο 

αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που υπάρχει 

γνώση κατά την ημερομηνία αναφοράς, ότι θα ισχύουν κατά τη στιγμή που θα αναστραφούν 

οι προσωρινές διαφορές.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία 

θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής 

διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές 

που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση 

την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και 

είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.  
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις δύναται να 

συμψηφίζονται μόνο σε περίπτωση που αφορούν σε κοινή φορολογική αρχή και υπάρχει το 

δικαίωμα συμψηφισμού αυτών.  

 

3.23 Φνξνινγία  

Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους 

φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες του 

Ομίλου και καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα 

εισοδήματα.  

 

3.24 Πξόβιεςε γηα Απνδεκίσζε Πξνζσπηθνύ 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται στη παρούσα αξία 

των μελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης με 

βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της 

αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις 

οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην ημείωση (24). 

Οι υποχρεώσεις του Ομίλου για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίστηκαν μέσω 

αναλογιστικών μελετών από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισμένων αναλογιστών με 

τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit 

method).  

Οι σχετικές προβλέψεις της χρήσης συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας 

στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των 

παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της 

υποχρέωσης παροχών, τυχόν κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή 

ζημίες τα οποία αναγνωρίζονται στη χρήση και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη.  

Σα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην 

μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Σα μη αναγνωρισμένα 

αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, που υπερβαίνουν το 10% της μελλοντικής εκτιμώμενης 

υποχρέωσης για παροχές κατά την έναρξη της εκάστοτε περιόδου, αναγνωρίζονται ισόποσα 

στην μέση εκτιμώμενη υπολειπόμενη περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων 

και συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης. Οι υποχρεώσεις 

για τις ανωτέρω παροχές δεν χρηματοδοτούνται. 

 

3.25 Κξαηηθά Αζθαιηζηηθά Πξνγξάκκαηα:  

Σο προσωπικό του Ομίλου καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό 

Υορέα που αφορά στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και 

ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος 

το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από τον 
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Όμιλο. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την 

καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια ο Όμιλος δεν 

έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση 

αυτό το πρόγραμμα. 

 

3.26 Πξνβιέςεηο θαη Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

 Τπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθουσών 

γεγονότων. 

 Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης. 

 Σα απαιτούμενα ποσά μπορεί να εκτιμηθούν αξιόπιστα. 

Δεν καταχωρούνται προβλέψεις για μελλοντικά έξοδα που σχετίζονται με τις 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου. 

 

3.27 Αλαγλώξηζε Δζόδσλ 

Σα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από Υόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται 

πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:  

 Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, 

τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισμένη. 

 Σα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με την υπογραφή των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων οπότε καθίσταται και απαιτητή η προμήθεια της εταιρείας. Σα λοιπά έσοδα 

την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 

παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Σα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία 

αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο. τη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της 

απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

 Σα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

 

3.28 Μηζζώζεηο 

Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα 

οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές 

μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της 
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εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, 

απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Σο μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε 

χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης.  

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται 

από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται 

για λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης σε σταθερή βάση 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  

 

3.29 Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται 

με βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους 

τους προβλεπόμενους όρους.  

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να 

αποζημιώσουν.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, 

περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές 

επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με 

την σταθερή μέθοδο κατά την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών 

στοιχείων.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά συμμετοχών, 

καταχωρούνται σε λογαριασμούς αποθεματικών και μεταφέρονται στα αποτελέσματα κατά 

τη πώλησή τους.  

 

3.30 Γηάζεζε Κεξδώλ θαη Γηαλνκή Μεξηζκάησλ 

Η διάθεση των κερδών χρήσεως καθώς και η αναγνώριση της υποχρέωσης διανομής 

μερίσματος αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις εφόσον ληφθεί η τελική έγκριση 

από τη Γενική υνέλευση των μετόχων.  

 

3.31 Κέξδε Αλά Μεηνρή 

Σα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με 

το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια 

κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες 

μετοχές. 
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3.32 ηξνγγπινπνηήζεηο  

Σα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν 

στρογγυλοποιηθεί σε ευρώ. Λόγω του γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να 

υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις.  

 

3.33 Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ  

 

3.33.1 Παξάγνληεο Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ  

Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς, 

πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Σο γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων 

του Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και 

επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη 

χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.  

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία 

του Ομίλου, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το 

Διοικητικό υμβούλιο. Σο Διοικητικό υμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την 

γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση 

συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο 

πιστωτικός κίνδυνος.  

 

3.33.2 Κίλδπλνο αγνξάο ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ  

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των 

συναλλαγών του Ομίλου διεξάγεται σε Ευρώ, με συνέπεια να υπόκειται σε μειωμένο 

συναλλαγματικό κίνδυνο.  

 

3.33.3 Πηζησηηθόο θίλδπλνο  

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο 

την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Πελάτες του Ομίλου είναι κατά κύριο λόγο μεγάλες 

ασφαλιστικές εταιρείες με υψηλό δείκτη φερεγγυότητας.  

 

3.33.4 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Ο Όμιλος παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας μελετώντας προσεκτικά την 

ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό να 

διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της 

τραπεζικής πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου. 
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3.33.5 Κίλδπλνο επηηνθίσλ  

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους ταμειακών ροών που λόγω μιας ενδεχόμενης 

μελλοντικής μεταβολής των κυμαινόμενων επιτοκίων να διαφοροποιήσουν θετικά ή 

αρνητικά τις ταμειακές εκροές ή / και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή / 

και υποχρεώσεις του Ομίλου. 

 

4. Πιεξνθόξεζε θαηά Σνκέα  
 

Οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου είναι στρατηγικοί τομείς που πωλούν τις ίδιες 

υπηρεσίες αλλά παρακολουθούνται και διοικούνται ξεχωριστά από το Διοικητικό 

υμβούλιο διότι έχουν διαφορετική ζήτηση και διαφορετικά περιθώρια στις αγορές που 

δραστηριοποιούνται. υνεπώς οι τομείς του Ομίλου είναι οι εξής: 

α) τομέας ασφαλιστικών και μεσιτικών υπηρεσιών Ελλάδας 

β) τομέας ασφαλιστικών και μεσιτικών υπηρεσιών Ρουμανίας 

Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τομείς είναι οι ίδιες με αυτές που 

χρησιμοποιούνται για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 

Η αποδοτικότητα των τομέων επιμετρείται στην βάση του αποτελέσματος, κέρδους 

ή ζημίας από τις λειτουργικές δραστηριότητες μετά φόρου εισοδήματος. 

Σα αποτελέσματα του τομέα κατά τις περιόδους που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 

2009 και 2008 αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως: 

 

Ελλάδα Ρουμανία Απαλοιφζσ φνολο

Ζςοδα από αςφαλιςτικζσ μεςιτικζσ 

προμικειεσ

 4.185  131  4.316 

Ζςοδα από ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ  175  0  175 

φνολο εςόδων  4.360  131  4.490 

Κόςτοσ πωλθκζντων (2.856)  0 (2.856)

Μικτό κζρδοσ  1.504  131  1.634 

Λοιπά ζςοδα  317  0  317 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ (1.047) (198) (1.245)

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ (95)  0 (95)

Λοιπά ζξοδα (280)  0 (280)

Κζρδθ / ηθμίεσ εκμετάλλευςθσ  399 (67)  331 

Κακαρά χρθματοοικονομικά ζςοδα 

(ζξοδα)
(864) (16) (880)

Κζρδθ / ηθμίεσ προ φόρων (466) (83) (550)

Φόροι (55)  16 (40)

Κζρδθ / ηθμίεσ μετά φόρων (522) (68) (589)

ΟΜΙΛΟ
1.1.2009-31.12.2009
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Ελλάδα Ρουμανία Απαλοιφζσ φνολο

Ζςοδα από αςφαλιςτικζσ μεςιτικζσ 

προμικειεσ
 3.921  166  4.086

Ζςοδα από ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ  194  0  194

φνολο εςόδων  4.115  165  4.280

Κόςτοσ πωλθκζντων (2.514) (2.514)

Μικτό κζρδοσ  1.601  165  1.766

Λοιπά ζςοδα  316  0  316

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ (1.281) (242) (1.523)

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ (74)  0 (74)

Κζρδθ / ηθμίεσ εκμετάλλευςθσ  562 (76)  486

Κακαρά χρθματοοικονομικά ζςοδα 

(ζξοδα)
(6.261) (18)  111 (6.168)

Κζρδθ / ηθμίεσ προ φόρων (5.699) (94)  111 (5.682)

Φόροι (747)  0  0 (747)

Κζρδθ / ηθμίεσ μετά φόρων (6.446) (94) (6.430)

ΟΜΙΛΟ

1.1.2008-31.12.2008

 

 

ΟΜΙΛΟ

Ελλάδα Ρουμανία Απαλοιφζσ φνολο

Σφνολο ενεργθτικοφ  19.974  42 (45)  19.971 

Σφνολο υποχρεϊςεων  17.707  84 (36)  17.756 

Ελλάδα Ρουμανία Απαλοιφζσ φνολο

Σφνολο ενεργθτικοφ  23.658  210 (49)  23.819 

Σφνολο υποχρεϊςεων  20.817  183 (40)  20.960 

31.12.2009

31.12.2008

 

 

Κατά την διάρκεια του 2009 ποσό 661 χιλ. € ή 14,71% από το σύνολο εσόδων του 

ομίλου προήλθε από ένα πελάτη στην κατηγορία εσόδων από ασφαλιστικές μεσιτικές 

προμήθειες. 
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5. Έμνδα αλά Καηεγνξία 

 

ΟΜΙΛΟ 31.12.2009
Κόςτοσ 

Πωλθκζντων

Ζξοδα 

Διοίκθςθσ

Ζξοδα 

Διάκεςθσ
φνολο

Αμοιβζσ και ζξοδα 

προςωπικοφ 
 1.546  560  0  2.106 

Αμοιβζσ τρίτων  793  182  0  975 

Παροχζσ τρίτων  177  157  0  334 

Φόροι – Τζλθ  106  5  0  111 

Διάφορα ζξοδα  233  238  95  566 

Αποςβζςεισ  0  104  0  104 

 2.856  1.245  95  4.196  

ΟΜΙΛΟ 31.12.2008
Κόςτοσ 

Πωλθκζντων

Ζξοδα 

Διοίκθςθσ

Ζξοδα 

Διάκεςθσ
φνολο

Αμοιβζσ και ζξοδα 

προςωπικοφ 
 1.549  352  0  1.901 

Αμοιβζσ τρίτων  363  349  0  712 

Παροχζσ τρίτων  306  54  0  360 

Φόροι – Τζλθ  40  108  0  148 

Διάφορα ζξοδα  255  413  74  742 

Αποςβζςεισ  0  246  0  246 

 2.514  1.523  74  4.110  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 31.12.2009
Κόςτοσ 

Πωλθκζντων

Ζξοδα 

Διοίκθςθσ

Ζξοδα 

Διάκεςθσ
φνολο

Αμοιβζσ και ζξοδα 

προςωπικοφ 
 1.546  499  0  2.045 

Αμοιβζσ τρίτων  793  94  0  887 

Παροχζσ τρίτων  177  124  0  301 

Φόροι – Τζλθ  106  2  0  108 

Διάφορα ζξοδα  233  237  95  565 

Αποςβζςεισ  0  91  0  91 

 2.856  1.047  95  3.998  

 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 31.12.2008
Κόςτοσ 

Πωλθκζντων

Ζξοδα 

Διοίκθςθσ

Ζξοδα 

Διάκεςθσ
φνολο

Αμοιβζσ και ζξοδα 

προςωπικοφ 
 1.549  205  0  1.754 

Αμοιβζσ τρίτων  363  325  0  688 

Παροχζσ τρίτων  306  19  0  325 

Φόροι – Τζλθ  40  104  0  144 

Διάφορα ζξοδα  255  400  74  729 

Αποςβζςεισ  0  229  0  229 

 2.514  1.281  74  3.869  
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Η Σακτική Γενική υνέλευση των Μετόχων της 09/06/2009 είχε προεγκρίνει 

αμοιβές μελών του Δ.. μέχρι του ποσού 550 χιλ € (καθαρά) για την χρήση 2009. Έως την 

31/12/2009 καταβλήθηκε συνολικά το ποσό των 480 χιλ € το οποίο έχει βαρύνει τα 

αποτελέσματα της χρήσης. 

 

6. Λνηπά Έζνδα Δθκεηαιιεύζεσο 
 

Σα λοιπά έσοδα αναλύονται ως κάτωθι: 

 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Ενοίκια ακινιτων  261  253  261  253 

Λοιπά Ζςοδα  55  64  55  64 

 317  316  317  316 

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

 

Σο κονδύλι «Ενοίκια Ακινήτων» περιλαμβάνει έσοδα από ενοίκια επενδυτικών 

ακινήτων του Ομίλου όπως αυτά περιγράφονται στην σημείωση 13.3 του παρόντος. 

 

7. Λνηπά Έμνδα Δθκεηαιιεύζεσο 
 
 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Λνηπέο Πξνβιέςεηο  280  0  280  0 

 280  0  280  0 

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

Σο ποσό των Λοιπών Προβλέψεων αναφέρεται στην πρόβλεψη που δημιούργησε η 

εταιρία σχετικά με την επιβολή έκτακτης εισφοράς για τα αποτελέσματα της χρήσης 2008 

όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σημείωση 24 του παρόντος 
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8. Καζαξά Έζνδα (Έμνδα) Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο 
 

Σα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Υξεσζηηθνί ηόθνη ηξαπεδηθώλ Τπνρξεώζεσλ θαη 

ινηπά ζπλαθή έμνδα
(645) (860) (642) (855)

Πξνβιέςεηο ηόθσλ (2) (170) (2) (170)

Υξεκαηννηθνλνκηθά Μηζζώκαηα  0 (839)  0 (839)

Εεκίεο από πώιεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ
 0 (96)  0 (96)

Αλαπξνζαξκνγή ζηελ εύινγε αμία Λνηπώλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
(736) (3.609) (736) (3.609)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (13) (31)  0 (10)

Εεκίεο & έμνδα από ινηπά επελδπηηθά κέζα (4.335) (7.120) (4.335) (7.120)

Λνηπά Έμνδα (195) (248) (195) (359)

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ (5.926) (12.974) (5.910) (13.059)

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

Έζνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Πηζησηηθνί ηόθνη Σξαπεδηθώλ Καηαζέζεσλ  33  9  33  9

Κέξδε από πώιεζε ρξενγξάθσλ  566  54  566  54

Κέξδε από πώιεζε ινηπώλ επελδπηηθώλ κέζσλ  4.297  5.114  4.297  5.114

Έζνδα από κεξίζκαηα  149  313  149  313

Κέξδε από πώιεζε παγίσλ  0  7  0  0

Κέξδε από πώιεζε θαη επαλαγνξά αθηλήηνπ  0  530  0  530

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  0  2  0  2

Κέξδε από αλαπξνζαξκνγή ζηελ εύινγε αμία 

αθηλήησλ
 0  776  0  776

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ  5.046  6.806  5.045  6.798 

Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (έμνδα) (880) (6.168) (864) (6.261)

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 
 

Σο αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής λειτουργίας παρουσίασε ζημιές 880 χιλ. € 

κυρίως λόγω των τόκων των τραπεζικών της υποχρεώσεων (647) χιλ € καθώς και διαφόρων 

άλλων εξόδων σχετιζομένων με την γενικότερη χρηματοοικονομική της λειτουργία (195) 

χιλ €. 

Επίσης σημαντικό ρόλο στην μείωση αυτή του ποσού των ζημιών της 

συγκεκριμένης λειτουργίας οφείλεται και στην μικρότερη μείωση της αποτίμησης του 

εμπορικού χαρτοφυλακίου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση καθώς και στο κέρδος που 

προέκυψε από την πώληση των μετοχών της SINGULAR LOGIC ύψους 442 χιλ € περίπου. 

Οι Φρεωστικοί τόκοι έχουν μειωθεί συνεπεία της μερικής αποπληρωμής δανειακών 

υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της χρήσης, καθώς και στην γενικότερη βελτίωση των 

επιτοκίων δανεισμού. 
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9. Φόξνη 
 

Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα για τη χρήση 2009 είναι 25% (2008: 25%), ενώ για τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία είναι 16% (2008: 16%). 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 

Ολνκαζία Δηαηξείαο Αλέιεγθηεο ρξήζεηο

ΓΗΟΤΡΟΜΠΡΟΚΔΡ ΜΔΗΣΔ ΑΦΑΛΗΔΩΝ Α.Δ. 2007 - 2009

EUROGROUP INSURANCE REINSURANCE BROKERS ROMANIA S.R.L. 1997 – 2009  
 

Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φόρων του Ομίλου και της Εταιρίας 

επανεξετάζεται σε κάθε χρήση, προκειμένου το υπόλοιπο που εμφανίζεται στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης να απεικονίζει τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στις χώρες 

όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.  

ύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3697/2008, όπως ισχύουν μέχρι την σύνταξη της 

παρούσας ετήσιας οικονομικής έκθεσης, ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων 

μειώνεται σταδιακά κατά μία ποσοστιαία μονάδα από την 01/01/2010 έως 31/12/2013 και 

παγιώνεται σε 20% από 01/01/2014.  

ε έναν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι 

πιθανόν να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις. Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί 

ότι έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να 

προκύψουν κατά τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει των ευρημάτων των 

φορολογικών ελέγχων προηγούμενων ετών και προγενέστερων διερμηνειών των 

φορολογικών νόμων. 

Οι φόροι εισοδήματος που απεικονίζονται στις συνημμένες ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως κάτωθι:  

 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Τρζχοντεσ φόροι ειςοδιματοσ:

Φόροσ διανομισ μεριςμάτων  0 (440)  0 (440)

Πρόβλεψθ φορολογίασ ειςοδιματοσ για 

φορολογικζσ διαφορζσ προθγοφμενων 

χριςεων

 0 (24)  0 (24)

Φόροσ ειςοδιματοσ  0 (10)  0 (10)

Αναβαλλόμενοι φόροι (20) (225) (37) (225)

Λοιποί μθ ενςωματωμζνοι ςτο λειτουργικό 

κόςτοσ φόροι
(19) (47) (18) (47)

φνολο φόρου ειςοδιματοσ που απεικονίηεται 

ςτθν κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων
(40) (747) (55) (747)

ΕΣΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟ
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές 

μεταξύ της λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού και υπολογίζονται βάσει του εκτιμώμενου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος 

κατά τον χρόνο αναστροφής της διαφοράς μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης. 

 

ΟΜΙΛΟ

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ/(απαιτιςεισ)
1.1.2009

Λοιπά 

ςυνολικά 

ζςοδα

Κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων 

χριςθσ

31.12.2009

Ακίνθτα  358 (13)  26  371

Ζπιπλα και ςκεφθ  6  0 (5)  1

Άχλα περιουςιακά ςτοιχεία (25)  0  18 (7)
Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ  0  0  4  4

Αναβαλλόμενθ φορολογία επί 

φορολογικϊν ηθμιϊν
(8)  0 (17) (26)

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω 

εξόδου από τθν υπθρεςία
(39)  0 (5) (44)

φνολο  292 (13)  20  297

Αναγνϊριςθ ωσ:

Αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ  229  78

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ  521  375

Αναγνϊριςθ ςε:

 
 

ΟΜΙΛΟ

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ/(απαιτιςεισ)
1.1.2008

Λοιπά 

ςυνολικά 

ζςοδα

Κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων 

χριςθσ

31.12.2008

Ακίνθτα (256)  351  262  357

Ζπιπλα και ςκεφθ  37  0 (31)  6

Άχλα περιουςιακά ςτοιχεία (15)  0 (10) (25)

Αναπροςαρμογι εφλογθσ αξίασ 

χρεογράφων
 15  0 (15)  0

Αναβαλλόμενθ φορολογία επί 

φορολογικϊν ηθμιϊν
(8)  0  0 (8)

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω 

εξόδου από τθν υπθρεςία
(58)  0  19 (39)

φνολο (285)  351  225  291

Αναγνϊριςθ ωσ:

Αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ  473  229

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ  188  521

Αναγνϊριςθ ςε:
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ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ/(απαιτιςεισ)
1/1/2009

Λοιπά 

ςυνολικά 

ζςοδα

Κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων 

χριςθσ

31/12/2009

Ακίνθτα  340 (13)  44  370

Ζπιπλα και ςκεφθ  6  0 (5)  1

Άχλα περιουςιακά ςτοιχεία (25)  0  17 (9)

Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ  0  0  4  4

Αναβαλλόμενθ φορολογία επί 

φορολογικϊν ηθμιϊν
(8)  0 (17) (24)

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω 

εξόδου από τθν υπθρεςία
(39)  0 (5) (45)

φνολο  274 (13)  37  297

Αναγνϊριςθ ωσ:

Αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ  229  78

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ  503  375

Αναγνϊριςθ ςε:

 
 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ/(απαιτιςεισ)
1/1/2008

Λοιπά 

ςυνολικά 

ζςοδα

Κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων 

χριςθσ

31/12/2008

Ακίνθτα (280)  357  263  340

Ζπιπλα και ςκεφθ  37  0 (31)  6

Άχλα περιουςιακά ςτοιχεία (15)  0 (10) (25)

Αναπροςαρμογι εφλογθσ αξίασ 

χρεογράφων
 15  0 (15)  0

Αναβαλλόμενθ φορολογία επί 

φορολογικϊν ηθμιϊν
(8)  0  0 (8)

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω 

εξόδου από τθν υπθρεςία
(58)  0  19 (39)

φνολο (309)  357  226  274

Αναγνϊριςθ ωσ:

Αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ  473  229

Αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ  164  503

Αναγνϊριςθ ςε:

 
 
 

10. Κέξδε / (Εεκίεο) αλά Μεηνρή 
 

Σα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση του αναλογούντος στους 

μετόχους της μητρικής κέρδους με τον σταθμισμένο μέσο όρο των σε κυκλοφορία μετοχών 

κατά την διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν. 

Ο σταθμισμένος όρος μετοχών την 31 Δεκεμβρίου 2008 και 2009 είναι 6.000.000 μετοχές. 
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01.01.-31.12.2009 01.01-31.12.2008 01.01.-31.12.2009 01.01-31.12.2008

Κακαρά κζρδθ / (ηθμίεσ) (562) (6.392) (522) (6.446)

Μζςοσ ςτακμιςμζνοσ αρικμόσ μετοχϊν ςε κυκλοφορία  6.000.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000

Μείον: Μζςοσ ςτακμιςμζνοσ αρικμόσ ιδίων μετοχϊν

 6.000.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000 

Βαςικά κζρδθ ανά μετοχι (ςε €) (0,0937) (1,0653) (0,0870) (1,0743)

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

 

 

Η ετήσια μεταβολή των σχετικών δεικτών για τις χρήσεις 2009 και 2008 έχει ως 

ακολούθως: 

ΟΜΙΛΟ 2009 2009* 2008

Κηθηά Θέξδε / (Εεκηέο) 36,39% 36,39% 41,26%

Θέξδε / (Εεκηέο ) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ 

θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ 7,37% 13,61% 11,36%

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ 

απνζβέζεσλ 9,69% 15,92% 17,29%

Θέξδε / (Εεκηέο ) πξν θφξσλ -12,25% -6,01% -132,76%

ΕΣΑΙΡΙΑ 2009 2009* 2008

Κηθηά Θέξδε / (Εεκηέο) 34,48% 34,48% 38,91%

Θέξδε / (Εεκηέο ) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ 

θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ 9,13% 15,55% 13,66%

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ 

απνζβέζεσλ 11,22% 17,64% 19,42%

Θέξδε / (Εεκηέο ) πξν θφξσλ -10,69% -4,27% -138,49%

Δείκτεσ Περικωρίου Κζρδουσ

* Αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε έθηαθηε εηζθνξά  

Όπως προκύπτει από τον δείκτη Μικτά Κέρδη/Ζημιές η πορεία της εταιρίας και του 

ομίλου είναι σχετικά σταθερή εν μέσω της γενικότερης οικονομικής κρίσης στην οικονομία 

και στον κλάδο  της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. 

Η διάκριση προ και μετά έκτακτης εισφοράς είναι απαραίτητη καθώς πρόκειται για 

επιβάρυνση έκτακτη και μη επαναλαμβανόμενη, για να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη μεταξύ 

των χρήσεων. 

 

11. Δλζώκαηα Πάγηα 
 

Σα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου για τις χρήσεις 2008 και 

2009 αναλύονται ως ακολούθως: 
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Τπόλοιπο τθν 01.01.2009  3.163  3.360  83  43  649  0  7.298 

Προςκικεσ περιόδου - - - -  5  250  255 

Πωλιςεισ/διαγραφζσ (83) (67) - - - - (150)

Αναπροςαρμογζσ (483)  416 - - (14) - (81)

Απομειϊςθ - - - - - -  0 

Μεταφορζσ ςε επενδυτικά ακίνθτα  63  51 - - - -  114 

Αναταξινόμθςθ αποςβζςεων - - - - - -  0 

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ (4) (4) (3) - (1) - (12)

Μεταφορζσ και αναταξινόμθςθ  175 (175)  42 (42) - -  0 

φνολο κατά τθν 31.12.2009  2.830  3.581  122  1  639  250  7.423 

ωρευμζνεσ αποςβζςεισ

Τπόλοιπο τθν 01.01.2009  0 (1) (71) (1) (572)  0 (645)

Προςκικεσ περιόδου - - (17) - (43) - (59)

Αναπροςαρμογζσ - - - -  14 -  14 

Πωλιςεισ/διαγραφζσ -  1 - - - -  1 

Αναταξινόμθςθ αποςβζςεων - - - - - -  0 

Μεταφορζσ ςε επενδυτικά ακίνθτα - - - - - -  0 

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ - -  1 -  1 -  2 

Τπόλοιπο τθν 31.12.2009  0  0 (87) (1) (600)  0 (687)

Κακαρι αναπ. αξία 31.12.2009  2.830  3.581  35  0  39  250  6.736  
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Τπόλοιπο τθν 01.01.2008  130  2.456  72  2.330  94  48  858  5.988

Προςκικεσ περιόδου - - - -  17 -  26  42

Πωλιςεισ/διαγραφζσ - - - - (26) - (232) (258)

Αναπροςαρμογζσ  767 -  1.306 - - - -  2.073

Απομειϊςθ (28) - (30) - - - - (58)

Μεταφορζσ ςε επενδυτικά ακίνθτα (148) - (158) - - - - (306)

Αναταξινόμθςθ αποςβζςεων - - (60) (93) - - - (153)

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ (13) - (7) - (2) (5) (3) (31)

Μεταφορζσ και αναταξινόμθςθ  2.456 (2.456)  2.237 (2.237) - - - -

φνολο κατά τθν 31.12.2008  3.163 -  3.360 -  83  43  649  7.297

ωρευμζνεσ αποςβζςεισ

Τπόλοιπο τθν 01.01.2008 - - - (85) (74) (1) (637) (798)

Προςκικεσ περιόδου - - (65) (8) (24) - (96) (193)

Αναπροςαρμογζσ - - - - - - -  0

Πωλιςεισ/διαγραφζσ - - - -  25 -  159  184

Αναταξινόμθςθ αποςβζςεων - -  60  93 - - -  153

Μεταφορζσ ςε επενδυτικά ακίνθτα - -  3 - - - -  3

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ - - - -  3 -  3  6

Τπόλοιπο τθν 31.12.2008 - - (2) - (70) (1) (572) (645)

Κακαρι αναπόςβεςτθ αξία 31.12.2008  3.163 -  3.358 -  12  42  77  6.652  
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Τπόλοιπο τθν 01.01.2009  3.075  0  3.290  73  623  0  7.061 

Προςκικεσ περιόδου -  0 - -  4  250  254 

Πωλιςεισ / διαγραφζσ -  0 - - - - -

Αναπροςαρμογζσ (483)  0  416 - - - (67)

Απομείωςθ -  0 - - - - -

Μεταφορζσ ςε επενδυτικά ακίνθτα  63  0  51 - - -  114 

Αναταξινόμθςθ αποςβζςεων -  0 - - - - -

Μεταφορζσ και αναταξινόμθςθ  175  0 (175) - - - -

φνολο κατά τθν 31.12.2009  2.830  0  3.582  73  627  250  7.362 

ωρευμζνεσ αποςβζςεισ

Τπόλοιπο τθν 01.01.2009  0  0  0 (59) (547)  0 (607)

Προςκικεσ περιόδου -  0 - (4) (42) - (46)

Πωλιςεισ / διαγραφζσ -  0 - - - - -

Μεταφορζσ ςε επενδυτικά ακίνθτα -  0 - - - - -

Αναταξινόμθςθ αποςβζςεων -  0 - - - - -

Τπόλοιπο τθν 31.12.2009  0  0  0 (63) (589)  0 (653)

Κακαρι αναπόςβεςτθ αξία 31.12.2009  2.830  0  3.582  10  38  250  6.709  
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Τπόλοιπο τθν 01.01.2008 -  2.456 -  2.330  75  829  5.691

Προςκικεσ περιόδου - - - -  7  26  33

Πωλιςεισ / διαγραφζσ - - - - (9) (232) (241)

Αναπροςαρμογζσ  767 -  1.301 - - -  2.068

Απομείωςθ - - (30) - - - (30)

Μεταφορζσ ςε επενδυτικά ακίνθτα (148) - (158) - - - (306)

Αναταξινόμθςθ αποςβζςεων - - (60) (93) - - (153)

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ - - - - - -  0

Μεταφορζσ και αναταξινόμθςθ  2.456 (2.456)  2.237 (2.237) - -  0

φνολο κατά τθν 31.12.2008  3.075 -  3.290 -  74  622  7.061

ωρευμζνεσ αποςβζςεισ

Τπόλοιπο τθν 01.01.2008 - - - (85) (57) (611) (755)

Προςκικεσ περιόδου - - (63) (8) (11) (95) (176)

Αναπροςαρμογζσ - - - - - -  0

Πωλιςεισ / διαγραφζσ - - - -  9  159  168

Αναταξινόμθςθ αποςβζςεων - - - - - -  0

Μεταφορζσ ςε επενδυτικά ακίνθτα - -  3 - - -  3

Αναταξινόμθςθ αποςβζςεων - -  60  93 - -  153

Τπόλοιπο τθν 31.12.2008 - - - - (59) (547) (607)

Κακαρι αναπόςβεςτθ αξία 31.12.2008  3.075 -  3.290 -  15  76  6.454
 

 

Σην 31/12/2009 σύμφωνα με νεότερη έκθεση εκτίμησης ανεξάρτητων ορκωτών 

εκτιμητών η εταιρεία προέβη στην απομείωση των αξιών των ιδιοχρησιμοποιούμενων 
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ακινήτων της κατά το ποσό € 67 χιλ. € το οποίο μεταφέρθηκε στο αποθεματικό 

αναπροσαρμογής. 

ύμφωνα με σχετικά πρακτικά του Διοικητικού υμβουλίου, η εταιρία έχει δώσει 

προκαταβολές για κτήση ακινητοποιήσεων συνολικού ύψους 250 χιλ. € κατά την χρήση του 

2009. Ειδικότερα: 

150 χιλ. € στην μητρική ΚΟΤΜΠΑ Α ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ για απόκτηση οριζόντιας 

ιδιοκτησίας επιφανείας 164 τμ. επί του πρώτου ορόφου στο κτίριο επί της Λ. Κηφισίας 100 

& Μαραθωνοδρόμου 83, ιδιοκτησίας της δεύτερης. Σο συνολικό τίμημα για την 

αγοραπωλησία ανέρχεται σε 525 χιλ. €. Σο οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας έχει 

συμφωνηθεί να υπογραφεί μέχρι τις 31/12/2010. 

100 χιλ. € στην εταιρία του Ομίλου ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ, 

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΝΕΑ ΥΙΛΑΔΕΛΥΕΙΑ, για απόκτηση 

οικοπέδου επιφανείας 1.406,10 τμ. επί των οδών Δ. Υαληρέως 8 και Γιαννοπούλου 30 στο 

Νέο Υάληρο, ιδιοκτησίας της αντισυμβαλλόμενης. Σο συνολικό τίμημα για την 

αγοραπωλησία ανέρχεται σε 7.100 χιλ. €. Σο οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας έχει 

συμφωνηθεί να υπογραφεί μέχρι τις 31/12/2010. 

Δεν υπάρχουν άλλες εγγυήσεις και δεσμεύσεις κυριότητας ή χρήσεως επί των 

λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου πέραν των όσων αναφέρονται στην 

σημείωση 28.4 του παρόντος. 

Επίσης, η εταιρία του ομίλου EUROGROUP πούλησε κατά την διάρκεια της 

χρήσης ακίνητο ιδιοκτησίας της έναντι ποσού RON 620.416,24 (περίπου 146.327 € με βάση 

την μέση ισοτιμία έτους). Από την πώληση προέκυψε καθαρή μείωση 150 χιλ. € περίπου 

στα ακίνητα του ομίλου (83 χιλ. € στα οικόπεδα και 67 χιλ. € στα ακίνητα) 

 

12. Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 
 

Σα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αφορούν λογισμικά 

προγράμματα και αναλύονται ως ακολούθως: 

 



Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε 
γηα ηελ ρξήζε 

από 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 

71 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟ

Λογιςμικά 

Προγράμματα

Λογιςμικά 

Προγράμματα

υνολικό κόςτοσ κτιςθσ

Τπόλοιπο τθν 01.01.2008  593  593 

Προςκικεσ Περιόδου, Αγορζσ  28  28 

φνολο κατά τθν 31.12.2008  621  621 

υςςωρευμζνεσ Αποςβζςεισ

Τπόλοιπο τθν 01.01.2008 (498) (498)

Αποςβζςεισ χριςθσ (61) (61)

φνολο κατά τθν 31.12.2008 (559) (559)

Αναπόςβεςτθ Αξία κατά τθν 

31.12.2008  62  62 

υνολικό κόςτοσ κτιςθσ

Τπόλοιπο τθν 01.01.2009  621  621 

Προςκικεσ Περιόδου, Αγορζσ  19  19 

φνολο κατά τθν 31.12.2009  640  640 

υςςωρευμζνεσ Αποςβζςεισ

Τπόλοιπο τθν 1.1.2009 (559) (559)

Αποςβζςεισ χριςθσ (45) (45)

φνολο κατά τθν 31.12.2009 (603) (603)

Αναπόςβεςτθ Αξία κατά τθν 

31.12.2009  37  37 

ΟΜΙΛΟ

 
 
 

13. Δπελδύζεηο  
 

13.1 Δπελδύζεηο ζε Θπγαηξηθέο 
 

31.12.2009 31.12.2008

Τπόινηπν έλαξμεο  9  120 

Πξνζζήθεο ρξήζεσο  0  0 

Απνκεηώζεηο  0 (111)

Τπόινηπν ιήμεο  9  9 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

 
 

Η Διοίκηση του Ομίλου στο τέλος κάθε χρήσης προβαίνει σε έλεγχο για την ύπαρξη 

ενδείξεων αποµείωσης της συμμετοχής στην θυγατρική εταιρεία Eurogroup Insurance 

Reinsurance Brokers Romania S.R.L. Δεν κρίθηκε απαραίτητο κατά την διάρκεια της 

χρήσης του 2009 να προβεί σε καμία περαιτέρω απομείωση στην συγκεκριμένη συμμετοχή 

και με δεδομένο ότι η εναπομένουσα αξία των 9 χιλ. € αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία 

των μετοχών που κατέχει η εταιρία.  
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Οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ολνκαζία Δηαηξείαο 
Υώξα 

Δγθαηάζηαζεο 
Γξαζηεξηόηεηα 

Πνζνζηό 
πκκεηνρήο 
31/12/2009 

Πνζνζηό 
πκκεηνρήο 
31/12/2008 

Eurogroup Insurance Reinsurance 
Brokers Romania S.R.L. 

Ρνπκαλία 
Αζθαιηζηηθόο ύκβνπινο - 

Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ 
60% 60% 

 

 

13.2 Δπελδύζεηο ζε Λνηπέο Δπηρεηξήζεηο 
 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Τπόινηπν έλαξμεο  18  17  18  17 

Πξνζζήθεο ρξήζεσο  0  0  0  0 

Απνηίκεζε ζπκκεηνρήο  0  1  0  1 

 18  18  18  18 

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

Η Εταιρεία συμμετέχει στο παγκόσμιο δίκτυο μεσιτών ASSUREX GLOBAL 

CORPORATION. το δίκτυο αυτό συμμετέχει ένας ανεξάρτητος μεσίτης από κάθε χώρα. 

τα πλαίσια της συμμετοχής αυτής, η Εταιρεία στις 02/08/2007 προέβη στην αγορά 10 

μετοχών της ως άνω εταιρείας έναντι του ποσού των $ 25 χιλ ήτοι ποσού € 18 χιλ. Κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων ο Όμιλος προέβη σε αποτίμηση της 

αξίας της συμμετοχής από την οποία δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές για να 

καταχωρηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

13.3 Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα 
 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Αξία Κτιςθσ  4.131  3.587  4.131  3.587

Προςκικεσ  0  0  0  0 

Πωλιςεισ  0 (270)  0 (270)

Αναπροςαρμογι (11)  510 (11)  510

Μεταφορά από/ςε ενςϊματα (114)  303 (114)  303

Απομείωςθ

Αξία λιξεωσ  4.006  4.131  4.006  4.131 

ΕΣΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟ

 
 

Σην 31/12/2009, οι επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρείας περιλαμβάνουν οκτώ (8) 

οριζόντιες ιδιοκτησίες συνολικού εμβαδού περίπου 1.422 τ.μ., η εύλογη αξία των οποίων 

ανέρχεται στο ποσό των 4.006 χιλ  €. 
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Σα επενδυτικά ακίνητα (γραφεία) τα οποία κατέχει ο Όμιλος έχουν αναγνωρισθεί 

στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με εκτιμήσεις των πραγματογνωμόνων της εταιρείας 

Εκτιμητών Sotiropoulos Bros. 

Η προσέγγιση της εύλογης αξίας (fair value) των υπό μελέτη οριζόντιων 

ιδιοκτησιών πραγματοποιήθηκε με την χρήση της μεθόδου του εισοδήματος – 

κεφαλαιοποίησης (direct capitalization). Η προσέγγιση της αξίας της γης, προς τον 

διαχωρισμό των αξιών στους επιμέρους λογαριασμούς, πραγματοποιήθηκε κατά περίπτωση 

με εφαρμογή της υπολειμματικής μεθόδου ή των συγκριτικών στοιχείων. 

 

Σα επενδυτικά ακίνητα το Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως:  

Η Εταιρεία από τις 20/12/2005 κατέχει ένα ακίνητο με χρήση γραφείων 643,81 τμ., 

στο 9οχλμ Πυλαίας Θεσσαλονίκης στη Θέση «Παλαιομονάστηρο». Μέρος του ακινήτου είναι 

μισθωμένο στην εταιρεία «SINGULAR LOGIC» και η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε έως 

το έτος 2011. Επίσης στις 21/12/2007 η Εταιρεία προέβη στην αγορά ακινήτου με χρήση 

γραφείων συνολικού εμβαδού 386,59 τμ., στο 9ο χλμ. Πυλαίας Θεσσαλονίκης στη Θέση 

«Παλαιομονάστηρο», έναντι συνολικού τιμήματος € 641 χιλ (συμπεριλαμβανομένων 

δικηγορικών και συμβολαιογραφικών εξόδων ύψους € 66 χιλ). Σο ακίνητο είναι μισθωμένο 

στην εταιρεία «ΚΟΜΠΙΟΤΣΕΡ ΠΡΟΣΖΕΚΣ Α.Ε.» και η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε 

έως το έτος 2011.  

Η εύλογη αξία των ανωτέρω ακινήτων σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης 

ανεξάρτητων ορκωτών εκτιμητών ανήλθε την 31/12/2009 στο ποσό των € 2.503 χιλ. 

Για τα ανωτέρω δύο ακίνητα που κατέχει η εταιρεία στο 9ο χλμ Πυλαίας 

Θεσσαλονίκης έχουν συσταθεί υπέρ της Σράπεζας Πειραιώς για την κάλυψη 

μακροπρόθεσμου τοκοχρεωλυτικού δανείου αρχικού ύψους € 1.800 χιλ τα κάτωθι:  

α) τις 17/04/2008  σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί των μισθωμάτων. 

β) τις 06/08/2008 έγγραφη προσημείωση ποσού αξίας € 2.000 χιλ. 

Σον Δεκέμβριο του 2009 διενεργήθηκε αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού 

της εταιρίας όπως αναλυτικά περιγράφεται στην σημείωση 21 του παρόντος. Σα ακίνητα 

σύμφωνα με τον υφιστάμενο δανεισμό είναι ενεχυριασμένα όπως περιγράφεται στους όρους 

του ΚΟΔ. 

Η εταιρία έχει επίσης επενδυτικά ακίνητα ιδιοκτησίας της επί της Λ. Κηφισίας 100 

& Μαραθωνοδρόμου 83. Σα ακίνητα αυτά είναι μισθωμένα στην μητρική εταιρία 

«ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ». 

Σην 31/12/2009 σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης ανεξάρτητων ορκωτών 

εκτιμητών η αξία του ανωτέρω ακινήτου προσδιορίστηκε στο ποσό των € 6.412 χιλ για το 

ιδιοχρησιμοποιούμενο μέρος του ακινήτου και σε ποσό € 1.503 χιλ για το μέρος που 

εκμισθώνεται στην μητρική εταιρία «ΚΟΤΜΠΑ Α.Ε. ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ». 
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14. Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο 
 
 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Εγγυιςεισ μιςκϊςεων  38  38  38  38 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ  99  131  98  131 
Τπόλοιπο Λιξθσ  137  169  136  169 

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

 
 

Σο κονδύλι «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις», εκτός των εγγυήσεων για 

μισθώσεις, αναφέρεται κυρίως σε απαίτηση από την πώληση δύο (2) επενδυτικών ακινήτων 

της εταιρείας  που διενεργήθηκε κατά το έτος 2008. 

 

15. Πειάηεο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο 
 

Οι συνολικές απαιτήσεις του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Πειάηεο  152  111  151  108 

Πειάηεο Οκίινπ  0  2  0  42 

Αληαζθαιηδόκελνη  4.504  5.747  4.504  5.747 

Υξεώζηεο Πξνκεζεηώλ  1.531  1.587  1.531  1.587 

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο  235  459  235  459 

Πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ (165) (165) (165) (165)

ύλνιν Πειαηώλ  6.257  7.740  6.256  7.778 

Λνηπέο απαηηήζεηο

Υξεώζηεο δηάθνξνη  341  207  340  206 

Γεζκεπκέλνη ινγαξηαζκνί  55  101  55  101 

Λνηπέο απαηηήζεηο  0  75  36  74 

Λνγ/κνί δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιώλ θαη 

απαηηήζεσλ  40  40  40  40 

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί  54  75  54  75 

Προβλζψεισ επιςφαλϊν χρεωςτϊν (20) (20) (20) (20)

φνολο Λοιπϊν Απαιτιςεων  470  480  505  478

ύλνιν Πειαηώλ θαη Λνηπώλ 

Απαηηήζεσλ  6.726  8.220  6.760  8.255

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά 

την ημερομηνία αναφοράς. 

Η μεταβολή μεταξύ των χρήσεων 2008 και 2009 οφείλεται στο ότι η εταιρεία 

προέβη σε είσπραξη του μεγαλύτερου μέρους των απαιτήσεών της από αντασφάλιστρα και 

από επιταγές εισπρακτέες για προμήθειες ασφαλίστρων. 
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16. Δπελδύζεηο ζε Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα Δλεξγεηηθνύ θαη Παζεηηθνύ 

 

16.1 Καηεγνξίεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ Δλεξγεηηθνύ θαη 
Παζεηηθνύ 

Σα υπόλοιπα που εμφανίζονται στην κατάσταση της οικονομικής θέσης σχετίζονται 

με τις ακόλουθες κατηγορίες Ενεργητικού και Παθητικού: 

ΟΜΙΛΟ 31.12.2009 31.12.2008

Χρθματοοικονομικά μζςα ενεργθτικοφ Σθμείωςθ

Χρθματοοικονομικά μζςα διακρατοφμενα για εμπορικοφσ ςκοποφσ (αποτιμϊμενα 

ςτθν εφλογθ αξία μζςω τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςθσ)

Επενδφςεισ ςε εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων χριςθσ 16.2  1.734  3.234

 1.734  3.234

Δάνεια και Απαιτιςεισ

Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 15  6.726  8.220

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 17  498  1.104

 7.224  9.324

Χρθματοοικονομικά μζςα πακθτικοφ

Χρθματοοικονομικά μζςα πακθτικοφ αποτιμϊμενα ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 21  11.418  8.159

 11.418  8.159

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 21  794  5.413

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 25  4.469  6.456

 5.263  11.869  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 31.12.2009 31.12.2008

Χρθματοοικονομικά μζςα ενεργθτικοφ Σθμείωςθ

Χρθματοοικονομικά μζςα διακρατοφμενα για εμπορικοφσ ςκοποφσ (αποτιμϊμενα 

ςτθν εφλογθ αξία μζςω τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων)

Επενδφςεισ ςε εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων χριςθσ 16.2  1.734  3.234

 1.734  3.234

Δάνεια και Απαιτιςεισ

Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 15  6.760  8.255

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 17  488  1.098

 7.248  9.353

Χρθματοοικονομικά μζςα πακθτικοφ

Χρθματοοικονομικά μζςα πακθτικοφ αποτιμϊμενα ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 21  11.401  8.130

 11.401  8.130

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 21  786  5.330

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 25  4.446  6.444

 5.232  11.774  
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή των λογιστικών αρχών για 

κάθε κατηγορία αναφέρονται στην σημείωση 3.16 του παρόντος. 

 

16.2 Λνηπά Βξαρππξόζεζκα Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

την περίοδο αναφοράς τα λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνουν μετοχές 

εισηγμένες στο ελληνικό Φρηματιστήριο Αθηνών οι οποίες διακρατώνται για 

βραχυπρόθεσμους εμπορικούς σκοπούς. 

 

ΟΜΙΛΟ 31.12.2009 31.12.2008

Επενδφςεισ ςε εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων χριςθσ 

Μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑ 1.734 3.234  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 31.12.2009 31.12.2008

Επενδφςεισ ςε εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων χριςθσ 

Μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑ 1.734 3.234  

Οι μετοχές αποτιμώνται σε εύλογες αξίες. 

 

16.3 Γαλεηζκόο 

Ο Δανεισμός περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 

Παθητικού: 

 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 

αποτιμϊμενεσ ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ:

Τραπεηικά δάνεια  344  404  1.350  1.530

Μθ μετατρζψιμα ομολογιακά δάνεια  450  5.000  10.050  6.600

Υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκωμάτων  9  17  29

υνολικά ποςά  794  5.413  11.418  8.159

Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ
ΟΜΙΛΟ

 
 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αποτιμϊμενεσ 

ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ:

Τραπεηικά δάνεια  336  330  1.350  1.530

Μθ μετατρζψιμα ομολογιακά δάνεια  450  5.000  10.050  6.600

Υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκωμάτων

υνολικά ποςά  786  5.330  11.401  8.130

ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσΒραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ

 
 

Ο Δανεισμός του Ομίλου είναι εγγυημένος με Γήπεδα-Οικόπεδα και Κτίρια 

ιδιοκτησίας του Ομίλου, καθώς και με τις μετοχές του εμπορικού του χαρτοφυλακίου. 

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση με τα 

συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, 



Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε 
γηα ηελ ρξήζε 

από 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 

77 

η εύλογη αξία των σχετικών δανειακών υποχρεώσεων δεν διαφέρει σημαντικά από την 

λογιστική τους αξία. 

 

16.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα κεηξνύκελα ζε εύινγε αμία 

Ο όμιλος υιοθέτησε τις τροποποιήσεις του ΔΠΦΠ 7 "Γνωστοποιήσεις 

Φρηματοοικονομικών Μέσων" που είναι ενεργό από την 1η Ιανουαρίου 2009. Αυτές οι 

τροποποιήσεις απαιτούν από τον όμιλο να παρουσιάζει συγκεκριμένες πληροφορίες για τα 

χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης. 

τον πρώτο χρόνο εφαρμογής οι συγκριτικές πληροφορίες δεν χρειάζεται να 

παρουσιάζονται για τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις τροποποιήσεις. 

Αντίστοιχα, η γνωστοποίηση για την ιεραρχία της εύλογης αξίας παρουσιάζεται μόνο για 

την περίοδο αναφοράς λήξης 31 Δεκεμβρίου 2009. 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού και 

παθητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία στην κατάσταση οικονομικής θέσης σε 

αντιστοιχία με την ιεραρχία της εύλογης αξίας. ύμφωνα με την ιεραρχία επιμέτρησης της 

εύλογης αξίας τα χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού και παθητικού ομαδοποιούνται σε 

τρία επίπεδα ανάλογα με τη σημαντικότητα των δεδομένων που εισάγονται για την 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας τους. Η ιεραρχία της εύλογης αξίας έχει τα ακόλουθα τρία 

επίπεδα: 

Επίπεδο 1: τιμές που λαμβάνονται από ενεργό αγορά για πανομοιότυπα στοιχεία 

ενεργητικού ή υποχρεώσεις, 

Επίπεδο 2: εισαγωγή δεδομένων διαφορετικών από τιμές που περιλαμβάνονται στο 

επίπεδο 1 που είναι παρατηρήσιμες για τα στοιχεία ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις, είτε 

άμεσα (π.χ. τιμές) είτε έμμεσα (π.χ. προερχόμενες από τιμές) και, 

Επίπεδο 3: εισαγωγή δεδομένων για στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που δεν 

βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (μη παρατηρήσιμα δεδομένα) 

Σο επίπεδο μέσα στο οποίο τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ή οι 

υποχρεώσεις κατηγοριοποιούνται καθορίζεται βάσει του χαμηλότερου επιπέδου 

σημαντικότητας των δεδομένων που εισάγονται στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας. 

Σα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που επιμετρώνται 

στην εύλογη αξία στην κατάσταση οικονομικής θέσης κατηγοριοποιούνται στην ιεραρχία 

της εύλογης αξίας ακολούθως: 

31 Δεκεμβρίου 2009 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 φνολο

θμείωςθ

τοιχεία ενεργθτικοφ

Μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑ 1  1.734  0  0  1.734

ΟΜΙΛΟ
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31 Δεκεμβρίου 2009 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 φνολο

θμείωςθ

τοιχεία ενεργθτικοφ

Μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςτο ΧΑ 1  1.734  0  0  1.734

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

 

 

Επιμέτρηση στην εύλογη αξία 

Οι μέθοδοι και οι τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς 

της επιμέτρησης της εύλογης αξίας δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με την προηγούμενη 

περίοδο αναφοράς. 

1) Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ 

Όλες οι εισηγμένες μετοχές στο ΦΑ που διακρατά η επιχείρηση στο χαρτοφυλάκιό 

της αποτιμώνται σε € και διαπραγματεύονται δημοσίως στο Φρηματιστήριο Αθηνών. Οι 

εύλογες αξίες έχουν καθοριστεί με βάση τις τιμές κλεισίματος των μετοχών κατά την 

ημερομηνία αναφοράς, 31.12.2009. 

Από το σύνολο των μετοχών που κατέχει η εταιρεία την 31/12/2009 έχουν 

ενεχυριασθεί οι κάτωθι μετοχές υπέρ της Marfin Egnatia Bank για την κάλυψη του 

ομολογιακού δανείου: 

 

Σεμάχια
φςταςθ 

Ενεχφρου

Α) Ενεχυριαςμζνεσ μετοχζσ

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  200.000  200.000

ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  478.000  478.000

MARFIN POPULAR BANK  506.000  506.000

φνολο  1.184.000  1.184.000  

 

το εμπορικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας κατά την 31/12/2009 και 31/12/2008 

περιλαμβάνονται 478.000 μετοχές της μητρικής εταιρείας «ΚΟΤΜΠΑ Α.Ε. 

ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ».. 

 

17. Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα & Ηζνδύλακα 
 

Σα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο του Ομίλου και τραπεζικές 

καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Οι καταθέσεις τραπεζών είναι εκφρασμένες σε 

ευρώ και τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια 

καταθέσεων. 
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Σα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι: 

 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Σακείν  16  11  13  9 

Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο  483  1.093  474  1.089 

 498  1.104  488  1.098 

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 
 

18. Μεηνρηθό Κεθάιαην θαη Τπέξ ην Άξηην απνζεκαηηθό 
 

Σο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται 

σε 6.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,60 εκάστη.  

 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Μεηνρηθό θεθάιαην  3.600  3.600  3.600  3.600

Απνζεκαηηθό Τπέξ ην Άξηην  2.417  2.417  2.417  2.417

 6.017  6.017  6.017  6.017

ΔΣΑΗΡΔΗΑΟΜΗΛΟ

 

Η Γενική υνέλευση των Μετόχων της 06/06/2007, ενέκρινε τη θέσπιση 

προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options) της 

Εταιρείας για τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου καθώς και για πρόσωπα που 

απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία καθώς και των θυγατρικών 

και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι τριετής με 

ανώτατο αριθμό μετοχών τα 600.000 και με τιμή διάθεσης 3 ευρώ ανά μετοχή. Η Γενική 

υνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό υμβούλιο να αποφασίσει για την ρύθμιση των 

όρων του προγράμματος διάθεσης δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, που θα 

περιλαμβάνει και την απόφαση για τους δικαιούχους του δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς 

μετοχών καθώς και την ημερομηνία παραχώρησης. 

Σο Διοικητικό υμβούλιο με απόφασή του στις 12/12/2007, ανέστειλε το πρόγραμμα 

διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options) και επιπρόσθετα με το 

πρακτικό της 17/12/2008 προτείνει στην ετήσια Γενική υνέλευση των Μετόχων την 

πλήρη ακύρωση του προγράμματος διάθεσης δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών 

λόγω της διεθνούς χρηματιστηριακής κρίσης. 

Η Σακτική Γενική υνέλευση της 09/06/2009 μετά την ως άνω εισήγηση του Δ.., 

ομόφωνα ενέκρινε την κατάργηση του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης 

Αγοράς Μετοχών της Εταιρίας, όπως αυτό είχε καταρχήν εγκριθεί από την Σακτική Γενική 

υνέλευση της 06/06/2007 
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19. Απνζεκαηηθά 
 

Σα αποθεματικά απαρτίζονται από το τακτικό αποθεματικό και από άλλα 

αποθεματικά διαφόρων διατάξεων φορολογικών νόμων. 

ύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία 

«τακτικού αποθεματικού» - με την κατ' έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5 % των ετήσιων, 

μετά από φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού 

το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Σο «τακτικό αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά τη 

διάλυση της Εταιρείας μπορεί, όμως, να συμψηφισθεί με συσσωρευμένες ζημιές. 

 

ΟΜΗΛΟ
Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθό 

Αλαπ/γήο

Λνηπά 

απνζεκαηηθά
ύλνιν

Τπόινηπν ηελ 1.1.2008  323  70  259  652

Αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ  1.761  1.761

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  4  3  7

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία (357) (357)

Τπόινηπν ηελ 31.12.2008  323  1.479  263  2.064

Τπόινηπν ηελ 1.1.2009  323  1.479  263  2.064

Αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ  0 (84)  0 (84)

Πώιεζε αθηλήηνπ (97) (97)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  0 (1)  0 (1)

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία  0  29  0  29

Τπόινηπν ηελ 31.12.2009  323  1.508  263  1.912  

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθό 

Αλαπ/γήο

Λνηπά 

απνζεκαηηθά
ύλνιν

Τπόινηπν ηελ 1.1.2008  323  0  260  583

Αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ  1.784  1.784

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  0

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία (357) (357)

Τπόινηπν ηελ 31.12.2008  323  1.427  260  2.011

Τπόινηπν ηελ 1.1.2009  323  1.427  260  2.011

Αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ (67) (67)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  0

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία  13  13

Τπόινηπν ηελ 31.12.2009  323  1.374  260  1.957  

Βάσει της μελέτης ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων προέκυψε αναπροσαρμογή 

της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας κατά το ποσό των € (53) χιλ καθαρό από φόρους, το 

οποίο καταχωρήθηκε σε ειδικό αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων σύμφωνα με το ΔΛΠ 

16.  

Επίσης, η εταιρία του ομίλου EUROGROUP πούλησε κατά την διάρκεια της 

χρήσης ακίνητο ιδιοκτησίας της έναντι ποσού RON 620.416,24 (περίπου 146.327 € με βάση 
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την μέση ισοτιμία έτους). Από τις αναπροσαρμογές των αποθεματικών συνεπεία της 

πώλησης προέκυψε καθαρή μείωση 97 χιλ. € περίπου στα αποθεματικά αναπροσαρμογής. 

 

20. Κέξδε / (Εεκίεο) εηο Νέν 
 

 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Κέξδε (δεκηέο) εηο λέν (5.714) (5.233) (5.708) (5.187)

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

 

21. Γάλεηα 
 

Σα δάνεια του Ομίλου αναλύονται, ως ακολούθως: 

 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Βραχυπρόκεςμα δάνεια

Τραπεηικά Δάνεια 164 224 156 150

Βραχυπρόκεςμο μζροσ 

μακροπρόκεςμου 

ομολογιακοφ δανείου

450 5.000 450 5.000

Βραχυπρόκεςμο μζροσ 

μακροπρόκεςμου δανείου
180 180 180 180

Υποχρεϊςεισ Χρθματοδοτικϊν 

Μιςκωμάτων
0 9 0 0

φνολο 794 5.413 786 5.330

Μακροπρόκεςμα Δάνεια

Υποχρεϊςεισ Χρθματοδοτικϊν 

Μιςκωμάτων
17 29 0 0

Τραπεηικά Δάνεια 1.350 1.530 1.350 1.530

Ομολογιακό Δάνειο 10.050 6.600 10.050 6.600

φνολο 11.418 8.159 11.401 8.130

Μζςο τακμικό Επιτόκιο

Από την στάθμιση των υπολοίπων δανείων κατά την διάρκεια της χρήσης του 2009

με τους πληρωθέντες τόκους αυτών των δανείων το μέσο σταθμικό επιτόκιο του

συνολικού δανεισμού ανήλθε σε ποσοστό 4,8% περίπου έναντι αντίστοιχου ποσο-

στού 7% περίπου για την χρήση 2008.

ΕΣΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟ

 
 

Η Σακτική Γενική υνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 09 Ιουνίου 2009 αποφάσισε τη λήψη έντοκου κοινού ομολογιακού 

δανείου, σύμφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 του ν. 3156/2003 της εν γένει 
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εμπορικής νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας, έως του ποσού των € 

20.000.000 για την ανάπτυξη των εργασιών της, την επίτευξη των επιχειρηματικών της 

στόχων και σχεδίων, και την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών της 

υποχρεώσεων.  

Με την από 15 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου της 

εταιρείας υπεγράφη σύμβαση έντοκου κοινού ομολογιακού δανείου με διαχειριστή την 

Marfin Εγνατία Σράπεζα, για την έκδοση 10.500.000 ανώνυμων ομολογιών ονομαστικής 

αξίας Ένα Ευρώ (1) εκάστης και συνολικής αξίας € 10.500.000. 

Οι παραπάνω ομολογίες ενσωματώθηκαν σε 21 Σίτλους διαφόρων ποσών και 

ημερομηνιών λήξεως με την μεγαλύτερη διάρκεια λήξης τα επτά (7) έτη. 

ύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 δεν θα υπάρχουν τοκομερίδια αλλά με 

ειδικό στέλεχος επί του οποίου θα διενεργείται επισημείωση παντός καταβαλλομένου ή 

εισπρατομμένου ποσού υπό τις Ομολογίες. 

Η περίοδος εκτοκισμού εξαρτάται από τις λήξεις των Σίτλων ενώ το επιτόκιο 

ορίσθηκε σε Euribor εξαμήνου πλέον περιθωρίου τριών ποσοστιαίων μονάδων. 

Η Ομολογία ενσωματώνει απαιτήσεις των Ομολογιούχων έναντι της Εκδότριας, 

κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, ασφαλισμένες, ως ακολούθως : 

i. Εγγραφή Τποθήκης ύψους Ευρώ εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων 

(9.500.000 €) επί ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρίας και συγκεκριμένα επί των 

Προσημειωμένων Ακινήτων, υπέρ εκπροσώπου των Ομολογιούχων και για 

λογαριασμό αυτών 

ii. ύναψη Ασφαλιστικής σύμβασης μέσω ασφαλιστικής εταιρίας της απολύτου 

αποδοχής του εκπροσώπου, με εκχώρηση του ασφαλίσματος υπέρ εκπροσώπου 

των Ομολογιούχων και για λογαριασμό των Ομολογιούχων δανειστών, στην 

οποία θα αναφέρονται ως δικαιούχοι ασφαλίσματος οι Ομολογιούχοι Δανειστές, 

για το προσημειωμένο ακίνητο. 

iii. Έγγραφη διαβεβαίωση της Εκδότριας περί μη επελεύσεως Γεγονότος 

καταγγελίας που, έως την ημερομηνία καλύψεως του Ομολογιακού Δανείου, 

αναλήψεως των Ομολογιών και καταβολής της ονομαστικής αξίας αυτών, εκ 

μέρους των Ομολογιούχων, δεν έχει θεραπευτεί ή αποκατασταθεί. 

iv. Ενεχυρίαση υπέρ του εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων 

746.280 μετοχών εκδόσεως Marfin Investment Group, κυριότητας της 

εκδότριας και 478.000 μετοχών εκδόσεως της Κούμπας Α.Ε. υμμετοχών, 

κυριότητας της εκδότριας. 

v. Ενεχυρίαση τραπεζικής κατάθεσης λογαριασμού που θα τηρείται στην Marfin 

Egnatia Bank , στον οποίο θα πιστώνονται τα εκχωρούμενα, κατά τα ανωτέρω, 

υπό (iv), μερίσματα των κινητών αξιών υπέρ της εκπροσώπου για λογαριασμό 
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των Ομολογιούχων, καθώς και το οποιοδήποτε ποσό της εκχωρημένης 

ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπό (ii). 

Από το σύνολο του ποσού του ΚΟΔ 10.500.000 ευρώ ποσό 450.000 ευρώ 

καταχωρήθηκε ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση σύμφωνα με τις ημερομηνίες λήξεις των 

τίτλων που προαναφέρθηκαν. Όλοι οι υπόλοιποι τίτλοι λήγουν σε ημερομηνίες 

μεγαλύτερες του ενός έτους και θα αναπροσαρμόζεται η κατάταξη σε μακροπρόθεσμη και 

βραχυπρόθεσμη υποχρέωση αναλόγως σε μελλοντικό χρόνο. 

 

22. Κίλδπλνη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μέζσλ 

 

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε διάφορους κινδύνους σχετικά με τα 

χρηματοοικονομικά μέσα. Σα χρηματοοικονομικά μέσα Ενεργητικού και Παθητικού 

περιγράφονται ανά κατηγορία στην σημείωση 19. Οι κύριες κατηγορίες κινδύνου είναι ο 

κίνδυνος της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος της ρευστότητας 

Η Διοίκηση του Ομίλου σε στενή συνεργασία με το Διοικητικό υμβούλιο 

επικεντρώνεται στην διασφάλιση των βραχυπρόθεσμων χρηματοροών ελαχιστοποιώντας 

τους κινδύνους από την έκθεση σε χρηματαγορές. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές 

επενδύσεις διοικούνται έτσι ώστε να παράγουν σταθερές αποδόσεις. 

Οι πιο σημαντικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειμένος 

ο Όμιλος περιγράφονται παρακάτω. 

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο των αγορών μέσω της χρήσης των 

χρηματοοικονομικών μέσων, και ειδικότερα στον κίνδυνο των επιτοκίων καθώς και σε 

άλλους σχετικούς κινδύνους οι οποίοι απορρέουν και από τις λειτουργικές και από τις 

επενδυτικές δραστηριότητες. 

 

23. Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 

Πιστωτικός είναι ο κίνδυνος κατά τον οποίο ένα αντισυμβαλλόμενος δεν προβαίνει 

στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τον Όμιλο. Ο Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς 

την επικινδυνότητα των πελατών του ως προς την ικανότητά τους να εξοφλούν τις 

υποχρεώσεις τους και ενσωματώνει τις πληροφορίες στα εργαλεία παρακολούθησης του 

πιστωτικού κινδύνου. Η γενικότερη πολιτική του Ομίλου είναι να συνδιαλέγεται με 

αξιόπιστους πιστωτικά αντισυμβαλλόμενους. 

ΟΜΙΛΟ 31.12.2009 31.12.2008

Σάξεισ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

Μετοχζσ ειςθγμζνεσ  1.734  3.234

Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ  6.726  8.220

Χρθματικά διακζςιμα και ιςοδφναμα  498  1.104

φνολο  8.958  12.558  
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ΕΣΑΙΡΕΙΑ 31.12.2009 31.12.2008

Σάξεισ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

Μετοχζσ ειςθγμζνεσ  1.734  3.234

Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ  6.760  8.255

Χρθματικά διακζςιμα και ιςοδφναμα  488  1.098

φνολο  8.982  12.587  

Οι πελάτες του Ομίλου είναι κυρίως μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες με υψηλό 

δείκτη φερεγγυότητας. 

 

23.1 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 

Ο κίνδυνος της ρευστότητας εμφανίζεται όταν ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να 

τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες του για ρευστότητα 

παρακολουθώντας τις προβλεπόμενες εξυπηρετήσεις των μακροπρόθεσμων δανειακών του 

υποχρεώσεων και επιβλέπει και προβλέπει τις χρηματοροές από έσοδα και έξοδα από τις 

συνήθεις καθημερινές του δραστηριότητες. 

Σα δεδομένα για την ανάλυση των αναγκών ρευστότητας παρακολουθούνται σε 

διαφορετικά χρονικά περιθώρια από μέρα σε μέρα μέχρι και σε ετήσια βάση. Οι ανάγκες σε 

ρευστό αντιπαραβάλλονται με τις διαθέσιμες δανειακές πιθανότητες για να εντοπιστούν 

τυχόν υπερβολές ή ελλείψεις.  

Εταιρία

Σόκοι 0-6 Μινεσ 6-12 Μινεσ 1-5 Ζτθ 5-10 Ζτθ

Ομολογιακϊν Δανείων  210  205  1.782  1.003

Αλλθλόχρεων Λογαριαςμϊν  5  2  0  0

Μεςοπρόκεςμων Δανείων  27  25  163  21

φνολο  241  232  1.946  1.024  3.443

Κεφάλαιο 0-6 Μινεσ 6-12 Μινεσ 1-5 Ζτθ 5-10 Ζτθ

Ομολογιακϊν Δανείων  225  225  2.650  7.400

Αλλθλόχρεων Λογαριαςμϊν  81  75  0  0

Μεςοπρόκεςμων Δανείων  90  90  900  450

φνολο  396  390  3.550  7.850  12.186

Προμθκευτζσ & λοιπζσ Υποχρεϊςεισ  4.445  4.445

Απαιτιςεισ από Ανταςφάλιςτρα (4.504) (4.504)

Γενικό φνολο  15.571  

 

χετικά με το ποσό στο κονδύλι «Προμηθευτές και Λοιπές Τποχρεώσεις», εκεί 

περιλαμβάνεται υποχρέωση της εταιρίας για πληρωμή αντασφαλίστρων ποσού 4.270 χιλ € 

περίπου η οποία συμψηφίζεται με την απαίτηση στο κονδύλι «Απαιτήσεις από 

Αντασφάλιστρα» ποσού (4.504) χιλ €. Σα δύο αυτά κονδύλια που εμφανίζονται αντίστοιχα 

στο Παθητικό και Ενεργητικό, συλλειτουργούν και υποδηλώνουν αθροιζόμενοι την καθαρή 

απαίτηση ποσού 234 χιλ €. 
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Η ανάλυση που διενεργείται στον Όμιλο δείχνει ότι τα ρευστά ταμειακά διαθέσιμα 

είναι επαρκή και καλύπτουν τις μελλοντικές ανάγκες. 

 

23.2 Δπαηζζεζία ζε Γηαθπκάλζεηο Δπηηνθίσλ 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους ταμειακών ροών που λόγω μιας ενδεχόμενης 

μελλοντικής μεταβολής των κυμαινόμενων επιτοκίων να διαφοροποιήσουν θετικά ή 

αρνητικά τις ταμειακές εκροές ή / και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή / 

και υποχρεώσεις του Ομίλου. 

Θεωρούμε όμως ότι σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης παγκόσμιας επιβράδυνσης, ο 

κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων παραμένει χαμηλός και ως εκ τούτου και ο κίνδυνος 

σημαντικής επιβράδυνσης των ταμειακών ροών από τον κίνδυνο επιτοκίων.  

Ο όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια 

κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού και ομολογιακών δανείων με αποτέλεσμα να 

επιβαρύνει τα αποτελέσματα του με χρεωστικούς τόκους. Σο σύνολο του τραπεζικού 

δανεισμού του Ομίλου αφορά σε δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου. 

 Η ανάλυση του δανεισμού καθώς και η επίπτωση σε τυχόν μεταβολές των  

επιτοκίων αναλύεται ως κάτωθι.  

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας ανέρχεται σε 786 χιλ € και του Ομίλου 

ανέρχεται σε 794 χιλ €. 

Ο Μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας ανέρχεται σε 11.401 χιλ € και του 

Ομίλου ανέρχεται σε 11.418 χιλ €. 

Από τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό του ομίλου ποσό 8 χιλ € αφορά τη θυγατρική 

εταιρεία EUROGROUP INSURANCE – REINSURANCE BROKER ROMANIA SRL.  

Από τον Μακροπρόθεσμο δανεισμό του ομίλου ποσό 17 χιλ € αφορά τη θυγατρική 

εταιρεία EUROGROUP INSURANCE – REINSURANCE BROKER ROMANIA SRL. 

την συνέχεια παρατίθεται μια ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων και των 

ιδίων κεφαλαίων σε μια πιθανή μεταβολή των επιτοκίων κατά +/- 1%. Η ανάλυση βασίζεται 

σε μια μεταβολή του μέσου επιτοκίου κάθε έτους κατά +/- 1% και στο υπόλοιπο των 

δανειακών υποχρεώσεων σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 

(α) Αύμεζε επηηνθίνπ θαηά 1% 

Σα αποτελέσματα της χρήσης 2009  καθώς και τα ίδια κεφάλαια του ομίλου και της 

εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2009 σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρυνόταν κατά 122 χιλ €. 

(β) Μείσζε επηηνθίνπ θαηά 1% 

Σα αποτελέσματα της χρήσης 2009 καθώς και τα ίδια κεφάλαια του ομίλου και της 

εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2009 σε αυτή την περίπτωση θα αυξανόταν κατά 122 χιλ €. 
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Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας και του ομίλου την 31/12/2009 

αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 21  των οικονομικών καταστάσεων. 

 

23.3 Δπαηζζεζία ζε ινηπέο κεηαβνιέο ηηκώλ 

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε λοιπές μεταβολές τιμών σε σχέση με τη σύνθεση 

του εμπορικού του χαρτοφυλακίου σε μετοχές εισηγμένες στο Φ.Α. Οι επενδύσεις αυτές 

είναι μακροπρόθεσμες στρατηγικές επιλογές του Ομίλου. 

ΟΜΙΛΟ

Μεταβολι τιμϊν +10% -10%

31 Δεκεμβρίου 2009  173 (173)

31 Δεκεμβρίου 2008  323 (323)

Μεταβολι κζρδουσ χριςθσ 

 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Μεταβολι τιμϊν +10% -10%

31 Δεκεμβρίου 2009  173 (173)

31 Δεκεμβρίου 2008  323 (323)

Μεταβολι κζρδουσ χριςθσ 

 

 

24. Απνδεκηώζεηο Πξνζσπηθνύ ιόγσ Δμόδνπ από ηελ Τπεξεζία 
 

ύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται 

αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Σο ύψος των 

αποζημιώσεων υπολογίζεται με βάση τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της 

αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Τπάλληλοι που παραιτούνται ή 

απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε 

περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε 

περίπτωση αναίτιας απόλυσης με την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος καλύπτεται από 

κάποιο επικουρικό ταμείο. την περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν καλύπτεται από κάποιο 

επικουρικό ταμείο η πληρωτέα αποζημίωση ισούται με το 50% της αποζημίωσης που θα 

ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. την Ελλάδα, σύμφωνα με την τοπική 

πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται και συνιστούν προγράμματα 

καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19. Η Εταιρεία 

χρεώνει τα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε χρήση με αντίστοιχη αύξηση 

της σχετικής αναλογιστικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους 

συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. 

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στην κατάσταση οικονομικής θέσης της 

εταιρείας έχει ως ακολούθως: 
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31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Υπόλοιπο ζναρξθσ   197  233  197  233

Ζξοδο αναγνωριςμζνο ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων
 27 (36)  27 (36)

Υπόλοιπο τζλουσ χριςθσ  223  197  223  197

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίστηκαν μέσω 

αναλογιστικών μελετών από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισμένων αναλογιστών. 

Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης έχουν ως κάτωθι: 

 

 Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις 

του Ταμείου Κύριας Ασφάλισης του κάθε εργαζομένου 

 Μέση Ετήσια αύξηση Μισθολογίου: 5,5% 

 Προεξοφλητικό Επιτόκιο: 5,8% 
 
 

25. Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 
 
 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο  33  33  33  33

Λνηπέο Πξνβιέςεηο  280  0  280  0

 313  33  313  33

OΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αφορούν κυρίως εγγυήσεις 

μισθωμάτων από την εκμίσθωση των επενδυτικών ακινήτων της.  

Πριν την ημερομηνία σύνταξης και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του 

Ομίλου, έγινε γνωστή στην εταιρία, μέσω Εκκαθαριστικού ημειώματος η υποχρέωσή της 

να καταβάλλει έκτακτη εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3808/2009, με βάση την 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008). 

Σο ποσό που καταλογίστηκε ανέρχεται σε 280 χιλ € περίπου. 

Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε σχετική ισόποση πρόβλεψη η οποία επιβάρυνε τα 

αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας και του Ομίλου. 

Περαιτέρω η εταιρία προσέφυγε στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και δικαστήρια 

ζητώντας την ακύρωση της σχετικής υποχρέωσης ως μη υπόχρεη. 

Η μη υποχρέωση της εταιρίας στοιχειοθετείται κατ‟ αρχήν από το γεγονός ότι 

παρουσίασε φορολογικές και λογιστικές ζημιές στην χρήση του 2008, καθώς και στο 

γεγονός ότι η τεχνική καταχώρισης των λογιστικών διαφορών από κέρδη και ζημιές λοιπών 

χρηματοοικονομικών μέσων στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εταιρίας 

δημιούργησε τεχνικά την υποχρέωση και όχι ουσιαστικά. 
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Η εταιρεία ταυτόχρονα με την κατάθεση της προσφυγής κατά του ως άνω 

εκκαθαριστικού σημειώματος, με το οποίο της επεβλήθη έκτακτη εισφορά, κατέθεσε 

ενώπιον του Σριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση αναστολής της 

είσπραξης κάθε βεβαιωμένου ποσού με το προσβαλλόμενο Εκκαθαριστικό ημείωμα 

Έκτακτης Εισφοράς, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προαναφερθείσας προσφυγής. 

Περαιτέρω δε, ζήτησε και πήρε μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εν λόγω 

αίτησης αναστολής, προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλομένης πράξης. 

Η θετική έκβαση της εκδίκασης της προσφυγής, ή με άλλο τρόπο διόρθωσης της 

λανθασμένης επιβολής από το αρμόδιο Τπουργείο, θα οδηγήσει στην αναστροφή της 

πρόβλεψης σε μελλοντική περίοδο με ισόποση αύξηση των αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

26. Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεώζεηο 
 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου προς προμηθευτές, φορολογικές αρχές και 

λοιπούς τρίτους αναλύονται ως ακολούθως: 

 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Πξνκεζεπηέο  4.235  5.801  4.270  5.799

Πηζησηέο δηάθνξνη  146  275  91  275

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί  86  71  83  67

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ θαη 

ινηπά δεδνπιεπκέλα έμνδα
 2  309  2  303

 4.469  6.456  4.446  6.444

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 
 

Η μεταβολή του κονδυλίου «Έσοδα επομένων χρήσεων και λοιπά δεδουλευμένα 

έξοδα» οφείλεται στην μη ύπαρξη δεδουλευμένων τόκων ποσού € 170 χιλ που λογίστηκε 

στην χρήση 2008. Αυτό συμβαίνει διότι όλοι οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι 31/12/2009 

εξοφλήθηκαν με βάση τις ημερομηνίες ωρίμανσης των δανειακών συμβάσεων της εταιρίας 

όπως ίσχυαν την ημερομηνία αυτή, εκτός από ποσό € 2 χιλ το οποίο αφορά βραχυπρόθεσμο 

τοκοχρεολυτικό δάνειο με μηνιαίες καταβολές. 

Σο υπόλοιπο ποσό της μείωσης € 137 χιλ αφορά στη μη ύπαρξη δεδουλευμένων 

εσόδων έναντι του ποσού της προηγούμενης χρήσης. 

H μεταβολή του κονδυλίου «Πιστωτές Διάφοροι» οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

εξόφληση υποχρέωσης προς δικαιούχο αμοιβής ποσού € 168 περίπου που είχε δημιουργηθεί 

στην χρήση του 2008. 
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27. Λνηπνί Φόξνη Πιεξσηένη 
 

 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Φόροι-τζλθ αμοιβϊν προςωπικοφ  40  32  40  32

Φόροι τζλθ αμοιβϊν τρίτων  8  4  8  3

Λοιποί φόροι-Τζλθ  60  44  60  44

Φ.Π.Α  9  6  9  6

Πρόβλεψθ φόρων για προθγοφμενεσ χριςεισ  47  47  0  47

Φόροι-τζλθ προθγοφμενων χριςεων  0  48  0  48

 164  181  164  180

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

28. πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε 
 

Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Ομίλου ΚΟΤΜΠΑ Α.Ε. ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ. Οι 

συναλλαγές της Εταιρείας με τη Μητρική εταιρεία και τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου 

έχουν ως ακολούθως: 

 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

ΕΟΔΑ

ςε Μθτρικι 85 82 85 82

ςε Θυγατρικζσ 0 0 0 0

ςε εταιρείεσ του Ομίλου 2 3 2 3

ΕΞΟΔΑ

από Μθτρικι 0 0 0 0

από Θυγατρικζσ 0 0 0 0

από εταιρείεσ του Ομίλου 18 0 18 0

Αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ. και Διευκυντϊν 1.013 837 949 770

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Απαιτιςεισ

από Μθτρικι 150 2 150 2

από Θυγατρικζσ 0 0 36 40

από εταιρείεσ του Ομίλου 103 1 103 1

Τποχρεϊςεισ 

ςε Μθτρικι 6 6 6 6

ςε Θυγατρικζσ 0 0 0 0

ςε εταιρείεσ του Ομίλου 0 0 0 0

Παροχζσ προσ τθ Διοίκθςθ

Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ διοίκθςθσ 0 0 0 0

Υποχρεϊςεισ προσ μζλθ Δ.Σ. και Διευκυντζσ 19 206 7 206

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
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29. Γεζκεύζεηο θαη Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο 
 

29.1 Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων  οι οποίες λήγουν σε 

διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος 2012. 

Σα έξοδα λειτουργικών μισθώσεων (αυτοκινήτων ) τα οποία καταχωρήθηκαν στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της περιόδου 01/01 - 31/12/2009 ανήλθαν σε € 98 χιλ 

(01/01-31/12/2008 σε € 106 χιλ).  

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων των παραπάνω λειτουργικών 

μισθώσεων έχουν ως ακολούθως: 

 

  

Μέρξη 1 έηνο                          95 

Από 2 έσο θαη 4 έηε 99 

ύλνιν 194 
 
 

29.2 Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο από Δπίδηθεο ή ππό Γηαηηεζία 
Γηαθνξέο 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών 

οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της 

Εταιρείας.  

 

29.3 Πξνβιέςεηο θαη Λνηπέο Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο  

H Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2006 ενώ η 

θυγατρική εταιρεία Eurogroup Insurance Reinsurance Brokers Romania S.R.L. δεν έχει 

ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1997 – 2009. Η Διοίκηση του Ομίλου 

εκτιμά ότι έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν 

να προκύψουν, βάσει των ευρημάτων των φορολογικών ελέγχων προηγούμενων ετών και 

προγενέστερων διερμηνειών των φορολογικών νόμων. 
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29.4 Τθηζηάκελα Δκπξάγκαηα Βάξε 
 

Xξεόγξαθα Μεηνρέο

ΜARFIN INVESTMENT GROUP 200.000

MARFIN POPULAR BANK 506.000

ΚΟΤΜΠΑ ΑΔ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 478.000

Αθίλεηα

Σξηάληα ηξεηο (33) νξηδόληηεο ηδηνθηεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε απηνηειέο εμαόξνθν

θηίξην γξαθείσλ-θαηαζηεκάησλ κε ππόγεην, επί ηεο Λ. Κεθηζίαο 100 θαη

Μαξαζσλνδξόκνπ 83, ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, εθηάζεσο 1.556 η.κ.

Γύν αθίλεηα ζην 9
ν
 ρικ Ππιαίαο Θεζζαινλίθεο 

Μηζζώκαηα

Δλερπξίαζε ελνηθίσλ επί ησλ κηζζσκέλσλ αθηλήησλ 9
ν
 ρικ Ππιαίαο Θεζζαινλίθεο

Σξαπεδηθνύο Λνγαξηαζκνύο 

Δλερπξίαζε ινγαξηαζκνύ Δπξώ πνπ ηεξεί ε εηαηξεία κε ηνπο Οκνινγηνύρνπο 

ζύκθσλα κε ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ελερύξνπ 

ινγαξηαζκνύ θαη εθρώξεζεο απαηηήζεσλ επί θαηάζεζεο κεηξεηώλ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην πξόγξακκα ηνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ  
 
 

30. Αξηζκόο Απαζρνινύκελνπ Πξνζσπηθνύ 
 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου 

ανήρχετο κατά την 31/12/2009 σε 54 και σε 61 αντίστοιχα και στις 31/12/2008 σε 43 και σε 

51 άτομα. 

 

31. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο 
 

Ο Κος Γεώργιος Κούμπας Πρόεδρος του Διοικητικού υμβουλίου της εταιρίας, 

προέβη την 25/02/2010 πώληση 1.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της 

ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ ΜΕΙΣΕ ΑΥΑΛΙΕΩΝ ΑΕ στην εταιρία ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ 

ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ μητρική εταιρία της ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ ΑΕ, συνολικής καθαρής αξίας 

1.600.000 €. Κατόπιν της ως άνω συναλλαγής, το ποσοστό συμμετοχής του Κου. Κούμπα επί 

του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην 

ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ ΑΕ (άμεσα και έμμεσα μέσω της ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ) 

διαμορφώθηκε από 82,285% σε 83,285% 

Από την παραπάνω συναλλαγή καθώς και από περαιτέρω αγορά 60.000 μετοχών της 

ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ ΑΕ από την μητρική ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ, το ποσοστό 

συμμετοχής της μητρικής στην θυγατρική διαμορφώθηκε από 65,5933% κατά την 

31/12/2009 σε 83,260% κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. 
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Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του της 

31 Δεκεμβρίου 2009 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, η Έκθεση 

ελέγχου των Ορκωτών ελεγκτών και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού υμβουλίου 

για την χρήση 01/01 – 31/12/2009 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

Εταιρίας: www.eurobrokers.gr 

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού υμβουλίου του Φρηματιστηρίου Αθηνών 

της 03/04/2009, αποφασίστηκε, κατ‟ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5.1.α του Κανονισμού 

του Φ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΕΡ ΑΕ στην Κατηγορία 

Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης 

εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ζημίες κατά την χρήση 2008 ήταν μεγαλύτερες από το 30% 

της καθαρής θέσης. Η ένταξη των μετοχών στην συγκεκριμένη κατηγορία ίσχυσε από την 

συνεδρίαση της 06/04/2009. 

Περαιτέρω με την συνεδρίαση του Δ.. του Φρηματιστηρίου Αθηνών της 8/10/2009 

αποφασίστηκε η άρση της Επιτήρησης της μητρικής εταιρίας ,καθώς η εταιρεία πληροί 

πλέον τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός του Φ.Α. 

 

Πιεξνθνξίεο ηνπ Άξζξνπ 10 ηνπ λ.3401/2005 

Οι Ανακοινώσεις – Γνωστοποιήσεις που δημοσίευσε  η εταιρεία κατά την διάρκεια 

της χρήσης 2009, στα πλαίσια πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, δίνονται στους παρακάτω πίνακες, και είναι αναρτημένες στο 

διαδικτυακό τόπο της εταιρείας  καθώς και του Φρηματιστηρίου Αθηνών  (www.ase.gr). 

 

ΘΔΜΑ ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

Αντικατάσταση εσωτερικού ελεγκτή.  www.eurobrokers.gr 13/01/2009 

Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών - 

Κούμπας Γεώργιος / ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ 

ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ  

www.eurobrokers.gr 13/01/2009 

Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων 

της  εταιρείας - Κούμπας Γεώργιος / 

ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ 

www.eurobrokers.gr 14/01/2009 

Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών - 

Κούμπας Γεώργιος / ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ 

ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ  

www.eurobrokers.gr 13/03/2009 

Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων 

της  εταιρείας - Κούμπας Γεώργιος / 

ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ 

www.eurobrokers.gr 16/03/2009 

http://www.eurobrokers.gr/
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τοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1/1/2008 – 

31/12/2008 

www.eurobrokers.gr 30/03/2009 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Εταιρίας της 

31/12/2008 

www.eurobrokers.gr 30/03/2009 

Πρόσκληση σε Ετήσια Σακτική Γενική 

υνέλευση  

www.eurobrokers.gr 14/05/2009 

τοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1/1/2009 – 

31/03/2009 

www.eurobrokers.gr 28/05/2009 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Εταιρίας 

της 31/03/2009 

www.eurobrokers.gr 28/05/2009 

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του 

Κανονισμού του Φ.Α. 

www.eurobrokers.gr 28/05/2009 

Γνωστοποίηση μεταβολών ανωτάτων 

διευθυντικών στελεχών.  

www.eurobrokers.gr 01/06/2009 

Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών -  Αβδος 

Ουαλίντ / ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ  

www.eurobrokers.gr 04/06/2009 

Γνωστοποίηση υναλλαγών και Μεταβολής 

Ποσοστού Μετόχων - Γ. Κούμπας / ΚΟΤΜΠΑ 

A.E ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ 

www.eurobrokers.gr 04/06/2009 

Αποφάσεις Σακτικής Γενικής υνέλευσης  www.eurobrokers.gr 09/06/2009 

Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών - Αβδος 

Ουαλίντ / ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ 

www.eurobrokers.gr 16/06/2009 

Γνωστοποίηση πώλησης 433.226 μετοχών ήτοι 

ποσοστό 0,99% της εταιρείας SINGULAR 

LOGIC A.E. 

www.eurobrokers.gr 04/08/2009 

τοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1/1/2009 – 

30/06/2009 

www.eurobrokers.gr 26/08/2009 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Εταιρίας 

της 30/06/2009 

www.eurobrokers.gr 26/08/2009 

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του 

Κανονισμού του Φ.Α.  

www.eurobrokers.gr 27/08/2009 

Γνωστοποίηση μεταβολών ανωτάτων 

διευθυντικών στελεχών  

www.eurobrokers.gr 14/09/2009 

τοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1/1/2009 – 

30/09/2009 

www.eurobrokers.gr 18/11/2009 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Εταιρίας 

της 30/09/2009 

www.eurobrokers.gr 18/11/2009 

Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών -  

Γεώργιος Κούμπας  

www.eurobrokers.gr 25/11/2009 

Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων 

της  εταιρείας - Κούμπας Γεώργιος  

www.eurobrokers.gr 25/11/2009 

Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων 

της  εταιρείας - Κούμπας Γεώργιος / 

ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ 

www.eurobrokers.gr 01/12/2009 

Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών -  

Γεώργιος Κούμπας / ΚΟΤΜΠΑ ΑΕ 

ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ 

www.eurobrokers.gr 01/12/2009 

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 

10.500.000 ευρώ 

www.eurobrokers.gr 18/12/2009 
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Απμόδια Απσή : πνπξγείν Αλάπηπμεο 01.01.-31.12.2009 01.01.-31.12.2008 01.01.-31.12.2009 01.01.-31.12.2008

Γιεύθςνζη Γιαδικηύος Δηαιπείαρ : www.eurobrokers.gr Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ : Γεψξγηνο Θνχκπαο (Ξξφεδξνο Γ.Π. θαη Δθηειεζηηθφ κέινο), Θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) (550) (5.682) (466) (5.699)

  Νπαιίλη Άβδνο (Αληηπξφεδξνο - Γ/λσλ Πχκβνπινο θαη Δθηειεζηηθφ κέινο), Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:  

  Αλαζηάζηνο Ρζηξψλεο (Κέινο Γ.Π. - Κε Δθηειεζηηθφ), Απνζβέζεηο 104 254 91 237

  Θεφδσξνο Θπξιήο (Κέινο Γ.Π. Αλεμάξηεην - Κε Δθηειεζηηθφ), Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ 

  Θσλζηαληίλνο Θαξαθψζηαο (Κέινο Γ.Π. Αλεμάξηεην - Κε Δθηειεζηηθφ) πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 11 (763) 11 (763)

Ξξνβιέςεηο 307 83 307 83

Ημεπομηνία έγκπιζηρ από ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 13 3 0 0

ηυν εηήζιυν οικονομικών καηαζηάζευν   : 26 Μαρηίοσ 2010 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) 

Οπκυηόρ ελεγκηήρ λογιζηήρ : Ανηώνιος Προκοπίδης  Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ : 14511 επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 223 5.880 220 5.999

Δλεγκηική εηαιπεία : PKF  ΔΟΩΔΙΔΘΡΗΘΖ ΑΔ Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 644 1.030 644 1.025

Σύπορ έκθεζηρ ελέγσος ελεγκηών : Κε ζχκθσλε γλψκε Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο  

   ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 1.533 803 1.529 803

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ € 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 (Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) (2.033) (894) (2.034) (926)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Κείνλ:

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 6.736 6.652 6.709 6.454 Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (815) (1.706) (812) (1.703)

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 4.006 4.131 4.006 4.131 Kαηαβεβιεκέλνη θφξνη (1) (708) 0 (707)

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 37 62 37 62 Ιεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 0 0 0

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 233 416 241 425 ύνολο ειζποών / (εκποών)  από 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 6.726 8.220 6.760 8.255 λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) (564) (1.700) (510) (1.651)

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.233 4.338 2.221 4.332 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, 

πξννξηδφκελα γηα πψιεζε 0 0 0 0 θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 1.098 (841) 1.098 (841)

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 19.971 23.819 19.974 23.659 Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (275) (71) (274) (61)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ 

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 3.600 3.600 3.600 3.600 θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 146 255 0 247

Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ  Θεθαιαίσλ (1.385) (752) (1.334) (759) Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 33 10 33 10

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν ιδιοκηηηών μηηπικήρ (α) 2.215 2.848 2.266 2.841 Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 149 313 149 313

Γικαίυμαηα Μειοτηθίαρ (β) 0 11 0 0 Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 0 0 0

ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν  (γ) = (α)+(β) 2.215 2.859 2.266 2.841 ύνολο ειζποών / (εκποών)  από 

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 11.418 8.159 11.401 8.130 επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) 1.151 (334) 1.006 (332)

Ξξνβιέςεηο / Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 911 751 911 733 Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 794 5.413 786 5.330 Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 0 0 0

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 4.633 6.637 4.610 6.625 Ξιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 0 0 0

πνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνχληα Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 0 8.506 0 8.460

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε 0 0 0 0 Δμνθιήζεηο δαλείσλ (1.182) 0 (1.106) 0

ύνολο ςποσπεώζευν (δ) 17.756 20.960 17.708 20.818 Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ  ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) (11) (5.353) 0 (5.353)

ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 19.971 23.819 19.974 23.659 Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0 (1.320) 0 (1.320)

Σξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0 0 0 0

ύνολο ειζποών / (εκποών) από   

σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) (1.193) 1.833 (1.106) 1.787

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ € 01.01.-31.12.2009 01.01.-31.12.2008 01.01.-31.12.2009 01.01.-31.12.2008 Καθαπή αύξηζη / (μείυζη) ζηα ηαμειακά 

Θχθινο εξγαζηψλ 4.490 4.280 4.359 4.115 διαθέζιμα και ιζοδύναμα πεπιόδος (α) + (β) + (γ) (606) (201) (610) (196)

Κηθηά θέξδε / (δεκηέο) 1.634 1.766 1.503 1.601 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ 1.104 1.305 1.098 1.294

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ 498 1.104 488 1.098

θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ 331 486 398 562

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ (550) (5.682) (466) (5.699)

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (Α) (589) (6.430) (522) (6.446)

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (562) (6.392) (522) (6.446) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (27) (38) 0 0 Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο 

Ινηπά  ζπλνιηθά έζνδα κεηά απν θφξνπο (Β) (55) 1.402 (53) 1.427 (01.01.2009 θαη 01.01.2008 αληίζηνηρα) 2.859 9.207 2.841 9.180

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απν θφξνπο (Α)+(Β) (644) (5.028) (575) (5.019) Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απν θφξνπο

(ζπλερηδφκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) (644) (5.028) (575) (5.019)

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (633) (4.980) (575) (5.019) Αχμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 0 0 0

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (11) (48) 0 0 Γηαλεκεζέληα Κεξίζκαηα 0 (1.320) 0 (1.320)

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά απν θφξνπο αλά κεηνρή-Βαζηθά (ζε €) (0,0937) (1,0653) (0,0870) (1,0743) Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρψλ 0 0 0 0

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ ρξεκαηνδφηηθψλ, ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν λήξηρ σπήζηρ 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ 435 740 489 799 (31.12.2009 και 31.12.2008 ανηίζηοισα) 2.215 2.859 2.266 2.841

ΠΟΑ Δ ΥΙΛ. €  ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ

Έζνδα 87 87

Έμνδα 18 18

Απαηηήζεηο 253 289

πνρξεψζεηο 6 6

Ππλαιιαγέο & ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ & κειψλ ηεο δηνίθεζεο 1013 949

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δνηίθεζεο                             0 0

πνρξεψζεηο πξνο  δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο                             19 7

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο O Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο Ζ Ξξντζηακέλε Ινγηζηεξίνπ

 ΓΔΩΟΓΗΝΠ Κ. ΘΝΚΞΑΠ ΝΑΙΗΛΡ Φ. ΑΒΓΝΠ ΛΑΞΝΙΔΩΛ Γ. ΡΠΝΡΠΝΠ  ΕΖΛΑΪΠ Δ. ΕΖΠΖ  

ΑΓΡ X  080976 ΑΓΡ ΑΔ 009721 ΑΓΡ Ξ 070783 Α. ΡΑΜΖΠ 25378

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €

 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ  ΚΑΣΑΣΑΗ  ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΔΣΑΙΡΙΑ

Καξνχζη, 26 Καξηίνπ 2010

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΘΔΣΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΣΟΙΥΔΙΑ  ΚΑΣΑΣΑΗ  ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ  ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

ΟΜΙΛΟ

ΣΟΙΥΔΙΑ  ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΓΙΟΤΡΟΜΠΡΟΚΔΡ ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Δ.
ΑΡ. ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Δ.  26891/06/Β/92/5

Λ. Κηθιζίαρ 100 & Mαπαθυνοδπόμος 83 

ΣΟΙΥΔΙΑ  ΚΑΣΑΣΑΗ  ΣΑΜΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ - ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα )

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009

(δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ θ λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΙΞ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Ρα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΑΛΩΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ ΓΗΝΟΝΚΞΟΝΘΔΟΠ ΚΔΠΗΡΔΠ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ θαη

ηνπ ΝΚΗΙΝ. Ππληζηνχµε, επνµέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή µε ηνλ εθδφηε, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηνπ εθδφηε φπνπ αλαξηψληαη νη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε

έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ λνκίκνπ ειεγθηή φπνηε απηή απαηηείηαη.

1. Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα θαηαξηηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2008 πξνζαξκνζκέλεο κε ηηο αλαζεσξήζεηο πνπ επηηάζζνπλ ηα ΓΞΣΑ. Ν φκηινο πξνέβε ζηελ πηνζέηεζε

ηνπ αλαζεσξήκελνπ ΓΙΞ 1 "Ξαξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ " θαζψο θαη ηνπ ΓΞΣΑ 8 " Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο " Ζ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζπληζηνχλ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία δε δηαθνξνπνηεί νπζησδψο ηηο

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη παξαιεθζεί ε δεκνζίεπζε ηξίηεο ζπγθξηηηθήο ζηήιεο ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο. 2. Ζ επσλπκία θαη ε ρψξα ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο γηα θάζε κηα απφ ηηο εηαηξίεο πνπ

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε Λν 1 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ρν πνζνζηφ κε ην νπνίν ε κεηξηθή εηαηξία ζπκκεηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην, ε κέζνδνο ελζσκάησζεο

πνπ εθαξκφζηεθε, γηα θάζε εηαηξία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε Λν 2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 3. Νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ αλαθέξνληαη

αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε Λν 9 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο

εηαηξίαο. 5. Ν αξηζκφο απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο κεηξηθήο θαηά ηελ 31/12/09 αλέξρεηαη ζε 54 άηνκα θαη ηνπ Νκίινπ ζε 61 θαη ηελ 31/12/08 ηεο κεηξηθήο ζε 43 άηνκα θαη ηνπ Νκίινπ ζε 51 άηνκα. 6. Έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζσξεπηηθά νη θάησζη

πξνβιέςεηο α) γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ε Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη ζσξεπηηθή πξφβιεςε χςνπο 47 ρηι. ην πνζφ ηεο αληίζηνηρεο πξφβιεςεο γηα ηνλ Όκηιν αλέξρεηαη ζε 47 ρηι. €. β) γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ε Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη

ζσξεπηηθή πξφβιεςε χςνπο 223 ρηι. €, ην πνζφ ηεο αληίζηνηρεο πξφβιεςεο γηα ηνλ Όκηιν αλέξρεηαη ζε 223 ρηι. €. γ) γηα ηελ έθηαθηε εηζθνξά πνπ θαηαινγίζζεθε ζε βάξνο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο πνζφ 280 ρηι. €. 7. Πηε ηξέρνπζα ρξήζε έρνπλ θαηαρσξεζεί

ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο, γηα ηνλ Όκηιν (1) ρηι. € πνπ πξνέξρεηαη απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη (54) ρηι. €. πνπ πξνέξρεηαη απν αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ ζηελ εχινγε αμία. 8. Ρνλ Αχγνπζην ε κεηξηθή εηαηξεία πξνέβε ζε πψιεζε

φισλ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο SINGULAR LOGIC SA. ηεκ 433.226 αμίαο 1.334.336,08 €. 9. Ρα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη

ηνπ Νκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηνπο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην ΓΙΞ 24, απεηθνλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα :

 
 


