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Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

πξνο ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο 9εο ρξήζεο  

1/1/2010-31/12/2010 

 

Κχξηνη κέηνρνη,  

Τπνβάιινπκε ζπλεκκέλα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Γ.. γηα ηελ έλαηε Δηαηξηθή 

Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2010, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α), κε ηηο παξαηεξήζεηο καο πάλσ ζε απηέο θαη παξαθαινχκε 

φπσο ηηο εγθξίλεηε. 

 

Σν 2010 απνηέιεζε κηα αθφκα δχζθνιε ρξνληά γηα ηνλ επξχηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη γηα ηνλ θιάδν καο. Παξφιν πνπ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ζπλερίζηεθε ε αλάθακςε ζηηο 

αγνξέο, ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο δελ επέηξεςαλ ηελ έμνδν ησλ 

θεθαιαηαγνξψλ απφ ηελ θξίζε θαη ην ηέινο ηνπ έηνπο βξήθε ηνπο επελδπηέο ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 

πξνβιεκαηηζκέλνπο θαη αλήζπρνπο. Παγθφζκηα, ε αγνξά επελδχζεσλ άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη θαη 

πάιη, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο κε πςεινχο ξπζκνχο, αιιά ζηε ρψξα καο θαη ιφγσ ηεο αξλεηηθήο πνξείαο 

ησλ νκνιφγσλ, δελ έρεη αθφκα αληηζηξαθεί ην αξλεηηθφ θιίκα. Πηζηεχνπκε φκσο φηη ε λέα ρξνληά ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζηαζκφ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ καο ζηε ρψξα, θαζψο νη αγνξέο 

αλακέλεηαη λα αξρίζνπλ λα αλαθάκπηνπλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ζηαδηαθψλ θαηαβνιψλ 

  

ηελ εηαηξία καο, παξά ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο, ζηηο νπνίεο πξναλαθεξζήθακε, ζπλερίζηεθε ε 

αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ θαη ηδηαίηεξε αλαθνξά αμίδεη ηφζν ζηελ δηαξθή ελεξγνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο κεηξηθήο Σξάπεδαο, φζν θαη ηεο πξνζέιθπζεο ηθαλνχ αξηζκνχ ηδησηψλ πειαηψλ κε 

ζπζηάζεηο ησλ ιεηηνπξγψλ. Αξθεηά θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ θαη θέηνο,  πξνρψξεζαλ έζησ θαη ζε κία 

ζπλαιιαγή πνπ λα αθνξά ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε. ηνλ ηνκέα ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ 

δηαηεξήζακε κηα  ζπληεξεηηθή ζέζε, ε νπνία ρσξίο λα  θνζηίζεη ηδηαίηεξα  ζηηο θαηαηάμεηο ελίζρπζε ην 

πξνθίι καο σο ελφο δηαρεηξηζηή ρακειήο κεηαβιεηφηεηαο κε άπνςε θαη ζέζε ζηηο αγνξέο. 

Γηαηεξήζακε ην κεξίδην καο ζηελ αγνξά θνληά ζην 0,8% παξά ηελ φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηα 

πξντφληα δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ – θαη ηε κεγέζπλζή ηνπο – ηνκέαο πνπ ε εηαηξία καο ζηξαηεγηθά δελ 

ζπγθεληξψλεηαη. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο παξνρήο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ 

επελδχζεσλ, ην 2008,  έθεξε ζηελ εηαηξία 20 λένπο πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο θαη ππάξρεη 

ζεκαληηθή παξαθαηαζήθε γηα ην 2011. πλερίζακε λα επελδχνπκε ζηε δηαζχλδεζε ηνπ νλφκαηνο καο 
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κε ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηεο Attica Bank αιιά θαη ζηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα κε 

ηελ νπνία αληηκεησπίδνπκε ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο. 

 

πλερίδνληαη νη εγγξαθέο ζην πξφγξακκα Attica Pension ην νπνίν  εληζρχζεθε απφ ην δίθηπν καο κε 15 

λένπο πειάηεο πνπ επελδχνπλ πιένλ θάζε κήλα (κε πάγηα εληνιή), παξά ηελ αξλεηηθή ζπγθπξία θαη ηνλ 

ηδηαίηεξν θφβν πνπ επηθξάηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα ηηο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα. 

Οξγαλψζεθαλ θαηά ηφπνπο πάλσ απφ 40 επηζθέςεηο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ιεηηνπξγψλ αιιά θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ καο απεπζείαο ζηνπο πειάηεο καο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο πνιιέο επαθέο (έλαο πξνο έλα) κε ππνςήθηνπο πειάηεο, νξγαλψζεθαλ 

αξθεηέο παξνπζηάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηθεθαιείο ηνπ δηθηχνπ θαη ζπκκεηείρακε ζε αξθεηά 

ζπλέδξηα θαη παξνπζηάζεηο κε θνξπθαίν απηφ ηεο «Ζ Ώξα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο».   

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη επαθέο καο κε ζηφρνπο ηελ επεμήγεζε ησλ ζπλζεθψλ, ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ζηειερψλ θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ πειαηψλ ηφζν ζηελ εηαηξία φζν θαη ζηε κεηέξα Σξάπεδα, έγηλαλ 

δεθηέο κε ελζνπζηαζκφ θαη αλαθνχθηζε απφ ην δίθηπν, ε παξνπζία ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ καο, 

αιιά θαη ε ζπλδξνκή ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο Σξάπεδαο ήηαλ νπζηαζηηθή θαη  ε αμηνιφγεζε ηεο 

πξνζπάζεηαο άξηζηε.  

 

Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

 

Ζ ρξνληά ραξαθηεξίζηεθε απφ κηθξή κεηαβιεηφηεηα αιιά θαηέιεμε λα θαηαγξάςεη αξλεηηθέο 

απνδφζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ Διιεληθψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ θαη ησλ νκνιφγσλ πνπ 

αληηθαηνπηξίζηεθαλ θαη ζηηο απνδφζεηο θαη ζην ελεξγεηηθφ ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ ζε νιφθιεξν 

ηνλ θιάδν.  

 

Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ήηαλ ε εθηίλαμε ησλ πηζησηηθψλ πεξηζσξίσλ ζηα νκφινγα ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ κέζα ζην έηνο, ηδηαίηεξα αξλεηηθή εμέιημε πνπ άξρηζε λα ππνρσξεί ζηνπο 

πξψηνπο κήλεο ηνπ 2011. Απηφ ην γεγνλφο, ε νπζηαζηηθή ππνρψξεζε ησλ πηζησηηθψλ πεξηζσξίσλ – ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρξένπο,  αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά 

ηφζν ηελ νηθνλνκία φζν θαη ηελ αγνξά ην επφκελν έηνο θαη ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεξηκέλεη φηη ν 

θιάδνο καο ζα βειηηψζεη ηε ζέζε ζηελ νπνία βξέζεθε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Πξέπεη βέβαηα λα 

ηνληζηεί φηη απηνπ ηνπ είδνπο νη ζπλζήθεο δηαηεξνχλ ηηο επθαηξίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη 

επηβάιινπλ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ δξάζεσλ πνπ θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη εμεηάζεη ήδε.  
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ε απηφ ην πεξηβάιινλ ε ρξνληά δηεζλψο απνδεκίσζε γηα ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν ζηηο κεηνρέο 

θαη ηα εκπνξεχκαηα αιιά θαη ζηηο νκνινγίεο κε ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα θαη εθδφηε. Γπζηπρψο γηα ηε 

ρψξα καο ν αξλεηηθφο αληίθηππνο ησλ πξνβιεκάησλ, ηεο «θαθήο» δεκνζηφηεηαο θαη ηεο πνξείαο ησλ 

αγνξψλ, απνκάθξπλε ηνπο επελδπηέο απφ ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ, πνπ σο ραξαθηεξηζηηθφ αλακέλεηαη 

λα δηαηεξεζεί θαη γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ λένπ έηνπο. 

 

Σν 2010 έθιεηζε κε βάζηκεο ηηο ειπίδεο γηα ηελ απαξρή ηεο εμφδνπ απφ κηα κεγάιε θξίζε θαη ηελ 

πθεζηαθή πεξίνδν πνπ ηελ αθνινπζεί θαη απφ ηε ρψξα καο φπσο έγηλε θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ ζε αξθεηέο 

ρψξεο ηνπ πιαλήηε.  Αλακέλεηαη ε ελίζρπζε ηνπ παγθφζκηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο κε απνηέιεζκα νη 

πεξηζζφηεξνη δηεζλείο νίθνη λα πξνβιέπνπλ κηα λέα ρξνληά κε απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα ζηηο αγνξέο 

αιιά ζεηηθή πνξεία. ηε ρψξα καο ηα καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζα ζπλερίζνπλ λα επηζθηάδνπλ ηηο 

«κίθξν» κεηαβνιέο ζε θιάδνπο θαη επηρεηξήζεηο. Σν 2011 ζα είλαη κηα ρξνληά πνπ ζα επηηξέςεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ καο λα επηζθεθζνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ κε πνιχ πεξηζζφηεξνπο ππνςήθηνπο 

πειάηεο γηα πνιχ πεξηζζφηεξα πηζαλά επελδπηηθά ραξηνθπιάθηα. Ζ εηαηξία καο ζα πξνζπαζήζεη λα ην 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη λα κεγαιψζεη ηφζν ην κεξίδην ηεο ζηελ αγνξά φζν θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο, 

δηαηεξψληαο ηελ πξνζνρή ηεο ζηξακκέλε θαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ.  

 

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα                                                                                                        

 

Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ ελ ιφγσ 9
ε 

εηαηξηθή ρξήζε αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 

1.409.656,85  έλαληη € 1.473.944,55 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

Σα θαζαξά έζνδα απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο, αλήιζαλ  ζην πνζφ  ησλ € 1.307.636,94 έλαληη  € 

1.361.321,86 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ελψ ηα έζνδα απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (παξάγσγα, νκφινγα, 

θαηαζέζεηο) αλήιζαλ ζε  € 97.784,90 έλαληη € 109.237,89   ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα δηακνξθψζεθαλ ζηα € 996.251,23 έλαληη € 1.010.530,23  ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο παξνπζηάδνληαο ζπγθξάηεζε θαηά 1,5% θαη αξθεηά κεγαιχηεξε πνπ θηάλεη ην 7% έλαληη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

Σα θέξδε πξν θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζηα € 413.405,62 έλαληη  € 463.414,32 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δηακνξθψζεθε ζηα € 3.074.919,93 έλαληη € 

2.939.244,10  ηνπ 2010. 

 

Γηάζεζε Κεξδψλ 

Σα θέξδε ηεο ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο δηακνξθψλνληαη ζην πνζφ ησλ € 271.853,43. Γεδνκέλεο ηεο 

ζεηηθήο εηθφλαο ηεο θεξδνθνξίαο αιιά θαη ησλ αλαγθψλ γηα επελδχζεηο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

γηα ην επφκελν έηνο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο  ζα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο  € 0.46 αλά κεηνρή, δειαδή ζπλνιηθνχ πνζνχ  € 
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91.218,00   απφ ηα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο  (198.300 * 0,46).  εκεηψλεηαη φηη ην πνζφ απηφ 

αθνξά ζηε δηαλνκή ηνπ 35% ησλ θεξδψλ κεηά απφ θφξνπο θαη ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο                                                                                                       

 

Ζ πνξεία ηεο Δηαηξείαο  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ θαη ζπκθψλα κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ, ππήξμε ηθαλνπνηεηηθή. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ 

επέηπραλ θαιχηεξεο απνδφζεηο ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ηεο θαηεγνξίαο ηνπο, ελψ νξηζκέλα εμ 

απηψλ, φπσο ην (Μεηνρηθφ Δζσηεξηθνχ θαη ην Marathon Μεηνρηθφ Δζσηεξηθνχ) θαηαηάρζεθαλ ζε 

πςειέο ζέζεηο ζηελ θαηεγνξία.  

 

Σα Α/Κ έθιεηζαλ ζηηο 31/12/2010 κε ηηο αθφινπζεο απνδφζεηο: 

 

 

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
ΑΠΟΓΟΗ 

31/12/2010 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

Θέζε/ύλνιν 

 

Α/Κ ΑΣΣΗΚΖ ΜΗΚΣΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ -26,600% 
 

24/32 

 

Α/Κ ΑΣΣΗΚΖ ΟΜΟΛΟΓΗΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ -19,847% 
 

16/23 

 

Α/Κ ΑΣΣΗΚΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ -27,859% 
 

14/ 51 

 

Α/Κ ΑΣΣΗΚΖ ΓΗΑΥ. ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ -1,955% 
 

18/18 

 

Α/Κ ΑΣΣΗΚΖ ΜΗΚΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ -2,964% 
 

11/12 

 

Α/Κ ΑΣΣΗΚΖ ΟΜΟΛΟΓΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ -4,968% 
 

43/49 

 

ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ -28,531% 
 

17/ 51 

 

ATTICA REAL ESTATE ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 11,28% 
 

20/ 44 

   
 

 

 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό                                                                                                       

 

Καηά ην ηέινο ηνπ 2010, ε Δηαηξία  απαζρνινχζε δψδεθα (12) ππαιιήινπο. 
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Πξννπηηθέο                                                                                                       

 

ηα πιαίζηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηα ηέιε ηνπ 

2010, αιιά θαη ηελ εμέιημε ηεο ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο ηεο εηαηξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο 

πεξηνπζίαο ην πξνεγνχκελν έηνο, ην 2011 αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ζηαζκφ ζηηο εξγαζίεο ηεο Attica 

Wealth Management ΑΔΓΑΚ. Μεηά ηελ πξψηε ελεξγνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ ηεο κεηξηθήο 

Attica Bank ην 2009 γηα ηελ πξνζέιθπζε ηδησηψλ αιιά θαη ηελ πξνψζεζε φισλ ησλ πξντφλησλ ηεο 

εηαηξίαο ην 2010, ηελ νπζηαζηηθή δεκνζηφηεηα γηα ηελ εηαηξία πνπ δηαηεξήζεθε θαη ηελ πξνεγνχκελε 

ρξνληά θαη ηελ ζηνρεπφκελε πξνζέγγηζε ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ε 

εηαηξία καο ζα επηδηψμεη λα απμήζεη ην ελεξγεηηθφ ππφ δηαρείξηζε, ηφζν ζηα Ακνηβαία Κεθάιαηα φζν 

θαη ζην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε νπζηαζηηθή θεξδνθνξία. 

 

Μεηά ηα παξαπάλσ θ. Μέηνρνη ζαο παξαθαινχκε : 

1. Να εγθξίλεηε ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 9εο ρξήζεο 2010, 

2. Να απαιιάμεηε εκάο θαη ηνπο ειεγθηέο απφ θάζε επζχλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2010  

ζχκθσλα κε ηνλ λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ,  

3. Να δηνξίζεηε έλαλ (1) ηαθηηθφ θαη έλαλ (1) αλαπιεξσκαηηθφ νξθσηφ ειεγθηή γηα ηε ρξήζε 

2011. 

 

 

      Αζήλα, 18 Φεβξνπαξίνπ 2011 

Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

 

 

ΗΩΑΝΝΖ ΓΑΜΒΡΗΛΖ 
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Έκθεση Δλέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Δλεγκτή 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΔΤΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑΦΔΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ  

 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ATTICA WEALTH 

MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ε 

“Δηαηξεία”) πνπ απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 

2010 θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθώλ εζόδσλ, κεηαβνιώλ ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ 

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

ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δςθύνη Γιοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, 

πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δςθύνη Δλεγκτή 

Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρό καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 

Διέγρνπ.  Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο 

θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο 

γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε 

είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη 
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επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο 

ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 

 

Γνώμη 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε 

νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αναυοπά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ 

νξηδνκέλσλ από ηα άξζξα 37 θαη 43α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

        Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2011 

Γεκήηξεο Γ. Μειάο 

                                                       Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. . 22001 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ     
(Πνζά ζε επξώ)                                                                                                                           

εκείσζε  31.12.2010 31.12.2009

Ακνηβέο απφ πξνκήζεηεο 5 1.321.930,35 1.387.717,24

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 6 97.784,90 87.894,92

Λνηπά έζνδα 4.235,01 24.727,77

ύλνιν εζόδσλ 1.423.950,26 1.500.339,93

Έμνδα πξνκεζεηψλ 5 14.293,41 26.325,38

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 7 565.327,20 539.988,72

Απνζβέζεηο 10 22.145,78 18.634,87

Λνηπά έμνδα 8 408.778,25 451.976,64

ύλνιν εμόδσλ 1.010.544,64 1.036.925,61

Κέξδε πξν θόξσλ 413.405,62 463.414,32

Φφξνο εηζνδήκαηνο 9 141.552,19 115.865,23

Κέξδε ηεο ρξήζεο κεηά θόξσλ  (α) 271.853,43 347.549,09

Λνηπά ζπλνιηθά Έζνδα ρξήζεο κεηά θφξσλ  (β) (17.197,60)     -                     

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά θόξσλ  (α)+(β ) 254.655,83 347.549,09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ  

(Πνζά ζε επξώ)                                                                                                                           

 

31/12/2010 31/12/2009

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10 19.715,83 31.800,88

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 12 209.571,30 362.592,70

Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε 15 463.998,24 -                          

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο                                                                                   11 15.133,89 9.323,00

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 708.419,26 403.716,58

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 13 298.977,29 339.784,87

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 14 2.304.257,99 2.450.985,39

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 2.603.235,28 2.790.770,26

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  3.311.654,54 3.194.486,84

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

Μεηνρηθφ θεθάιαην 16 2.326.059,00 2.326.059,00

Απνζεκαηηθά 17 64.545,02 64.365,17

Κέξδε εηο λένλ 684.315,91 548.819,93

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 3.074.919,93 2.939.244,10

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ 18 54.172,43 46.615,00

Πξνβιέςεηο 19 10.000,00 21.293,82

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 64.172,43 67.908,82

Πξνκεζεπηέο 6.077,46 49.315,18

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 20 166.484,72 138.018,74

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 172.562,18 187.333,92

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 236.734,61 255.242,74

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 3.311.654,54 3.194.486,84

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ εκείσζε

 

 

 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ  

(Πνζά ζε επξώ) 

 

 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην
Απνζεκαηηθά Κέξδε εηο λένλ

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 2.326.059,00 34.047,41 628.188,60 2.988.295,01

Μεξίζκαηα -                          -                          (396.600,00)           (396.600,00)                    

ρεκαηηζκφο Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ -                          30.317,76           (30.317,76)             -                                      

πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο -                          30.317,76         (426.917,76)         (396.600,00)                 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα -                          -                          347.549,09 347.549,09

  

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 2.326.059,00 64.365,17 548.819,93 2.939.244,10

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 2.326.059,00 64.365,17 548.819,93 2.939.244,10

Μεξίζκαηα -                          -                          (118.980,00)           (118.980,00)                    

Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε -                          (17.197,60)          -                             (17.197,60)                      

ρεκαηηζκφο Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ -                          17.377,45 (17.377,45)             -                                      

πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο -                          179,85              (136.357,45)         (136.177,60)                 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά  απνηειέζκαηα -                          -                          271.853,43 271.853,43

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 2.326.059,00 64.545,02 684.315,91 3.074.919,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(Πνζά ζε επξώ) 

31/12/2010 31/12/2009

Σφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 97.784,90 83.794,92

Έζνδα πξνκεζεηψλ 1.321.930,35 1.387.717,24

Έμνδα πξνκεζεηψλ (14.293,41)          (26.395,38)          

Κέξδε / (δεκηέο) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο -                          4.100,00

Λνηπά έζνδα 4.235,01 24.727,77

Πιεξσκέο ζε ππαιιήινπο θαη πξνκεζεπηέο (966.548,02)        (991.662,36)        

Φφξνη πιεξσζέληεο (63.078,74)          (115.911,83)        

Καζαξή (αχμεζε) / κείσζε ζε ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 193.828,98 (28.041,19)          

Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) άιισλ ππνρξεψζεσλ (109.067,26)        (142.996,41)        

Καζαξή ηακεηαθή ξνή από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 464.791,81 195.332,76

Αγνξέο άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (2.530,00)            (24.171,60)          

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (7.530,73)            (2.304,18)            

Αγνξέο δηαζεζίκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ (482.478,48)        -                          

Καζαξή ηακεηαθή ξνή από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (492.539,21)     (26.475,78)        

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (118.980,00)        (396.600,00)        

Καζαξή ηακεηαθή ξνή από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
(118.980,00)     (396.600,00)     

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ηακείνπ θαη ρξεκαηηθώλ 

δηαζεζίκσλ
(146.727,40)        (227.743,02)        

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 2.450.985,39 2.678.728,41

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ηέινπο ρξήζεο 2.304.257,99 2.450.985,39

         

 

 

 

     

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

H εηαηξεία έρεη πιήξε επσλπκία «Attica Wealth Management Αλψλπκε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ» θαη  δηαθξηηηθφ ηίηιν: «Attica Wealth Management Α.Δ.Γ.Α.Κ.». Iδξχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001 

ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 49112/06/Β/01/11 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. 4/212/09-03-

2001 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, δεκνζηεπζείζεο ζην ππ΄ αξηζκ. 3335/5-6-2001 ΦΔΚ ΓΑΔ.ΔΠΔ. Ζ 

δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε 99 έηε, κέρξη ηελ 1/6/2100. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2006, θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε Δηαηξεία δηεχξπλε ην ζθνπφ 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαη πιένλ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηε δηαρείξηζε θεθαιαίσλ ηδησηψλ (Asset Management).  θνπφο 

ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, ζπκβνπιεπηηθήο ή δηαθξηηηθήο δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίσλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο θάζε επελδπηή (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν). 

Ζ Attica Wealth Management AEΓΑΚ αθνινπζψληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3283/2004 δηαρεηξίδεηαη 8 ακνηβαία 

θεθάιαηα πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα επελδπηηθψλ πξντφλησλ.  Αλάιπζε ησλ ππφ δηαρείξηζε ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ σο πξνο ην είδνο ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ χςνπο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο παξέρεηαη ζηε ζεκείσζε 25. 

Ζ Δηαηξεία γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηελ λνκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ επνπηεχεηαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζηελ νπνία θαη ππνβάιιεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δηάθνξεο αλαθνξέο. 

Ζ δηάζεζε κεξηδίσλ ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία γίλεηαη κέζσ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ 

δηθηχνπ ηεο ATTICA BANK Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξεία. 

 

H ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 31.12.2010 είρε σο εμήο : 

  

ΗΩΑΝΝΖ ΓΑΜΒΡΗΛΖ   ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..  

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΔΛΖ   ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΚΡΗΝΣΑ   ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ   ΜΔΛΟ Γ.. 

ΑΡΓΤΡΖ ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ   ΜΔΛΟ Γ.. 

 

 

 

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ιήγεη : 30/06/2014. 
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2. Βάζε παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

2.1 Γήλυζη ζςμμψπθυζηρ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη έρνπλ 

αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.atticawealth.gr  

2.2 Βάζη επιμέηπηζηρ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 

2.3 Λειηοςπγικψ νψμιζμα 

Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ.  Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζε 

Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο ζεκεηψζεηο. 

2.4 Χπήζη εκηιμήζευν και παπαδοσϊν 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη πηνζέηεζε 

παξαδνρψλ απφ ηε Γηνίθεζε, νη νπνίεο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη ηα 

ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ.  Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο ππνζέζεηο επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  Απνθιίζεηο ησλ ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία επαλεμεηάδνληαη εθφζνλ αθνξνχλ κφλν ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν ή αλ αθνξνχλ θαη ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο, νη απνθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαη κειινληηθέο 

πεξηφδνπο. 

 

 

3. Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

(3.1) Απσέρ παποςζίαζηρ ηυν Οικονομικϊν Καηαζηάζευν  

 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α). 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  Σα κεγέζε πνπ παξαηίζεληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

απεηθνλίδνληαη ζε Δπξψ. 

http://www.atticawealth.gr/
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Ζ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο, απαηηεί ηε 

δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο είλαη δπλαηφ  λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο, απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα 

εθηηκήζεσλ. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ 

νη απνθιίζεηο δχλαληαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.  

Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο  ζπγθξηηηθήο ρξήζεο 2009 θαη 

έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη. 

Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή 

γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010. ηελ παξάγξαθν 3.2 παξνπζηάδνληαη νη αιιαγέο ζηηο 

ινγηζηηθέο αξρέο, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ μεθηλά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010. ηελ παξάγξαθν 3.3 παξνπζηάδνληαη 

ηα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθφκα 

ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή  Έλσζε. 

 

(3.2) Αλλαγέρ ζε λογιζηικέρ απσέρ(Τποποποιήζειρ ζηα δημοζιεςμένα ππψηςπα έναπξηρ ιζσωορ 2010) 

  

Οη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 

Καηά ην 2009 ην Γ..Λ.Π. (Γηεζλέο πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ 

Βειηηψζεσλ ζηα Γ.Π.Υ.Α. γηα ην 2009  - κηα ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 12 Πξφηππα - πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Σν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ Γ..Λ.Π. 

ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε Γ.Π.Υ.Α. ηα νπνία δελ ζα 

απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ.  
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Ετήσιες Βελτιώσεις 2008 

Γ.Π.Υ.Α. 5 Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο: Γηεπθξηλίδεηαη ην γεγνλφο φηη φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κίαο ζπγαηξηθήο 

θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα γηα πψιεζε, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΠΥΑ 5, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε εηαηξεία, κεηά απφ πψιεζε, εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηε ζπγαηξηθή. . Ζ 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 

 

Δπηπιένλ ηα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ην 2010 αιιά δελ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 

 

 Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Π.Υ.Α. 1 «ΓΠΥΑ Πξώηε Δθαξκνγή» - Δπηπξόζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα Δηαηξίεο 

πνπ Δθαξκόδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α. γηα Πξώηε Φνξά 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαίξεζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηελ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη κηζζψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ 

Δηαηξεία. 

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Π.Υ.Α. 2: «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»  

Σν Γ..Λ.Π. πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 αλαθνξηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ θαη πσο απηέο 

αληηκεησπίδνληαη ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο.  

 

 Τηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Π.Υ.Α. 3: «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ηνπ αλαζεσξεκέλνπ 

Γ.Λ.Π. 27: «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο γηα επελδύζεηο ζε 

ζπγαηξηθέο» 

Σν αλαζεσξεκέλν Γ.Π.Υ.Α. 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ 

ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε 

κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα 
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απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν Γ.Λ.Π. 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο 

ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα 

ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά θαη ζα 

επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο. Σα αλαζεσξεκέλα πξφηππα 

αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ κειινληηθψλ πεξηφδσλ, ελψ ε 

επίδξαζε απηή ζα εθηηκεζεί φηαλ απηέο νη ζπλελψζεηο πξαγκαηνπνηεζνχλ.  

 

 Γ.Λ.Π. 39: «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39 

γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο  

 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη  επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 ΔΓΓΠΥΑ 17: Γηαλνκέο κε ηακεηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζηνπο Ιδηνθηήηεο 

Όηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά ηα πιεξσηέα 

κεξίζκαηα. θνπφο ηεο Γηεξκελείαο 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε 

λα αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα κεηξά θαζψο θαη, ην πψο ζα πξέπεη 

ινγηζηηθνπνηεί ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαλέκνληαη θαη ηεο 

ινγηζηηθή αμία ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα.  

 

 ΔΓΓΠΥΑ 18: Μεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ από Πειάηεο 

Ζ Γηεξκελεία 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. θνπφο ηεο ΔΓΓΠΥΑ 

18 απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε ιακβάλεη 

απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ (νηθφπεδα, θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ε 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνηειέζεη κέξνο ελφο δηθηχνπ ή κε ζθνπφ 

ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηε παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα παξνρή 

ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ.ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο ηεο ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε 
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δηαζχλδεζε ηνπ πειάηε κε ην δίθηπν ή ηε παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ή θαη 

ζηα δχν ηαπηφρξνλα). Ζ Γηεξκελεία 18 απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ 

ελζψκαηνπ παγίνπ, ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ κε αληάιιαγκα 

ην ελζψκαην πάγην θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνλ κεηξεηψλ 

πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πειάηεο.  

 

(3.3) Ππψηςπα, ηποποποιήζειρ και διεπμηνείερ ζε ήδη ςπάπσονηα ππψηςπα ηα οποία είηε δεν έσοςν ακψμα 

ηεθεί ζε ιζσω είηε δεν έσοςν ςιοθεηηθεί απψ ηην Δςπυπαφκή Ένυζη. 

 

Δπηπιένλ, ε Γ..Λ.Π. έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ Γ.Π.Υ.Α., ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηεξκελεηψλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία 

κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

 Γ.Π.Υ.Α. 9: «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» 

Σν Γ..Λ.Π. ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην Γ.Λ.Π. 39 « Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλψξηζε θαη 

απνηίκεζε» θαηά ην ηέινο ηνπ 2010, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα εηήζηεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ Γ.Λ.Π. 39. Σα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 1ν ζηάδην: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε, 2ν 

ζηάδην: Μεζνδνινγία απνκείσζεο, 3ν ζηάδην: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Έλα επηπιένλ ζρέδην πξαγκαηεχεηαη κε 

ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο. 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηα ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ παξέρνληαο ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη κηα αξρή κε βάζε 

πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. Καηά ην λέν πξφηππν, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ηαμηλνκεί ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία βάζεη  α) ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, 

θαη β) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκβαηψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

(αλ δελ έρεη επηιέμεη λα νξίζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ). 

Ζ χπαξμε κνλφ δπν θαηεγνξηψλ - απνζβεζκέλν θφζηνο θαη εχινγε αμία – ζεκαίλεη φηη ζα απαηηείηαη κφλν έλα 

κνληέιν απνκείσζεο ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνηχπνπ, κεηψλνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα. 
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Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 θαη δελ έρεη εγθξηζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ  εθαξκνγή ηνπ Γ.Υ.Π.Α. 9 δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Π.Υ.Α. 1 «ΓΠΥΑ Πξώηε Δθαξκνγή» - Πεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο από ηε 

πγθξηηηθή Πιεξνθόξεζε γηα ηηο Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 7 γηα Δηαηξίεο πνπ Δθαξκόδνπλ ηα 

Γ.Π.Υ.Α. γηα Πξώηε Φνξά  

Ζ Σξνπνπνίεζε παξέρεη εμαηξέζεηο ζε εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α. γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην 

Γ.Π.Υ.Α. 7 „Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο‟. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ 

εθαξκφδεηαη γηα ηελ Δηαηξεία. 

 

 Γ.Λ.Π. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ (αλαζεώξεζε)»   

Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη επηρεηξείηαη κείσζε ζηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ δεκνζίνπ. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε 

ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε 

ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ,  απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ 

κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα 

ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή, ε νπνία έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έρεη ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη 

νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε)- «Πξνπιεξσκέο ειάρηζηνλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ»  

Ζ Σξνπνπνίεζε έγηλε γηα λα άξεη ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ είρε κηα νληφηεηα ζην λα αλαγλσξίζεη έλα ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ πξνέθππηε απφ εζεινληηθέο πξνπιεξσκέο πνπ έθαλε πξνο έλα πξφγξακκα παξνρψλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ δηεξκελεία δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηελ Δηαηξεία. 
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 ΔΓΓΠΥΑ 19: Δμόθιεζε  Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κέζσ πκκεηνρηθώλ Σίηισλ 

Ζ Γηεξκελεία 19 εμεηάδεη ην ζέκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ φηαλ νη φξνη κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απνηεινχλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη σο απνηέιεζκα ε νληφηεηα  

εθδίδεη κεηνρηθνχο ηίηινπο ζηνλ πηζησηή γηα λα εμνθιήζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ππνρξέσζεο.  Σέηνηεο ζπλαιιαγέο αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο σο  αληαιιαγέο «ρξεσζηηθψλ – ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ» ή ζπκθσλίεο αληαιιαγήο κεηνρψλ, θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 

2010 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 

 

 Γ.Λ.Π. 32-(Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» - Σαμηλόκεζε Δθδόζεσλ 

Γηθαησκάησλ ζε Μεηνρέο. 

Ζ Σξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην Γ.Λ.Π. 32 κε ζθνπφ ηελ 

ηαμηλφκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί σο 

«δηθαηψκαηα (rights)») σο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/02/2010 θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Γ.Λ.Π. 12-(Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη Δηζνδήκαηνο». 

Ζ Σξνπνπνίεζε εηζάγεη κηα πξαθηηθή θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ινγηζηηθά ζηελ εχινγε αμία ή αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα φζα 

νξίδεη ην Γ.Λ.Π. 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». χκθσλα κε ηε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ε κειινληηθή αλάθηεζε 

ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεθκαίξεηε φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο κειινληηθήο 

πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/01/2012 θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα εμεηαζηεί εάλ ζα έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Π.Υ.Α. 1 «Γ.Π.Υ.Α. Πξώηε Δθαξκνγή» -  Καηάξγεζε ηεο παύζεο 

αλαγλώξηζεο ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ. 
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Ζ Σξνπνπνίεζε θαηαξγεί  ηελ ρξήζε ηεο  πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο κεηάβαζεο (01 Ηαλνπαξίνπ 2004) θαη 

ηελ αληηθαζηζηά κε ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Α.. Παξάιιεια, θαηαξγεί ηηο απαηηήζεηο 

πεξί παχζεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ ιάβεη ρψξα πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία 

κεηάβαζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Π.Υ.Α. 1 «Γ.Π.Υ.Α. Πξώηε Δθαξκνγή» -  Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο. 

Ζ Σξνπνπνίεζε παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ επαλεθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. κεηά απφ κηα πεξίνδν παχζεο, 

νθεηιφκελε ζην φηη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Οληφηεηαο απνηεινχζε λφκηζκα κηαο 

ππεξπιεζσξηζηηθήο Οηθνλνκίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη 

εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Γ.Π.Υ.Α. 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο — Σξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε 

πξόζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε πεξηπηώζεηο κεηαθνξώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο 

κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ ηπρφλ θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα παξακείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ 

κεηαβηβάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Με βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε απαηηνχληαη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο εάλ 

έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο κηαο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2010 

Καηά ην 2010 ην Γ..Λ.Π. πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα Γ.Π.Υ.Α. γηα ην 2010 - κηα ζεηξά 

πξνζαξκνγψλ ζε 7 Πξφηππα - πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Σν 

πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ Γ..Λ.Π. ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηεο αιιά κε 
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επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε Γ.Π.Υ.Α. ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαζεσξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2011, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη. Οη εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ Δηαηξία δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Πξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. Με βάζε ηελ 

ππάξρνπζα δνκή ηνπ Οκίινπ θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε δελ αλακέλεη 

ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Πξνηχπσλ 

θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ εθαξκφζηκα.  

 

(3.4) Σημανηικέρ λογιζηικέρ κπίζειρ, εκηιμήζειρ και ςποθέζειρ 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ηνλ 

ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο, φπσο επίζεο ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ 

θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ 

εθηηκεζεί. 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ηφζν ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο 

φζν θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία 

ζεσξνχληαη ινγηθά κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.  

Οη ζεκαληηθφηεξεο γηα ηελ εηαηξεία εθηηκήζεηο είλαη ε εθηίκεζε σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ε 

εθηίκεζε θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη  νη παξαδνρέο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο.  

 

4. ύλνςε εθαξκνγήο  ινγηζηηθώλ αξρώλ 

4.1 Χπημαηοοικονομικά μέζα 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηήζεηο, ηα δηαζέζηκα θαη ηα ρξεφγξαθα 

επελδπηηθνχ θαη εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ.  Οη απαηηήζεηο θαη ηα δηαζέζηκα απεηθνλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο 

κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο.  Σα ρξεφγξαθα επελδπηηθνχ θαη εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ  απνηηκνχληαη ζηελ 

εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ.  Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ αιιαγή ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιαγή ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαηαρσξνχληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα.  
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4.2 Μεηοσικψ κεθάλαιο 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απνηειείηαη απφ θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη εκθαλίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε.  Σα άκεζα 

ζρεηηδφκελα κε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο έμνδα, αθαηξνχληαη απφ ην πξντφλ ηεο έθδνζεο 

θαη κεηψλνπλ ηζφπνζα ηα ίδηα θεθάιαηα. 

Σα κεξίζκαηα ζε θνηλέο κεηνρέο αλαγλσξίδνληαη ζαλ ππνρξέσζε ζηελ πεξίνδν πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνπο 

κεηφρνπο. 

Σν θφζηνο θηήζεο ηδίσλ κεηνρψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθφξσλ εμφδσλ, εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, έσο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πνπιεζνχλ ή αθπξσζνχλ.  ηελ πεξίπησζε πνπ νη ίδηεο κεηνρέο πνπιεζνχλ ή 

επαλεθδνζνχλ, ην ηίκεκα ζα θαηαρσξεζεί απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. 

 

4.3 Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδωναμα 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ζην ηακείν, νη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη νη 

βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πνπ ιήγνπλ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

4.4 Πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία 

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο κεησκέλε κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο 

ηπρφλ απνκεηψζεηο. 

Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

Ζ σθέιηκε δσή έρεη πξνζδηνξηζηεί σο εμήο: 

Δγθαηαζηάζεηο ζε θηίξηα ηξίησλ Μηθξφηεξν κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηεο 

κίζζσζεο θαη ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο 

Δμνπιηζκφο θαη έπηπια 4 έσο 5 έηε 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 3-4 έηε 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο ησλ παγίσλ θαη ε σθέιηκε δσή ηνπο ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε, φπνηε θξηζεί αλαγθαίν, 

θάζε θνξά πνπ ζπληάζζνληαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πάγηα πνπ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε πξνζαξκφδνληαη ζηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Κέξδε θαη δεκίεο απφ δηαζέζεηο παγίσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 
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4.5  Άχλα πεπιοςζιακά ζηοισεία 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δηαηξείαο θαη απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο 

θηήζεο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο. 

Οη απνζβέζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπο πνπ είλαη 4 ρξφληα. 

 

4.6 Απαιηήζειρ 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο επηζθνπνχληαη ζε θάζε πεξίνδν ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα απνκείσζε.  Αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, 

ηφηε πξνζδηνξίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο απαίηεζεο. 

Απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία απηψλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο 

αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπο. 

 

4.7 Παποσέρ ππορ ηο πποζυπικψ 

(α)  Παξνρέο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 

Οη ππνρξεψζεηο γηα εηζθνξέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζην ινγαξηαζκφ 

ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

(β) Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ αθνξνχλ ζηε λνκηθή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο γηα θαηαβνιή ζην 

πξνζσπηθφ εθάπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδφκελνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ην πξφγξακκα απηφ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα 

ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή αλάινγα κε ην δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ 

αλακέλεηαη λα θαηαβιεζεί. 

Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method).  Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο 

επηηφθην ην κέζν ζηαζκηθφ ηεο θακπχιεο απφδνζεο θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ρξνλνδηάγξακκα 

θαηαβνιήο ησλ παξνρψλ. 
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4.8 Πποβλέτειρ 

Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ή ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα 

παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ 

ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία.  Οη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ  θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ 

αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο.  Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνήο πφξσλ είλαη ειάρηζηε. Οη 

ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή 

νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. 

 

4.9 Έζοδα και έξοδα απψ ππομήθειερ 

Έζνδα θαη έμνδα απφ πξνκήζεηεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία παξέρνληαη νη 

ζρεηηθέο ππεξεζίεο. Οη πξνκήζεηεο έζνδα αθνξνχλ έζνδα απφ ηε δηαρείξηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, δηάζεζε θαη 

εμαγνξά κεξηδίσλ θαη απφ δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ ηξίησλ. 

Σα έμνδα πξνκεζεηψλ αθνξνχλ ηελ επηζηξνθή κέξνπο ηεο πξνκήζεηαο δηάζεζεο, δηαρείξηζεο θαη εμαγνξάο ζηα δίθηπα 

πσιήζεσλ πνπ ζπλεξγάδεηαη ε Δηαηξεία. 

 

4.10 Μιζθϊζειρ 

Ζ Δηαηξεία κηζζψλεη ην θηίξην πνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο. Ζ κίζζσζε απηή ζεσξείηαη ιεηηνπξγηθή θαη ε 

ζρεηηθή δαπάλε επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα. 

 

4.11 Φψπορ ειζοδήμαηορ 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο απνηειείηαη απφ ην θφξν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη απφ ηνλ 

αλαβαιιφκελν θφξν. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο εθηφο θαη αλ ζρεηίδεηαη κε 

ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε νπφηε θαη αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε. 

Ο θφξνο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο είλαη ε αλακελφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή πνπ αθνξά 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ ηζνινγηζκνχ, βάζεη ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηεο θνξνινγηθήο αμίαο πνπ απνδίδεηαη ζε απηά ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή 
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λνκνζεζία. Γηα ηηο αθφινπζεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ππνινγίδεηαη αλαβαιιφκελνο θφξνο: ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη 

απφ εμαγνξέο πνπ δελ εθπίπηεη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, ε αξρηθή αλαγλψξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή 

ππνρξεψζεσλ πνπ δελ επεξεάδνπλ είηε ηα ινγηζηηθά είηε ηα θνξνινγηθά θέξδε θαη δηαθνξέο ζρεηηδφκελεο κε 

επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο ζηελ έθηαζε πνπ απηέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην άκεζν κέιινλ.  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζεζπηζκέλνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ή νη θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη έρνπλ εθαξκνγή ζε 

κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία. 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη κφλν ζηε πεξίπησζε πνπ είλαη πηζαλφλ ηα κειινληηθά 

θνξνινγεηέα θέξδε λα είλαη επαξθή γηα ην ζπκςεθηζκφ ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

απαίηεζε κεηψλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ είλαη πηζαλφλ λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί ην θνξνινγηθφ φθεινο. 

 

4.12 Καθοπιζμψρ εωλογηρ αξίαρ 

Ζ Δηαηξεία θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο γηα ηε 

κειινληηθή θαηάζηαζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απεηθφληζε 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη εθηηκήζεηο απηέο θαη νη παξαδνρέο εμεηάδνληαη ζε θάζε 

πεξίνδν κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη άιινπο παξάγνληεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά 

γεγνλφηα ηα νπνία εθηηκψληαη ινγηθά ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

 

5.  Ακνηβέο από πξνκήζεηεο 

(πνζά ζε Δπξώ) 

31/12/2010 31/12/2009

Ακνηβή δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 1.199.765,95 1.254.855,40

Πξνκήζεηεο δηάζεζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 27.491,35 38.432,76

Πξνκήζεηεο εμαγνξάο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 61.103,99 57.193,97

Πξνκήζεηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ηδησηψλ 33.569,06 37.235,11

ύλνιν 1.321.930,35 1.387.717,24

 
 

Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη νθηψ ακνηβαία θεθάιαηα θαη εηζπξάηηεη πξνκήζεηεο δηαρείξηζεο, δηάζεζεο θαη εμαγνξάο 

βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ θαλνληζκνχ θάζε ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. 

 

Έμνδα πξνκεζεηώλ

(πνζά ζε Δπξώ)

31/12/2010 31/12/2009

Πξνκήζεηεο πώιεζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 14.293,41 26.325,38
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Οη πξνκήζεηεο πψιεζεο αθνξνχλ πξνκήζεηεο ζηελ Μεηξηθή εηαηξεία Attica Bank.  

Ζ Δηαηξεία βάζεη ζχκβαζεο ρξεζηκνπνηεί ηα δίθηπα θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ πψιεζε ησλ  

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. 

 

 

6.  Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 
     (πνζά ζε Δπξώ) 

 

 

31/12/2010 31/12/2009

Κέξδε απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ -                   4.100,00

Έζνδα απφ ηφθνπο Οκνιφγσλ 3.016,76 -                   

Έζνδα απφ ηφθνπο 94.768,14 83.794,92

ύλνιν 97.784,90 87.894,92

 
 

 

 

7.  Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 
      (πνζά ζε Δπξώ) 

 

31/12/2010 31/12/2009

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 458.001,65 444.014,76

Δηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 99.768,12 95.740,96

Έμνδα ζπληαμηνδφηεζεο πξνζσπηθνχ 7.557,43 233,00

ύλνιν 565.327,20 539.988,72

 
 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ήηαλ 12  άηνκα   

(31 Γεθεκβξίνπ 2009: 12 ). 
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8.  Λνηπά έμνδα 

     (πνζά ζε Δπξώ) 

 

31/12/2010 31/12/2009

Δλνίθηα 43.878,36 43.706,16

πλδξνκέο – εηζθνξέο θαη έμνδα δεκνζηεχζεσλ 113.404,78 117.146,16

Έμνδα δηαθήκηζεο 11.716,83 25.606,78

Ακνηβέο ηξίησλ (Γηθεγφξνη – ειεγθηέο θιπ.) 100.024,97 84.368,94

Σειεπηθνηλσλίεο 14.167,22 13.404,72

Ακνηβέο κεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο 5.894,84 5.929,52

Κνηλφρξεζηα (ΓΔΚΟ) 4.893,32 4.350,32

Τιηθά άκεζεο αλαιψζεσο (Έληππα-Γξαθηθή  χιε) 9.359,39 10.117,05

Έμνδα κεηαθνξψλ-ηαμηδίσλ 24.620,53 27.180,64

Αζθάιηζηξα 11.327,38 11.428,99

Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 5.178,49 5.622,23

Με ελζσκαησκέλνη θφξνη 28.909,89 29.608,23

Λνηπά έμνδα 35.402,25 73.506,90

ύλνιν 408.778,25 451.976,64

 

9.  Φόξνο εηζνδήκαηνο  

   (πνζά ζε Δπξώ) 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

31/12/2010 31/12/2009

Σξέρσλ θφξνο 101.031,13 115.911,83

Έθηαθηε εηζθνξά θαη ινηπνί θφξνη 42.032,55 -                         

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (1.511,49)             (46,60)                

ύλνιν 141.552,19 115.865,23  

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν ππάξρεη ζηε ζεκείσζε 11. 
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Ζ ζπκθσλία ηνπ πξαγκαηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή έρεη σο εμήο: 

 

31/12/2010 31/12/2009

Κέξδε πξν θφξσλ 413.405,62 463.414,32

Αλαινγνχλ θφξνο 99.217,35 115.853,58

Έθηαθηε εηζθνξά 21.882,87 -

Φφξνο πεξαίσζεο ρξήζεσλ2007- 2009 31.443,50 -

Πξνζαξκνγή πξφβιεςεο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο (11.293,82)  -

Αθνξνιφγεηα έζνδα/Με εθπεζηέα έμνδα 302,29 (11,65)         

Φφξνο εηζνδήκαηνο 141.552,19 115.841,93

Δθαξκνζηένο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 34,24% 25,00%

 

 

Ζ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ππνβάιιεηαη ζε εηήζηα βάζε αιιά ηα απνηειέζκαηα πνπ δειψλνληαη ζεσξνχληαη 

πξνζσξηλά έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαη εθδνζεί ε ηειηθή 

έθζεζε ειέγρνπ.  Ζ εηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο έθιεηζε ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

ηεο 2007 έσο θαη 2009 κε ηε δηαδηθαζία ηεο πεξαίσζεο, απ΄ φπνπ πξνέθπςε νθεηιή πξνο ην Γεκφζην χςνπο € 

31.443,50, γηα ην νπνίν ε εηαηξεία είρε ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε χςνπο € 21.293,82.Οη θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα  

βηβιία ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε 2010 θαη ε εηαηξεία παξακέλεη 

ελδερνκέλσο ππφρξεε γηα επηπξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ γηα ηηο αλέιεγθηεο 

ρξήζεηο. Ζ εηαηξεία έλαληη ηεο ελδερφκελεο ππνρξέσζεο, βάζε ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, απφ πξνεγνχκελνπο 

θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, ζρεκάηηζε ζρεηηθή πξφβιεςε χςνπο Δπξψ 10.000,00. 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ θνξνινγηθφ δίθαην ζηελ Διιάδα, νη αλψλπκεο εηαηξείεο θνξνινγνχληαη ζηα ζπλνιηθά ηνπο 

θέξδε κε ζπληειεζηή 24%. Βάζεη ηνπ ηζρχνληνο θνξνινγηθνχ λφκνπ ν ζπληειεζηήο απηφο κεηψλεηαη θαηά 1% 

εηεζίσο κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2014 φπνπ ν ζπληειεζηήο ζα θαηαιήμεη ζην 20%. 
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10. Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

     (πνζά ζε Δπξώ) 

 

Λνγηζκηθά 

Πξνγξάκκαηα  

Λνηπά πάγηα 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία

ύλνιν

Αμία θηήζεο

Τπφινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 20.442,52 21.404,95 41.847,47

Πξνζζήθεο 24.171,60 2.304,18 26.475,78

Μεηψζεηο -                                   -                                0,00

Τπόινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2009 44.614,12 23.709,13 68.323,25

Τπφινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 44.614,12 23.709,13 68.323,25

Πξνζζήθεο 2.530,00 7.530,73 10.060,73

Μεηψζεηο -                                   -                                0,00

Τπόινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2010 47.144,12 31.239,86 78.383,98

Απνζβέζεηο

Τπφινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 (4.573,68)                     (13.313,82)                (17.887,50)    

Απνζβέζεηο (11.163,24)                   (7.471,63)                  (18.634,87)    

Μεηψζεηο -                                   -                                0,00

Τπόινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2009 (15.736,92)                (20.785,45)              (36.522,37)

Τπφινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 (15.736,92)                   (20.785,45)                (36.522,37)    

Απνζβέζεηο (15.582,36)                   (6.563,42)                  (22.145,78)    

Μεηψζεηο -                                   -                                0,00

Τπόινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2010 (31.319,28)                (27.348,87)              (58.668,15)

Αλαπόζβεζηε αμία

Τπφινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 15.868,84 8.091,13 23.959,97

Τπφινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2009 28.877,20 2.923,68 31.800,88

Τπφινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 28.877,20 2.923,68 31.800,88

Τπφινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2010 15.824,84 3.890,99 19.715,83
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11.  Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

       (πνζά ζε Δπξώ) 

 

Ζ θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο: 

 

Τπόινηπν 

1/1/2009

Καηαρώξεζε ζηα 

απνηειέζκαηα 2009

 Τπόινηπν 

31/12/2009

Καηαρώξεζε ζηα 

απνηειέζκαηα 2010

Τπόινηπν 

31/12/2010

Πξόβιεςε γηα παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο
9.276,40 46,60 9.323,00 1.511,49 10.834,49

Αμηόγξαθα επελδύζεσλ 

δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 
-               -                                   -                     4.299,40 4.299,40

ύλνιν 9.276,40 46,60 9.323,00 5.810,89 15.133,89

 

12.  Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 
       (πνζά ζε Δπξώ) 

 

31/12/2010 31/12/2009

πλεγγπεηηθφ Σακείν 200.000,00 353.073,00

Γνζκέλεο εγγπήζεηο 9.571,30 9.519,70

ύλνιν 209.571,30 362.592,70
 

 

 

 

 

Σν πνζφ ΔΤΡΩ 200.000,00  αθνξά θαηαβνιή σο εγγχεζε εηζθνξψλ ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο 

Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2533/1997.  Ζ Δηαηξεία έρεη επίζεο εθδψζεη εγγπεηηθή 

επηζηνιή πξνο ην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην πνζνχ Δπξψ 50.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 
       (πνζά ζε Δπξώ) 
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31/12/2010 31/12/2009

Ακνηβέο δηαρείξηζεο 99.590,56 122.063,96

Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 72.181,74 83.189,99

Υξεψζηεο Γηάθνξνη 96.732,68 110.757,75

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 14.287,92 5.952,77

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 16.184,39 17.820,40

ύλνιν 298.977,29 339.784,87

 

 

14. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

      (πνζά ζε Δπξώ) 

 

31/12/2010 31/12/2009

Σακείν 320,12 223,26

Καηαζέζεηο φςεσο ζε Σξάπεδεο 2.303.937,87 2.450.762,13

ύλνιν 2.304.257,99 2.450.985,39

 

 

15.  Υξεόγξαθα δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 

        (πνζά ζε Δπξώ) 

 

Σν ραξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε πνζνχ € 463.998,24 ζηηο 31.12.2010 αθνξά απνθιεηζηηθά επελδχζεηο ζε 

Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.Ζ θίλεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ Γηαζεζίκνπ πξνο Πψιεζε γηα ηε ρξήζε απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 έρεη σο εμήο: 

 

Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο 

πώιεζε

Τπόινηπν 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2010 -                                                    

Πξνζζήθεο 482.478,47

Πσιήζεηο / Mεηψζεηο / Λήμεηο -                                                    

Απφζβεζε Premium / discount 3.016,77

Πξνζαξκνγή ζε εχινγε αμία κεηαθεξφκελε απεπζείαο ζε απνζεκαηηθά (21.497,00)                                    

Τπόινηπν 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2010 463.998,24                                 

 
 

 

 

16.  Μεηνρηθό θεθάιαην 

      (πνζά ζε Δπξώ) 
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Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ 198.300 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, κε νλνκαζηηθή αμία Δπξψ 

11,73 αλά κεηνρή,  

(31 Γεθεκβξίνπ 2009: 198.300 κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία Δπξψ 11,73 αλά κεηνρή). 

 

17.  Απνζεκαηηθά 

       (πνζά ζε Δπξώ) 

31/12/2010 31/12/2009

Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 80.861,48 63.484,03

Απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ζε επξψ 881,14 881,14

Απνζεκαηηθφ Υαξηνθπιαθίνπ Γηαζεζίκνπ πξνο πψιεζε (17.197,60)   0,00

ύλνιν 64.545,02 64.365,17  

 

Σαθηηθό Απνζεκαηηθό: χκθσλα κε ηελ ειιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία ε Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα 

παξαθξαηεί απφ ηα θαζαξά ινγηζηηθά ηεο θέξδε ειάρηζην πνζνζηφ 5% εηεζίσο σο ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ.  Ζ 

παξαθξάηεζε παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ ην ζχλνιν ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ππεξβεί ην 1/3 ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  Σν απνζεκαηηθφ απηφ ην νπνίν είλαη θνξνινγεκέλν δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί 

θαζ' φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο Δηαηξείαο θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ θεξδψλ θαη δεκηψλ εηο λένλ. 

 

Απνζεκαηηθό κεηαηξνπήο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζε επξώ : Αθνξά ππφινηπν απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ζε Δπξψ 

πνζνχ € 881,14 . 

 

Απνζεκαηηθό Υαξηνθπιαθίνπ Γηαζεζίκνπ πξνο πώιεζε: Ζ εηαηξία ζηελ ρξήζε 1.1-31.12.2010 πξνέβε ζηελ 

αγνξά Οκνιφγσλ πνπ ηα θαηέλεηκε ζην ραξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε. Ζ δεκηά απνηίκεζεο ( κεηά 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ) θαηαρσξήζεθε απεπζείαο ζην Απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο, ε θίλεζε ηνπ νπνίνπ 

παξαηίζεηαη σο εμήο :  
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31.12.2010

Απνζεκαηηθό δηαζέζηκνπ πξνο 

πώιεζε ραξηνθπιαθίνπ

Τπόινηπν έλαξμεο -                                                              

Μείνλ : Αλαβαιιφκελε θνξνινγία -                                                              

Καζαξό ππόινηπν έλαξμεο 0,00

Μεηαθνξά απνζεκαηηθνχ ζηα απνηέιεζκαηα -                                                              

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία 21.497,00

Μεηαβνιή αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο (4.299,40)                                                

Τπόινηπν ιήμεο 17.197,60

 

18. Παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθό 

      (πνζά ζε Δπξώ) 

χκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηή, 

δηαρσξίδνληαη ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (defined contribution) θαη ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ (defined benefit). 

Βάζεη ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο 

ην χςνο ηεο νπνίαο ζρεηίδεηαη κε ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν 

απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε).  Οη εξγαδφκελνη πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη κε αηηία, δε δηθαηνχληαη 

απνδεκίσζε.  Ζ νθεηιφκελε απνδεκίσζε, ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο, είλαη ίζε κε 40% ηνπ πνζνχ πνπ ζα 

θαηαβαιιφηαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο άλεπ αηηίαο.  Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ηειηθά απφ ηελ 

Δηαηξεία θαζνξίδεηαη αθνχ ιεθζεί ππφςε  ε πξνυπεξεζία ησλ εξγαδνκέλσλ  θαη ε ακνηβήο ηνπο. 

Μηα ππνρξέσζε ζεσξείηαη φηη αθνξά πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (defined contribution) φηαλ ινγίδεηαη ζε 

ηαθηηθή βάζε ην δεδνπιεπκέλν κέξνο απηήο.  Ζ πξαθηηθή απηή είλαη παξφκνηα κε ηελ πξαθηηθή πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία , δειαδή ηελ θαηαβνιή πξνο ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ 

γηα ηελ πξνζθεξζείζα ππεξεζία ησλ ππαιιήισλ. 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηα Γ.Π.Υ.Α. έρνπλ ζεζπίζεη 

νξηζκέλεο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο ππνρξέσζεο θαζψο επίζεο θαη ηηο αξρέο θαη ηηο 

αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ απνξξέεη απφ απηά 

ηα πξνγξάκκαηα.  Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο πξνβιεπφκελεο κνλάδαο πίζησζεο 

(projected unit credit method), ε νπνία ππνινγίδεη ηελ παξνχζα αμία ηεο δεδνπιεπκέλεο ππνρξέσζεο. 
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Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ πξνζδηνξίζζεθαλ κέζσ αλαινγηζηηθήο κειέηεο. Οη πίλαθεο πνπ 

αθνινπζνχλ εκθαλίδνπλ ηε ζχλζεζε ηεο θαζαξήο δαπάλεο γηα ηε ζρεηηθή πξφβιεςε πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ 1 Ηαλνπαξίνπ – 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2009, αληίζηνηρα. 

 

Ζ θίλεζε ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο έρεη σο εμήο:

31/12/2010 31/12/2009

Τπνρξέσζε πξνθαζνξηζκέλεο παξνρήο 1/1/2011 46.615,00 46.382,00

Πξφβιεςε ρξήζεσο  (ζεκείσζε 7) 7.557,43 233

54.172,43 46.615,00

Σα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο επηβαξχλζεθαλ σο εμήο:

31/12/2010 31/12/2009

Σξέρνλ θφζηνο ππεξεζίαο 5.133,41 6.316,00

Σφθνη ππνρξέσζεο 2.424,02 2.087,00

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκίεο - (8.170,00)     

7.557,43 233,00

Βαζηθέο παξαδνρέο αλαινγηζηηθήο κειέηεο:

31/12/2010 31/12/2009

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο 4,70% 5,20%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 3,50% 3,50%

Μέζε αλακελφκελε εξγαζηαθή δσή (ζε έηε) 21,45 30,17
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19. Πξνβιέςεηο 

       (πνζά ζε Δπξώ) 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη δηελεξγήζεη πξνβιέςεηο γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηψλ 2010. 

(ζρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηε ζεκείσζε 9). 

 

 

Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο έρεη σο εμήο: 

 

31/12/2010 31/12/2009

Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο 21.293,82 21.293,82

Πεξαίσζε (31.443,50)         -                   

Σαθηνπνίεζε πξνβιέςεσλ 20.149,68 -                   

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο 10.000,00 21.293,82

 
 

20. Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

       (πνζά ζε Δπξώ) 

 

31/12/2010 31/12/2009

Πξνκήζεηεο πιεξσηέεο 11.723,00 35.638,98

Τπνρξεψζεηο απφ θφξν Δηζνδήκαηνο 83.973,79 37.471,63

Λνηπνί θφξνη-ηέιε 19.734,89 21.237,84

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 21.130,50 20.824,84

Γεδνπιεπκέλα Έμνδα 29.922,54   20.811,75

Πηζησηέο δηάθνξνη 0,00 2.033,70

ύλνιν 166.484,72 138.018,74
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21. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Ωο ζπλδεδεκέλα κέξε ζεσξνχληαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο Attica Bank θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

(α) πλαιιαγέο κε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο Attica Bank: 

 

31/12/2010 31/12/2009

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 20.897.22 12.562,07

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 2.293.316.28 2.441.994,68

Λνηπά έζνδα 114.482.33 95.280,10

Έμνδα πξνκεζεηψλ 14.293.41 26.325,38

Λνηπά έμνδα 43.878,36 43.706,16

 
 

Όιεο νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο γεληθά απνδεθηνχο εκπνξηθνχο 

φξνπο. 

 

(β) Ακνηβέο θαη κηζζνί ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

Οη ακνηβέο θαη νη κηζζνί ησλ κειψλ ηνπ Γ.. νη νπνίεο επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2010 αλέξρνληαη ζε 

ΔΤΡΩ 133.348,47  (31 Γεθεκβξίνπ 2009: ΔΤΡΩ 133.018,47). 

 

22. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη δεζκεύζεηο 

 

22.1 Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ Ννκηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο ππνζέζεηο θαηά ηελ 

31 Γεθεκβξίνπ 2010, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

Δηαηξείαο. 

22.2 Φνξνινγηθά ζέκαηα 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2010 θαη είλαη ελδερνκέλσο 

ππφρξεε γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο πνπ πηζαλφλ λα επηβιεζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο.  Με βάζε 

ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ (εκείσζε 9) ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζρεκάηηζε 

ζρεηηθή πξφβιεςε πνζνχ Δπξψ 10.000,00 

 

 

. 
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22.3 Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο  

Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ κηζζψκαηα αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηα θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία γηα 

ηελ άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  Σα ειάρηζηα κειινληηθά κηζζψκαηα γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο απηέο 

κηζζψζεηο είλαη: 

 Δπξψ 

Έσο 1 έηνο 55. 000,00 

Απφ 1 έσο 5 έηε 220 000,00 

 

23. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ζεσξνχληαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο θαη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο.  Κίλδπλνο αγνξάο ζεσξείηαη ν θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο, επηηνθίνπ θαη ν 

θίλδπλνο ηηκψλ. 

 

 

α)  Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο, είλαη ν θίλδπλνο φπνπ ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά 

πνπ νθείιεη.  Ζ Δηαηξεία δελ ππφθεηηαη ζε ηέηνηα κνξθή θηλδχλνπ θαζψο νη απαηηήζεηο αθνξνχλ πξνκήζεηεο απφ 

ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία. 

 

β)  Κίλδπλνο αγνξάο 

 

Ωο «ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν» νξίδνπκε ηνλ αλεηιεκκέλν επελδπηηθφ θίλδπλν ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηηο 

δπζκελείο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο λνκηζκάησλ, φηαλ ππάξρεη αλνηθηή ζπλαιιαγκαηηθή ζέζε ζε θάπνην λφκηζκα.   

Ο θχξηνο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη ζε επξψ.  Πηζαλή κεηαβνιή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ δελ ζα επεξεάζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο. 

Ωο «επηηνθηαθφ θίλδπλν» νξίδνπκε ηνλ αλεηιεκκέλν επελδπηηθφ θίλδπλν ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηηο κεηαβνιέο 

ζηελ αγνξά επηηνθίσλ ρξήκαηνο. 

Ζ Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ επηηνθηαθφ θίλδπλν, θαη δελ έρεη ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία 

λα επεξεάδνληαη απφ δηαθπκάλζεηο ηνπ επηηνθίνπ εθηφο απφ ηα Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε. . 

Γελ πξνθχπηεη θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο, ελψ ν θίλδπλνο ηηκψλ είλαη ζεκαληηθφο. 
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γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο. 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ. 

 

24. Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ 

Γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ (Απαηηήζεηο, Γηαζέζηκα, 

Τπνρξεψζεηο) ζε εχινγεο αμίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο γηα θάζε έλα ζηνηρείν.   

Οη ηξέρνπζεο ηηκέο δελ δηαθέξνπλ απφ ηηο αμίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

25. Κεθάιαηα ππό δηαρείξηζε 

Σα ακνηβαία θεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία θαζψο θαη ηα θεθάιαηα ησλ ηδησηψλ πειαηψλ βάζεη ηνπ 

ελεξγεηηθνχ απηψλ έρνπλ σο εμήο: 

 

Ακνηβαία θεθάιαηα 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 

 31 Γεθεκβξίνπ 2010 

 ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 

 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

1.   ΑΣΣΗΚΖ ΜΗΚΣΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 4.086.064,69  5.888.539,46 

2.   ΑΣΣΗΚΖ ΟΜΟΛΟΓΗΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ  6.178.234,57  7.843.804,76 

3.  ΑΣΣΗΚΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 9.097.572,52  12.512.149,20 

4.  ΑΣΣΗΚΖ ΓΗΑΥ.ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 1.782.619,16  12.678.488,40 

5.  ΑΣΣΗΚΖ ΜΗΚΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 23.027.523,04  23.844.064,83 

6.  ΑΣΣΗΚΖ ΟΜΟΛΟΓΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 19.877.233,33  20.916.395,39 

7.  ATTICA ΜΑRΑΣΖΟΝ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 735.364,93  883.710,58 

8. ATTICA REAL ESTATE  ΜΔΣΟΥΗΚΟ    

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 

1.060.721,61  950.991,93 

 65.845.333,85  85.518.144,55 

Κεθάιαηα ηδησηώλ πειαηώλ    

Κεθάιαηα ππφ δηαρείξηζε ηδησηψλ πειαηψλ 7.605.819,58  7.921.524.59 
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26. Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα 

 

Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ε ρξήζε ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ειέγρνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο βαζηζκέλεο ζηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Βαζηιείαο θαη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα επνπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ απαηηνχκελε 

πιεξνθφξεζε θαηαηίζεηαη ζηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ζε ηξηκεληαία βάζε. 

Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο Δηαηξείαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

(1/459/27.12.2007), πνπ απνηειεί εθαξκνγή ηεο νδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ. 

Ο ηξέρσλ ζπληειεζηήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα ηελ Δηαηξεία εθηηκάηαη γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 

2010 ζε 78,110 % κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ειάρηζηα θαζνξηζκέλν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

πνπ αλέξρεηαη ζε 8%. Γηα ηε ρξήζε 2009 ν ζπληειεζηήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο αλήιζε ζε 65,923%.  

 

27. Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηαγελέζηεξα ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη λα επεξεάδνπλ ηηο 

παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηα νπνία απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθή αλαθνξά. 

 

----------------------------------------- 

 

Αζήλα, 18 Φεβξνπαξίνπ 2011 
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