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ΈΚΘΕΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο ATTICA WEALTH MANAGEMENT Αλώλπκε Εηαηξεία Δηαρεηξίζεσο Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ 

 
Εισαγωγή 

 

Επηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο ATTICA WEALTH 

MANAGEMENT Αλώλπκε Εηαηξεία Δηαρεηξίζεσο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (ε Εηαηξεία)  ηεο 30εο Ινπλίνπ 

2011 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθώλ εζόδσλ, κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαη 

ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο εμάκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζώο θαη ηηο επηιεγκέλεο 

επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε. Η Δηνίθεζε 

έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθόξεζεο, ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκόδνληαη ζηελ Ελδηάκεζε Χξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά 

(Δηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν «ΔΛΠ» 34). Δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο 

ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο κε βάζε ηελ επηζθόπεζή καο. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

 

Δηελεξγήζακε ηελ επηζθόπεζή καο ζύκθσλα κε ην Δηεζλέο Πξόηππν Επηζθόπεζεο 2410 «Επηζθόπεζε 

ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο πνπ δηελεξγείηαη από ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο 

νληόηεηαο». Η επηζθόπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα 

δηεξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξόζσπα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη 

ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθώλ θαη άιισλ δηαδηθαζηώλ επηζθόπεζεο. Σν εύξνο ηεο 

επηζθόπεζεο είλαη νπζησδώο κηθξόηεξν από απηό ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή 

Πξόηππα Ειέγρνπ θαη ζπλεπώο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε όηη έρνπλ 

πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο όια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ ζε έλαλ 

έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνύζα δελ δηαηππώλνπκε γλώκε ειέγρνπ. 

 

σμπέρασμα 

 

Με βάζε ηελ επηζθόπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνύζε ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, από θάζε 

νπζηώδε άπνςε, ζύκθσλα κε ην ΔΛΠ 34. 

 

 

Αζήλα, 30 Απγνύζηνπ 2011 

Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

Γεκήηξεο Γ. Μειάο 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. . 22001 
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Ενδιάμεζες Οικονομικές Πληροθορίες  

ηης 30
ης

 Ιοσνίοσ 2011 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ  

(Πνζά ζε Δπξώ) 

 

                                                                                                                              

  εκείσζε  30/6/2011   30/6/2010 

          

Έζνδα πξνκεζεηώλ   596.355,11   687.193,15 

Σόθνη θαη ζπλαθή έζνδα   82.784,40   36.008,05 

Λνηπά έζνδα   646,98   3.469,05 

ύλνιν εζόδσλ   679.786,49   726.670,25 

          

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ   (307.875,62)   (317.175,63) 

Έμνδα πξνκεζεηώλ   

                       

-    (12.141,54) 

Απνζβέζεηο   (9.114,10)   (10.039,50) 

Λνηπά έμνδα   (216.633,23)   (225.033,06) 

ύλνιν εμόδσλ   (533.622,95)   (564.389,73) 

          

Κέξδε πξν θόξσλ 7 146.163,54   162.280,52 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 8 (30.892,26)   (61.632,97) 

Κέξδε ηεο ρξήζεο κεηά θόξσλ  (α)   115.271,28   100.647,55 

          

Λνηπά ζπλνιηθά Έζνδα ρξήζεο κεηά θόξσλ  (β)   (74.134,20)  

                     

-  

          

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά θόξσλ  (α)+(β) 
       

41.137,08    100.647,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο από 8 έσο 22 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ 

ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Πιεξνθνξηώλ. 
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Ενδιάμεζες Οικονομικές Πληροθορίες  

ηης 30
ης

 Ιοσνίοσ 2011 

 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

(Πνζά ζε Δπξώ) 

 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ εκείσζε 

      

30/6/2011   31/12/2010 

          

          

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9 

         

71.286,88    19.715,83 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο         216.771,30    209.571,30 

Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πώιεζε          386.455,50          463.998,24  

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο                                                                                    34.507,89   15.133,89 

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ   709.021,57   708.419,26 

          

          

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο   288.577,58   298.977,29 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα   2.309.833,36   2.304.257,99 

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ   2.598.410,94   2.603.235,28 

          

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ     3.307.432,51   3.311.654,54 

          

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ         

Μεηνρηθό θεθάιαην   2.326.059,00   2.326.059,00 

Απνζεκαηηθά 11 4.003,49   64.545,02 

Κέξδε εηο λένλ   1.002.652,14   684.315,91 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ   3.332.714,63   3.074.919,93 

          

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ         

Παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθό   58.374,68   54.172,43 

Πξνβιέςεηο 10 12.500,00   10.000,00 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ   70.874,68   64.172,43 

          

Πξνκεζεπηέο   53.534,11   6.077,46 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο   158.184,71   166.484,72 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ   211.718,82   172.562,18 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ   282.593,50   236.734,61 

          

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ    3.615.308,13   3.311.654,54 

 

 

 

 

Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο από 8 έσο 22 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ 

ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Πιεξνθνξηώλ. 
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Ενδιάμεζες Οικονομικές Πληροθορίες  

ηης 30
ης

 Ιοσνίοσ 2011 

 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 

(Πνζά ζε Δπξώ) 

 

 

  

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 
Απνζεκαηηθά Κέξδε εηο λένλ 

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ 

          

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 πώιεζε  

                             

-  (17.197,60) 

                            

-  

                 

(17.197,60)  

ρεκαηηζκόο Σαθηηθνύ Απνζεκαηηθνύ 

                             

-  

         

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 64.545,02 684.315,91 271.853,43 

          

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 2.326.059,00 64.545,02 684.315,91 3.074.919,93 

          

Μεξίζκαηα 

                             

-  

                         

-  

         

(91.218,00)  

                 

(91.218,00)  

Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πώιεζε  

                             

-  (74.134,20) 

                            

-  

                 

(74.134,20)  

ρεκαηηζκόο Σαθηηθνύ Απνζεκαηηθνύ 

                             

-  

         

13.592,67  

         

(13.592,67)  

                                     

-  

πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 

                             

-  (60.541,53) 

       

(104.810,67)  (165.352,20) 

          

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά  απνηειέζκαηα 

                             

-  

                         

-  423.146,90 423.146,90 

          

Τπόινηπν 30 Ινπλίνπ 2011 2.326.059,00 4.003,49 1.002.652,14 3.332.714,63 

 

 

 

 

Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο από 8 έσο 22 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ 

ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Πιεξνθνξηώλ.
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(Πνζά ζε Δπξώ) 

 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
 

  Έζνδα πξνκεζεηώλ 
 

596.355,11 687.193,15 

Σόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 
 

82.784,40 36.008,05 

Έμνδα πξνκεζεηώλ 
 

                         

-  (12.141,54) 

Λνηπά έζνδα 
 

646,98 3.469,05 

Πιεξσκέο ζε ππαιιήινπο θαη πξνκεζεπηέο 
 (520.306,60) (530.428,69) 

Φόξνη πιεξσζέληεο 
 (22.463,14) (7.908,82) 

  
 

137.016,75 176.191,20 

                                                                                                                                                                                                                                            

 3.199,71 189.441,67 Καζαξή (αύμεζε) / κείσζε ζε ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Καζαξή (αύμεζε) / κείσζε άιισλ ππνρξεώζεσλ   17.262,06 (50.421,93) 

  
   

Καζαξή ηακεηαθή ξνή από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
 

157.478,52 315.210,94 

  

Σακεηαθέο  ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
   

Αγνξέο άπισλ  παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
 (6.440,00) (1.410,00) 

Αγνξέο ελζώκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   (54.245,15) (5.459,61) 

  
    

Καζαξή ηακεηαθή ξνή  από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
 (60.685,15) (6.869,61) 

        

  
   

Σακεηαθέο  ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
   

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 
 (91.218,00) 

                         

-  
  

   
Καζαξή ηακεηαθή ξνή από  ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 (91.218,00) 0,00 

        

  
   

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ηακείνπ θαη ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ  
 

5.575,37 308.341,33 

        

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 1 Ιαλνπαξίνπ 2011   2.304.257,99 2.450.985,39 

  
   

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 30 Ινπλίνπ 2011   2.309.833,36 2.759.326,72 

    

    
 

Οη επηζπλαπηόκελεο ζεκεηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο από 8 έσο 22 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ 

ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Πιεξνθνξηώλ.
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1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

 

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

Κεθαιαίσλ» θαη  δηαθξηηηθό ηίηιν: «Attica Wealth Management Α.Δ.Γ.Α.Κ.». Ηδξύζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2001 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 49112/06/Β/01/11 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. 

4/212/09-03-2001 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, δεκνζηεπζείζεο ζην ππ΄ αξηζκ. 3335/5-6-2001 

ΦΔΚ ΓΑΔ.ΔΠΔ θαη ε έδξα ηεο βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα (νδόο Υξήζηνπ Λαδά 2). Ζ δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε 

99 έηε, κέρξη ηελ 1/6/2100. 

Σνλ Ηνύλην ηνπ 2006, θαη ύζηεξα από έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε Δηαηξεία δηεύξπλε ην ζθνπό 

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

θνπόο ηεο λέαο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε παξνρή πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ, ζπκβνπιεπηηθήο ή 

δηαθξηηηθήο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ, ζύκθσλα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο θάζε επελδπηή (θπζηθό ή λνκηθό 

πξόζσπν). 

Ζ Attica Wealth Management AEΓΑΚ αθνινπζώληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3283/2004 δηαρεηξίδεηαη 8 

ακνηβαία θεθάιαηα πνπ θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα επελδπηηθώλ πξντόλησλ.  Αλάιπζε ησλ ππό δηαρείξηζε 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ σο πξνο ην είδνο ησλ επελδύζεσλ θαη ηνπ ύςνπο ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπο παξέρεηαη ζηε 

ζεκείσζε 13. 

Ζ Δηαηξεία γηα ζθνπνύο ζπκκόξθσζεο κε ηελ λνκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 

επνπηεύεηαη από 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 δηθηύνπ ηεο ATTICA BANK Αλώλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξεία. 

H ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ 30.06.2011 είρε σο εμήο : 

 

ΗΩΑΝΝΖ ΓΑΜΒΡΗΛΖ   ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..  

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΔΛΖ   ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΚΡΗΝΣΑ   ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ   ΜΔΛΟ Γ.. 

ΑΡΓΤΡΖ ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ   ΜΔΛΟ Γ.. 
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Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιήγεη : 30/06/2014 

 

2. Γήισζε ζπκκόξθσζεο 

 

Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζρεηηθά  

κε ηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά (ΓΛΠ 34).  Γελ πεξηέρνπλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζηηο 30 Απγνύζηνπ 2011.  

 

3. Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο 

Ζ εηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη όια ηα λέα πξόηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε 

ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. ηελ παξάγξαθν 3.1 παξνπζηάδνληαη ηα 

πξόηππα ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. ηελ παξάγξαθν 3.2 παξνπζηάδνληαη ηα 

πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ είηε δελ έρνπλ  

πηνζεηεζεί, από ηελ Δπξσπατθή  Έλσζε.     

 

3.1 Τροποποιήζεις ζηα δημοζιεσμένα πρόησπα  
 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2010 

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

ζεηξά πξνζαξκνγώλ ζε 7 Πξόηππα - πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηώζεηο ζηα 

Πξόηππα. Σν πξόγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ .Γ.Λ.Π. ζηνρεύεη ζην λα πξαγκαηνπνηνύληαη 

απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε Γ.Π.Υ.Α. ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ 

κεγαιύηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Οη πεξηζζόηεξεο βειηηώζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2011. 
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 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2009 

Καηά ην 2009 ην .Γ.Λ.Π.  πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηώζεηο ζηα Γ.Π.Υ.Α. γηα ην 2009 - κηα 

ζεηξά πξνζαξκνγώλ ζε 12 Πξόηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηώζεηο ζηα 

Πξόηππα. Σν πξόγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ .Γ.Λ.Π. ζηνρεύεη ζην λα πξαγκαηνπνηνύληαη 

απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε Γ.Π.Υ.Α. ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ 

κεγαιύηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ.  

 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 2: «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»  

Σν .Γ.Λ.Π. πξνρώξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 αλαθνξηθά κε ηνλ ινγηζηηθό ρεηξηζκό ησλ 

ζπλαιιαγώλ πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ κεηαμύ εηαηξηώλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ θαη πσο απηέο 

αληηκεησπίδνληαη ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ 

εθαξκόδεηαη γηα ηελ Δηαηξεία. 

 

 ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε - Σαμηλόκεζε Δθδόζεσλ 

Γηθαησκάησλ ζε Μεηνρέο 

Ζ Σξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκό ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην Γ.Λ.Π. 32 κε ζθνπό ηελ 

ηαμηλόκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρώλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί σο 

«δηθαηώκαηα (rights)») σο ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/02/2010, ελώ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ παξνύζα ηξνπνπνίεζε έρεη εγθξηζεί από ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

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

Ζ Σξνπνπνίεζε έγηλε γηα λα άξεη ηνλ πεξηνξηζκό πνπ είρε κηα νληόηεηα ζην λα αλαγλσξίζεη έλα ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνύ πνπ πξνέθππηε από εζεινληηθέο πξνπιεξσκέο πνπ έθαλε πξνο έλα πξόγξακκα παξνρώλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεώζεηο ηνπ.  Ζ δηεξκελεία δελ είρε επίδξαζε ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 
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 ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ (αλαζεώξεζε)»   

Με ηελ παξνύζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ θαη επηρεηξείηαη κείσζε 

ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγώλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ δεκνζίνπ. πγθεθξηκέλα, 

θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο όισλ ησλ 

ζπλαιιαγώλ κε ην δεκόζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ,  απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ 

νξηζκό ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε όρη κόλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγώλ 

θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεύζεσλ ηόζν ζηηο αηνκηθέο όζν θαη 

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηύπνπ δελ έρεη επίδξαζε 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

      ΔΓΓΠΥΑ 19: Δμόθιεζε  Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κέζσ πκκεηνρηθώλ Σίηισλ 

Ζ Γηεξκελεία 19 εμεηάδεη ην ζέκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηώπηζεο ησλ πεξηπηώζεσλ όηαλ νη όξνη κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απνηεινύλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη σο απνηέιεζκα ε 

νληόηεηα  εθδίδεη κεηνρηθνύο ηίηινπο ζηνλ πηζησηή γηα λα εμνθιήζεη ην ζύλνιν ή κέξνο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Σέηνηεο ζπλαιιαγέο αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο σο  αληαιιαγέο 

«ρξεσζηηθώλ – ζπκκεηνρηθώλ ηίηισλ» ή ζπκθσλίεο αληαιιαγήο κεηνρώλ, θαη ε ζπρλόηεηα ηνπο απμάλεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. 

 

3.2. Πρόησπα, ηροποποιήζεις και διερμηνείες ζε ήδη σπάρτονηα πρόησπα ηα οποία είηε δεν 

έτοσν ακόμα ηεθεί ζε ιζτύ είηε δεν έτοσν σιοθεηηθεί, από ηην Εσρωπαϊκή Ένωζη. 

 

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

δηεξκελεηώλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδόκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία 

κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί από ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε.                       
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 ΓΠΥΑ 9: «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» 

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

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

μεθηλνύλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 απνηειεί ηελ πξώην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνύ ζρεδίνπ 

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

ζηάδην: Μεζνδνινγία απνκείσζεο, 3ν ζηάδην: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Δπηπιένλ έλα επηπιένλ ζρέδην 

πξαγκαηεύεηαη κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δηαθνπή αλαγλώξηζεο. 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 ζηνρεύεη ζηε κείσζε ηεο πνιππινθόηεηα ζηε ινγηζηηθή αληηκεηώπηζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ παξέρνληαο ιηγόηεξεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 

θαη κηα αξρή κε βάζε πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλόκεζή ηνπο. Καηά ην λέν πξόηππν, ε νηθνλνκηθή νληόηεηα 

ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ είηε ζην απνζβεζκέλν θόζηνο είηε ζηελ εύινγε αμία 

βάζεη α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ, θαη β) ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζπκβαηώλ ηακεηαθώλ ξνώλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ (αλ δελ έρεη επηιέμεη λα νξίζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθό ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνύ ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ). 

Ζ ύπαξμε κνλό δπν θαηεγνξηώλ - απνζβεζκέλν θόζηνο θαη εύινγε αμία – ζεκαίλεη όηη ζα απαηηείηαη κόλν 

έλα κνληέιν απνκείσζεο ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνηύπνπ, κεηώλνληαο έηζη ηελ πνιππινθόηεηα. Ζ επίδξαζε 

από ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ.Υ.Π.Α. 9 αμηνινγείηαη από ηελ Δηαηξεία. Σν πξόηππν εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 θαη δελ έρεη εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΓΛΠ 12-(Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη Δηζνδήκαηνο». 

Σo Γ.Λ.Π. 12 απαηηεί κηα επηρείξεζε λα επηκεηξά ηε αλαβαιιόκελε θνξνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα πάγην 

πεξηνπζηαθό ζηνηρείν αλάινγα κε ην εάλ ε επηρείξεζε αλακέλεη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο λα 

πξαγκαηνπνηεζεί από ηε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ ή ηελ πώιεζε ηνπ. ηηο πεξηπηώζεηο επελδπηηθώλ αθηλήησλ θαη 

όηαλ έλα πάγην απνηηκάηαη ζε εύινγεο αμίεο πνιιέο θνξέο ε εθηίκεζε ηνπ ηξόπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο ηνπ 

πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ είλαη δύζθνιε θαη ππνθεηκεληθή. ύκθσλα κε ηε παξνύζα ηξνπνπνίεζε ε 

κειινληηθή αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηέηνησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεθκαίξεηε όηη ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο κειινληηθήο πώιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη 

γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012 θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα 

εμεηαζηεί εάλ ζα έρεη επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Ζ παξνύζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί 

από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
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 ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο - Σξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε 

πξόζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε πεξηπηώζεηο κεηαθνξώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηηο 

κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ησλ νκάδσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ πηζαλώλ επηπηώζεσλ ησλ ηπρόλ θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα παξακείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληόηεηα 

πνπ κεηαβηβάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Με βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε απαηηνύληαη πξόζζεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο εάλ έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηό ησλ ζπλαιιαγώλ κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην 

ηέινο κηαο πεξηόδνπ αλαθνξάο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά 

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

επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ παξνύζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί από ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» 

Με ην λέν πξόηππν θαζηεξώλεηαη έλα εληαίν πιαίζην γηα όιεο ηηο επηκεηξήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ 

γίλνληαη ζηελ εύινγε αμία, όηαλ ε κέηξεζε απηή απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη από άιια Γ.Π.Υ.Α. θαζώο 

εηζάγεηαη έλαο μεθάζαξνο νξηζκόο ηεο εύινγεο αμίαο θαζώο θαη έλα πιαίζην κε βάζε ην νπνίν εμεηάδεηαη ε 

επηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο κε ζθνπό λα κεησζνύλ ηπρόλ αζπκβαηόηεηεο κεηαμύ ησλ Γ.Π.Υ.Α. Σν λέν 

πξόηππν πεξηγξάθεη ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηεο εύινγεο αμίαο πνπ είλαη απνδεθηνί θαη απηνί ζα 

εθαξκόδνληαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ θαη έπεηηα. Με ην λέν πξόηππν δελ εηζάγνληαη λέεο 

απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απνηίκεζε ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηα ππνρξέσζε ζε εύινγε αμία, δελ 

αιιάδνπλ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ ή ππνρξεώζεσλ πνπ απνηηκώληαη ζε εύινγεο αμίαο θαη δελ αζρνιείηαη κε 

ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ αιιαγώλ ζηηο εύινγεο αμίεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελώ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο 

ηξνπνπνίεζεο αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο  Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ παξνύζα 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Σν πξόηππν απηό αλαθέξεηαη ζηηο επαθόινπζεο αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λένπ 

Γ.Π.Υ.Α. 10. Σν  Γ.Λ.Π. 27 ζα αληηκεησπίδεη πιένλ απνθιεηζηηθά ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη 

απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο παξακέλνπλ νπζηαζηηθά ακεηάβιεηεο. 
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Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελώ ε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο  

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ παξνύζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηύπνπ  εμαιείθεηαη ε επηινγή ηεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ θεξδώλ 

θαη δεκηώλ, κε ηελ κέζνδν  «corridor». Δπίζεο  κεηαβνιέο από επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ, ζα παξνπζηάδεηαη 

ζηελ θαηάζηαζε ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ. Δπηπιένλ ζα παξέρνληαη επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ θαη 

ηνπο θηλδύλνπο ζηνπο νπνίνπο νη θνξείο είλαη εθηεζεηκέλνη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηα ελ ιόγσ ζρέδηα. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελώ ε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε 

ζηηο  Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ παξνύζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Λ.Π. 1 απαηηεί νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα 

κε ηα Γ.Π.Υ.Α. λα ζπγθεληξώλνπλ ζηνηρεία εληόο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα επαλαηαμηλνκεζνύλ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ κε ζθνπό λα 

ελαξκνληζηνύλ κε ηα US GAAP.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2012, ελώ ε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε 

ζηηο  Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ παξνύζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

4. Δθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Ζ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη 

πηνζέηεζε παξαδνρώλ από ηε Γηνίθεζε, νη νπνίεο δύλαληαη λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ 

αξρώλ θαη ηα ινγηζηηθά ππόινηπα ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ, θαζώο επίζεο θαη ηα πνζά 

ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ.  Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ από ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. 
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Γηα ηε ζύληαμε απηώλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ αθνινπζήζεθαλ νη ίδηεο εθηηκήζεηο θαη 

παξαδνρέο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζύληαμε ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 

5. Αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ 

Οξηζκέλα θνλδύιηα ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ ηεο πξνεγνύκελεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ 

(1.1-30.6.2010) αλακνξθώζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνύλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο ηξέρνπζαο 

πεξηόδνπ.  

 

Ζ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ «Λνηπά έζνδα» ζπλνιηθνύ πνζνύ €39.477,10 ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθώλ εζόδσλ 

ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ 30.6.2010 αλακνξθώζεθε ζηα θνλδύιηα «Σόθνπο θαη ζπλαθή έζνδα» πνζνύ 

€36.008,05 θαη ζηα «Λνηπά έζνδα» πνζνύ €3.469,05 αληίζηνηρα, ώζηε λα θαηαζηνύλ ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο 

θιεηόκελεο πεξηόδνπ.  

 

 

6. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 

Οη ζηόρνη ηεο Δηαηξείαο σο πξνο ηνπο θηλδύλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θύζεο θαη νη πνιηηηθέο πνπ αζθεί γηα 

απηνύο ηνπο θηλδύλνπο είλαη νη ίδηνη κε απηνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 

 

7. Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 

 

Ζ κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πξνεγνύκελε πεξίνδν 

νθείιεηαη θπξίσο ζηα εμήο: 

(α) ηε ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε ηεο παξνύζαο πεξηόδνπ πνπ επεξέαζε αξλεηηθά ηα θεθάιαηα ησλ 

δηαρεηξηδόκελσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζπξαηηόκελσλ 

ακνηβώλ δηαρείξηζεο.   

(β) ηηο πσιήζεηο ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ κε απνηέιεζκα ηνλ ζεκαληηθό πεξηνξηζκό ησλ εζόδσλ από 

ηηο πξνκήζεηεο δηάζεζεο. 
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8. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο πξαγκαηηθόο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο γηα ηελ εμακεληαία πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 

30 Ηνπλίνπ 2011 αλέξρεηαη ζε 20% , ελώ ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο ηεο εμακεληαίαο πεξηόδνπ πνπ έιεμε 30  

Ηνπλίνπ 2010 αλεξρόηαλ ζε 24%. 

 

9. Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Ζ θίλεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε  Ηνπλίνπ 2011 έρεη σο εμήο: 

 

  
Λνγηζκηθά 

Πξνγξάκκαηα   
  

Λνηπά πάγηα 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

  ύλνιν 

Αμία θηήζεο           

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

Πξνζζήθεο 2.530,00   7.530,73   10.060,73 

Μεηώζεηο                                   -                                   -                          -  

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

            

Τπόινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 47.144,12   31.239,86   78.383,98 

Πξνζζήθεο 6.440,00   54.245,15   60.685,15 

Μεηώζεηο                                   -                                   -                          -  

Τπόινηπα 30 Ινπλίνπ 2011 53.584,12   85.485,01   139.069,13 

            

Απνζβέζεηο           

Τπόινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 
                  (15.736,92)  

                  

(20.785,45)  

         

(36.522,37)  

Απνζβέζεηο 
                  (15.582,36)  

  
                 (6.563,42)  

         

(22.145,78)  

Μεηώζεηο                                   -                                   -                          -  

Τπόινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
                  (31.319,28)  

                  

(27.348,87)  

         

(58.668,15)  

            

Τπόινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 
                  (31.319,28)  

                  

(27.348,87)  

         

(58.668,15)  

Απνζβέζεηο                     (7.308,14)                     (1.805,96)            (9.114,10)  

Μεηώζεηο                                   -                                   -                          -  

Τπόινηπα 30 Ινπλίνπ 2011 
                  (38.627,42)  

                  

(29.154,83)  

         

(67.782,25)  
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Αλαπόζβεζηε αμία           

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

Τπόινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2010 15.824,84   3.890,99   19.715,83 

            

Τπόινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 15.824,84   3.890,99   19.715,83 

Τπόινηπα 30 Ηνπλίνπ 2011 14.956,70   56.330,18   71.286,88 

 

Από ηηο πξνζζήθεο ησλ παγίσλ ηνπ α’ εμακήλνπ 2011 πνζό € 30 ρηι. πεξίπνπ αθνξά πξνζζήθεο επίπισλ θαη 

πνζό €18 ρηι. αθνξά έμνδα εγθαηαζηάζεσλ ζε αθίλεηα  ηξίησλ, πνπ πξνέθπςαλ από ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο 

εηαηξείαο ζηα λέα γξαθεία ζηελ νδό Υξήζηνπ Λαδά 2 -  Αζήλα.  

 

10. Πξνβιέςεηο 

    (πνζά ζε Δπξώ) 

 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ησλ ελ ιόγσ πξνβιέςεσλ έρεη σο 

εμήο:       

        

  30/6/2011   31/12/2010 

        

Τπόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ 10.000,00   21.293,82 

Πεξαίσζε 
                          

-    
    (31.443,50)  

Σαθηνπνίεζε πξνβιέςεσλ  2.500,00   

       

20.149,68  

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ 12.500,00   10.000,00 

 

11. Απνζεκαηηθά 

       (πνζά ζε Δπξώ) 

  30/6/2011   31/12/2010 

        

Σαθηηθό Απνζεκαηηθό 94.454,15   80.861,48 

Απνζεκαηηθό κεηαηξνπήο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζε επξώ 881,14   881,14 

Απνζεκαηηθό Υαξηνθπιαθίνπ Γηαζεζίκνπ πξνο πώιεζε 
 

(91.331,80)  
  

 

(17.197,60)  

ύλνιν 4.003,49   64.545,02 
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Σαθηηθό Απνζεκαηηθό: ύκθσλα κε ηελ ειιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία ε Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα 

παξαθξαηεί από ηα θαζαξά ινγηζηηθά ηεο θέξδε ειάρηζην πνζνζηό 5% εηεζίσο σο ηαθηηθό απνζεκαηηθό.  Ζ 

παξαθξάηεζε παύεη λα είλαη ππνρξεσηηθή όηαλ ην ζύλνιν ηνπ ηαθηηθνύ απνζεκαηηθνύ ππεξβεί ην 1/3 ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ.  Σν απνζεκαηηθό απηό ην νπνίν είλαη θνξνινγεκέλν δελ κπνξεί λα 

δηαλεκεζεί θαζ' όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο Δηαηξείαο θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ηπρόλ ρξεσζηηθνύ 

ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνύ θεξδώλ θαη δεκηώλ εηο λένλ. 

 

Απνζεκαηηθό κεηαηξνπήο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζε επξώ : Αθνξά ππόινηπν από ηελ αλαπξνζαξκνγή ζε 

επξώ πνζνύ € 881,14 . 

 

Απνζεκαηηθό Υαξηνθπιαθίνπ Γηαζεζίκνπ πξνο πώιεζε: Ζ εηαηξία ηνλ Ννέκβξην 2010 πξνέβε ζηελ 

αγνξά Οκνιόγσλ πνπ ηα θαηέλεηκε ζην ραξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πώιεζε. Ζ δεκηά απνηίκεζεο ( κεηά 

αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο ) θαηαρσξήζεθε απεπζείαο ζην Απνζεκαηηθό εύινγεο αμίαο, ε θίλεζε ηνπ 

νπνίνπ γηα ηελ πεξίνδν 1.1-30.6.2011   παξαηίζεηαη σο εμήο :  

 

Απνζεκαηηθό δηαζέζηκνπ πξνο πώιεζε ραξηνθπιαθίνπ   30.06.2011   31.12.2010 

(ποζά ζε Εσρώ) 
        

Τπόινηπν έλαξμεο    
                

21.497,00    
                         

-  

Μείνλ : Αλαβαιιόκελε θνξνινγία    
               

(4.299,40)    
                         

-  

Καζαξό ππόινηπν έλαξμεο   17.197,60 
  

0,00 

Μεηαθνξά απνζεκαηηθνύ ζηα απνηειέζκαηα   
                                

-    
                         

-  

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) από κεηαβνιέο ζηελ εύινγε αμία    92.667,75 
  

21.497,00 

Μεηαβνιή αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο    
             

(18.533,55)    
        

(4.299,40)  

 

12. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη δεζκεύζεηο 

 

12.1 Δικαζηικές σποθέζεις 

ύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ Ννκηθώλ πκβνύισλ ηεο εηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο ππνζέζεηο θαηά 

ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

Δηαηξείαο. 

 

 

 

12.2 Φορολογικά θέμαηα 
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Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ  ρξήζε 2010 θαη είλαη ελδερνκέλσο ππόρξεε 

γηα πξόζζεηνπο θόξνπο θαη πξνζαπμήζεηο πνπ πηζαλόλ λα επηβιεζνύλ από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο.  Με βάζε 

ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ πξνεγνύκελνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ (εκείσζε 9) ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 

ζρεκάηηζε ζρεηηθή πξόβιεςε πνζνύ Δπξώ 10.000,00 γηα ηελ ρξήζε 2010, πιένλ ΔΤΡΩ  2.500 γηα ην 

εμάκελν 2011. 

 

12.3 Λειηοσργικές μιζθώζεις 

 

Οη ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο (σο κηζζώηξηαο ) από κηζζώκαηα αθνξνύλ θαηά θύξην ιόγν ηα θηίξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί.  Σα ειάρηζηα κειινληηθά κηζζώκαηα είλαη: 

 

Λειτουργικζσ μιςθώςεισ 30.06.2011   31.12.2010 

(ποςά ςε Ευρώ)       

        

Έωσ 1 ζτοσ 34.809,60   55.000,00 

Από 1 ζωσ 5 ζτη 174.048,00   220.000,00 

Σφνολο 208.857,60   275.000,00 

 

 

 

13. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

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

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

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

 

 

Όιεο νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζύκθσλα κε ηνπο γεληθά απνδεθηνύο 

εκπνξηθνύο όξνπο. 

 

Απαιτήςεισ   30.06.2011   31.12.2010 

(Ποςά ςε €)         

Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτήςεισ   21.923,19   20.897,22 

Ταμειακά διαθζςιμα και ιςοδύναμα   2.300.024,02   2.293.316,28 
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    2.321.947,21   2.314.213,50 

 
        

Έςοδα-Έξοδα   30.06.2011   30.6.2010 

(Ποςά ςε €)         

Λοιπά ζςοδα   66.853,08   46.290,77 

Έξοδα προμηθειών   0,00   12.141,54 

Λοιπά ζξοδα   10.926,54   21.853,08 

    77.779,62   80.285,39 
 

 

 

(β) Ακνηβέο θαη κηζζνί ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Οη ακνηβέο θαη νη κηζζνί ησλ κειώλ ηνπ Γ.. νη νπνίεο επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εμακεληαίαο  

πεξηόδνπ πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011 αλέξρνληαη ζε € 67.020,66 (Οκνίσο 30 Ηνπλίνπ 2010: € 

67.020,66). 

 

14. Κεθάιαηα ππό δηαρείξηζε 

 

Σα ακνηβαία θεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία θαζώο θαη ηα θεθάιαηα ησλ ηδησηώλ πειαηώλ βάζεη ηνπ 

ελεξγεηηθνύ απηώλ έρνπλ σο εμήο: 

 

 

 

Ακνηβαία θεθάιαηα 

ύλνιν Καζαξνύ 

Δλεξγεηηθνύ 

 30 Ινπλίνπ 2011 

 ύλνιν Καζαξνύ 

Δλεξγεηηθνύ 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 

1.   ΑΣΣΗΚΖ ΜΗΚΣΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 3.436.918,84  4.086.064,69 

2.   ΑΣΣΗΚΖ ΟΜΟΛΟΓΗΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 6.076.013,53  6.178.234,57 

3.  ΑΣΣΗΚΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 8.481.728,91  9.097.572,52 

4.  ΑΣΣΗΚΖ ΓΗΑΥ.ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 1.669.717,75  1.782.619,16 

5.  ΑΣΣΗΚΖ ΜΗΚΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 22.908.718,78  23.027.523,04 

6.  ΑΣΣΗΚΖ ΟΜΟΛΟΓΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 19.565.355,52  19.877.233,33 

7.  ATTICA ΜΑRΑΣΖΟΝ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 664.486,40  735.364,93 
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8.  ATTICA REAL ESTATE  ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 1.036.362,51  1.060.721,61 

 63.869.302,24  65.845.333,85 

Κεθάιαηα ηδησηώλ πειαηώλ    

Κεθάιαηα ππό δηαρείξηζε ηδησηώλ πειαηώλ 8.622.024,93  7.739.341,43 

 

15. Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα 

 

Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ε ρξήζε ησλ επνπηηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ειέγρνληαη από ηε Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο βαζηζκέλεο ζηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ Δπηηξνπή 

Βαζηιείαο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα επνπηηθνύο 

ζθνπνύο. Ζ απαηηνύκελε πιεξνθόξεζε θαηαηίζεηαη ζηηο αξκόδηεο επνπηηθέο αξρέο ζε ηξηκεληαία βάζε. 

Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο Δηαηξείαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

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

θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη επελδπηηθώλ εηαηξεηώλ. 

Ο ηξέρσλ ζπληειεζηήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα ηελ Δηαηξεία εθηηκάηαη γηα ηελ πεξίνδν κέρξη 30 Ηνπλίνπ 

2011 ζε 87,13 % κεγαιύηεξνο από ηνλ ειάρηζηα θαζνξηζκέλν ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο πνπ αλέξρεηαη ζε 8%. Γηα ηε ρξήζε 2010 ν ζπληειεζηήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο αλήιζε ζε 87,52%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα 
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Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηαγελέζηεξα  ηεο 30 Ηνπλίνπ 2011 θαη λα επεξεάδνπλ 

ηηο παξνύζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηα νπνία απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθή αλαθνξά. 

 

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

 

Αζήλα, 30  Απγνύζηνπ 2011 

 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΑΙ 

ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
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