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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης 

Σεπτεµβρίου  2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

«ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 

26/11/2012. Έχουν δε δηµοσιοποιηθεί µέσω του τύπου και έχουν αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.eurobrokers.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα 

στον τύπο συνοπτικά ενδιάµεσα οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν στο 

να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν 

παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης των χρηµατοοικονοµικών 

επιδόσεων και των ταµιακών ροών της εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν 

απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν 

γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 
 
 
Γεώργιος Μ. Κούµπας 

 
 
 
 
 
 
 
 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 
Προς τους µετόχους της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ  ΜΕΣΙΤΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  Α.Ε. 

 
 

 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης  της 

Εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ  ΜΕΣΙΤΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  Α.Ε της 30ης Σεπτεµβρίου 2012 

και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος,  µεταβολών καθαρής θέσης 

και ταµειακών ροών της εννεάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις 

επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 

παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική 

Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός 

συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος Ε̟ισκό̟ησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς 

πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην 

εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι 

ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να 

εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη 

ελέγχου. 

 

Συµ̟έρασµα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα 

µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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Έµφαση Θέµατος 

 

Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 3.1 της συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης, όπου περιγράφεται το γεγονός ότι οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας έχουν καταρτιστεί µε βάση την παραδοχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας. Όπως σηµειώνεται, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας κατά ποσό € 10.233 χιλ ενώ το 

σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Οι ενέργειες 

της ∆ιοίκησης αναφορικά µε την αντιµετώπιση των θεµάτων αυτών αναφέρονται επίσης στη 

σηµείωση 3.1 των οικονοµικών καταστάσεων. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν 

περιλαµβάνουν οποιαδήποτε προσαρµογή η οποία είναι πιθανόν να προκύψει λόγω της 

παραπάνω αβεβαιότητας. Στο συµπέρασµα µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το 

θέµα αυτό. 

 

 

Αθήνα, 29  Νοεµβρίου 2012 

 

 

 

 

Λέος Ιωάννης 

Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ.24881 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  6.933  7.022  6.932  7.019

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  18  31  16  28

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  0  0  191  191

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  310  0  250  0

Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπές 

επενδύσεις
10  1.571  851  1.571  851

Επενδύσεις σε ακίνητα  2.185  2.185  2.185  2.185

Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού  74  68  74  68

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  40  169  39  167

 11.131  10.326  11.258  10.509

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  3.284  2.497  3.265  2.492

Επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
χρήσης 

 88  140  88  140

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  354  1.029  339  990

 3.726  3.666  3.692  3.622

Σύνολο Ενεργητικού  14.857  13.992  14.950  14.131

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο  3.600  3.600  3.600  3.600

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  2.417  2.417  2.417  2.417

Αποθεµατικά  1.385  1.385  1.425  1.425

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον (7.899) (8.029) (7.813) (7.890)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) (497) (627) (371) (448)

Mη ελέγχουσες συµµετοχές   0  1  0  0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) (497) (626) (371) (448)

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 8  855  10.540  855  10.540

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  258  233  258  233

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

 271  205  271  205

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  12  23  12  23

 1.396  11.001  1.396  11.001

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  3.199  2.347  3.166  2.308

Λοιποί φόροι πληρωτέοι  299  388  299  388

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 8  10.460  882  10.460  882

 13.958  3.617  13.925  3.578

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)  15.354  14.618  15.321  14.579

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσεων (γ)+(δ)  14.857  13.992  14.950  14.131

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµείωση
1/1/-

30/09/2012
1/1/-

30/09/2011
1/1/-

30/09/2012
1/1/-

30/09/2011
01/07-

30/09/2012
01/07-

30/09/2011
01/07-

30/09/2012
01/07-

30/09/2011

Κύκλος εργασιών 5  4.052  3.902  3.813  3.651  830  1.057  754  964
Μείον: Κόστος πωλήσεων (1.767) (1.481) (1.671) (1.400) (526) (436) (495) (355)
Μικτά Κέρδη / (Ζηµιές)  2.285  2.421  2.142  2.251  304  621  259  609
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως  84  144  84  139  19  27  19  22
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (1.675) (1.538) (1.522) (1.326) (552) (493) (506) (478)
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (89) (89) (89) (89) (53) (32) (53) (32)
Λοιπά έξοδα (114) (50) (114) (50)  0  0  0  0

Κέρδη / (Ζηµιές ) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων

 491  888  501  925 (282)  123 (281)  121

Αναλογία επί των Κερδών Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων  60  0  0  0  60  0  0  0

Καθαρά έσοδα (έξοδα) χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 6 (333) (753) (335) (750)  1 (333) (1) (328)

Κέρδη / (Ζηµιές ) προ φόρων  218  135  166  175 (221) (210) (282) (207)
Φόρος εισοδήµατος 7 (89) (126) (89) (126)  66  21  66  21
Κέρδη / (Ζηµιές ) µετά από φόρους (Α)  129  9  77  49 (155) (189) (216) (186)

Ιδιοκτήτες της µητρικής  130  25 77 49 (155) (188) (216) (186)

Mη ελέγχουσες συµµετοχές  (1) (16)  0  0  0 (1)  0  0

Λοιπά συνολικά έσοδα:  0
Συναλλαγµατικές διαφορές στην µετατροπή 
εκµεταλλεύσεων εξωτερικού

 0  5  0  0 0  6  0  0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (Β)  0  5  0  0  0  6  0  0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους(Α) +(Β)

 129  14  77  49 (155) (183) (216) (186)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδιδόµενα σε:

Ιδιοκτήτες της µητρικής  130  28  77  49 (155) (185) (216) (186)
Mη ελέγχουσες συµµετοχές  (1) (14)  0  0  0  2  0  0

Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή-
Βασικά (σε € ) 9 

 0,0217  0,0042  0,0128  0,0082 (0,0258) (0,0313) (0,0360) (0,0310)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων

 594  998  601  1.024 (249)  159 (248)  154

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ – ΟΜΙΛΟΣ 
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

ΟΜΙΛΟΣ
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις 

νέον
Σύνολο

∆ικαιώµατα 
µειοψηφείας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα την 01.01.2011  3.600  2.417  1.756 (7.045)  728 (43)  685
Καθαρό κέρδος/ζηµιά χρήσεως  0  0  0  25  25 (16)  9
Συναλλαγµατική ισοτιµία  0  0  3  0  3  2  5
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  0  0  3  25  28 (14)  14
Υπόλοιπο την 30.09.2011  3.600  2.417  1.759 (7.020)  756 (57)  699

ΟΜΙΛΟΣ
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις 

νέον
Σύνολο

∆ικαιώµατα 
µειοψηφείας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα την 01.01.2012  3.600  2.417  1.385 (8.029) (627)  1 (626)
Καθαρό κέρδος/ζηµιά χρήσεως  0  0  0  130  130 (1)  129
Συναλλαγµατική ισοτιµία  0  0  0  0  0  0  0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  0  0  0  130  130 (1)  129
Υπόλοιπο την 30.09.2012  3.600  2.417  1.385 (7.899) (497)  0 (497)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
                 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις 

νέον

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων
Υπόλοιπα την 01.01.2011  3.600  2.417  1.801 (6.975)  843
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) περιόδου  0  0  0  49  49
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  0  0  0  49  49
Υπόλοιπο την 30.09.2011  3.600  2.417  1.801 (6.926)  892

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο

Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις 

νέον

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων
Υπόλοιπα την 01.01.2012  3.600  2.417  1.425 (7.890) (448)
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) περιόδου  0  0  0  77  77
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  0  0  0  77  77
Υπόλοιπο την 30.09.2012  3.600  2.417  1.425 (7.813) (371)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 
 

01.01.2012-
30.09.2012

01.01.2011-
30.09.2011

01.01.2012-
30.09.2012

01.01.2011-
30.09.2011

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων 
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες )  

 218  135  166  175

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις  103  110  100  99
Αποµείωση ενσώµατων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων

 0  0  0  0

Προβλέψεις  121  104  121  104

Συναλλαγµατικές διαφορές  0  4  0  0
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, 
ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας

(54)  343  6  345

Χρεωστικοί τόκοι  392  395  392  396

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

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων (846)  1.131 (832)  1.097
Μείωση / (Αύξηση) υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών).

 655 (2.043)  660 (2.119)

Μείον:  0  0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα

(416) (275) (416) (276)

Καταβεβληµένοι φόροι (194) (28) (194) (28)

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

(21) (124)  3 (207)

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Απόκτηση /διάθεση θυγατρικών, 
συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων

(564) (148) (564) (148)

Αγορές ενσώµατων & άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 

(1) (8) (1) (8)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και 
άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

 0  0  0  0

Τόκοι εισπραχθέντες  16  20  16  18
Μερίσµατα εισπραχθέντα  0  0  0  0

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

(549) (136) (549) (138)

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου

 0  0  0  0

Εισπράξεις & πληρωµές από εκδοθέντα / 
αναληφθέντα δάνεια

 0  0

Εξοφλήσεις δανείων (105) (324) (105) (324)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολυσία)

 0 (11)  0  0

Μερίσµατα πληρωθέντα  0  0  0  0

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

(105) (335) (105) (324)

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

(675) (595) (651) (669)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης περιόδου

 1.029  951  990  945

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
λήξης περιόδου

 354  356  339  276

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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1. Πληροφορίες για τον Όµιλο 
 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

Η Εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992 και έχει 

την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 100 & 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. 

Η  συγγενής εταιρεία «ΡΕΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε τον 

διακριτικό τίτλο «REMACO A.E.» δραστηριοποιείται στον κλάδο των Συµβούλων 

∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων 

Επισηµαίνεται ότι η ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. είναι µε τη σειρά 

της θυγατρική της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις αυτής µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, έχει καταστατική έδρα την 

Ελλάδα και κατά την 30η Σεπτεµβρίου  2012 συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας µε ποσοστό 84,40%,την οποία ενσωµατώνει µε την µέθοδο της ολικής 

ενοποίησης. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνηµµένες απλές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2012, στις  26/11/2012. 

 

2. ∆οµή του Οµίλου 
 

Οι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2012-30/09/2012 

περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε  (εφεξής η «Εταιρεία») και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και της θυγατρικής της (µαζί ο «Όµιλος»). Ο Όµιλος απαρτίζεται από τις κάτωθι 

εταιρείες: 
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Ονοµασία Εταιρείας
Χώρα 

Εγκατάστασης
∆ραστηριότητα

Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Είδος 
συµµετοχής

Μέθοδος 
ενοποίησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ  ΜΕΣΙΤΕΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  Α.Ε.

Ελλάδα

Ασφαλιστικός 
Σύµβουλος - 

Μεσίτης 
Ασφαλίσεων

Μητρική

Eurogroup Insurance 
Reinsurance Brokers 
Romania S.R.L.

Ρουµανία

Ασφαλιστικός 
Σύµβουλος - 

Μεσίτης 
Ασφαλίσεων

91,04% Άµεση
Ολική 

ενοποίηση

REMACO A.E. Ελλάδα

 Σύµβουλοι 
∆ιοικήσεως 
Επ ιχειρήσεων

35% Άµεση Καθαρή θέση

 
 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΟ  ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 
 
Α. Σε συνέχεια της από 30/5/2012 απόφασης της Γ.Σ. των µετόχων, τον Ιούλιο η µητρική εταιρεία  

προέβη σε αγορά 11.570 µετοχών της εταιρείας  «ΚΑΠΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τον πρόεδρο του ∆.Σ της εταιρείας κ. Γεώργιο Κούµπα,  έναντι συνολικού 

τιµήµατος 720 χιλ €  διαµορφώνοντας το ποσοστό συµµετοχής της σε 10,50%.  

 

Β.   Σε συνέχεια της από 30/05/2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η 

µητρική εταιρεία  προέβη σε αγορά 9.800 µετοχών, ήτοι ποσοστό 35% της εταιρείας «REMACO 

A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», έναντι συνολικού τιµήµατος 250 χιλ €.  

 

3. Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Αρχών 

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

Συνοπτικών Ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι πολιτικές 

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

 

3.1 Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

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 ∆εκεµβρίου του 2011 αφού ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που αφορούν την 

υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων προτύπων.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται µε βάση την παραδοχή της συνέχισης 

της δραστηριότητας, σύµφωνα µε την οποία η ανάκτηση  των στοιχείων του ενεργητικού και ο 

διακανονισµός των υποχρεώσεων θα πραγµατοποιηθεί µέσα στα πλαίσια των συνήθων 

εµπορικών της δραστηριοτήτων. 

 

Κατά την 30η Σεπτεµβρίου  2012 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι αρνητικό 

κατά το ποσό των  € 371 χιλ., Κατά  συνέπεια έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του 

Κ.Ν. 2190/20. Παράλληλα, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα 
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στοιχεία του ενεργητικού, τόσο της Εταιρείας όσο και του Οµίλου, κατά ποσό € 10.233 χιλ και 

10.232χιλ αντίστοιχα, ενώ το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί στη 

χώρα είναι ενδεχόµενο να επηρεάσει αρνητικά τον προσδοκώµενο χρόνο αλλά και το ποσό 

των µελλοντικών εισπράξεων από τις απαιτήσεις του Οµίλου.  

Ειδικότερα για τις δανειακές υποχρεώσεις σηµειώνεται ότι, για οµολογιακό δάνειο ύψους € 

10.050 χιλ. η εταιρεία έχει υποβάλλει αίτηµα µετάθεσης της του χρόνου αποπληρωµής των 

δόσεων κεφαλαίου που ήταν προγραµµατισµένες για το έτος 2012. 

 Το εν λόγω αίτηµα βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης από την πλευρά του οµολογιούχου ενώ 

η εταιρεία µέχρι και την τελική απάντηση επί του συγκεκριµένου αιτήµατος ανέβαλλε την 

καταβολή της δόσης κεφαλαίου ύψους €250χιλ. Μετά από την µη καταβολή της ως άνω 

δόσης, πληρούνται συµβατικοί όροι καταγγελίας του δανείου από την πλευρά του πιστωτή. Για 

το λόγο αυτό η εταιρεία προέβη στην ανακατάταξη του συνολικού ποσού του δανείου, το 

οποίο παρουσιάζει στις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις. 

Ωστόσο, η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι ο πιστωτής θα ανταποκριθεί θετικά στο παραπάνω αίτηµα και η 

λειτουργική της κερδοφορία, στο βαθµό που δε θα συµβούν δυσµενή ή έκτακτα γεγονότα, θα 

είναι επαρκής ώστε να καλύψει µαζί µε τα Κυκλοφορούντα στοιχεία  του Ενεργητικού τις 

υποχρεώσεις για τους επόµενους 12 µήνες. Σηµειώνεται δε ότι η Εταιρεία κατά την περίοδο 

1/1/12-30/9/12 παρουσίασε  ικανοποιητικά κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων. Η  κερδοφορία αυτή εκτιµάται ότι θα καλύψει τις 

συσσωρευµένες ζηµιές σε βαθµό που να αίρονται οι συνθήκες που θέτουν σε εφαρµογή τα αρ 

47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και οι οποίες προέρχονται κατά κύριο λόγο από την επενδυτική 

δραστηριότητα.  

Στην περίπτωση κατά την οποία είτε το αίτηµα για µετάθεση του χρόνου πληρωµής των 

δόσεων δεν γίνει αποδεκτό είτε  η κερδοφορία του οµίλου δεν αποδειχθεί επαρκής, η ∆ιοίκηση 

θα λάβει πρόσθετα µέτρα προκειµένου να αποκαταστήσει το ύψος των ιδίων κεφαλαίων σε 

αποδεκτά όρια και να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια για τη λειτουργία της .  

Με βάση τις υφιστάµενες συνθήκες αλλά και τις προοπτικές για την επόµενη περίοδο, η 

διοίκηση θεωρεί ότι η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας εξακολουθεί να αποτελεί µια 

κατάλληλη παραδοχή για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της. 

Σηµειώνεται ωστόσο, ότι η δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της 

εξαρτάται µεταξύ άλλων και από τις ευρύτερες οικονοµικές εξελίξεις,  όπως οι εξελίξεις στην 

αγορά ασφαλειών, οι οποίες δεν µπορούν πλήρως να προβλεφθούν.  Οι οικονοµικές 

καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν οποιαδήποτε προσαρµογή η οποία θα έπρεπε να διενεργηθεί 

στις αξίες και στην ταξινόµηση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, στην 

περίπτωση που η Εταιρεία δεν συνέχιζε τις δραστηριότητες της. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε 

εξαίρεση τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, τις επενδύσεις σε ακίνητα και τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, τα οποία αποτιµούνται 

σε εύλογη αξία.  



 Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 
της περιόδου 

από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεµβρίου 2012 
 

16 

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

ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες 

και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 

υπολογισµούς.   

Τα 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.  

 
 

3.2 Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

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 

∆.Π.Χ.Π. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3.3 Αλλαγές στις λογιστικές αρχές 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30/09/2012 

περιλαµβάνουν περιορισµένη πληροφόρηση σε σχέση µε αυτές των ετήσιων Οικονοµικών 

Καταστάσεων. Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Οικονοµικές 

Καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Οικονοµικών 

Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2011. Ως εκ τούτου, οι συνηµµένες ενδιάµεσες 

Οικονοµικές Καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασµό µε τις τελευταίες 

δηµοσιευµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/12/2011, οι οποίες και περιλαµβάνουν 

πλήρη ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν. 

 
 
3.3.1  Νέα πρότυπα, διερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων 
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

     Ο Όµιλος  έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ∆ΠΧΑ και τις 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 2012. 
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• ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Εµπλουτισµένες 

απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων να 

βελτιώσουν την κατανόησή τους αναφορικά µε τις συναλλαγές µεταφοράς χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων 

που µπορεί να παραµείνουν στην οντότητα που έχει πραγµατοποιήσει τη µεταφορά των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες 

γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών µεταφοράς έχει 

πραγµατοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η παρούσα τροποποίηση έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει 

ουσιώδη επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του  Οµίλου. 

 
3.3.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα 
οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ 

 

      Επιπλέον, η ∆ΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ∆ΠΧΑ, 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 1 Πρώτη Εφαρμογή (τροποποίηση) -  Υπερπληθωριστικές Οικονομίες 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιουλίου 2011.  Η τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρµογή των ∆ΠΧΑ µετά από µια 

περίοδο παύσης, οφειλόµενη στο ότι το νόµισµα λειτουργίας της Οικονοµικής Οντότητας αποτελούσε 

νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής Οικονοµίας. Προγενέστερη εφαρµογή του προτύπου  επιτρέπεται. 

Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του  

καταστάσεις. 

• ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή (τροποποίηση) -  Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης χρηματικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η 

προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η τροποποίηση καταργεί την χρήση της  

προκαθορισµένης ηµεροµηνίας µετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά µε την 

πραγµατική ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης 

αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισµένη ηµεροµηνία 

µετάβασης. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 

Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές 

του καταστάσεις. 
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• ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος (τροποποίηση) – Αναβαλλόμενος Φόρος - Ανάκτηση των 

υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2012. Το ∆ΛΠ 12 απαιτεί µια επιχείρηση να επιµετρά την αναβαλλόµενη φορολογία που 

σχετίζεται µε ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο ανάλογα µε το εάν η επιχείρηση αναµένει η ανάκτηση 

της λογιστικής αξίας να πραγµατοποιηθεί από τη χρήση του στοιχείου ή την πώλησή του. Στις 

περιπτώσεις επενδυτικών ακινήτων και όταν ένα πάγιο αποτιµάται σε εύλογες αξίες, η εκτίµηση του 

τρόπου ανάκτησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου πολλές φορές είναι δύσκολη και 

υποκειµενική. Σύµφωνα µε τη παρούσα τροποποίηση η µελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας 

τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκµαίρεται ότι θα πραγµατοποιηθεί µέσω της µελλοντικής 

πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 

τροποποίησης στις οικονοµικές του  καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των στοιχείων 

του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος 

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιουλίου 2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται 

στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα. Τα στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον και θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα 

στοιχεία, τα οποία δεν θα αναταξινοµηθούν ποτέ. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος  βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 

τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

•    ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις» και τη ∆ιερµηνεία 12  «Ενοποίηση - οικονοµικές µονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο 

πρότυπο αλλάζει ο ορισµός της έννοιας του ελέγχου που είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για το 

εάν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο πλαίσιο των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον 

προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. Επίσης, ο Όµιλος θα πρέπει να 

πραγµατοποιεί µια σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά µε τις εταιρείες που ενοποιούνται ως 

θυγατρικές αλλά και για τις µη ενοποιούµενες εταιρείες µε τις οποίες υπάρχει µετοχική σχέση. Το 

πρότυπο αναµένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στις δοµές συµβατικών οµίλων και οι επιπτώσεις σε 

ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι σηµαντικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει 

το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 

τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις.  

• ΔΠΧΑ 11  Κοινοί Διακανονισμοί 
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Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη 

∆ιερµηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες – Μη χρηµατικές συνεισφορές από 

κοινοπρακτούντες».  Το ∆ΠΧΑ 11 απαλείφει την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από 

κοινού ελεγχόµενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες οι οποίες πληρούν 

τον ορισµό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος  εκτιµά ότι η εν λόγω 

τροποποίηση δε θα έχει  επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

• ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οικονομικές οντότητες 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 12 περιλαµβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως 

εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27 και σχετίζονταν µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι 

γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται µε τη συµµετοχή µιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε από 

κοινού συµφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δοµηµένες εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 

ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης 

αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

• Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοινοί Διακανονισμοί, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε 

άλλες Επιχειρήσεις: Οδηγός Μετάβασης (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) 

(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 

 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά 

µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες 

διευκολύνσεις κατά την µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 µειώνοντας τις απαιτήσεις 

παροχής προσαρµοσµένων συγκριτικών πληροφοριών µόνο κατά την προηγούµενη συγκριτική 

περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά µε τις γνωστοποιήσεις για µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις, οι 

τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους 

πριν την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των 

ανωτέρω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιµετρήσεις περιουσιακών 

στοιχείων που γίνονται στην εύλογη αξία. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά µε το 

πότε η εταιρεία απαιτείται να χρησιµοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο 

επιµέτρησης της εύλογης αξίας στα ∆ΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Η 
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Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (αναθεώρηση) 

Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013.  Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη 

δηµοσίευση του νέου ∆ΠΧΑ 10. Το  ∆ΛΠ 27 θα αντιµετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες παραµένουν ουσιαστικά αµετάβλητες. 

Προγενέστερη εφαρµογή του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 

υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής 

της τροποποίησης στις οικονοµικές του  καταστάσεις.  

• ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση) 

Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Ο σκοπός του αναθεωρηµένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις 

λογιστικές αρχές που πρέπει να εφαρµοσθούν λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη 

δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. Το αναθεωρηµένο πρότυπο συνεχίζει να καθορίζει τους µηχανισµούς 

λογιστικής παρακολούθησης της µεθόδου της καθαρής θέσης. Προγενέστερη εφαρµογή του 

προτύπου επιτρέπεται.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο 

Όµιλος  βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές 

του  καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια σειρά από τροποποιήσεις τους ∆ΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις 

αυτές εκτείνονται από θεµελιώδεις αλλαγές, όπως η κατάργηση του µηχανισµού γνωστού ως 

«µέθοδος περιθωρίου». Επίσης, µεταβολές από επανεκτίµηση της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, θα 

παρουσιάζεται στην κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον, θα παρέχονται επιπλέον 

γνωστοποιήσεις για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών σχετικά µε τα χαρακτηριστικά τους και 

τους κινδύνους στους οποίους οι φορείς είναι εκτεθειµένοι µέσω της συµµετοχής στα εν λόγω 

σχέδια. Προγενέστερη εφαρµογή του προτύπου επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 

υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος  βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης 

αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του  καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) - Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

τροποποίηση εισάγει συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν 



 Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 
της περιόδου 

από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεµβρίου 2012 
 

21 

στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη στην αξιολόγηση της επίδρασης ή της πιθανής 

επίδρασης κατά τον συµψηφισµό διακανονισµών στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µιας εταιρείας. 

Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 έχουν αναδροµική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 

υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος  βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης 

αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του  καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή (τροποποίηση) - Κρατικά Δάνεια  

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Στις οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ και έχουν 

λάβει κρατικά δάνεια µε προνοµιακό επιτόκιο, δίνεται η δυνατότητα της µη αναδροµικής εφαρµογής 

των ∆ΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την µετάβαση. Αυτή είναι η ίδια απαλλαγή, 

όπως είχε δοθεί και στους υπάρχοντες συντάκτες των Οικονοµικών Καταστάσεων µε ∆ΠΧΑ κατά την 

µετάβασή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος  

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του  

καταστάσεις. 

• ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) - Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και Χρηματοοικονομικών  υποχρεώσεων 

 

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον 

συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 

οικονοµικής θέσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο 

Όµιλος  βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές 

του  καταστάσεις. 

• ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Ταξινόμηση και Επιμέτρηση 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Όπως έχει εκδοθεί το ∆ΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του Σ∆ΛΠ για την 

αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Η Φάση 1 του ∆ΠΧΑ 9 θα έχει σηµαντική επίπτωση: (α) στην 

ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και (β) στην αλλαγή 

λογιστικοποίησης για εταιρείες που έχουν χαρακτηρίσει χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

χρησιµοποιώντας την επιλογή της Εύλογης Αξίας Μέσω Αποτελεσµάτων. Στις επόµενες φάσεις, το 

Σ∆ΛΠ θα ασχοληθεί µε τη λογιστική αντιστάθµιση και την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αναµένεται κατά το πρώτο µισό του 2012. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος  βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές του  καταστάσεις. 

• Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 
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Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

διερµηνεία αυτή εφαρµόζεται µόνο για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγµατοποιούνται κατά τη 

διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου. Οι δαπάνες 

που πραγµατοποιούνται κατά τις δραστηριότητες αποκάλυψης θεωρείται ότι δηµιουργούν δύο 

πιθανά οφέλη: (α) την παραγωγή αποθεµάτων κατά την παρούσα χρήση και/ή (β) βελτιωµένη 

πρόσβαση σε µετάλλευµα που θα εξορυχτεί στο µέλλον (περιουσιακό στοιχείο από τη 

δραστηριότητα αποκάλυψης). Σε περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν µπορούν να κατανεµηθούν 

συγκεκριµένα µεταξύ των αποθεµάτων που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου και του 

περιουσιακού στοιχείου από τη δραστηριότητα αποκάλυψης, η διερµηνεία 20 απαιτεί από την 

εταιρεία να χρησιµοποιήσει µια βάση κατανοµής η οποία βασίζεται σε µια µονάδα µέτρησης σχετικής 

παραγωγής. Επιτρέπεται προγενέστερη εφαρµογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει 

τη διερµηνεία αυτή. Ο Όµιλος  βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 

τροποποίησης στις οικονοµικές του  καταστάσεις. 

 

 

• « Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 (έκδοση τον Μάιο του 2012 – οι 

τροποποιήσεις ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2013) 

 

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση του «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από µία 

σειρά προσαρµογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις 

στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και δεν έχουν ουσιαστική 

επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3.4 Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης 
 
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 ∆ιοίκησης 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: 

 

3.4.1 Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
Οι επισφαλούς  είσπραξης λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να 

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

 
3.4.2 Έλεγχοι αποµείωσης υπεραξίας 
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.  

 
3.4.3 Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων 
Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε 

χρήση. Την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι 

οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του 

ενεργητικού. Τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα, ωστόσο, είναι πιθανό να διαφέρουν λόγω 

τεχνικής βαθµιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισµικό και το µηχανογραφικό 

εξοπλισµό. 

 

3.4.4 Εκτίµηση της αξίας των ακινήτων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους 
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 εκτιµητή την αναθεώρηση των εύλογων αξιών των 

ακινήτων ιδιοκτησίας του οµίλου. 

3.4.5 Εκτίµηση Εύλογης Αξίας Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 
Ο υπολογισµός της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και 

παθητικού για τα οποία δεν υπάρχουν δηµοσιευµένες τιµές αγοράς, απαιτεί τη χρησιµοποίηση 

συγκεκριµένων τεχνικών εκτίµησης. Ο υπολογισµός της εύλογης αξίας τους απαιτεί διαφόρων 

ειδών εκτιµήσεις. Οι σηµαντικότερες αφορούν στην εκτίµηση των διαφόρων κινδύνων στους 

οποίους υπόκειται το µέσο, όπως επιχειρηµατικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας κτλ., και 

στην εκτίµηση των µελλοντικών προοπτικών κερδοφορίας επιχειρήσεων σε περίπτωση 

αποτίµησης συµµετοχικών τίτλων. 

 

3.4.6 Αποµείωση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 
Ο Όµιλος ακολουθεί τις οδηγίες του ∆ΛΠ 39 για τον έλεγχο αποµείωσης της αξίας των 

επενδύσεών του. Κατά τον προσδιορισµό του πότε µια επένδυση έχει υποστεί αποµείωση της 

αξίας της ο Όµιλος εκτιµά, µαζί µε άλλους παράγοντες, τη διάρκεια ή την έκταση που η εύλογη 

αξία µιας επένδυσης είναι χαµηλότερη του κόστους, γεγονός το οποίο µπορεί να αποτελέσει 



 Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 
της περιόδου 

από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεµβρίου 2012 
 

24 

µία αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, την χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα και τις 

βραχυπρόθεσµες προοπτικές, τις επιχειρηµατικές πολιτικές, το µέλλον της επένδυσης, 

συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων όπως η επίδοση της βιοµηχανίας και του 

επιχειρηµατικού κλάδου, και τις αλλαγές στην τεχνολογία και στις λειτουργικές και 

χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές. 

 

3.4.7   Πρόβλεψη για Φόρο Εισοδήµατος 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 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 προκύψουν σε 

φορολογικούς ελέγχους. 

Οι εταιρείες του Οµίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νοµοθεσίες φορολογίας εισοδήµατος. Για 

τον συνολικό προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος όπως παρουσιάζεται στην 

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Για συγκεκριµένες 

συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Ο 

Όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε βάση 

υπολογισµούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό 

φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των ζητηµάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά 

αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος και για 

αναβαλλόµενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισµός 

 
3.4.8  Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού 
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική µελέτη. Η 

αναλογιστική µελέτη περιλαµβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών µε το 

προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αµοιβών των εργαζοµένων, την αύξηση 

του δείκτη τιµών καταναλωτή και την αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή. Οι 

παραδοχές που χρησιµοποιούνται εµπεριέχουν σηµαντική αβεβαιότητα και η ∆ιοίκηση του 

Οµίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίµησή τους 

 

3.5 Θυγατρικές Εταιρείες 
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 απόκτησης. Το 

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. Τα επιµέρους 

περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία 

επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους 

ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των 
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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.  

∆ιεταιρικές 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.  

 
3.6 Συγγενείς Επιχειρήσεις 
Συγγενείς 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).  

Το 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. Στην 

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.  

Η εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις της σε συγγενείς εταιρείες στο κόστος κτήσης µείον την 

αποµείωση.  

 

3.7 Λειτουργικοί Τοµείς 
Η ∆ιοίκηση 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.  



 Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 
της περιόδου 

από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεµβρίου 2012 
 

26 

Στον 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 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 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. 

 

3.8   Λειτουργικό Νόµισµα και Νόµισµα Παρουσίασης 
Τα 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.  

 

3.9  Συναλλαγές και Υπόλοιπα σε ξένο νόµισµα 
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.    

 
3.10 Μετατροπή Εκµεταλλεύσεων Εξωτερικού 
Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου των οποίων οι οποίες 

έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου γίνεται ως 

εξής:  

Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία αναφοράς.  

Τα 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.  
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3.11 Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αποτιµώνται ανά κατηγορία ως 

ακολούθως: 

Τα 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. Στο κόστος κτήσης περιλαµβάνονται όλες οι 

άµεσες επιριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Σηµαντικές 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. 

Η εκτίµηση της εύλογης αξίας των οικοπέδων και κτιρίων προσδιορίζεται από ανεξάρτητους 

εκτιµητές. Τα 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. Σε 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 45 Έτη 

- Αυτοκίνητα 5-7 Έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 3-5 Έτη 
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3.12 Επενδύσεις σε Ακίνητα 
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 

∆ΛΠ 40 «Επενδυτικά Ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατες 

Ακινητοποιήσεις»), ο όµιλος συµπεριλαµβάνει ακίνητα υπό κατασκευή στις επενδύσεις σε 

ακίνητα. Υπό κατασκευή επενδύσεις αναταξινοµούνται από τις ενσώµατες 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 αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των 

σχετικών άµεσων εξόδων κτήσης. Το 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 ∆ιεθνών 

Προτύπων Αποτίµησης (International Valuation Standards Committee). 

Η µέθοδος της εύλογης αξίας στα υπό κατασκευή ακίνητα εφαρµόζεται µονάχα όταν αυτή 

µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. 

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. Τα 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. 

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 ∆ΛΠ 16. Ωστόσο, 

εάν το κέρδος από αποτίµηση σε εύλογη αξία αντιστρέφει προγενέστερες ζηµιές αποµείωσης, 

τότε το κέρδος αυτό αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης. 
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3.13 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία - Λογισµικό 
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.  

 
3.14 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 

λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται 

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

 
3.14.1 Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
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. 

 
3.14.2 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: 
Σε 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.  

3.15 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 
Οι επενδύσεις ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους και µε βάση το 

σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
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στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, 

πλέον σε ορισµένες περιπτώσεις, των άµεσων δαπανών απόκτησης/συναλλαγής. Η ∆ιοίκηση 

προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε 

κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης.  

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού αναγνωρίζονται όταν ο 

Όµιλος γίνεται µέλος στις συµβατικές υποχρεώσεις του χρηµατοοικονοµικού προϊόντος. 

Τα 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. 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Παθητικού αποαναγνωρίζονται όταν εξαλειφθούν, 

απορριφθούν, ακυρωθούν ή λήξουν. 

Τα 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: 

• ∆άνεια και Απαιτήσεις 

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσεως 

• ∆ιακρατούµενες στη λήξη επενδύσεις 

• ∆ιαθέσιµα 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 

Τα 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. 

Οι επενδύσεις του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες. 

 

3.15.1 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους 
µε µεταβολές στα αποτελέσµατα 
 
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την 

πώληση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.  Πρόκειται για το εµπορικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας 
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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. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για 

εµπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθµίσεις.  Στοιχεία ενεργητικού αυτής της 

κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για εµπορία ή η 

∆ιοίκηση 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. 

 

3.15.2 ∆άνεια και απαιτήσεις 
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. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.   

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

πραγµατικού επιτοκίου. Η ∆ιοίκηση 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. 

 
3.15.3 Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη 
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. 

 

3.15.4 ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
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 

∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία 

αναφοράς.  

Τα 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 Επενδύσεις 
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σε συµµετοχικούς τίτλους οι οποίοι δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά και των οποίων η 

εύλογη αξία δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα ,αποτιµούνται στο κόστιος.    

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.   

 

3.16 Εµπορικές Απαιτήσεις 
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. Το 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. Το ποσό της 

πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  

 

 
3.17 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα Στοιχεία 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, και τις καταθέσεις 

όψεως.  

 
3.18 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας και περιλαµβάνεται στα 

ίδια κεφάλαια. 

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. 

Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, 

έως ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν.  

 

3.19 ∆ανεισµός 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα 

για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν 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. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος έχει το 

δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την 
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ηµεροµηνία του αναφοράς. Σε αυτή την περίπτωση ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις.  

 
3.20 Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος  
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. 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.  

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.  

 

3.21 Φορολογία  
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.  

 
3.22 Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού 
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 σχετική σηµείωση 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.  

Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση 

περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Τα 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 
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και συµπεριλαµβάνονται σαν µέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης. Οι υποχρεώσεις 

για τις ανωτέρω παροχές δεν χρηµατοδοτούνται. 

 
3.23 Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα:  
Το προσωπικό του Οµίλου καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα 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 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. 

 
3.24 Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

• Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθουσών 

γεγονότων. 

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

• Τα απαιτούµενα ποσά µπορεί να εκτιµηθούν αξιόπιστα. 

∆εν καταχωρούνται προβλέψεις για µελλοντικά έξοδα που σχετίζονται µε τις συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες του οµίλου. 

 

3.25 Αναγνώριση Εσόδων 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Στις 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. 

• Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε την υπογραφή των ασφαλιστηρίων 

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

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

παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

• Τα 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. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας 

λογιστικής) αξίας. 

• Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους 
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3.26 Μισθώσεις 
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 εύλογης αξίας του 

παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Οι αντίστοιχες 

υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις 

υποχρεώσεις. Το 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.  

 
3.27 Κρατικές Επιχορηγήσεις 
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.  

 
3.28 ∆ιάθεση Κερδών και ∆ιανοµή Μερισµάτων 
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 Συνέλευση των µετόχων.  

 

3.29 Κέρδη Ανά Μετοχή 
Τα 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. 

 

3.30 Στρογγυλοποιήσεις  
Τα 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.  

 

 
3.31 ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου  
 



 Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 
της περιόδου 

από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεµβρίου 2012 
 

36 

3.31.1 Παράγοντες Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου  
Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό 

κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 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.  

 
3.31.2 Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών  
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.  

 
3.31.3 Πιστωτικός κίνδυνος  
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.  

 

3.31.4 Κίνδυνος ρευστότητας  
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. 

 

3.31.5 Κίνδυνος επιτοκίων  
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. 

 
3.31.6 Κίνδυνος της Αγοράς 
Ο κίνδυνος του Οµίλου σε σχέση µε τις επενδύσεις του πηγάζει από τυχόν αρνητικές 

µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των µετοχών και άλλων αξιών. 

Σηµειώνεται ότι: 

• Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτιµώνται σε εύλογη αξία µε τις 

διαφορές αποτίµησης να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και σωρευτικά σε 

ειδικό αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. 

• Το εµπορικό χαρτοφυλάκιο και τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογες αξίες µέσω 

αποτελεσµάτων αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε τις διαφορές αποτίµησης να 

αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζηµιές της εταιρικής και ενοποιηµένης Κατάστασης 

Αποτελεσµάτων. 
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4. Σηµαντικότερες µεταβολές στα ενοποιηµένα στοιχεία της Κατάστασης 

Οικονοµικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Περιόδου 

 

4.1    Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις και Προµηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις 
 
Στα κονδύλια των Πελατών και λοιπών απαιτήσεων ,και των Προµηθευτών και λοιπών 

υποχρεώσεων η αύξηση ,οφείλεται κατά κύριο λόγο .’όσον αφορά την µεταβολή των 

απαιτήσεων ,στην προσθήκη απαιτήσεων που απορρέουν από την άσκηση της ασφαλιστικής 

και αντασφαλιστικής δραστηριότητας Η µεταβολή των υποχρεώσεων οφείλεται κατά κύριο 

λόγο  στην αντασφαλιστική δραστηριότητα καθώς και σε οφειλόµενα  ποσά  από προµήθειες 

διαµεσολάβησης και αγοράς συµµετοχών. 

  

4.2   Επενδύσεις σε συγγενείς-  λοιπές επιχειρήσεις & λοιπές επενδύσεις 
 
Η αύξηση  του κονδυλίου οφείλεται στην αγορά  α) 11.570 µετοχών της εταιρείας  «ΚΑΠΑ 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι συνολικού τιµήµατος 720 χιλ €   

και  β) 9.800 µετοχών, της εταιρείας «REMACO A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», έναντι συνολικού τιµήµατος 250 χιλ €.  

 

 

4.3  Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  
 
Το κονδύλι των λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων  µειώθηκε λόγω α) είσπραξης µέρους  

της  απαίτησης  και β)  λόγω διενέργειας  σχετικής πρόβλεψης ,για µη είσπραξη. 

 

4.4  Μακροπρόθεσµες δανειακές Υποχρεώσεις-Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
Υποχρεώσεις. 
 
Οι µεταβολές στους ανωτέρω λογαριασµούς οφείλεται  στην  ανακατάταξης  ποσών από 
 
 µακροπρόθεσµες   σε βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις περαιτέρω ανάλυση του  
 
θέµατος γίνεται στην  § 8 ∆ανεισµός. 
 
 
4.5  Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 
Το κονδύλι των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  µειώθηκε λόγω της µείωσης του 

ποσού της  µίσθωσης ακινήτου και της επιστροφής µέρους της εγγύησης  µίσθωσης. 

 

 

4.6  Επενδύσεις σε εύλογη αξίας µέσω αποτελεσµάτων χρήσης  
 
Η µείωση του κονδυλίου οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ζηµιά από αποτίµηση των µετοχών του 

εµπορικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας . 
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4.7  Λοιπά  έξοδα 

Η αύξηση  του κονδυλίου οφείλεται σε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 

 

4.8  Λοιπά  έσοδα εκµετάλλευσης  

Το κονδύλι των λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης   µεταβλήθηκε λόγω της µείωσης του 

ποσού της  µίσθωσης ακινήτου . 

 

 
 
 

5. Πληροφόρηση κατά Τοµέα  

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

αλλά παρακολουθούνται και διοικούνται ξεχωριστά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διότι έχουν 

διαφορετική ζήτηση και διαφορετικά περιθώρια στις αγορές που δραστηριοποιούνται. 

Συνεπώς 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. 

Τα αποτελέσµατα του τοµέα κατά τις περιόδους που έληξαν την 30 Σεπτεµβρίου 2012 

και 2011 αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως: 

 

 

Ελλάδα Ρουµανία Προσαρµογές Σύνολο

Έσοδα από ασφαλιστικές µεσιτικές προµήθειες  3.643  239  0  3.882

Έσοδα από συµβουλευτικές υπηρεσίες  170  0  0  170

Σύνολο εσόδων  3.813  239  0  4.052
Κόστος πωληθέντων (1.671) (96)  0 (1.767)
Μικτό κέρδος  2.142  143  0  2.285
Λοιπά έσοδα  84  0  0  84
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (1.522) (152)  0 (1.675)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (89)  0  0 (89)
Λοιπά έξοδα (114)  0  0 (114)

Κέρδη / ζηµίες εκµετάλλευσης  501 (9)  0  491

Αναλογία επί των Κερδών Συνεδεµένων 
Επιχειρήσεων

 0  0  60  60

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (335)  0 (333)

Κέρδη / ζηµίες προ φόρων  166 (9)  0  218
Φόροι (89)  0  0 (89)
Κέρδη / ζηµίες µετά φόρων  77 (9)  60  129

ΟΜΙΛΟΣ

01.01.2012-30.09.2012
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Ελλάδα Ρουµανία Προσαρµογές Σύνολο

Έσοδα από ασφαλιστικές µεσιτικές προµήθειες  3.447  251  3.698

Έσοδα από συµβουλευτικές υπηρεσίες  205  0  205

Σύνολο εσόδων  3.651  251  3.902

Κόστος πωληθέντων (1.400) (81) (1.481)

Μικτό κέρδος  2.251  170  2.421

Λοιπά έσοδα  139  4  144

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (1.325) (212) (1.538)

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (89)  0 (89)

Λοιπά έξοδα (50)  0 (50)

Κέρδη / ζηµίες εκµετάλλευσης  926 (38)  888

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (750) (3) (753)

Κέρδη / ζηµίες προ φόρων  176 (40)  135

Φόροι (126)  0 (126)
Κέρδη / ζηµίες µετά φόρων  49 (40)  9

ΟΜΙΛΟΣ

01.01.2011-30.09.2011

 

 

ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα Ρουµανία Απαλοιφές Σύνολο

Σύνολο ενεργητικού  14.950  37 (131)  14.857
Σύνολο υποχρεώσεων  15.321  33  0  15.354

Ελλάδα Ρουµανία Απαλοιφές Σύνολο

Σύνολο ενεργητικού  14.131  51 (191)  13.992

Σύνολο υποχρεώσεων  14.579  38  0  14.618

31.12.2011

30.09.2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Καθαρά Έσοδα (Έξοδα) Χρηµατοοικονοµικής Λειτουργίας 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 
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Έξοδα χρηµατοοικονοµικής Λειτουργίας 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011

Αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία Λοιπών Χρηµατοοικονοµικών 
µέσων

(126) (335) (126) (335)

Ζηµιά από αποτίµηση δικαιώµατος µετατροπής οµολογιών (9) (15) (9) (15)

Συναλλαγµατικές διαφορές  0 (3)  0  0

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών Υποχρεώσεων και λοιπά συναφή 
έξοδα

(409) (400) (409) (398)

Ζηµίες & έξοδα από λοιπά επενδυτικά µέσα  0 (134)  0 (134)

Λοιπά Έξοδα (49) (21) (49) (22)

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (593) (908) (593) (904)

Έσοδα χρηµατοοικονοµικής Λειτουργίας 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011

Κέρδος από πώληση χρεογράφων  0  86  0  86

Έσοδα από µερίσµατα  0  38  0  38

Πιστωτικοί τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων και λοιπά συναφή 
έσοδα

 26  31  26  29

Τόκοι Οµολόγων  0  0

Κέρδη από πώληση λοιπών επενδυτικών µέσων  234  0  233  0

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων  260  155  258  154 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) (333) (753) (335) (750)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
           

 
 

Το αποτέλεσµα της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας παρουσίασε ζηµιές 333  χιλ. € κυρίως 

λόγω των τόκων και εξόδων των τραπεζικών της υποχρεώσεων (409) χιλ € . 

 

 

7. Φόροι 

Ο ισχύων φορολογικός συντελεστής για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για 

τη χρήση 2012 είναι 20% (2011: 24%), ενώ για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη 

Ρουµανία είναι 16% (2011: 16%). 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρουσιάζονται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

 
Ονοµασία Εταιρείας Ανέλεγκτες χρήσεις

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 2010

EUROGROUP INSURANCE REINSURANCE BROKERS ROMANIA S.R.L. 1997 – 2011

REMACO A.E. 2010 - 2011  
 

Για την εταιρεία  από τις παραπάνω χρήσεις που εµφανίζονται ως φορολογικά ελεγµένες, οι 

χρήσεις 2007-2009 έχουν ελεγχθεί βάσει  του νόµου 3888/2010.  

Η έκταση κατά την οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις των ανωτέρω χρήσεων καθίσταται 

οριστικές ,υπόκειται στις διατάξεις του ανωτέρω νόµου 
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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.  

Σε έναν µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να 

επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις. Η ∆ιοίκηση 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:  

 

30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011

Φόρος εισοδήµατος  71  103  71  103

Αναβαλλόµενοι φόροι  18  23  18  23

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος 
φόροι

 0  0  0  0

Σύνολο φόρου εισοδήµατος που απεικονίζεται 
στην κατάσταση συνολικών εσόδων

 89  126  89  126

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

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. 

8. ∆ανεισµός 
 
 

30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Τραπεζικά Δάνεια 0 180 0 180

Βραχυπρόθεσμο μέρος 

ομολογιακού δανείου
10.243 702 10.243 702

Βραχυπρόθεσμο μέρος 

μακροπρόθεσμου δανείου
217 0 217 0

Σύνολο 10.460 882 10.460 882

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

Τραπεζικά Δάνεια 855 990 855 990

Ομολογιακό Δάνειο 0 9.550 0 9.550

Σύνολο 855 10.540 855 10.540

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Α ) Κατά την περίοδο 1/1-30/09/2012 η εταιρεία προέβη στην ανακατάταξη του υπολοίπου 

οµολογιακού δανείου ύψους 10.050 χιλ €. Η ανακατάταξη αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω του ότι 

η εταιρεία δεν κατέβαλλε στην προκαθορισµένη ηµεροµηνία δόση κεφαλαίου ύψους 250 χιλ €. 

Με την µη καταβολή της ως άνω δόσης πληρούνται οι συµβατικοί όροι καταγγελίας του 

δανείου από την πλευρά του πιστωτή.  

Πιο αναλυτικά η εταιρεία έχει υποβάλλει αίτηµα µετάθεσης της του χρόνου αποπληρωµής των 

δόσεων κεφαλαίου που ήταν προγραµµατισµένες για το έτος 2012.  

Το εν λόγω αίτηµα βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης από την πλευρά του οµολογιούχου ενώ 

η εταιρεία µέχρι και την τελική απάντηση επί του συγκεκριµένου αιτήµατος ανέβαλλε την 

καταβολή της δόσης κεφαλαίου. Με την αποδοχή του σχετικού αιτήµατος από τον πιστωτή 

παύουν πλέον να ισχύουν οι προϋποθέσεις καταγγελίας της σχετικής σύµβασης και η σχετική 

υποχρέωση θα εµφανισθεί στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Β) Επίσης στον Νοέµβριο του 2012 η εταιρεία  µετά από συµφωνία µε το πιστωτικό ίδρυµα 

εξασφάλισε την αναβολή πληρωµής των δόσεων κεφαλαίου, τραπεζικού δανείου (συνολικού 

ύψους 1.065 χιλ € µέρος του οποίου την 30/9/12 εµφανίζεται στις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις ) µέχρι τον Ιούλιο του 2014. Οι πληρωµές για το διάστηµα αυτό θα αφορούν 

µόνο τόκους. Οι σχετικές δόσεις ανέρχονται σε ποσό 180 χιλ ετησίως. Το εν λόγω δάνειο 

παρουσιάζεται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

Η συµφωνία αυτή καθώς και το αίτηµα στο οποίο γίνεται αναφορά παραπάνω αποτελούν 

ενέργειες µε βάση και τη γενικότερη στρατηγική της διοίκησης για τη διασφάλιση της 

απαραίτητης ρευστότητας για την οµαλή λειτουργία της εταιρείας.  

9. Κέρδη / (Ζηµίες) ανά Μετοχή 

Τα 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 30 Σεπτεµβρίου 2012 και την 30 Σεπτεµβρίου 2011 είναι 

6.000.000 µετοχές. 

 

01.01-
30.09.2012

01.01-
30.09.2011

01.01-
30.09.2012

01.01-
30.09.2011

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες)  130  25  77  49

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία  6.000.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000

Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών

 6.000.000  6.000.000  6.000.000  6.000.000 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε €)  0,0217  0,0042  0,0128  0,0082 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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10. Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις & λοιπές επενδύσεις  
 

Η εταιρεία κατά την 01.04.2011 προέβη στην αναταξινόµηση της επένδυσης σε 

εταιρικά οµόλογα λήξης 19/03/2015 και αξίας 376. χιλ € από το κονδύλι «Επενδύσεις 

αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων» στο κονδύλι «Συµµετοχές σε 

λοιπές εταιρείες και λοιπές επενδύσεις».  

Η αναταξινόµηση έγινε λόγω του ότι η εταιρεία µε βάση την παρούσα οικονοµική 

συγκυρία και τις εκτιµήσεις για το µέλλον, θεωρεί δεδοµένη τη διακράτηση της εν λόγω 

επένδυσης ως τη λήξη της και εκτιµά ότι οι µελλοντικές ταµειακές ροές που θα προκύψουν θα 

αφορούν αποκλειστικά τις περιοδικές πληρωµές  τόκων και την επιστροφή του αρχικού 

κεφαλαίου.  

Η αναταξινόµηση έγινε όπως προβλέπεται από το ∆ΛΠ 39 στην εύλογη αξία της 

επένδυσης κατά την ηµεροµηνία της αναταξινόµησης , µε διαχωρισµό της αξίας που αφορά το 

κύριο µέρος της επένδυσης από το δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές.  

Μετά την αναταξινόµηση το κύριο µέρος της επένδυσης παρακολουθείται ως δάνειο 

και αποτιµάται στο αναπόσβεστο κόστος  µε την χρήση της µεθόδου του πραγµατικού 

επιτοκίου, ενώ το δικαίωµα µετατροπής αποτιµάται στην εύλογη αξία του µε τη χρήση 

κατάλληλων µεθόδων αποτίµησης. 

 
 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ &  ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30.09.12 31.12.2011 30.09.12 31.12.2011

Συμμετοχές Σε Λοιπές Επιχειρήσεις 1.187 468 1.187 468

Επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα

     α)κύριο μέρος επένδυσης σε ομόλογα 375 365 375 365

     β)Δικαίωμα μετατροπής ομολόγου 9 18 9 18

Σύνολο  επενδύσεων σε λοιπές επιχειρήσεις & λοιπές επενδύσεις  1.571  851  1.571  851 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Τον Ιούλιο η µητρική εταιρεία  προέβη σε αγορά 11.570 µετοχών της εταιρείας  «ΚΑΠΑ 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τον πρόεδρο του ∆.Σ της εταιρείας κ. Γεώργιο 

Κούµπα,  έναντι συνολικού τιµήµατος 720 χιλ €  διαµορφώνοντας το ποσοστό συµµετοχής της σε 

10,50%.  

 

11. Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη 
 

Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Οµίλου ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Οι 

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

ακολούθως: 
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30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011

ΕΣΟΔΑ

σε Μητρική 3 9 3 9

σε Θυγατρικές 0 0 0 0

σε εταιρείες του Ομίλου 0 0 0 0

ΕΞΟΔΑ

από Μητρική 0 0 0 0

από Θυγατρικές 0 0 0 0

από εταιρείες του Ομίλου 0 5 0 5

Αμοιβές μελών Δ.Σ. και Διευθυντών 1.108 446 1.063 399

Αγορές /Πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων

Αγορές περιουσιακών στοιχείων (Συμμετοχές) 970 0 970 0

30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011

Απαιτήσεις

από Μητρική 1 2 1 2

από Θυγατρικές 0 0 0 0

από εταιρείες του Ομίλου 0 0 0 0

Υποχρεώσεις 

σε Μητρική 15 3 15 3

σε Θυγατρικές 0 0 0 0

σε εταιρείες του Ομίλου 0 0 0 0

30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις από/ προς τη Διοίκηση

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0 0 0

Υποχρεώσεις προς μέλη Δ.Σ. και Διευθυντές 592 0 592 0

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 

12. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
 
 

12.1 Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις από Επίδικες ή υπό ∆ιαιτησία ∆ιαφορές 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων 

που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.  

 
12.2 Προβλέψεις και Λοιπές Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις  

H Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009 ενώ η θυγατρική 

εταιρεία Eurogroup Insurance Reinsurance Brokers Romania S.R.L. δεν έχει ελεγχθεί από τις 

φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1997 – 2011. Η ∆ιοίκηση 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.  

 
12.3 Υφιστάµενα Εµπράγµατα Βάρη 
 
Xρεόγραφα                                                                                                 Tεµάχια ΥΠΕΡ

CYPRUS POPULAR BANK                                                                               415.800 ΜΑRFIN  ΕΓΝΑΤΙΑ BANK

MARFIN INVESTMENT GROUP ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ                                                  78.900 ΜΑRFIN  ΕΓΝΑΤΙΑ BANK

ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ                                                                       478.000 ΜΑRFIN  ΕΓΝΑΤΙΑ BANK  
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Ακίνητα

Τριάντα τρεις (33) οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε αυτοτελές εξαόροφο κτίριο

γραφείων-καταστηµάτων µε υπόγειο, επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόµου 83,
στο ∆ήµο Αµαρουσίου Αττικής, εκτάσεως 1.556 τ.µ.

∆ύο ακίνητα στο 9ο χλµ Πυλαίας Θεσσαλονίκης 

Μισθώµατα

Ενεχυρίαση ενοικίων επί των µισθωµένων ακινήτων 9ο χλµ Πυλαίας Θεσσαλονίκης

Τραπεζικοί Λογαριασµοί

Ενεχυρίαση λογαριασµού Ευρώ που τηρεί η εταιρεία µε τους Οµολογιούχους σύµφωνα µε 
τους ειδικότερους όρους της σχετικής σύµβασης ενεχύρου λογαριασµού και εκχώρησης 
απαιτήσεων επί κατάθεσης µετρητών που περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα του οµολογιακού 
δανείου  
 
 

13. Αριθµός Απασχολούµενου Προσωπικού 
 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας και του Οµίλου ανήρχετο κατά 

την 30/09/2012 σε 41 και σε 49 αντίστοιχα, και την 30/09/2011 σε 38  και σε 46 άτοµα 

αντίστοιχα 

 

14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 
 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα γεγονότα πέραν της  30 Σεπτεµβρίου 2012, που να αφορούν 

την Εταιρεία ή τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για την 

περίοδο 01/01/2012 – 30/09/2012 , εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας  

στις 26/11/2012 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την   ανάρτηση   τους στην διεύθυνση της 

Εταιρίας: www.eurobrokers.gr,  καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α, όπου και θα 

παραµείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα  τουλάχιστον πέντε 

ετών από την ηµεροµηνία συντάξεως τους  και δηµοσιοποιήσεως τους . 

Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και 

πληροφορίες που προκύπτουν από τις  Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις ,στοχεύουν  στο 

να παράσχουν στον αναγνώστη µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα 

αποτελέσµατα της εταιρείας ,αλλά δεν παρέχουν τη ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής 

θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµειακών ροών της εταιρείας , και του 

οµίλου σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις (Ενοποιηµένες και Ατοµικές) που παρατίθενται στις σελίδες 19 

έως και 45 
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Μαρούσι Αττικής, 26 Νοεµβρίου 2012 

 

 

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

 

 

 

Γεώργιος Μ. Κούµπας     Ουαλίντ Φ. Άβδος 

Α∆Τ: Χ 080976      Α∆Τ: ΑΕ 009721 

 

 

 

 

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής    Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου 

 

 

 

 

Ναπολέων ∆. Τσότσος     Ζηναΐς Ε. Ζήση 

Α∆Τ: Π 070783      Άδεια Α’ Τάξης Α.Μ. 0025378 
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∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.eurobrokers.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ. 01.01.-30.09.2012 01.01.-30.09.2011 01.01.-30.09.2012 01.01.-30.09.2011

των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων : 26 Nοεµβρίου 2012 Λειτουργικές δραστηριότητες

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Ιωάννης Λέος  (Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ : 24881) Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 218 135 166 175
Ελεγκτική εταιρεία : GRANT THORΝTON Α.Ε. (Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ : 127) Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης Αποσβέσεις 103 110 100 99

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0
Προβλέψεις 121 104 121 104

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011 Συναλλαγµατικές διαφορές 0 4 0 0
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.933 7.022 6.932 7.019 επενδυτικής δραστηριότητας (54) 343 6 345
Επενδύσεις σε ακίνητα 2.185 2.185 2.185 2.185 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 392 395 392 396
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 18 31 16 28 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές  
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.995 1.088 2.125 1.277 λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
Απαιτήσεις από πελάτες 3.284 2.497 3.265 2.492 µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 442 1.169 427 1.130 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (846) 1.131 (832) 1.097
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 655 (2.043) 660 (2.119)
προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0 Μείον:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.857 13.992 14.950 14.131 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (416) (275) (416) (276)
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Kαταβεβληµένοι φόροι (194) (28) (194) (28)
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.600 3.600 3.600 3.600 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Λοιπά στοιχεία Ιδίων  Κεφαλαίων (4.097) (4.227) (3.971) (4.048) Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) (497) (627) (371) (448) λειτουργικές δραστηριότητες (α) (21) (124) 3 (207)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 0 1 0 0 Επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (γ) = (α)+(β) (497) (626) (371) (448) Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 855 10.540 855 10.540 κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (564) (148) (564) (148)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 541 461 541 461 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (1) (8) (1) (8)
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 10.460 882 10.460 882 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.498 2.735 3.465 2.696 και άϋλων παγίων στοιχείων 0 0 0 0
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα Τόκοι εισπραχθέντες 16 20 16 18
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 0 0 0 Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 0 0
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 15.354 14.618 15.321 14.579 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 14.857 13.992 14.950 14.131 επενδυτικές δραστηριότητες (β) (549) (136) (549) (138)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0 0 0
Εξοφλήσεις δανείων (105) (324) (105) (324)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0 (11) 0 0
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 0 0
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από   
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (105) (335) (105) (324)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (675) (595) (651) (669)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.029 951 990 945
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 354 356 339 276

30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) (626) 685 (448) 843
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 129 14 77 49
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. €  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0 0 0 0
Έσοδα 3 3 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 0 0
Έξοδα 0 0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
Αγορές περιουσιακών στοιχείων (συµµετοχές) 970 970 (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα) (497) 699 (371) 892
Απαιτήσεις 1 1
Υποχρεώσεις 15 15
Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 1.108 1.063
Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της δοιίκησης                             0 0
Υποχρεώσεις προς  διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                             592 592

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 01.01.-30.09.2012 01.01.-30.09.2011 01.01.-30.09.2012 01.01.-30.09.2011 01.07.-30.09.2012 01.07.-30.09.2011 01.07.-30.09.2012 01.07.-30.09.2011

Κύκλος εργασιών 4.052 3.902 3.813 3.651 830 1.057 754 964
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 2.285 2.421 2.142 2.251 304 621 259 609
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 491 888 501 925 (282) 123 (281) 121
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 218 135 166 175 (221) (210) (282) (207)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 129 9 77 49 (155) (189) (216) (186)

Ιδιοκτήτες µητρικής 130 25 77 49 (155) (188) (216) (186)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (1) (16) 0 0 0 (1) 0 0
Λοιπά  συνολικά έσοδα µετά απο φόρους (Β) 0 5 0 0 0 6 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους (Α)+(Β) 129 14 77 49 (155) (183) (216) (186)

Ιδιοκτήτες µητρικής 130 28 77 49 (155) (185) (216) (186)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (1) (14) 0 0 0 2 0 0
Κέρδη/ζηµιές µετά απο φόρους ανά µετοχή-Βασικά (σε €) 0,0217 0,0042 0,0128 0,0082 (0,0258) (0,0313) (0,0360) (0,0310)
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων χρηµατοδότικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 594 998 601 1.024 (249) 159 (248) 154

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος O Οικονοµικός ∆ιευθυντής Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΜΠΑΣ ΟΥΑΛΙΝΤ Φ. ΑΒ∆ΟΣ ΤΣΟΤΣΟΣ ∆. ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΗΣΗ Ε. ΖΗΝΑΪΣ 

Α∆Τ X  080976 Α∆Τ ΑΕ 009721 Α∆Τ Π 070783 Α. ΤΑΞΗΣ 25378

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.  26891/06/Β/92/5
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Μαρούσι, 26 Νοεµβρίου 2012

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ και του ΟΜΙΛΟΥ.
Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του
νοµίµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

1. Στις οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονοµικές
καταστάσεις της χρήσης 2011. 2. Η επωνυµία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε µια από τις εταιρίες που περιλαµβάνονται
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, αναφέρονται στη σηµείωση Νο 1 των οικονοµικών καταστάσεων. Το ποσοστό µε το
οποίο η µητρική εταιρία συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, στο µετοχικό τους κεφάλαιο, η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε, για
κάθε εταιρία που περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, αναφέρεται αναλυτικά στη σηµείωση Νο 2 των
οικονοµικών καταστάσεων. 3. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αναφέρονται αναλυτικά στη
σηµείωση Νο 7 των οικονοµικών καταστάσεων. 4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 5. Ο
αριθµός απασχολουµένου προσωπικού της µητρικής κατά την 30/09/12 ανέρχεται σε 41 άτοµα και του Οµίλου σε 49 και την
30/09/11 της µητρικής σε 38 άτοµα και του Οµίλου σε 46 άτοµα. 6. Έχουν σχηµατιστεί σωρευτικά οι κάτωθι προβλέψεις α) για τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η Εταιρεία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 47 χιλ. το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης
για τον Όµιλο ανέρχεται σε 47 χιλ. €. β) για αποζηµίωση προσωπικού η Εταιρεία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 271
χιλ. €, το ποσό της αντίστοιχης πρόβλεψης για τον Όµιλο ανέρχεται σε 271 χιλ. €. 7. Ο Όµιλος ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε.
περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες καταστάσεις της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της οποίας η επωνυµία, η χώρα της έδρας, το
ποσοστό συµµετοχής και η µέθοδος ενσωµάτωσης αναφέρονται στην σηµείωση Νο 1 των Οικονοµικών Καταστάσεων. 8. Τον Ιούλιο
η µητρική εταιρεία πρόεβει σε αγορά 11.570 µετοχών της εταιρείας «ΚΑΠΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι
συνολικού τιµήµατος 720 χιλ € διαµορφώνοντας το ποσοστό συµµετοχής της σε 10,50%. Τον Σεπτέµβριο η µητρική εταιρεία,
προέβη σε αγορά 9.800 µετοχών, ήτοι ποσοστό 35% της εταιρείας «REMACO A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»,
έναντι συνολικού τιµήµατος 250.χιλ € 9. Το θέµα έµφασης στην έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, αναφέρεται
στην ισχύ της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας για την οποία γίνεται αναφορά στην παράγραφο 3.1 των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων. 10. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς και
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει
από συναλλαγές τους µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 


