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Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007)
Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του N. 3556/2007,
όπως ισχύει , προβαίνουν τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
1.Στέφανος Δημ. Τσεκούρας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2.Γεώργιος Δημ. Τσεκούρας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3. Δημήτριος Στεφ. Τσεκούρας, Μέλος του Δ.Σ.
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ»
(εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα
ότι εξ' όσων γνωρίζουμε:
(α)

οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις

της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜ. ΑΘ.

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 30η Ιουνίου
2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την
καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, και τις επ’ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
(β)

η εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την
εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο,

συμπεριλαμβανομένης της

περιγραφής

των

κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν και λοιπές πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 έως 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007,
και

τις

επ’

αυτού

εκτελεστικές

Αποφάσεις

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

της

Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2010
Οι δηλούντες - βεβαιούντες

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων

Το Μέλος Δ.Σ.

Σύμβουλος
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II. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Της Εταιρείας
«ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2010
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2010
Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση
και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, βασικούς αριθμοδείκτες της οικονομικής της διάρθρωσης,
περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου,
πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που
αντιμετωπίζει η Εταιρεία, καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόμενη περίοδο.

Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και αριθμοδείκτες
οικονομικής διάρθρωσης
Η εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου
έχει ως ακολούθως:

Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου ανήλθε σε € 72.333,70
έναντι € 67.771,00 της προηγούμενης περιόδου 2009. Η ποσοστιαία αύξηση, η οποία ανέρχεται σε 7 %,
οφείλεται κυρίως στις αυξημένες αγοραπωλησίες μετοχών , μέγεθος όχι ικανοποιητικό γεγονός που
οφείλεται στην γενικότερη οικονομική ύφεση των χρηματιστηριακών αγορών.

Καθαρά κέρδη (ζημίες) προ φόρων
Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής
περιόδου ανήλθαν στο ποσό των € (51.175) έναντι € (63.890) της προηγούμενης περιόδου 2009.

Καθαρά κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους
Τα καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) μετά από φόρους της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης
περιόδου ανήλθαν σε € (49.525) εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με τα καθαρά αποτελέσματα (ζημίες)
μετά από φόρους της προηγούμενης περιόδου 2009 ύψους € (54.420). Τα μετά φόρων αποτελέσματα
της Εταιρείας δεν διακυμάνθηκαν σημαντικά .
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης
περιόδου ανήλθαν σε € (23.925), εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο κατά την
οποία ανήλθαν σε € 263.328. Η μείωση των εισροών κατά ποσό € 287.253 σε σχέση με την προηγούμενη
περίοδο οφείλεται κυρίως σε μείωση υπολοίπου των προμηθευτών σε σύγκριση με την προηγούμενη
περίοδο.

Διαθέσιμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας κατά την ίδια ημερομηνία ανήλθαν σε € 581.165 έναντι € 1.033.723
την αντίστοιχη ημερομηνία της προηγούμενης περιόδου.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για την περίοδο1/1-30/6/2010 και 1/1-30/6/2009
έχουν ως ακολούθως:

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας
Διαθέσιμα + Απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Κατά την 30/6/2010
788.478
71%
1.114.522

Κατά την 30/6/2009
1.156.580
93%
1.247.941

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας μειώθηκε ελαφρώς κατά την κλειόμενη περίοδο σε 71 % (2009: 93 %).

Δείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους
Αποτελέσματα προ Φόρων
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως

Κατά την 30/6/2010
(51.175)
(71)%
72.333,70

Κατά την 30/6/2009
(63.890)
(94)%
67.771

Το αρνητικό περιθώριο καθαρού κέρδους (71) % οφείλεται τόσο στα ζημιογόνα αποτελέσματα της
κλειόμενης περιόδου.

Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων
Αποτελέσματα προ φόρων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Κατά την 30/6/2010
(51.175)
(4)%
1.320.512

Κατά την 30/6/2009
(63.890)
(4)%
1.452.090

Ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε (4) % κυρίως λόγω των ζημιογόνων
αποτελεσμάτων προ φόρων της κλειόμενης περιόδου, παραμένοντας ίδιος με την προηγούμενη περίοδο
κατά την οποία ανήλθε σε 4%.

Δείκτης Συνολικού Χρέους
Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια

Κατά την 30/6/2010
1.114.522
84%
1.320.512

Κατά την 30/6/2009
1.247.941
86%
1.452.090

Ο δείκτης συνολικού χρέους μειώθηκε σε 84% % (2009: 86 %) κυρίως λόγω τόσο της μειώσεως του
υπολοίπου των προμηθευτών με την ταυτόχρονη μείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω των ζημιών της
περιόδου.
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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Β. Σημαντικά

γεγονότα

που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης

Οικονομικής περιόδου και επίδραση αυτών στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις
Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης οικονομικής περιόδου,
καθώς και η επίδραση αυτών στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

 Η Εταιρεία, κάνοντας χρήση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, με την από 30/12/2008 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφάσισε όπως συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της προαιρετικά σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από
την Ε.Ε. για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2008 και στο εξής. Οι οικονομικές
καταστάσεις της περιόδου 1/1 – 30/6/2008 είναι οι πρώτες που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις
αρχές και τους κανόνες των Δ.Π.Χ.Α. Συνεπώς, η Εταιρεία εφάρμοσε τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 1
"Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς" με ημερομηνία
μετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2007, καθώς υπήρχε ανάγκη παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων
της προηγούμενης περιόδου στην ίδια βάση. Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου
συνεχίστηκε , η αναστάτωση που δημιουργήθηκε στις χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως, δεν
άφησαν ανεπηρέαστο και το Ελληνικό Χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα την καθοδική πορεία του
Γενικού Δείκτη και κατά συνέπεια την δημιουργία κλίματος αμφιβολίας από μέρους των επενδυτών
στο να διαθέσουν ρευστό χρήμα για την αγορά μετοχών. Οι προσπάθειες για περιορισμό των
λειτουργικών δαπανών ήταν μεγάλες και συνεχίζονται , τελικά η οικονομική περίοδος 1/1–
30/6/2010 εμφάνισε ζημιογόνα αποτελέσματα.


Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου, τα ίδια κεφάλαια της κλειόμενης περιόδου
εμφανίζονται ελαφρώς μειούμενα έναντι αυτών της προηγούμενης περιόδου, παρά τα ζημιογόνα
αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου.

Γ. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων ο
κίνδυνος ταμειακών ροών. Οι πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως
στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην
χρηματοοικονομική θέση και απόδοσή της.
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση, οι σχετικές πολιτικές της οποίας
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαχείριση του κινδύνου των

ταμειακών ροών

περιλαμβάνει την αναγνώριση, υπολογισμό και αντιστάθμιση των σε στενή συνεργασία με τις
λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει την τρέχουσα περίοδο 2010 η Εταιρεία
σχετίζονται με:


Τις μεταβολές στις διεθνείς χρηματαγορές , τους φόβους για συρρίκνωση των εταιρικών κερδών,
την μείωση των οικονομικών δεικτών της Ελληνικής Οικονομίας και γενικότερα του δυσμενούς
διεθνούς οικονομικού κλίματος που επικρατεί από τις αρχές του 2010.

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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Τον κίνδυνο ρευστότητας, που οφείλεται στην οικονομική δυσπραγία της αγοράς, την έλλειψη
ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα και την εξάντληση των επενδυτών από τις τράπεζες.

Δ. Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την
επόμενη οικονομική περίοδο


Για την επόμενη περίοδο οι προτεραιότητες της Εταιρείας επικεντρώνονται στην αναστροφή των
ζημιογόνων αποτελεσμάτων και στην ενίσχυση της ρευστότητάς της. Η Εταιρεία μετά από δύο
δύσκολα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων αντιμετώπισε προβλήματα εξωγενών παραγόντων,
διαμόρφωσε τις συνθήκες εκείνες που θα της επιτρέψουν να επιστρέψει σε κερδοφόρα
αποτελέσματα.

Ε. Υποκαταστήματα της Εταιρείας
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και προηγούμενης περιόδου και μέχρι σήμερα δε διατηρεί
υποκαταστήματα μέσω των οποίων ασκεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της.

ΣΤ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της οικονομικής περιόδου
μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως
Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της Οικονομικής Θέσης
της 30ης Ιουνίου 2010 γεγονότα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της
Εταιρείας.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2010
Στέφανος Δημ.Τσεκούρας

Γεώργιος Δημ.Τσεκούρας

Πρόεδρος & Διευθύνων.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτριος Στεφ.Τσεκούρας

Μέλος Δ.Σ.

Σύμβουλος Δ.Σ

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
(περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010)

Σελίδα 7 από 35

ΙΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους Μετόχους της

«ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ»

Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης

της

«ΔΗΜ. ΑΘ.

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ»( η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2010 και τις σχετικές συνοπτικές
καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών
της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές
σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει
την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά
(Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της
οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια
διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και
λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της
επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η Εταιρεία δεν
έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 7, με συνέπεια να υπάρχει το
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα
οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και
ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα
αυτό.
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
(περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010)
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Συμπέρασμα με επιφύλαξη
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση και εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην
παράγραφο «Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη» δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας, οτιδήποτε θα
μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2010
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ανδρέας Δημ. Τσαμάκης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17001
ΒDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χέυδεν 8-10
Α.Μ. ΣΟΕΛ 111

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
(περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010)
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IV. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

περιόδου από
1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2010

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
(περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010)
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ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Σημείωση

01.01.-30.06.2010

01.01.-30.06.2009

(ποσά σε Ευρώ)

Έσοδα

4

Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

5

Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

5

72.334
(84.385)
(12.052)

67.771
(97.428)
(29.656)

6
6

(39.226)
431
(328)

(43.772)
6.360
3.537
(359)

7

(51.175)
1.650

(63.890)
9.470

Καθαρές ζημίες

(49.525)

(54.420)

Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) Περιόδου

(0,1981)

(0,2177)

250.000

250.000

Ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
ΕΝ
(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
(ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Σύνολο Μακροπρόθεσμου Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Εμπορικές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Ζημίες εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σημείωση

30.06.2010

31.12.2009

1.248.820
324.200
35.216
1.608.236

1.254.196
560.443
35.216
1.849.856

9

207.313

122.857

10

1.893
36.425
581.165
826.797
2.435.034

1.915
37.185
605.884
767.841
2.617.697

11
12

2.000.000
360.223
(1.039.711)
1.320.512

2.000.000
360.223
(990.468)
1.369.755

15

10.977
119.462
130.439

10.977
121.112
132.089

13
14

562.334
421.748
984.083

647.975
467.878
1.115.852

2.435.034

2.617.697

8

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(ποσά σε Ευρώ)

Μετοχικό

Λοιπά

κεφάλαιο

αποθεματικά

Ζημίες εις νέο

Σύνολο
Καθαρής Θέσης

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης
Περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2009)
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά από
φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου
(την 30η Ιουνίου 2009)

2.000.000

360.223

(853.713)

1.506.510

-

-

(54.420)

(54.420)

2.000.000

360.223

(908.133)

1.452.090

2.000.000

360.223

(990.186)

1.370.037

-

-

(49.525)

(49.525)

2.000.000

360.223

(1.039.711)

1.320.512

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης
Περιόδου (την 1η Ιανουαρίου 2010)
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά από
φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου
(την 30η Ιουνίου 2010)
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ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(ποσά σε Ευρώ)

01.01-30.06.2010

01.01-30.06.2009

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων

(51.175)

(63.890)

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

6.600

3.000

Χρηματοοικονομικά (έσοδα)

(103)

(17.091))

-

22.980

(44.678)

(55.001)

(84.456)

(55.548)

782

(354)

Προμηθευτές

(85.687)

(256.211)

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

(46.130)

513.180

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Λειτουργικές ζημιές προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση:
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση):

Τόκοι πληρωθέντες

-

(250)

236.244

117.511

(23.925)

263.328

(1.224)

-

431

3.525

(793)

3.525

Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων

(24.718)

266.854

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους

605.884

766.870

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους

581.165

1.033.723

Μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Ταμειακές εισροές/(εκροές) από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Ταμειακές εισροές/(εκροές) από/(για) για επενδυτικές
δραστηριότητες

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2010
(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

V. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου
01.01-30.06.2010
1. Γενικές πληροφορίες
Στοιχεία Εταιρείας
Επωνυμία:

«ΔΗΜ.

ΑΘ.

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο για τις εμπορικές συναλλαγές της «ΔΗΜ. ΑΘ.
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του καταστατικού της Εταιρείας.
Έδρα: Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, ορίζεται ως έδρα της
Εταιρείας. Είναι δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να ιδρύονται
Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια από τη σύσταση της, όπως ορίζεται στο
άρθρο 3 του καταστατικού της. Ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να
συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Σκοπός της Εταιρείας: Σκοπός της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του καταστατικού της,
είναι η διεξαγωγή χρηματιστηριακών εργασιών

και κυρίως η σύναψη χρηματιστηριακών συμβάσεων

καθώς και η ανάληψη κάθε άλλης δραστηριότητας που προάγει τα συμφέροντα της στα πλαίσια των
σχετικών Νόμων και αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 2.000.000,
διαιρείται σε 250.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 8,00 εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.
Μετοχές: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται όπως στο
άρθρο 8β του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 ορίζεται, υπό τους περιορισμούς όμως και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 3606/2007. Επίσης δεν διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο Αξιών των Αθηνών.
Νόμισμα: Το νόμισμα αναφοράς είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια και οι οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Ευρώ.
Διοίκηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό της διοικείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από πέντε (3) έως εννέα (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, εκλέγονται, από μετόχους ή όχι μετόχους, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με
μυστική ψηφοφορία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής. Η σημερινή
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της 31/5/2007, αριθμεί τα εξής μέλη:
α) Στέφανος Δημ. Τσεκούρας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
β) Γεώργιος Δημ. Τσεκούρας, Αντιπρόεδρος
γ) Ανδρέας Δημ. Τσεκούρας, Μέλος
δ) Δημήτριος Στεφ. Τσεκούρας, Μέλος
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2.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
(α) Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων:
Οι

οικονομικές

καταστάσεις

έχουν

καταρτιστεί

σύμφωνα

με

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής ‘ΔΠΧΑ’) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ε.Ε.).
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις προετοιμάστηκαν με βάση τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά,
εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς» με ημερομηνία μετάβασης την 1 η Ιανουαρίου 2008. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1, όλα τα
πρότυπα που έχουν εφαρμογή κατά την ημερομηνία αναφοράς εφαρμόζονται αναδρομικά για
όλες τις συγκρίσιμες περιόδους, συμπεριλαμβανομένου και τον ισολογισμό μετάβασης.
Οι εκτιμήσεις της Διοίκησης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τις περιόδους που καλύπτονται από τις
οικονομικές καταστάσεις ήταν συνεπείς με τις εκτιμήσεις σύμφωνα με τα προηγούμενα Λογιστικά
Πρότυπα (έπειτα από τυχόν εγγραφές για να απεικονιστούν οι διαφορές σε λογιστικές αρχές),
εκτός αν υπήρχε αντικειμενική ένδειξη ότι οι εκτιμήσεις της Διοίκησης ήταν λανθασμένες.
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση
κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των
λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί.

(β) Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις:
Η Εταιρία τηρεί τα βιβλία της και προετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις για φορολογικούς
σκοπούς με βάση τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920 και την φορολογική νομοθεσία. Οι
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν βασιστεί στις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα («ΕΛΠ») κατάλληλα προσαρμοσμένες με ορισμένες εγγραφές εκτός
βιβλίων για την συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ.

(γ) Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
Έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα, τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και ερμηνείες τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν στην παρούσα περίοδο αναφοράς και τις
μεταγενέστερες αυτής. Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση αυτών
των νέων προτύπων, των τροποποιήσεων των υφιστάμενων προτύπων και των ερμηνειών
παρατίθεται ακολούθως:
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• Διερμηνεία 17 Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες
• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση Αντικείμενα κατάλληλα προς αντιστάθμιση

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών
• Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27
Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα
αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα
μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών
που σχετίζονται με την απόκτηση καθώς και την αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών στην
εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα (αντί για προσαρμογή της
υπεραξίας). Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές
ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν
επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δημιουργούν αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία). Επιπλέον το
τροποποιημένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζημίες θυγατρικών καθώς και
το λογιστικό χειρισμό σε περίπτωση απώλειας ελέγχου θυγατρικής.

• Ετήσιες Αναβαθμίσεις των ΔΠΧΑ (Μάιος 2008) Όλες οι αναβαθμίσεις που εκδόθηκαν είχαν
εφαρμογή στη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2009, εκτός από την ακόλουθη: ΔΠΧΑ 5 Μη
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες
Δραστηριότητες: Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού μίας θυγατρικής κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση,
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρεία, μετά από πώληση,
διατηρήσει μη ελέγχουσα συμμετοχή στη θυγατρική.
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και
η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα
Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων έχουν εκδοθεί Πρότυπα και
Διερμηνείες τα οποία δεν έχουν ακόμα εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο. Εκτός από τα
Πρότυπα και τις Διερμηνείες που δεν έχουν ακόμη εφαρμογή και που αναφέρθηκαν στις
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2009, έχουν εκθοδεί επιπλέον τα παρακάτω:
Τον Μάιο του 2010 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό την
εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ημερομηνίες εφαρμογής είναι
διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή για όλες τις
περιπτώσεις ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αυτές τις τροποποιήσεις.
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ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει τον χειρισμό των
αλλαγών λογιστικών πολιτικών κατά τη χρήση της πρώτης εφαρμογής των ΔΠΧΑ μετά τη
δημοσίευση

ενδιάμεσων

οικονομικών

καταστάσεων

βάσει

του

ΔΛΠ

34

Ενδιάμεσες

Οικονομικές Καταστάσεις, επιτρέπει κατά την πρώτη εφαρμογή τη χρήση μίας εύλογης αξίας
η οποία καθοδηγείται από συγκεκριμένο γεγονός

ως τεκμαρτό κόστος και διευρύνει το

πλαίσιο εφαρμογής του ‘τεκμαρτού κόστους’ για ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά
στοιχεία συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες που
υπόκεινται σε ρύθμιση τιμών.
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7
Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις, ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση
και ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, οι οποίες εξαλείφουν την
εξαίρεση για ενδεχόμενες υποχρεώσεις, δεν έχουν εφαρμογή σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις
που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων οι ημερομηνίες απόκτησης
προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το 2008).
Επιπρόσθετα, η αναβάθμιση αυτή περιορίζει το πλαίσιο εφαρμογής για επιλογή μεθόδου
επιμέτρησης (εύλογη αξία ή ποσοστιαία συμμετοχή στα αναγνωρίσιμα καθαρά περιουσιακά
στοιχεία της αποκτώμενης εταιρείας βάσει της παρούσας συμμετοχής ιδιοκτησίας) μόνο στα
συστατικά στοιχεία της μη-ελέγχουσας συμμετοχής που αποτελούν παρούσα συμμετοχή
ιδιοκτησίας η οποία προσδίδει στους κατόχους ποσοστιαία συμμετοχή στα καθαρά
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
Τέλος, απαιτεί από μια εταιρεία (σε μία συνένωση επιχειρήσεων) να λαμβάνει υπόψη την
αντικατάσταση των συναλλαγών της αποκτώμενης εταιρείας για παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών (είτε υποχρεωτικές είτε εθελοντικές), δηλ., να γίνεται
διαχωρισμός μεταξύ του τιμήματος και των εξόδων που καταχωρούνται μετά τη συνένωση.
ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή παρέχει διευκρινήσεις
σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7 και δίνει έμφαση στην
αλληλεπίδραση μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων και της φύσης και της
έκτασης των κινδύνων που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα.
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός
ότι μια εταιρεία θα παρουσιάζει ανάλυση του λοιπού συνολικού εισοδήματος για κάθε
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στοιχείο της καθαρής θέσης, είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις
σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις, εφαρμόζεται για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι
οι συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που επέφερε η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 στο ΔΛΠ 21
Επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος, στο ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις και στο ΔΛΠ 31 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες έχουν μελλοντική εφαρμογή για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009 ή νωρίτερα σε περίπτωση
πρόωρης εφαρμογής του ΔΛΠ 27.

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή παρέχει καθοδήγηση όσον
αφορά την εφαρμογή των αρχών γνωστοποίησης στο ΔΛΠ 34 και προσθέτει απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων.
Διερμηνεία 13 Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι κατά την
επιμέτρηση της εύλογης αξίας των προγραμμάτων επιβράβευσης βάσει της αξίας των
προγραμμάτων επιβράβευσης την οποία οι πελάτες θα μπορούσαν να εξαργυρώσουν, θα πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη και το ποσό των εκπτώσεων ή κινήτρων που έχουν υπό άλλες συνθήκες
χορηγηθεί σε πελάτες οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης.
(δ)

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις συνημμένες συνοπτικές ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2010, στις 19 Ιουλίου 2010.

(ε) Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις:
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου, είτε να
επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων
και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά
προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε
τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το
επίπεδο / όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές
κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα
κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες, έχουν ως κάτωθι:
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(α)

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε περιοδική
επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε
συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής
Υπηρεσίας της Εταιρίας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων
και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.

(β)

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάσει το ΔΛΠ 12
υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και
περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση, πρόβλεψη για τους
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους
και αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων
εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις
οικονομικές καταστάσεις.

(γ)

Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αποσβένονται
σύμφωνα με την υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή τους. Αυτές οι υπολειπόμενες ωφέλιμες ζωές
επανεκτιμώνται περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες.
Οι πραγματικές ωφέλιμες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να
διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως η τεχνολογική καινοτομία και τα προγράμματα
συντήρησης.

(δ)

Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για
σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η
λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως η
Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα
ταμειακής ροής και να επιλέξει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να
υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών.

3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών
καταστάσεων, είναι οι ακόλουθες:
(α) Ενσώματα Πάγια Στοιχεία: Τα γήπεδα, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός αποτιμώνται
στο κόστος κτήσης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής
τους. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία
πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων
παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή
βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. Τα στοιχεία των παγίων διαγράφονται
κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη
από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την διαγραφή ενός

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
(περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010)

Σελίδα 20 από 35

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2010
(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω
πάγιο.
(β) Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων Στοιχείων: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή
μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των
σχετικών παγίων. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
Είδος Παγίου
Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων
Μηχανήματα – Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ετήσιος Συντελεστής
Απόσβεσης
3,33%
5% - 8%
10%
12,50 %

(γ) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Τα μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού
ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η
λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού
στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη
αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον
έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου
στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και
προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του
περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός
περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του
στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης,
τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές
ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. Αντιλογισμός ζημίας απομείωσης της αξίας
περιουσιακών στοιχείων που λογίστηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές
ενδείξεις ότι οι εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας έχουν
αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
(δ) Επενδύσεις και Λοιπά (πρωτογενή) Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία: Τα (πρωτογενή)
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΔΛΠ
39, ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις κάτωθι τρείς
κατηγορίες:
• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων,

• Απαιτήσεις και δάνεια,
• Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις.
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Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως
που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις των άμεσων δαπανών
απόκτησης/συναλλαγής. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την
ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή
να πωλήσει το στοιχείο.
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται μετά την
αρχική αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά.
(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων:
Πρόκειται για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας που περιλαμβάνει επενδύσεις που
αποκτήθηκαν με σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την
αποτίμηση των συγκεκριμένων στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.
(ii) Απαιτήσεις και δάνεια:
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με
βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα
αποτελέσματα της χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς
επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
(iii) Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις:
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (πρωτογενή) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν
σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται σαν διαθέσιμες προς
πώληση επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις
αποτιμώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζημίες καταχωρούνται απ’
ευθείας σε διακεκριμένο κονδύλι της καθαρής θέσης μέχρι την πώληση ή την διαγραφή ή την
απομείωση της επένδυσης, χρήση κατά την οποία τα σωρευμένα κέρδη ή ζημίες,
περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσεως.
Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εμπορεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή
αγορά προκύπτει από την σχετική χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ημερομηνία
κλεισίματος. Αναφορικά με τις επενδύσεις που δεν εμπορεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία
υπολογίζεται με βάση σχετικές τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες
αμφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόμοιων επενδύσεων, με αναφορά στην χρηματιστηριακή αξία μίας
άλλης επένδυσης με παρεμφερή χαρακτηριστικά με αυτά της αποτιμώμενης, ή με ανάλυση
προεξοφλημένων χρηματοροών και μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα οποία δε μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία
τους, αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους μείον τυχόν απομείωση σύμφωνα με όσα προβλέπονται
από το ΔΛΠ 39.
(ε) Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις: Οι λογαριασμοί απαιτήσεων κατά πελατών, αναγνωρίζονται
στην τιμολογιακή τους αξία. Δημιουργείται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις όταν η είσπραξή
τους θεωρείται πλέον αβέβαια. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις επιβαρύνει τα
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αποτελέσματα της χρήσης και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που απαιτείται. Οι απαιτήσεις οι
οποίες έχουν καταστεί ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται με μείωση της ήδη σχηματισθείσας
πρόβλεψης.
(στ) Χρηματικά Διαθέσιμα: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής
ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα.
Για τη σύνταξη της κατάστασης ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από
μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται
ανωτέρω.
(ζ) Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει
τρέχουσα νομική ή θεσμική υποχρέωση που απορρέει από γεγονότα του παρελθόντος, είναι
πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για την εξόφληση της
υποχρέωσης αυτής, και εφόσον μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης.
Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται
ώστε να αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί για την
εξόφληση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι
προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα
συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την
χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται
συγκεκριμένα με την υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη
είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις,
αλλά γνωστοποιούνται όταν μία εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
(η) Φόροι Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος
εισοδήματος υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα
φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας ή άλλων φορολογικών αρχών των χωρών στις οποίες
λειτουργούν οι επιχειρήσεις.
Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τους φόρους εισοδήματος της τρέχουσα χρήσης με βάση τα
κέρδη της επιχείρησης, όπως προσαρμόζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος,
πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των
φορολογικών αρχών και τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάση των θεσμοθετημένων
φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης
σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, και τις λογιστικές τους αξίες για
σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες
προσωρινές διαφορές:
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•

Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την

απόσβεση της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή
παθητικού σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της
συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία,
και
•

Αναφορικά με τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε

θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και συμμετοχές σε κοινοπραξίες εκτός όπου ο χρόνος
αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι
προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές
διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων
προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.

•

Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που

σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση
στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση
εταιρειών και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το
φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και
•

Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε

θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση από
αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές
αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το
οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού
και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη
έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα
πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς
συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί ή ουσιαστικά
θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια
κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
(θ)

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
α) Έσοδα από Παροχή υπηρεσιών.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών απαρτίζονται κυρίως από προμήθειες από τη διαμεσολάβηση επί
χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Παραγώγων
Αθηνών. Αναγνωρίζονται την ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι συναλλαγές των πελατών.
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β) Έσοδα από Τόκους- Μερίσματα- Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών.
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται είναι βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξης τους, δηλαδή
όταν εγκρίνονται από το όργανο που είναι αρμόδιο να τα χορηγεί.
Τα κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών, όταν αυτά πραγματοποιούνται.
γ) Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.
(ι)

Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης: Οι υποχρεώσεις για
αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών που
έχουν συσσωρευτεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των
εργαζομένων κατά την διάρκεια της παροχής εργασίας. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται
με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην Σημείωση 16 και
καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων
υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου
περιλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων και
αποτελούνται από τηv παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια
του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, τυχόν κόστος προγενέστερης υπηρεσίας,
τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που αναγνωρίσθηκαν στη χρήση και όποια άλλα πρόσθετα
συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση
κατά τη μέση διάρκεια της περιόδου έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα
αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, αναγνωρίζονται βάσει της μεθόδου του περιθωρίου (corridor
approach) κατά τη μέση υπολειπόμενη περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και
περιλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την
έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης για
παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται.

(κ) Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της μητρικής
Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε
σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση
αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.
(λ) Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων:
(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά
περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν:
•

Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο
στοιχείο ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα
εξοφλήσει πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό την μορφή μίας σύμβασης
μεταβίβασης.
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•

Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το

συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου.
Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το
συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το
στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της
Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη
μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία
μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού που
μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό την
μορφή

δικαιωμάτων

αγοράς

και/ή

πώλησης

επί

του

στοιχείου

ενεργητικού

(συμπεριλαμβανομένου και δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός
συνεχιζόμενης εμπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που
δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώματος
πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη
συμμετοχή της Εταιρείας περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του
μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος.
(ii)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού απόαναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση, ακυρώνεται ή εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην
περίπτωση όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο
δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν
ουσιαστικές αλλαγές στους όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται
η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει
στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης.

4.

ΕΣΟΔΑ:
Τα έσοδα στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής :
01.01.-30.06.
2010

2009

Προμήθειες από αγορές και πωλήσεις για λογαριασμό
τρίτων
Έσοδα από μεταβιβαστικά
Σύνολο Εσόδων

5.

60.035
12.299
72.334

58.261
9.510
67.771

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ:
Τα έξοδα (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης) αναλύονται ως εξής:
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Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και παροχές τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

01.01.-30.06.
2010
2009
76.557
64.518
16.948
20.357
4.924
14.949
232
1.137
18.350
37.238
6.600
3.000
123.611
141.199

Τα παραπάνω έξοδα αναλύονται ως εξής:

Κόστος Πωλήσεων
Έξοδα Διοίκησης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

6.

01.01.-30.06.
2010
2009
84.385
97.428
39.226
43.771
123.611
141.199

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ):
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
01.01-30.06
2010
Τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Πιστωτικοί τόκοι τραπεζών
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα έσοδα/(έξοδα)

7.

(328)
(328)

2009
(359)
(359)

431
431
103

3.537
3.537
3.178

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:
Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο Ν. 3697/2008 ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις
εκατό (20%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους, το οποίο προκύπτει από διαχειριστικές
περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη τα οποία
προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2010 έως την 31.12.2010, ο
συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%), για τα κέρδη τα οποία
προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2011 έως την 31.12.2011, ο
συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%), για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν
από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2012 έως την 31.12.2012, ο συντελεστής
φορολογίας ορίζεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%), και για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από
διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2013 έως την 31.12.2013, ο συντελεστής
φορολογίας ορίζεται σε είκοσι ένα τοις εκατό (21%). Για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από
διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μέχρι 31.12.2009 ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%).
Σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις
ανώνυμες εταιρείες για την χρήση 2009 και 2008 είναι 25%.
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Τα ποσά των φόρων εισοδήματος, που απεικονίζονται στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων
αναλύονται ως εξής:
01.01-30.06.
2010
2009
(1.650)
(9.470)

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Συνολική (πίστωση)/χρέωση για φόρους
εισοδήματος που απεικονίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

(1.650)

(9.470)

H Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 έως και 2009.
Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να επιβληθούν
πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα στην Εταιρεία.
Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και του ποσού
των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του ελληνικού φορολογικού συντελεστή
στα κέρδη προ φόρων συνοψίζεται στα εξής:

Ζημίες προ φόρων εισοδήματος
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (25%)
Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων και εξόδων που δεν εκπίπτουν
για φορολογικούς σκοπούς
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων

30 Ιουνίου
2010
2009
(51.175)
(63.890)
(12.282)
(15.972)
10.632
(1.650)

6.502
(9.470)

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι
ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές
αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία
θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των
κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν.
8.

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Εγγύηση από εισφορές στο Συνεγγυητικό κεφάλαιο
Εγγύηση από εισφορές στο Επικουρικό Κεφάλαιο
Εγγύηση ΔΕΗ - Ενοικίου
Σύνολο

9.

30.06.2010
269.176
49.931
5.093
324.200

31.12.2009
505.997
49.353
5.093
560.443

30.06.2010

31.12.2009

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
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Πελάτες – Χρηματιστές - Χρηματιστήριο
(Μείον) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

10.

665.083
(457.770)
207.313

580.627
(457.770)
122.857

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ:
Τα χρηματικά διαθέσιμα στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Ταμείο
Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας
- Ίδια χρηματικά διαθέσιμα Εταιρείας
- Χρηματικά διαθέσιμα πελατών Εταιρείας
Σύνολο

30.06.2010
213.707

31.12.2009
9.413

15
367.443
581.165

11.512
584.959
605.884

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια
τραπεζών.

Τα

έσοδα

από

τόκους

από

καταθέσεις

όψεως

και

προθεσμίας

σε

τράπεζες

λογιστικοποιήθηκαν με την μέθοδο του δεδουλευμένου και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά
έσοδα στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων.
Οι καταθέσεις σε τράπεζες αφορούν χρηματικά διαθέσιμα πελατών ποσού € 367.443 και χρηματικά της
Εταιρείας ποσού € 15 τα οποία βρίσκονται κατατεθειμένα σε λογαριασμό της Εταιρείας, ενώ το Ταμείο
ποσού € 213.707 αποτελεί εξ’ ολοκλήρου τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας.

11.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 250.000 κοινές πλήρως εξοφλημένες μετοχές,
ονομαστικής αξίας € 8,00 η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 2.000.000.

12.

ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ:
Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό
Ειδικά αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Αποθεματικά φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο
Αφορολόγητη υπεραξία Ν.2954/2001
Σύνολο

30.06.2010
60.543
734
65.023
1.172
232.751
360.223

31.12.2009
60.543
734
65.023
1.172
232.751
360.223

Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να
μεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό απεικονίζεται στα
βιβλία τους, σε τακτικό αποθεματικό, μέχρι το αποθεματικό αυτό να ανέλθει στο ένα τρίτο του
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας.
Αφορολόγητα

Αποθεματικά:

Τα

αφορολόγητα

και

ειδικώς

φορολογηθέντα

αποθεματικά

αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, τα οποία είτε είναι αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί με 15% στην
πηγή τους. Το συγκεκριμένο έσοδο δεν είναι φορολογητέο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή
κέρδη από τα οποία μπορούν να σχηματιστούν αντίστοιχα αφορολόγητα αποθεματικά. Με βάση την
Ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτό το αποθεματικό εξαιρείται του φόρου εισοδήματος, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθεί στους μετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει το
συγκεκριμένο αποθεματικό και επομένως δεν έχει προβεί στον υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου
εισοδήματος που θα ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση διανομής του αποθεματικού.
Ειδικά Αποθεματικά: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις μπορούν να
διατηρούν ειδικά αποθεματικά δίχως ιδιαίτερο σκοπό, έπειτα από απόφαση των μετόχων τους στην
ετήσια γενική συνέλευση, ή εάν απαιτείται από το Καταστατικό. Το ειδικό αποθεματικό έχει
δημιουργηθεί από μη διανεμημένα κέρδη μετά φόρων των προηγουμένων χρήσεων.

13.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ:
Οι Προμηθευτές αναλύονται ως εξής:
Υποχρεώσεις από εκκαθαρισμένες συναλλαγές
Υποχρεώσεις από υπό εκκαθάριση συναλλαγές
Υποχρεώσεις προς χρηματιστές
Σύνολο

14.

30.06.2010
352.246
48.138
161.950
562.334

31.12.2009
520.561
111.242
16.172
647.975

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
Αποδοχές προσωπικού
Δικαιούχοι αμοιβών
Φόροι – τέλη αμοιβών τρίτων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε χρηματιστηριακές
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
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30.06.2010
35.104
13.729
344
84.807
4.485
283.279
421.748

31.12.2009
35.719
12.229
688
88.259
8.074
322.909
467.878
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15.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

α) Σύνταξη: Οι υπάλληλοι της επιχείρησης καλύπτονται με ένα από τα διάφορα υποστηριγμένα από
το ελληνικό κράτος συνταξιοδοτικά ταμεία. Κάθε υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό
του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, μαζί με την επιχείρηση που καταβάλει επίσης ένα ποσό.
Κατά την συνταξιοδότηση, το ταμείο είναι αρμόδιο για την πληρωμή των συντάξεων των
υπαλλήλων. Έτσι, η επιχείρηση δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει
μελλοντικές παροχές στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου.
β) Αποζημιώσεις Αποχώρησης Προσωπικού: Βάσει του Ελληνικού εργατικού δικαίου, οι υπάλληλοι
και οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης με
ποσό πληρωμής που υπολογίζεται βάσει την αμοιβή του υπαλλήλου ή του εργαζομένου, την
προϋπηρεσία και τον τρόπο της λύσης της εργασιακής σχέσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι
υπάλληλοι ή οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με το 40% του
ποσού που θα ήταν πληρωτέο για απόλυση χωρίς αιτία. Στην Ελλάδα σύμφωνα με την τοπική
πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα
για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής
υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε
περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.
Μια Εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγματοποίησε εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας
και της Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωσή του να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω
συνταξιοδότησης. Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31 η
Δεκεμβρίου 2009 και 2008 για την Εταιρεία έχει ως εξής:
30.06.2010

30.06.2009

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη (ζημίες)
Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό

10.977
10.977

10.977
10.977

Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών
Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης περιόδου
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Καθαρό αναλογιστικό κέρδος
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου

10.977
10.977

10.977
10.977

4,70%
18,8 έτη
3,90%

4,70%
18,8 έτη
3,90%

Βασικές Υποθέσεις :
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Αναμενόμενος μέσος όρος εργασιακής ζωής
Αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή
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16.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ:
Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν συναφθεί σύμφωνα με τους όρους της αγοράς. Οι
συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 αναφέρονται παρακάτω:
Αμοιβές μελών της διοίκησης και διευθυντικών στελεχών
Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές μετόχων – μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Σύνολο

17.

30.06.2010
1.500
1.500

30.06.2009
4.500
4.500

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και νομικές
διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι
της Εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένονται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές
αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και της Εταιρείας στα αποτελέσματα
αυτών.
Δεσμεύσεις:
Ενοίκια κτιρίων: Η Εταιρεία έχει συνάψει εμπορική συμφωνία μίσθωσης για τη μίσθωση κτιρίου και
χώρων γραφείου προς σκοπό της εξυπηρέτησης της λειτουργικής της δραστηριότητας. Η συμφωνία
αυτή είναι μακροχρόνια με δυνατότητα ανανέωσης. Η μελλοντική υποχρέωση με βάση την 30 η Ιουνίου
2010 και 2009 αναλύεται ως εξής:

Εντός ενός έτους
2-5 έτη
Σύνολο

18.

30.6.2010
10.233
40.932
51.165

31.12.2009
10.224
41.232
51.456

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ:
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο τιμών- μεταβολών εύλογων αξιών, τον πιστωτικό κίνδυνο,
τον κίνδυνο επιτοκίου και τον κίνδυνο ρευστότητας λόγω των επενδύσεων της σε μέσα χρηματαγοράς.
Εύλογη αξία: Η Εταιρεία επενδύει κυρίως σε κινητές αξίες για την αποκόμιση κεφαλαιακών κερδών σε
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αλλά και για την βραχυχρόνια επίτευξη κέρδους.
Οι επενδύσεις αυτές είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο από την αβεβαιότητα στις μελλοντικές κινήσεις
της αγοράς, γι αυτό και η Εταιρεία τον διαχειρίζεται μέσω της διαφοροποίησης των επενδύσεων της.
Ειδικότερες προβλέψεις για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας εφαρμόζονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Εταιρειών Επενδυτικών Υπηρεσιών.
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Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης
των υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη
αξία των στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στους συνημμένους ισολογισμούς. Η Εταιρεία δεν έχει
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους.
Κίνδυνος Επιτοκίου: Η πλειοψηφία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας
δεν υπόκειται σε επιτοκιακής μορφής απόδοση/ υποχρέωση και κατά συνέπεια η Eταιρεία δεν είναι
εκτεθειμένη σε υψηλό κίνδυνο από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η διαθέσιμη ρευστότητα
τοποθετείται στη χρηματαγορά για βραχυχρόνιες περιόδους.
Κίνδυνος ρευστότητας: Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από
έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές
πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις
προς την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών
διαθεσίμων.
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού
ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.

19.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:
Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της
30ης Ιουνίου 2010 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από τις σελίδες 1 έως 7 και 10 έως 36
εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 19.07.2010.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΑΔΤ: Ρ 613482

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΑΔΤ: ΑΕ 506033

Σύμβουλος

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΑΔΤ: ΑΖ 016392

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
(περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010)

Σελίδα 33 από 35

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2010
(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

VI. Διαθεσιμότητα Οικονομικών Καταστάσεων

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης
Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης του Ορκωτού Ελεγκτή και η Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.tsekourasbrokers.com.)

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
(περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010)

Σελίδα 34 από 35

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

VII.

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
(περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010)

Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 30η Ιουνίου 2010

Σελίδα 35 από 35

