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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας 
 

«NBG SECURITIES  Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
Ε∆ΡΑ: ΑΘΗΝΑ, Γ.Ε.ΜΗ 999301000 

26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2014 – 31.12.2014 
 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε µε την παρούσα έκθεση τις οικονοµικές καταστάσεις βάσει των 
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς της 26ης εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ  (εφεξής Εταιρεία) δίνουν αναλυτική εικόνα των 
στοιχείων του ενεργητικού, υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων, καθώς και της οικονοµικής θέσης της 
Εταιρείας. 
 
Για τα σηµαντικά κονδύλια που περιέχονται στις καταστάσεις των συνολικών εσόδων και της οικονοµικής 
θέσης δίνονται πλήρεις εξηγήσεις και αναλύσεις στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων, οι 
οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους. 

 
Η Εταιρεία και το οικονοµικό- εργασιακό και φυσικό περιβάλλον 

 
 
Μια ακόµα χρονιά οικονοµικής ύφεσης είχε ανάµεικτες επιπτώσεις στο ΧΑ µε το Γενικό ∆είκτη να 
παρουσιάζει µείωση κατά 28,9% (826,18 µονάδες στις 31/12/2014 έναντι 1.162,68 µονάδες στις 
31/12/2013) ενώ σηµαντική αύξηση ύψους 46,8% παρουσίασε ο µέσος ηµερήσιος τζίρος (€127,1 εκατ. το 
2014 έναντι €86,6 εκατ. το 2013).  
 
Όσον αφορά τη διάρθρωση της αγοράς είχαµε περαιτέρω διεύρυνση του µεριδίου των  ξένων θεσµικών 
στο 63,9% (έναντι 48,5% το 2013) µε σηµαντική αύξηση των Remote Members εξωτερικού που 
διαµορφώθηκαν σε 18,3% (έναντι 10,9% το 2013), ενώ σηµαντικά περιορίστηκαν οι Ιδιώτες µε συµµετοχή 
18,9% (έναντι 32,9% το 2013). Το «proprietary trading» αυξήθηκε µε συµµετοχή 12,5% (έναντι 11,2% το 
2013).  
 
Η  Εταιρεία στη χρήση του 2014 σταθεροποίησε το λειτουργικό της κόστος, το οποίο, σταδιακά από το 
2010 έχει µειωθεί σηµαντικά στα πλαίσια του προγράµµατος  εξορθολογισµού του. 
 
Η Εταιρεία συνέχισε τη δραστηριότητα της σαν ειδικός διαπραγµατευτής σε όλα τα εισηγµένα παράγωγα 
καθώς και στις σηµαντικότερες µετοχές από πλευράς κεφαλαιοποίησης του ΧΑ, έχοντας  κερδίσει 
υψηλότατα µερίδια αλλά και ποιοτικές αξιολογήσεις, παρέχοντας αδιάλειπτα ρευστότητα και 
εξυπηρετώντας την ευρύτερη αγορά. 
 
Το επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά παραγώγων, επηρεασµένο από την ευρύτερη πολιτική αστάθεια, 
παρουσίασε αύξηση κατά το πρώτο εξάµηνο, ενώ ακολούθως συρρικνώθηκε εντόνως κατά τη διάρκεια 
του δεύτερου εξαµήνου του 2014. Οι συναλλαγές σε Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης µετοχών (ΣΜΕ) 
εξυπηρέτησαν κυρίως ανάγκες αντιστάθµισης, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον εκφράστηκε κυρίως µε 
τοποθετήσεις στον δείκτη FTSE/ASE25 Large Cap όπου παρουσίασε σηµαντική αύξηση ανοικτών 
θέσεων σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Παρά τις δυσµενείς συγκυρίες, η Εταιρεία µας κατάφερε να καταλάβει 
τη πρώτη θέση στο συνολικό µερίδιο αγοράς παραγώγων για τον FTSE/ASE25 Large Cap µε ποσοστό 



NBG SECURITIES   Α.Ε.Π.Ε.Υ 
Γ.Ε.ΜΗ 999301000 

Οικονοµικές καταστάσεις χρήσης που έληξε  31.12.2014                                 

               
 

Σελίδα 5 από 60 

25,4% έναντι 22,9% το 2013. Την πρώτη θέση κατέλαβε επίσης και στα ∆ικαιώµατα Προαίρεσης επί του 
δείκτη µε ποσοστό 35,6%. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης θέσης διακρίθηκε επίσης και στα περισσότερα 
ΣΜΕ επί µετοχών.   
 
Κατά τη διάρκεια του 2014 η διεύθυνση ανάλυσης έδωσε έµφαση και ενίσχυσε περαιτέρω την ποιότητα 
των εργασιών της. Στο διάστηµα αυτό αυξήθηκε η επικοινωνία µε τους ξένους θεσµικούς επενδυτές µε 
απώτερο σκοπό την αύξηση  των πωλήσεων της Εταιρείας σε αυτή την κατηγορία των πελατών. Οι 
αναλυτές της Εταιρείας πραγµατοποίησαν περίπου 200 συναντήσεις µε ξένους θεσµικούς επενδυτές. Το 
2014 η διεύθυνση ανάλυσης αναδείχτηκε τρίτη σε έρευνα της Extel και η Εταιρεία αναδείχτηκε ως η τρίτη 
καλύτερη χρηµατιστηριακή εταιρεία στην Ελλάδα. 

 
Προβλεπόµενη πορεία  

 
Για την νέα χρονιά οι κυριότεροι στόχοι που έχουν τεθεί είναι: 

• συνεχής βελτίωση του µεριδίου αγοράς  
• αύξηση των οικονοµικών µεγεθών  
• διατήρηση της κερδοφορίας 
• αύξηση των πωλήσεων σε end clients του εξωτερικού 
• πλήρης ενσωµάτωση του υποκαταστήµατος στο Βουκουρέστι 
• διείσδυση των υπηρεσιών του investment banking στο εξωτερικό (Ρουµανία, Κύπρος) 
• η περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών µέσω του trading site της Εταιρείας  

 
Λογιστικές αρχές  

 
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της  για 
τη χρήση 2014 καθώς και άλλες χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τη σύνταξη αυτών, αναφέρονται στις 
σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών. 

 
Η Εταιρεία ως Α.Ε.Π.Ε.Υ υποχρεούται να συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που υιοθετούνται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 18 του Ν.3606/2007.   
 
Εξέλιξη των εργασιών και επιδόσεις της Εταιρείας 
 
Τα καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες  ανήλθαν σε €18.324.202 το 2014 έναντι  €20.835.446 το 
2013, παρουσιάζοντας µείωση κατά 12,1%. Τα συνολικά έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 
ανήλθαν σε €20.280.051 το 2014 έναντι €24.498.736 το 2013, παρουσιάζοντας µείωση κατά 17,2%.  
Τα έξοδα από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €18.162.928 το 2014 έναντι €17.513.056 το 2013, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,7%.  
 
Τα αποτελέσµατα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις ανήλθαν σε €1.554.146 για το 2014 έναντι 
€3.250.891 για το 2013, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα ανήλθαν σε €100.329 το 2014 έναντι €233.782 το 
2013. 
 
Το καθαρό αποτέλεσµα από τόκους ανήλθε σε €838.350 για το 2014 έναντι €719.133 για το 2013.  
 
Τα κέρδη περιόδου προ φόρων ανήλθαν σε  €2.955.473 για το 2014 έναντι  κερδών περιόδου  προ 
φόρων €7.704.813 για το 2013. 
 
Τα κέρδη περιόδου ανήλθαν σε €1.469.316 για το 2014 έναντι κερδών περιόδου €6.489.731 για το 2013. 
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Οικονοµική θέση της Εταιρείας 
 
Σε ότι αφορά στην κεφαλαιακή συγκρότηση: 
• Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέµεινε σταθερό και ανήλθε στο ποσό των €11.674.101. 
• Το σύνολο των αποθεµατικών διαµορφώθηκε σε €52.112.010 το 2014 έναντι €52.721.665 το 2013. 
 
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε €77.887.580 το 2014 έναντι €76.553.073 το 2013, 
σηµειώνοντας αύξηση 1,7%. 

 
Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 
 
 ∆ΕΙΚΤΕΣ 2014 2013 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Περιθώριο Μικτού Κέρδους 
(Καθαρό Αποτέλεσµα Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων/ 
Έσοδα από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες) 

10,4% 28,5%

Η παρατηρούµενη 
επιδείνωση του δείκτη 
οφείλεται κυρίως: 
 
1.Στη µείωση των 
Καθαρών εσόδων από 
αµοιβές/ προµήθειες κατά 
12,1% (€18.324.202 το 
2014 έναντι €20.835.446 
το 2013) 
 
2.Στη µείωση των 
Αποτελεσµάτων 
χρηµατοοικονοµικών 
πράξεων (€1.554.146 το 
2014 έναντι €3.250.891 το 
2013) 

2 
Ποσοστό Λειτουργικών Εξόδων 
(Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας και ∆ιαθέσεως) 
/Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες) 

13,4% 11,7%

Η επιδείνωση του δείκτη 
κατά 1,7% (απόλυτη 
διαφορά), παρά την 
οριακή αύξηση εξόδων 
διοικητικής λειτουργίας και 
διάθεσης κατά 0,8% 
(€2.451.303 το 2014 
έναντι €2.431.433 το 
2013), οφείλεται στην 
µείωση των καθαρών 
εσόδων από αµοιβές και 
προµήθειες κατά 
12,1%(βλ.σχόλια στη 
θέση 1). Το τελευταίο 
οφείλεται κυρίως στη 
µείωση των προµηθειών 
από αγοραπωλησίες 
µετοχών (€11.417.165 το 
2014 έναντι €13.044.573 
το 2013) και στη µείωση 
των Λοιπών εσόδων 
(€2.678.877 το 2014  
έναντι €4.662.914 το 
2013) 
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3 
Ποσοστό Κέρδους προ Φόρων 
(Κέρδη περιόδου προ Φόρων/ Έσοδα από 
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες) 

14,6% 31,5%
Για τους λόγους  της 
επιδείνωσης  του δείκτη 
βλ. σχόλια στη θέση (1)) 

4 
Return on Equity 
(Κέρδη περιόδου µετά από Φόρους/ Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων) 

1,9% 8,5%
Για τους λόγους  της 
επιδείνωσης  του δείκτη 
βλ. σχόλια στη θέση (1) 

5 
Γενική Ρευστότητα 
(Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού / Σύνολο 
Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων) 

1,84 1,87 Σε υψηλά επίπεδα και τις 
δύο χρήσεις 

 
 
Κίνδυνοι  
 
Κίνδυνοι και χρηµατοοικονοµικά µέσα  
 
Η  Εταιρεία στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων αναγνωρίζει ότι εκ της φύσεως των 
εργασιών της αναλαµβάνει και αντιµετωπίζει σοβαρούς κινδύνους. 
 
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες και πολιτικές αντιµετώπισης όλων των κινδύνων που αναλαµβάνει. 
 
Η Εταιρεία υπολογίζει κεφαλαιακή απαίτηση για τους κινδύνους που αναλαµβάνει σύµφωνα µε το ισχύον 
νοµοθετικό / κανονιστικό πλαίσιο και υπολογίζει σε µηνιαία βάση τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ο 
οποίος κατά το 2014 κυµάνθηκε µεταξύ 30,2% και 46,2%. 
  
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο υφιστάµενος ή µελλοντικός κίνδυνος για τα κέρδη και το κεφάλαιο που 
προέρχεται από αδυναµία του αντισυµβαλλοµένου να εξοφλήσει πλήρως ή µερικώς χρηµατικό ποσό 
οφειλόµενο προς την Εταιρεία ή γενικότερα να ανταποκριθεί στους όρους και στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από οποιαδήποτε σύµβασή του µε την Εταιρεία. 
 
Η Εταιρεία τηρεί κατάλληλες διαδικασίες υποστήριξης, µέτρησης και παρακολούθησης των απαιτήσεων 
σε συνεχή βάση, λαµβάνοντας υπόψη της και τις κανονιστικές διατάξεις των Εποπτικών Αρχών. 
 
Στον εν λόγω κίνδυνο υπόκεινται οι Απαιτήσεις από πελάτες, χρηµατιστές και χρηµατιστήριο συνολικού 
ύψους €8.515.782. Οι απαιτήσεις που προέρχονται από ιδιώτες πελάτες υπόκεινται σε καθηµερινό 
αυστηρό πιστωτικό έλεγχο. 
 
Στον πιστωτικό κίνδυνο υπόκεινται και οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας συνολικού ύψους 
€62.243.154 καθώς και οι προθεσµιακές καταθέσεις για λογαριασµό πελατών ποσού €45.857.244. Ο 
απορρέων πιστωτικός κίνδυνος ουσιαστικά αφορά στον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζών στις οποίες 
τοποθετούνται οι εν λόγω καταθέσεις, και αντιµετωπίζεται µε την διαδικασία των εγκεκριµένων ορίων  ανά 
αντισυµβαλλόµενο. 
 
Επίσης στον πιστωτικό κίνδυνο υπόκειται η συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο ύψους €2.016.078 και 
η συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο ύψους €4.332.014. 
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Κίνδυνος ρευστότητας  

 
Ο εν λόγω κίνδυνος περιγράφει την πιθανότητα η Εταιρεία να µην µπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της. Η Εταιρεία είναι σε θέση να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µέσω του 
Κυκλοφορούντος Ενεργητικού µιας και ο ∆είκτης Γενικής Ρευστότητας είναι 1,84. Λαµβάνοντας επίσης 
υπόψη ότι η Εταιρεία διέθετε στις 31.12.2014 σύνολο γραµµών χρηµατοδότησης από τράπεζες ύψους 
€30.000.000 θεωρούµε ότι ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισµένος. 
 
Κίνδυνος ταµειακών ροών (κίνδυνος επιτοκίων) 

 
Στον εν λόγω κίνδυνο υπόκεινται τα δάνεια µε µεταβλητό επιτόκιο. H Εταιρεία για την χρήση 2014 δεν είχε 
κίνδυνο επιτοκίων καθότι ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός ήταν πολύ µικρός. 

 
Κίνδυνος αγοράς 

 
Κίνδυνος αγοράς είναι ο υφιστάµενος ή µελλοντικός κίνδυνος για τα κέρδη και το κεφάλαιο που απορρέει 
από δυσµενείς µεταβολές τιµών στοιχείων του ιδίου χαρτοφυλακίου. Ο εν λόγω κίνδυνος προκύπτει από 
δραστηριότητες που συνδέονται µε τη λειτουργία της ειδικής διαπραγµάτευσης (market making) σε 
µετοχές και παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και την αγοραπωλησία τίτλων προς επίτευξη 
βραχυπρόθεσµου κέρδους (trading). 

 
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει όρια κινδύνου ενώ καθηµερινά λαµβάνονται µετρήσεις του δείκτη Μέγιστης 
∆υνητικής Ζηµιάς (Value at Risk - VaR) για το σύνολο των ιδίων θέσεων αλλά και για τα επί µέρους 
τµήµατά του. Επιπλέον παρακολουθούνται επί µέρους όρια θέσεων καθώς και διάφοροι δείκτες 
ευαισθησίας. 

 
Ειδικότερα, όσον αφορά το επίπεδο των αναλαµβανόµενων κινδύνων αγοράς, όπως αυτό προκύπτει από 
τις τιµές του δείκτη VaR, κατά το 2014 η τιµή του κυµάνθηκε από €54.560 έως €313.689, ενώ ο µέσος 
όρος ανήλθε σε €156.042. 
 
Το µεγαλύτερο µέρος των θέσεων προέρχονται από τη δραστηριοποίηση της Εταιρίας ως ειδικού 
διαπραγµατευτή και στη πλειοψηφία τους είναι αντισταθµισµένες (βλέπε κίνδυνο µεταβολής τιµών). 
 
Στον εν λόγω κίνδυνο υπόκεινται οι µετοχές €1.193.676 και τα λοιπά χρεόγραφα €224.180. Το 
µεγαλύτερο µέρος των µετοχών του εµπορικού χαρτοφυλακίου ύψους €532.696 προέρχεται από τη 
δραστηριοποίηση της Εταιρείας ως ειδικού διαπραγµατευτή τύπου Β’ στα παράγωγα και ως εκ τούτου η 
θέση αντισταθµίζεται από αυτή των παραγώγων. Ο κίνδυνος που απορρέει από το εµπορικό 
χαρτοφυλάκιο υπολογίζεται καθηµερινά µε την  µέθοδο της µέγιστης δυνητικής ζηµίας (VaR). Στον 
συγκεκριµένο υπολογισµό συµπεριλαµβάνονται και οι αντισταθµισµένες και οι µη αντισταθµισµένες θέσεις 
µετοχών ποσού €660.980. 
 
 
∆ιανοµή κερδών  
 
Τα κέρδη περιόδου της Εταιρείας για το 2014  ανήλθαν σε  €1.469.316. 
Το ∆.Σ προτείνει να µην διανεµηθεί µέρισµα για τη χρήση 2014, όπως συνέβη και στη χρήση 2013. 
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Λοιπές πληροφορίες  

 
α) Η Εταιρεία την 31η ∆εκεµβρίου 2014 είχε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων €1.417.856. 

 
 

β) Η Εταιρεία διατηρεί επτά (7) υποκαταστήµατα στις ακόλουθες πόλεις εντός και εκτός Ελλάδος: Αγρίνιο, 
Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη,  Λαµία, Λευκωσία, Λονδίνο, Βουκουρέστι.  

 
γ) Κατά το διάστηµα από την λήξη της διαχειριστική περιόδου µέχρι σήµερα δεν έχει σηµειωθεί καµία 
σηµαντική ζηµιά ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζηµιές. Οι όποιες πιθανές ζηµίες 
περιλαµβάνονται στις λοιπές προβλέψεις όπως αυτές αναλύονται στην σηµείωση 25 των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 
δ) Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει εργασιακά και περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν σας καλούµε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014). 

 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015 
 
 
 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
  

 
 
 
 
 

Πρόεδρος του  ∆Σ και  
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Γενικός ∆ιευθυντής 
Μέλος του ∆Σ 

  
  
  
  
  

Πάνος Γουτάκης 
Α.∆.Τ. AK 121294 

Σπύρος Καψοκαβάδης 
Α.∆.Τ.  ΑΖ 013018 
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KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Ποσά σε Ευρώ 

  Σηµείωση 01.01-31.12.2014  01.01-31.12.2013 
Καθαρά έσοδα από αµοιβές /προµήθειες 5 18.324.202  20.835.446 
Έσοδα από µερίσµατα  100.329  233.782 
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 6 1.554.146  3.250.891 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως  301.374  178.617 
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες  20.280.051  24.498.736 
Κόστος παροχής υπηρεσιών 7 (15.151.034)  (14.673.371) 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8 (2.205.325)  (2.319.869) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 9 (245.978)  (111.564) 
Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως 10 (560.591)  (408.252) 
Έξοδα από λειτουργικές δραστηριότητες  (18.162.928)  (17.513.056) 
Έσοδα από τόκους   1.085.779  1.030.754 
Μείον έξοδα από τόκους  (247.429)  (311.621) 
 Καθαρό αποτέλεσµα από τόκους               838.350  719.133 
Κέρδη περιόδου προ φόρων  2.955.473  7.704.813 
Φόρος εισοδήµατος 11 (1.486.157)  (1.215.082) 
 
Κέρδη περιόδου  1.469.316  6.489.731 
Λοιπά συνολικά έσοδα     
Ποσά που δεν θα αναταξινοµηθούν µεταγενέστερα 
στα αποτελέσµατα    
Μεταβολή καθαρής υποχρέωσης προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών  (134.809) (42.239) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   1.334.507 6.447.492 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 17 - 60) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 17 - 60) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ      Ποσά σε Ευρώ 
  Σηµείωση       
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31.12.2014  31.12.2013  
Μή Κυκλοφορούν Ενεργητικό  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13 174.397  84.960 
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 14 265.750  205.262 
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 15 79.418  79.418 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 16 536.942  104.762 
Λοιπά µακροπρόθεσµα στοιχεία 17 8.072.573  7.592.170 
   9.129.080  8.066.572 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό     
Απαιτήσεις από πελάτες, χρηµατιστές- Χρηµατιστήριο 18 8.515.782  39.086.360 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων 19 1.417.856  28.649.422 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 20 82.226.086  53.577.717 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 21 62.247.536  27.991.411 
   154.407.260  149.304.910 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  163.536.340  157.371.482 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Ίδια κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο 22 11.674.101  11.674.101 
Αποθεµατικά 23 52.112.010  52.721.665 
Κέρδη εις νέον  14.101.469  12.157.307 
  77.887.580  76.553.073 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία 24 722.638  493.301 
Λοιπές προβλέψεις 25 1.159.024 693.912 
   1.881.662  1.187.213 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις προς πελάτες, χρηµατιστές-
Χρηµατιστήριο 26 22.150.336  44.904.909 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  στην εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 27 4.285.707 51.024 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  2.156.126 - 
Λοιπές υποχρεώσεις 28 55.174.929  34.675.263 
   83.767.098  79.631.196 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  163.536.340  157.371.482 
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KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  Ποσά σε Ευρώ 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο  Αποθεµατικά  Κέρδη εις νέο  Σύνολο 

   
Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών 
Λοιπά 

αποθεµατικά     

           

Υπόλοιπα έναρξης χρήσης 01.01.2013 11.674.101 525.683  46.185.730 11.720.067  70.105.581 
Κέρδη περιόδου  - -  - 6.489.731 6.489.731 
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα)  (42.239)  - - (42.239) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) 
περιόδου  -  (42.239) 

 
- 6.489.731 6.447.492 

Σχηµατισµός αποθεµατικών Ν.148/67 από 
αγοραπωλησίες µετοχών - 

 
- 

 
14.187.347 (14.187.347) - 

Σχηµατισµός αφορολόγητου αποθεµατικού - -  (8.121.410) 8.121.410 - 

Λοιπές µεταβολές - 
 

- 
 

(13.446) 13.446 - 

Υπόλοιπα έναρξης χρήσης 01.01.2014 
            

11.674.101 483.444  52.238.221 12.157.307  76.553.073 
Κέρδη περιόδου   - -  - 1.469.316 1.469.316 
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) - (134.809)  - - (134.809) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) 
περιόδου  - 

 
(134.809) 

 
- 1.469.316 1.334.507 

Λοιπές µεταβολές - -  (474.846) 474.846 - 

Υπόλοιπα 31.12.2014 11.674.101 348.635 
 

51.763.375 14.101.469 77.887.580 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 17 - 60) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   Ποσά σε Ευρώ 
  01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013 
Ταµιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων      
Κέρδη περιόδου   1.469.316  6.489.731 
Μη-ταµιακά στοιχεία και λοιπές προσαρµογές που 
περιλαµβάνονται στο καθαρό αποτέλεσµα τηςπεριόδου:  306.130  1.753.252 
Αποσβέσεις / αποµείωση αξίας ενσώµατων περιουσιακών 
στοιχείων 14 110.036  273.503 
Αποσβέσεις / αποµείωση αξίας άυλων περιουσιακών 
στοιχείων   13 54.349  68.689 
Ζηµιά  αποµείωσης από  συµµετοχές σε συγγενείς 
επιχειρήσεις  -  94.826 
Προβλέψεις  512.276  104.240 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος – (έσοδο) / έξοδο  (384.815)  1.215.082 
Καθαρή ζηµία / (κέρδος)  από πώληση ενσώµατων 
περιουσιακών στοιχείων  14.284  (3.088) 
     

Καθαρή µείωση / (αύξηση) λειτουργικών απαιτήσεων :  10.153.483  (27.681.526) 
Αξιόγραφα για εµπορικούς σκοπούς  31.466.249  (242.878) 
Απαιτήσεις από πελάτες /Υποχρεώσεις προς πελάτες 
(καθαρό ποσό)  7.816.005  4.783.131 
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία  (29.506.834)  (32.769.368) 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  100.329  233.782 
Τόκοι εισπραχθέντες  277.734  313.807 
     

Καθαρή αύξηση / (µείωση) λειτουργικών υποχρεώσεων :  22.655.792  18.794.945 
Φόρος εισοδήµατος που καταβλήθηκε  (369.276)  (438.418) 
Λοιπές υποχρεώσεις  23.272.497  19.544.984 
Τόκοι πληρωθέντες  (247.429)  (311.621) 

Καθαρές ταµιακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες  34.584.721  (643.598) 
Ταµιακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων     
Απόκτηση  άυλων περιουσιακών στοιχείων  13 (143.786)  (38.107) 
Απόκτηση ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 14 (184.818)  (67.781) 
∆ιάθεση ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων  8  3.427 
     
Καθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (328.596)  (102.461) 
Ταµιακές ροές χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων     
Καθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες   -  - 
     

Καθαρή αύξηση /  (µείωση) ταµείου και ταµιακών 
ισοδυνάµων   34.256.125  (746.059) 
     

Ταµιακά διαθέσιµα και  ισοδύναµα έναρξης περιόδου  27.991.411  28.737.470 
     

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα τέλους περιόδου 22 62.247.536  27.991.411 
     

 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 17 - 60) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Αθήναι, 27 Φεβρουαρίου  2015 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ 
και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος. 

 Ο Γενικός ∆ιευθυντής  
& Μέλος ∆.Σ 

Ο ∆ιευθυντής 
Οικονοµικών    
Υπηρεσιών 

    
    
    
    

Πάνος  
Ι. Γουτάκης   

Σπύρος  
Σ.Καψοκαβάδης 

Ευθύµιος  
Β. Βοϊδής 

Α.∆.Τ.   AK 121294           Α.∆.Τ ΑΖ 013038 Α.∆.Τ.  ΑΖ 04759 

  
 Αρ.Αδ. Ο.Ε.Ε. Α΄ 

Τάξης 14475 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 17 - 58) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  
 
Η NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1988. Η Εταιρεία έχει την 
έδρα της στην οδό Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα, (Γ.Ε.ΜΗ 999301000), τηλ.: 210 77 20000, 
www.nbgsecurities.com. Η Εταιρεία παρέχει χρηµατιστηριακές και επενδυτικές υπηρεσίες και 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε λειτουργία  υποκαταστηµάτων στο 
Λονδίνο,  τη  Λευκωσία και το Βουκουρέστι.  
 
Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανήκει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
Α.Ε. (η «ΕΤΕ») και οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της ΕΤΕ. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η εξής: 
 

Πάνος Γουτάκης 
Ελένη Τζάκου-Λαµπροπούλου 
∆ηµήτριος ∆ηµόπουλος 
Παύλος Μυλωνάς    
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης 
Παναγιώτης ∆ασµάνογλου 
Σπύρος Καψοκαβάδης 
 

Πρόεδρος ∆Σ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Αντιπρόεδρος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος  
Μέλος 
Μέλος 

Εποπτεύουσα αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Υπουργείο Ανάπτυξης 
 
Αριθµός φορολογικού µητρώου 094239819 
 
Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) 999301000 
 
Noµικός Σύµβουλος Εύα Κοτζάµπαση 
 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.06.2014 και 
συγκροτήθηκε σε σώµα µε απόφασή του της 26.06.2014, ενώ την 04.12.2014 αποφασίστηκε 
η µη αντικατάσταση παραιτηθέντος µέλους του. Η θητεία του λήγει την 30.06.2017. Οι 
παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
την 27.02.2014.  
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2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 
2.1 Βάση παρουσίασης 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014 (οι 
«οικονοµικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής «∆.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (η «Ε.Ε.»).  
Τα ποσά απεικονίζονται στρογγυλοποιηµένα σε Ευρώ (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). 
Όπου κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία αναπροσαρµόστηκαν για να συµβαδίζουν 
µε αλλαγές στην παρουσίαση κατά την τρέχουσα περίοδο. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, 
εκτός από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στην εύλογη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων και όλα τα συµβόλαια παραγώγων, τα οποία αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους. Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., 
προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν 
τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 
ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των εσόδων 
και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η χρήση των 
διαθέσιµων πληροφοριών και η άσκηση εκτιµήσεων και παραδοχών στην εφαρµογή των 
λογιστικών αρχών, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων στις 
ακόλουθες περιοχές: υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία και προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους.  Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα 
ενδέχεται να διαφέρουν από τα δηµοσιευµένα. Οι περιοχές που εµπεριέχουν υψηλότερο 
βαθµό εκτιµήσεων και παραδοχών ή πολυπλοκότητας, ή περιοχές όπου οι υποθέσεις και οι 
εκτιµήσεις έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις, παρουσιάζονται στη 
Σηµείωση 3. 
 
2.2 Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
 
 2.2.1 Νέα ∆.Π.Χ.Α., διερµηνείες και τροποποιήσεις που τέθηκαν  σε ισχύ από την 01.01.2014. 
 
Τον Μάιο του 2011, εκδόθηκε ένα «πακέτο» πέντε προτύπων το οποίο αποτελείται από το 
∆.Π.Χ.Α. 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, το ∆.Π.Χ.Α. 11 Συµµετοχές σε 
Κοινοπραξίες, ∆.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις, ∆.Λ.Π. 27 
(όπως τροποποιήθηκε το 2011) Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις και το ∆.Λ.Π. 28  (όπως 
τροποποιήθηκε το 2011) Συµµετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες. Μεταγενέστερα της 
έκδοσης αυτών των προτύπων, έγιναν τροποποιήσεις επί των ∆.Π.Χ.Α. 10, 11 και 12 
προκειµένου να αποσαφηνίσουν βασικές µεταβατικές οδηγίες κατά την πρώτη εφαρµογή 
αυτών των προτύπων. Την τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία εφάρµοσε για πρώτη φορά τo 
∆.Π.Χ.Α  12 και τα τροποποιηµένα  ∆.Λ.Π. 27 και 28 (όπως τροποποιήθηκαν το 2011) µαζί µε 
τις τροποποιήσεις του ∆.Π.Χ.Α. 12 που αφορούσαν τις µεταβατικές οδηγίες. Η επίδραση από 
την εφαρµογή αυτών των προτύπων παρατίθεται κατωτέρω: 
 
 

 1. Επίδραση από την εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Α. 12 
 
Το ∆.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις, προσδιορίζει τις 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για όλους τους τύπους συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, 
περιλαµβανοµένων κοινοπραξιών, συγγενών επιχειρήσεων και δοµηµένων οικονοµικών 
οντοτήτων που δεν ελέγχονται από τον επενδυτή Η επίδραση από την εφαρµογή του 
ανωτέρω προτύπου αναφέρεται στην σηµείωση 15.  
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 2. Επίδραση από την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 27 (2011) 
 
Η τροποποιηµένη έκδοση του ∆.Λ.Π. 27 τώρα πραγµατεύεται µόνο τις απαιτήσεις των 
ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες µεταφέρθηκαν, σε µεγάλο βαθµό, 
αµετάβλητες από το ∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι 
απαιτήσεις για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πλέον περιλαµβάνονται στο 
∆.Π.Χ.Α. 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί, όταν µία εταιρεία 
συντάσσει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και από 
κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις να λογιστικοποιούνται είτε στο κόστος είτε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση. ∆εν υπήρξε 
επίδραση από την υιοθέτηση του τροποποιηµένου ∆.Λ.Π. 27 στις οικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρείας. 
 

 3. Επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 32 "Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» 
(Τροποποιηµένο) 
 
Οι τροποποιήσεις αυτές παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή των κανόνων 
συµψηφισµού. ∆εν υπήρχε επίδραση από την υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

 4. Επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 39 "Αντικατάσταση Παραγώγων και συνέχιση της 
λογιστικής αντιστάθµισης κινδύνου" (Τροποποίηση) 
 
Οι τροποποιήσεις αυτές µετριάζουν τις επιπτώσεις από την παύση της λογιστικής 
αντιστάθµισης κινδύνου όταν ένα παράγωγο που έχει ταξινοµηθεί ως µέσο αντιστάθµισης, 
αντικαθίσταται µέσω εκκαθαριστή και εφόσον πληρούνται βασικά κριτήρια. Η υιοθέτηση αυτής 
της τροποποίησης δεν είχε σηµαντική επίδραση επί των οικονοµικών καταστάσεων της 
Εταιρείας. 
 

 5. Επίδραση από την εφαρµογή του  ∆ΛΠ 36 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις σχετικές µε το 
ανακτήσιµο ποσό ενός µη χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου” 
 
Οι τροποποιήσεις αυτές καταργούν την απαίτηση να γνωστοποιείται η ανακτήσιµη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων ή των µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών στα οποία ένα 
σηµαντικό ποσό της υπεραξίας (ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή) 
έχει κατανεµηθεί σε περιόδους κατά τις οποίες δεν υπάρχει αποµείωση ή έχει αναγνωριστεί 
αναστροφή αυτής, να διευκρινίσει τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, και να εισάγει ρητή 
απαίτηση γνωστοποίησης του επιτοκίου προεξόφλησης που χρησιµοποιήθηκε για τον 
προσδιορισµό της αποµείωσης (ή αναστροφής αυτής), όπου η ανακτήσιµη αξία (βασιζόµενη 
στην εύλογη αξία µείον τα κόστη διάθεσης) προσδιορίζεται βάσει της παρούσας αξίας. ∆εν 
υπήρχε επίδραση από την υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

 6. Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. «∆ιερµηνεία 21 Εισφορές» (Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 21) 
 
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 21 αποσαφηνίζει ότι µία οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει µία υποχρέωση για 
εισφορά όχι νωρίτερα απ’ όταν η δραστηριότητα που προκαλεί την πληρωµή, όπως 
προσδιορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία, λαµβάνει χώρα. ∆ιευκρινίζει, επίσης, ότι η 
υποχρέωση εισφοράς αναγνωρίζεται σταδιακά µόνο εάν η δραστηριότητα που προκαλεί την 
καταβολή της εισφοράς πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου, σύµφωνα 
µε τη σχετική νοµοθεσία. Για µια εισφορά η οποία προκαλείται µετά την επίτευξη ενός 
ελάχιστου ορίου, η διερµηνεία διευκρινίζει ότι καµία υποχρέωση δεν αναγνωρίζεται πριν 
επιτευχθεί το καθορισµένο κατώτατο όριο. ∆εν υπήρχε επίδραση από την υιοθέτηση της 
διερµηνείας αυτής στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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 2.2.2 Νέα  ∆.Π.Χ.Α., διερµηνείες και τροποποιήσεις που θα τεθούν σε ισχύ µετά το 2014 
 
- ∆.Π.Χ.Α. 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη από την 1 
Ιανουαρίου 2018 και µετά). Το ∆.Π.Χ.Α. 9 που εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009 εισήγαγε 
νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού. Το ∆.Π.Χ.Α. 9 τροποποιήθηκε αρχικά τον Οκτώβριο του 2010 και συµπεριέλαβε 
απαιτήσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
καθώς και την αποαναγνώριση τους και µεταγενέστερα τον Νοέµβριο του 2013 όπου 
εισήγαγε το νέο γενικό πλαίσιο λογιστικής αντιστάθµισης. Τον Ιούλιο του 2014 εκδόθηκε 
αναθεωρηµένη έκδοση κυρίως για να περιλάβει (α) τις διατάξεις για την αποµείωση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και (β) περιορισµένες τροποποιήσεις των 
σχετικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση και στην επιµέτρηση εισάγοντας µία νέα 
κατηγορία επιµέτρησης για ορισµένες απλές κατηγορίες χρεωστικών τίτλων, την «εύλογη αξία 
µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων» (ΕΑΜΛΣΕ)  Οι βασικές απαιτήσεις του ∆.Π.Χ.Α. 9 
περιλαµβάνουν: 
 
 

• Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που περιλαµβάνονται στο πεδίο 
εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση», 
απαιτείται να επιµετρώνται µετά την αρχική αναγνώριση τους στο αποσβέσιµο κόστος 
ή στην εύλογη αξία. Συγκεκριµένα, οι χρεωστικοί τίτλοι που κατέχονται βάσει ενός 
επιχειρηµατικού µοντέλου που αποσκοπεί στην είσπραξη των συµβατικών ταµειακών 
ροών οι οποίες συνίστανται αποκλειστικά από πληρωµές κεφαλαίου και τόκου επί του 
κεφαλαίου, επιµετρώνται σε µεταγενέστερες περιόδους, γενικά, στο αποσβέσιµο 
κόστος. Χρεωστικοί τίτλοι των οποίων οι συµβατικοί όροι προβλέπουν πληρωµή 
αποκλειστικά κεφαλαίου και τόκων, σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και κατέχονται 
µέσω ενός επιχειρηµατικού µοντέλου που αποσκοπεί είτε στην είσπραξη των 
συµβατικών ταµειακών εισροών είτε στην πώληση των χρεωστικών τίτλων, 
επιµετρώνται στην ΕΑΜΛΣΕ. Όλοι οι υπόλοιποι  χρεωστικοί και συµµετοχικοί τίτλοι 
επιµετρώνται σε µεταγενέστερες περιόδους στην εύλογη αξία. Επιπρόσθετα, 
σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 9, παρέχεται η δυνατότητα αµετάκλητης επιλογής να 
παρουσιάζονται οι µεταγενέστερες µεταβολές στην εύλογη αξία ενός συµµετοχικού 
τίτλου (που δεν κατέχεται για εµπορικούς σκοπούς) στα λοιπά συνολικά έσοδα, και 
να αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µόνο τα έσοδα από µερίσµατα. 

• Αναφορικά µε την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που έχουν 
προσδιοριστεί στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, το ∆.Π.Χ.Α. 9 απαιτεί το ποσό 
της µεταβολής της εύλογης αξίας της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που 
αποδίδεται στη µεταβολή του πιστωτικού κινδύνου της υποχρέωσης, να 
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός εάν αυτό θα δηµιουργούσε ή θα 
µεγέθυνε µία λογιστική ασυµµετρία στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Μεταβολές στην 
εύλογη αξία που αποδίδονται σε µεταβολές του πιστωτικού κινδύνου της 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης δεν µεταφέρονται µεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων. Μεταβολές στην εύλογη αξία που προέρχονται από τον πιστωτικό 
κίνδυνο της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης δεν µεταφέρονται µεταγενέστερα στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39, το συνολικό ποσό της 
µεταβολής της εύλογης αξίας της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που έχει 
προσδιοριστεί στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. 

• Αναφορικά µε την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, το 
∆.Π.Χ.Α. 9 απαιτεί η αποµείωση να υπολογίζεται βάσει ενός µοντέλου αναµενόµενης 
πιστωτικής ζηµίας σε αντίθεση µε το υφιστάµενο µοντέλο της πραγµατοποιηθείσας 
πιστωτικής ζηµίας που ορίζει το ∆.Λ.Π. 39. Το µοντέλο της αναµενόµενης πιστωτικής 
ζηµίας απαιτεί τη λογιστική αναγνώριση της αναµενόµενης πιστωτικής ζηµίας και της 
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µεταβολής αυτής σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων έτσι ώστε 
να αντικατοπτρίζει την µεταβολή του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε αυτόν της 
αρχικής αναγνώρισης. Με άλλα λόγια, δεν είναι πλέον αναγκαίο να έχει συµβεί ένα 
πιστωτικό γεγονός για να αναγνωριστεί η σχετική πιστωτική ζηµία.    

• Οι νέες διατάξεις που αφορούν στη λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων διατηρούν τους 
τρεις µηχανισµούς λογιστικής αντιστάθµισης κινδύνων που επί του παρόντος 
προβλέπονται από το ∆.Λ.Π. 39. Με το ∆.Π.Χ.Α. 9, παρέχεται µεγαλύτερη ευελιξία ως 
προς τους τύπους των συναλλαγών που µπορούν να επιλεγούν για λογιστική 
αντιστάθµισης κινδύνων, ειδικότερα διευρύνοντας τους τύπους των 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσα 
αντιστάθµισης κινδύνων και τα υποκείµενα σε αντιστάθµιση είδη κινδύνων που 
εµπεριέχονται σε µη χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Επιπλέον, οι έλεγχοι 
αποτελεσµατικότητας έχουν αναθεωρηθεί και αντικατασταθεί από την αρχή της 
«οικονοµικής συσχέτισης». Η απαίτηση για κατάδειξη της αναδροµικής 
αποτελεσµατικότητας της αντισταθµιστικής σχέσης δεν υφίσταται πλέον. Ωστόσο, 
έχουν εισαχθεί αυξηµένες απαιτήσεις γνωστοποίησης σχετικά µε τις δραστηριότητες 
διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας.       

Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει αυτό το Πρότυπο και αξιολογεί την επίδραση του ∆.Π.Χ.Α. 9 επί των 
οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και το χρόνο εφαρµογής του. Παρόλο που η εφαρµογή του 
∆.Π.Χ.Α. 9 στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά που αφορούν στα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, 
δεν είναι πρακτικά εφικτό να διενεργηθεί µια αξιόπιστη εκτίµηση της επίδρασης του έως ότου 
ολοκληρωθεί µία λεπτοµερής ανάλυση. 
 
- ∆.Λ.Π. 19 (Τροποποιήσεις) Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές Εργαζοµένων 
(σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014, όπως εκδόθηκε από το IASB). 
Τροποποιεί τις απαιτήσεις του ∆.Λ.Π. 19 (2011) «Παροχές σε Εργαζόµενους» σχετικά µε τις 
εισφορές που καταβάλλονται από τους εργαζόµενους ή τρίτους οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε την 
παροχή υπηρεσίας. Εάν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τα έτη προϋπηρεσίας, µία 
επιχείρηση επιτρέπεται να αναγνωρίσει αυτές τις εισφορές ως µειωτικό στοιχείο στο κόστος 
υπηρεσίας την περίοδο κατά την οποία η σχετική υπηρεσία παρέχεται, αντί να την κατανείµει στη 
διάρκεια της περιόδου παροχής της υπηρεσίας. Εάν το ποσό των εισφορών εξαρτάται από τα έτη 
προϋπηρεσίας, µία επιχείρηση απαιτείται να κατανείµει αυτές τις εισφορές στη διάρκεια της 
περιόδου παροχής της υπηρεσίας χρησιµοποιώντας την ίδια µέθοδο καταµερισµού που απαιτείται 
από την παράγραφο 70 του ∆.Λ.Π. 19 για τις µικτές παροχές (δηλαδή είτε χρησιµοποιώντας τον 
τύπο καταµερισµού του προγράµµατος εισφορών είτε τη σταθερή µέθοδο καταµερισµού). Η 
Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει αυτή την τροποποίηση, αλλά δεν αναµένεται να έχει σηµαντική 
επίδραση επί οικονοµικών καταστάσεων. 
 
- ∆.Π.Χ.Α. 15 (νέο πρότυπο) «Έσοδα από συµβάσεις µε Πελάτες» (σε ισχύ για χρήσεις µε 
έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2017 και µετά, όπως εκδόθηκε από το IASB). Για τη λογιστική 
αντιµετώπιση των εσόδων που προέρχονται από συµβάσεις µε πελάτες, το ∆.Π.Χ.Α. 15 εισάγει ένα 
µοναδικό συνολικό µοντέλο για τις επιχειρήσεις. Το ∆.Π.Χ.Α. 15, όταν τεθεί σε ισχύ, θα 
αντικαταστήσει το τρέχον λογιστικό πλαίσιο για την αναγνώριση των εσόδων, το οποίο περιλαµβάνει 
το ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα, το ∆.Λ.Π. 11 Συµβάσεις Κατασκευής και τις σχετικές µε αυτά διερµηνείες. Η 
βασική αρχή του ∆.Π.Χ.Α. 15 είναι ότι µία επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίσει έσοδα στο βαθµό που 
αντικατοπτρίζουν το τίµηµα το οποίο η επιχείρηση δικαιούται από τη µεταβίβαση των αγαθών και 
των υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, το Πρότυπο εισάγει µία προσέγγιση πέντε βηµάτων για την 
αναγνώριση των εσόδων: 

• Αναγνώριση των συµβάσεων µε τους πελάτες 

• Αναγνώριση των όρων εκτέλεσης των συµβάσεων 

• Προσδιορισµός του τιµήµατος της συναλλαγής 
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• Επιµερισµός του τιµήµατος της συναλλαγής ανάλογα µε τους όρους εκτέλεσης των 
συµβάσεων 

• Αναγνώριση του εσόδου όταν η επιχείρηση εκπληρώνει τους όρους εκτέλεσης των 
συµβάσεων. 

Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 15, µία επιχείρηση αναγνωρίζει έσοδο όταν (ή καθόσον) εκπληρώνονται οι 
όροι εκτέλεσης των συµβάσεων, π.χ. όταν ο «έλεγχος» των υποκείµενων, στους όρους εκτέλεσης, 
αγαθών ή υπηρεσιών µεταβιβάζεται στον πελάτη. Στο ∆.Π.Χ.Α. 15 έχουν περιληφθεί πολύ πιο 
επεξηγηµατικές οδηγίες οι οποίες πραγµατεύονται τον χειρισµό ιδιαίτερων περιπτώσεων. Επιπλέον, 
το ∆.Π.Χ.Α. 15 απαιτεί εκτενείς γνωστοποιήσεις.  
Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει αυτό το Πρότυπο και αξιολογεί την επίδραση του ∆.Π.Χ.Α. 15 επί των 
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, καθώς και το χρόνο εφαρµογής του. Παρόλο που η 
εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Α. 15 στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά που αφορούν 
στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της 
Εταιρείας, δεν είναι πρακτικά εφικτό να διενεργηθεί µια αξιόπιστη εκτίµηση της επίδρασης του έως 
ότου ολοκληρωθεί µία λεπτοµερής ανάλυση. 
 
- ∆.Λ.Π. 16 και  ∆.Λ.Π. 38 (Τροποποιήσεις) ∆ιευκρινήσεις για αποδεκτές µεθόδους 
απόσβεσης (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016, όπως εκδόθηκε από 
το IASB). Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 16 απαγορεύουν στις επιχειρήσεις τη χρήση µεθόδου 
απόσβεσης επί ενσώµατων ακινητοποιήσεων, η οποία βασίζεται στην εκτίµηση των εσόδων που 
µπορεί να αποφέρει ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 38 εισάγουν ένα 
µαχητό τεκµήριο ότι ή εκτίµηση των εσόδων δεν αποτελεί την κατάλληλη βάση υπολογισµού της 
απόσβεσης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου. Το τεκµήριο µπορεί να είναι µαχητό στις εξής δύο 
περιπτώσεις: (α) όταν το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως µέτρο υπολογισµού των εσόδων 
ή (β) όταν µπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η ανάλωση των οικονοµικών ωφελειών που 
απορρέουν από το άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι στενά συνδεδεµένα. Επί του παρόντος, η 
Εταιρεία χρησιµοποιεί τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης για τα ενσώµατα και τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία τους. Η διοίκηση πιστεύει ότι η σταθερή µέθοδος απόσβεσης είναι η πλέον 
ενδεδειγµένη µέθοδος να αντικατοπτρίσει την ανάλωση των οικονοµικών ωφελειών που απορρέουν 
από τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία. 
- «Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆.Π.Χ.A. 2010-2012» (σε ισχύ για χρήσεις µε ηµεροµηνία έναρξης την 
1 Ιουλίου 2014 και µετά), Επιφέρουν τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα: 
• ∆.Π.Χ.Α. 2 – Τροποποιεί τους ορισµούς «Περίοδος κατοχύρωσης» και «συνθήκη αγοράς» και 

προσθέτει ορισµούς για «όρο απόδοσης» και «όρος χρόνου υπηρεσίας» οι οποίοι 
προηγουµένως περιλαµβάνονταν στον ορισµό της «Περιόδου κατοχύρωσης».  

• ∆.Π.Χ.Α. 3 – Απαιτεί το ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο έχει ταξινοµηθεί ως περιουσιακό στοιχείο ή 
ως υποχρέωση να επιµετράται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, ανεξάρτητα 
από το εάν το ενδεχόµενο τίµηµα είναι χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο εντός σκοπού 
του ∆.Π.Χ.Α. 9 ή του ∆.Λ.Π. 39 ή µη χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. 
Μεταβολές στην εύλογη αξία θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

• ∆.Π.Χ.Α. 8 – Απαιτεί γνωστοποίηση σχετικά µε τις κρίσεις που κάνει η ∆ιοίκηση όταν εφαρµόζει 
τα κριτήρια συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς δραστηριότητας, περιλαµβάνοντας µία 
συνοπτική περιγραφή των λειτουργικών τοµέων δραστηριότητας και των οικονοµικών δεικτών 
που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να διαπιστωθεί ότι οι λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας 
έχουν παρόµοια οικονοµικά χαρακτηριστικά. Αποσαφηνίζει ότι οι συµφωνίες του συνόλου των 
περιουσιακών στοιχείων των τοµέων µε τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης απαιτούνται 
µόνο εάν αυτά αναφέρονται τακτικά στον επικεφαλή του οργάνου για τη λήψη αποφάσεων. 

• ∆.Π.Χ.Α 13 – ∆ιευκρινίζει ότι µε την έκδοση του ∆.Π.Χ.Α. 13 και την τροποποίηση των ∆.Π.Χ.Α. 9 
και ∆.Λ.Π. 39 δεν αναιρείται η δυνατότητα της επιµέτρησης των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων σε µη προεξοφληµένη βάση, εάν η επίδραση από την προεξόφληση δεν είναι 
σηµαντική (τροποποιούν µόνο τη βάση για συµπεράσµατα). 
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• ∆.Λ.Π. 16 και ∆.Λ.Π. 38 – ∆ιευκρινίζει ότι όταν ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο ή ένα άυλο 
περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται η αρχική αξία του περιουσιακού στοιχείου 
προσαρµόζεται κατά τρόπο ο οποίος είναι συνεπής µε την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας 
του περιουσιακού στοιχείου και ότι οι συσσωρευµένες αποσβέσεις είναι η διαφορά µεταξύ της 
αρχικής λογιστικής αξίας και της λογιστικής αξίας µετά από κάθε ζηµία αποµείωσης. 

• ∆.Λ.Π. 24 – ∆ιευκρινίζει ότι µία εταιρεία διαχείρισης η οποία παρέχει προσωπικό που ασκεί 
διοίκηση σε µία άλλη εταιρεία, είναι συνδεδεµένο µέρος µε την εταιρεία που δέχεται τις υπηρεσίες 
και πως πρέπει να γνωστοποιούνται οι πληρωµές σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης. 

Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει τις τροποποιήσεις αυτές, οι οποίες δεν αναµένεται να έχουν 
σηµαντική επίδραση επί των οικονοµικών καταστάσεων. 
- «Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆.Π.Χ.A. 2011-2013» (σε ισχύ για χρήσεις µε ηµεροµηνία έναρξης την 
1 Ιουλίου 2014 και µετά), Επιφέρουν τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα: 
• ∆.Π.Χ.Α 1 – Αποσαφηνίζει ότι µία εταιρεία η οποία εφαρµόζει για πρώτη φορά τα ∆.Λ.Π., 

επιτρέπεται αλλά δεν απαιτείται, να εφαρµόσει ένα νέο ∆.Π.Χ.Α. του οποίου η εφαρµογή δεν είναι 
ακόµη υποχρεωτική αλλά το νέο πρότυπο επιτρέπει ενωρίτερη εφαρµογή. Εάν µία εταιρεία 
επιλέξει να εφαρµόσει ενωρίτερα ένα νέο πρότυπο, τότε θα πρέπει να το εφαρµόσει αναδροµικά 
για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός εάν το ∆.Π.Χ.Α. 1 περιλαµβάνει απαλλαγή ή 
εξαίρεση η οποία επιτρέπει κάτι διαφορετικό (τροποποιούν µόνο τη βάση για συµπεράσµατα). 

• ∆.Π.Χ.Α. 3 – ∆ιευκρινίζει ότι το ∆.Π.Χ.Α. 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του τη λογιστική 
αντιµετώπιση του σχηµατισµού κοινοπραξίας στις οικονοµικές καταστάσεις της κοινοπραξίας. 

• ∆.Π.Χ.Α. 13 – ∆ιευκρινίζει ότι ο σκοπός της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου στην παράγραφο 52 
από την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων σε συµψηφισµένη βάση, περιλαµβάνει όλες 
τις συµβάσεις οι οποίες είναι εντός σκοπού και αντιµετωπίζονται λογιστικά σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των ∆.Λ.Π. 39 ή του ∆.Π.Χ.Α. 9, ακόµη και εάν αυτές οι συµβάσεις δεν πληρούν τον 
ορισµό του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης 
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση». 

• ∆.Λ.Π. 40 – Αποσαφηνίζει την αλληλεξάρτηση του ∆.Π.Χ.Α 3 και του ∆.Λ.Π. 40 κατά την 
ταξινόµηση ενός ακινήτου ως επενδυτικό ακίνητο ή ως ιδιοχρησιµοποιούµενο. Συνεπώς, µία 
εταιρεία η οποία αποκτά επενδυτικό ακίνητο πρέπει να προσδιορίσει εάν (α) το ακίνητο πληροί 
τον ορισµό του επενδυτικού ακινήτου σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 40 και (β) η συναλλαγή πληροί τον 
ορισµό της συνένωσης επιχειρήσεων σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 3.  

Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει τις τροποποιήσεις αυτές, οι οποίες δεν αναµένεται να έχουν 
σηµαντική επίδραση επί των οικονοµικών καταστάσεων. 
- ∆.Λ.Π. 27 (Τροποποιήσεις) Εφαρµογή της Μεθόδου της Καθαρής Θέσης στις Ατοµικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016, όπως 
εκδόθηκε από το IASB). Η τροποποίηση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν τη µέθοδο 
της καθαρής θέσης προκειµένου να λογιστικοποιούν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές εταιρείες, 
κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες στις ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις. 

-  
- «Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆.Π.Χ.A. 2012-2014» (σε ισχύ για χρήσεις µε ηµεροµηνία έναρξης την 
1 Ιουλίου 2016 και µετά), Επιφέρουν τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα:  

∆.Π.Χ.Α. 5 – Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι όταν ένα περιουσιακό στοιχείο (ή µια οµάδα 
περιουσιακών στοιχείων προοριζόµενα προς πώληση) αναταξινοµείται από την κατηγορία 
«προοριζόµενο προς πώληση» στην κατηγορία «προοριζόµενο προς διανοµή» ή το 
αντίστροφο, το γεγονός αυτό δε συνιστά αλλαγή του πλάνου της πώλησης ή της διανοµής και 
γι’ αυτό δεν πρέπει να αντιµετωπιστεί λογιστικά ως µεταβολή. Αυτό σηµαίνει ότι το 
περιουσιακό στοιχείο ή η οµάδα των περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται προς 
πώληση δεν θα πρέπει να αποκατασταθεί στις οικονοµικές καταστάσεις, σαν να µην είχε ποτέ 
ταξινοµηθεί ως «προοριζόµενο προς πώληση» ή ως «προοριζόµενο προς διανοµή», απλά 
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και µόνο επειδή άλλαξε ο τρόπος της διάθεσης. Η τροποποίηση επίσης αποκαθιστά µία 
παράλειψη στο πρότυπο διευκρινίζοντας ότι η οδηγία στην αλλαγή του πλάνου πώλησης θα 
πρέπει να εφαρµόζεται σε ένα περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων 
προοριζόµενων προς πώληση όταν παύουν να διακρατούνται προς διανοµή αλλά δεν 
αναταξινοµούνται ως «προοριζόµενα προς πώληση». 
∆.Π.Χ.Α. 7 – Υπάρχουν 2 τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 7. 
1. Εξυπηρέτηση συµβάσεων µετά την µεταβίβαση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων. 
Εάν µία επιχείρηση µεταβιβάζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο υπό όρους που 
επιτρέπουν στον µεταβιβάζοντα να αποαναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο, το ∆.Π.Χ.Α. 7 
απαιτεί να γνωστοποιούνται όλες οι µορφές συνεχιζόµενης ανάµειξης που µπορεί να έχει η 
µεταβιβάζουσα επί των µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων. Το ∆.Π.Χ.Α. 7 παρέχει 
οδηγίες σχετικά µε το τι εννοεί µε τον όρο «συνεχιζόµενη ανάµειξη». Η τροποποίηση 
πρόσθεσε συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τις διοικήσεις να προσδιορίσουν 
εάν οι όροι µιας σύµβασης για εξυπηρέτηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τα 
οποία έχουν µεταβιβαστεί συνιστά «συνεχιζόµενη ανάµειξη». Η τροποποίηση δεν έχει 
αναδροµική εφαρµογή αλλά δίνει το δικαίωµα να εφαρµοστεί αναδροµικά. Παρεπόµενη 
τροποποίηση περιλήφθηκε στο ∆.Π.Χ.Α. 1 και έδωσε την ίδια δυνατότητα στις επιχειρήσεις 
που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆.Π.Χ.Α. 
2. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η επιπρόσθετη γνωστοποίηση που απαιτείται από το 
∆.Π.Χ.Α. 7 «Γνωστοποίηση – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων» δεν απαιτείται ακριβώς για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός αν απαιτείται 
από το ∆.Λ.Π. 34. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ.  
∆.Λ.Π. 19 – Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο για την 
προεξόφληση των καθορισµένων υποχρεώσεων µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το 
νόµισµα είναι αυτό που έχει σηµασία για τη µετατροπή της υποχρέωσης και όχι η χώρα από 
την οποία προέρχεται. Η εκτίµηση για το εάν υπάρχει ενεργός αγορά για υψηλής ποιότητας 
εταιρικά οµόλογα βασίζεται στα εταιρικά οµόλογα αυτού του νοµίσµατος και όχι στα εταιρικά 
οµόλογα µιας συγκεκριµένης χώρας. Οµοίως, όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά για υψηλής 
ποιότητας εταιρικά οµόλογα σε αυτό το νόµισµα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν κρατικά 
οµόλογα του ιδίου νοµίσµατος. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ αλλά περιορίζεται στην 
έναρξη της ενωρίτερης περιόδου που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
∆.Λ.Π. 34 – Η τροποποίηση αποσαφηνίζει τι εννοείται µε την αναφορά στο πρότυπο 
«πληροφορία που γνωστοποιείται αλλού στην ενδιάµεση οικονοµική έκθεση». Η 
τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 34 απαιτεί την παραποµπή από τις ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις στην πηγή της πληροφόρησης. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ. 
Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει τις τροποποιήσεις αυτές, οι οποίες δεν αναµένεται να έχουν 
σηµαντική επίδραση επί των οικονοµικών καταστάσεων. 
∆εν υπάρχουν άλλα ∆.Π.Χ.Α. ή ∆ιερµηνείες που δεν είναι σε ισχύ και αναµένεται να έχουν 
σηµαντική επίδραση επί των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας.  
 
2.3 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), που είναι το 
λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας. 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν την ηµεροµηνία διενέργειας της εκάστοτε συναλλαγής.  
Τα συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από την εκκαθάριση αυτών των 
συναλλαγών και από τη µετατροπή των νοµισµατικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.  Οι συναλλαγµατικές 
διαφορές από τη µετατροπή των χρεωστικών τίτλων και άλλων νοµισµατικών 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες 
καταχωρούνται στα «Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως» ή «Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως».   
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Οι συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή των µη νοµισµατικών χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων αποτελούν συστατικό στοιχείο της µεταβολής της εύλογης αξίας 
τους.  Οι συναλλαγµατικές διαφορές, ανάλογα µε τη κατηγορία στην οποία ανήκει ένα µη 
νοµισµατικό χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, καταχωρούνται είτε στα αποτελέσµατα 
(π.χ. µετοχές του εµπορικού χαρτοφυλακίου) είτε στα Λοιπά συνολικά έσοδα (π.χ. µετοχές 
του χαρτοφυλακίου επενδύσεων). Μη νοµισµατικά στοιχεία που καταχωρούνται στο ιστορικό 
κόστος σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται χρησιµοποιώντας την συναλλαγµατική ισοτιµία την 
ηµεροµηνία της συναλλαγής.  
 
2.4 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων  

 
 Εµπορικό χαρτοφυλάκιο  
 
Το εµπορικό χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνει χρεόγραφα που αποκτώνται είτε για τη δηµιουργία 
κέρδους από τη βραχυπρόθεσµη µεταβολή στην τιµή ή το περιθώριο του διαπραγµατευτή ή 
είναι χρεόγραφα που ανήκουν σε ένα χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για τα οποία υπάρχει 
ιστορικό βραχυπρόθεσµης δηµιουργίας κέρδους. Τα παράγωγα ανήκουν επίσης στο εµπορικό 
χαρτοφυλάκιο εκτός εάν έχουν χαρακτηρισθεί ως αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης. 
 
Επιµέτρηση 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων (εµπορικό χαρτοφυλάκιο) αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία και 
µεταγενέστερα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους.   
 
Τα πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµίες από τη διάθεση ή εξαγορά των ανωτέρω στοιχείων 
αλλά και τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από µεταβολές στη 
εύλογη αξία τους, καταχωρούνται στην Κατάσταση συνολικών εσόδων στα «αποτελέσµατα 
χρηµατοοικονοµικών πράξεων».   
 
Τα Έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν έχει κατοχυρωθεί το δικαίωµα είσπραξης των 
µερισµάτων και αυτή είναι η ηµεροµηνία έγκρισης των µερισµάτων από την Γενική Συνέλευση 
και απεικονίζονται ξεχωριστά στο λογαριασµό «έσοδα από µερίσµατα».   
 
Το ποσό της µεταβολής στη χρήση, και σωρευτικά, στις εύλογες αξίες των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων το οποίο αποδίδεται σε αλλαγές στον 
πιστωτικό τους κίνδυνο υπολογίζεται ως το ποσό αλλαγής της εύλογης αξίας το οποίο δεν 
αποδίδεται σε αλλαγές στις συνθήκες αγοράς που προκαλούν αύξηση του κινδύνου αγοράς. 
 
2.5 Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα και µέσα αντιστάθµισης 
 
Τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία περιλαµβάνουν συµβόλαια επί 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, προθεσµιακά συµβόλαια, συµβάσεις ανταλλαγής νοµισµάτων και 
επιτοκίων, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώµατα προαίρεσης επί επιτοκίων και 
συναλλάγµατος (πωληθέντα και αγορασθέντα) και άλλα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, 
καταχωρούνται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης αρχικά στην εύλογη αξία τους και 
µεταγενέστερα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους.  Τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα 
εµφανίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν είναι προς όφελος της Εταιρείας ή ως 
υποχρεώσεις όταν είναι προς όφελος των αντισυµβαλλόµενων.   
Τα πραγµατοποιηθέντα καθώς και τα εξ’ αποτιµήσεως κέρδη και ζηµίες των παραγώγων 
χρηµατοπιστωτικών µέσων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα χρήσης.  
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Η διενέργεια συγκεκριµένων πράξεων σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα στοχεύει στην 
αποτελεσµατική οικονοµική αντιστάθµιση κινδύνων σύµφωνα µε τις απόψεις της ∆ιοίκησης και 
δεν εµπίπτουν στην λογιστική αντιστάθµισης συµβατή µε τους συγκεκριµένους κανόνες του 
∆.Λ.Π. 39.  
 
2.6 Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 
Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων αρχικά αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία 
(συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών συναλλαγής) και περιλαµβάνει τίτλους που 
ταξινοµούνται ως διαθέσιµοι προς πώληση, διακρατούµενοι µέχρι τη λήξη, ή δάνεια και 
απαιτήσεις βάσει των χαρακτηριστικών των τίτλων και της πρόθεσης της διοίκησης της 
Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία αγοράς των τίτλων. Οι αγορές και πωλήσεις των τίτλων αυτών 
καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, η οποία 
αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει 
το περιουσιακό στοιχείο.  
 
Όλες οι υπόλοιπες αγορές ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων οι οποίες δεν εντάσσονται 
στις πρακτικές της αγοράς, καταχωρούνται, µέχρι την ηµεροµηνία διακανονισµού τους, ως 
προθεσµιακές συναλλαγές παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

 
Οι διαθέσιµοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία 
τους, στην οποία περιλαµβάνονται και οι δαπάνες συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία τους. Στην περίπτωση όπου η εύλογη αξία των συγκεκριµένων τίτλων δεν 
δύναται να προσδιοριστεί κατά τρόπο αξιόπιστο και αντικειµενικό, τότε οι τίτλοι αυτοί 
απεικονίζονται στην αξία κτήσης τους.  
 
Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από µεταβολές της εύλογης 
αξίας των διαθέσιµων προς πώληση τίτλων καταχωρούνται στα «Λοιπά συνολικά έσοδα», 
µετά την αφαίρεση του φόρου που τους αναλογεί (όπου απαιτείται), έως ότου οι συγκεκριµένοι  
τίτλοι πωληθούν, εισπραχθούν ή διατεθούν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή έως ότου 
διαπιστωθεί ότι υπάρχει αποµείωση της αξίας τους.  
 
Οι διαθέσιµοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι είναι δυνατόν να πωληθούν προκειµένου να 
καλυφθούν ανάγκες ρευστότητας ή να αντιµετωπισθούν µεταβολές στα επιτόκια, στις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες και στις τιµές χρεογράφων. Στη περίπτωση όπου ένας διαθέσιµος 
προς πώληση τίτλος πωλείται ή υφίσταται αποµείωση της αξίας του, τα σωρευµένα µη 
πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες της περιόδου, που περιλαµβάνονται στα «Λοιπά συνολικά 
έσοδα», µεταφέρονται από τα ίδια κεφάλαια στη Κατάσταση συνολικών εσόδων στο 
λογαριασµό «αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων και τίτλων επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου». Τα κέρδη και ζηµίες πού προκύπτουν κατά τη πώληση των διαθέσιµων 
προς πώληση τίτλων προσδιορίζονται µε τη µέθοδο του κυλιόµενου µέσου σταθµικού 
κόστους.  

 
Οι διακρατούµενοι µέχρι τη λήξη επενδυτικοί τίτλοι περιλαµβάνουν τίτλους που δεν είναι 
παράγωγα, διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές, µε καθορισµένες ή προσδιοριστέες 
πληρωµές και έχουν καθορισµένη λήξη, και για τους οποίους υπάρχει, από τη ∆ιοίκηση της 
Εταιρείας, πρόθεση και ικανότητα διαρκούς κατοχής τους µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους.  
 
Οι επενδυτικοί τίτλοι που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως δάνεια και απαιτήσεις περιλαµβάνουν 
τίτλους που δεν είναι παράγωγα, έχουν καθορισµένες ή προσδιοριστέες πληρωµές και δεν 
διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. 
 
Οι επενδυτικοί τίτλοι που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενοι µέχρι τη λήξη ή δάνεια 
και απαιτήσεις καταχωρούνται στην αποσβεσµένη αξία τους εφαρµόζοντας τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου, µετά την αφαίρεση οποιασδήποτε αποµείωσης της αξίας τους. 
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Επιπλέον, ο υπολογισµός της αποσβεσµένης αξίας περιλαµβάνει οποιαδήποτε υπέρ 
(premium) ή υπό (discount) το άρτιο διαφορά προέκυψε κατά την ηµεροµηνία απόκτησής, 
πλέον των εξόδων συναλλαγής, προµηθειών και µονάδων βάσης (µ.β.) πληρωθέντων ή 
εισπραχθέντων. 
 
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Συγγενείς νοούνται οι εταιρείες στις οποίες το 
ποσοστό συµµετοχής της Εταιρείας κυµαίνεται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου, 
και επί των οποίων η Εταιρεία ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε 
συγγενείς εταιρείες ενσωµατώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης 

 
Αποµείωση: Η Εταιρεία εκτιµά σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων εάν 
υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ένας επενδυτικός τίτλος ή οµάδα αυτών έχει υποστεί 
αποµείωση της αξίας του.  
 
Ειδικά για επενδυτικούς µετοχικούς τίτλους που έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιµοι προς 
πώληση, η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας ενός χρεογράφου 
χαµηλότερα της αξίας κτήσης χρησιµοποιείται ως κριτήριο αξιολόγησης αν τα στοιχεία αυτά 
έχουν αποµειωθεί.  
 
Αν υπάρχουν κάποιες αντικειµενικές αποδείξεις αποµείωσης για τα διαθέσιµα προς πώληση 
περιουσιακά στοιχεία, η σωρευµένη ζηµία (που επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της τιµής 
κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας, µειούµενη από τυχόν πρόβλεψη αποµείωσης στο 
στοιχείο αυτό, η οποία είχε αναγνωρισθεί στο παρελθόν στα αποτελέσµατα) µεταφέρεται από 
τα «Λοιπά συνολικά έσοδα» στα αποτελέσµατα. Πρόβλεψη αποµείωσης καταχωρηµένη στα 
αποτελέσµατα που αφορά σε διαθέσιµους προς πώληση µετοχικούς τίτλους δεν αντιλογίζεται 
στα αποτελέσµατα. Αν σε µια µεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη αξία ενός διαθεσίµου προς 
πώληση χρεωστικού τίτλου αυξηθεί, και η αύξηση µπορεί αντικειµενικά να συσχετισθεί µε ένα 
γεγονός που συνέβη µετά την καταχώρηση στα αποτελέσµατα της πρόβλεψης αποµείωσης, η 
πρόβλεψη αποµείωσης αντιλογίζεται στα αποτελέσµατα.  
 
Για τους τίτλους του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στις κατηγορίες διακρατούµενα στη λήξη και 
δάνεια και απαιτήσεις, τα οποία αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος, το ποσό της 
πρόβλεψης αποµείωσης της αξίας τους, υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής 
αξίας τους και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, 
προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου.  

 

Τα έσοδα από τόκους που αφορούν τίτλους χαρτοφυλακίου επενδύσεων καταχωρούνται 
στα έσοδα από τόκους.  
 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση συνολικών εσόδων στο 
λογαριασµό «έσοδα από µερίσµατα», όταν έχει κατοχυρωθεί το δικαίωµα είσπραξης των 
µερισµάτων.  Αυτή είναι η ηµεροµηνία έγκρισης των µερισµάτων από την Γενική Συνέλευση. 
 
2.7 Μεταφορά χρηµατοοικονοµικών µέσων 

 
Η Εταιρεία µεταφέρει µη παράγωγα χρεόγραφα από το εµπορικό χαρτοφυλάκιο στο 
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων – δάνεια και απαιτήσεις, εφόσον τα χρεόγραφα ικανοποιούν τον 
ορισµό της κατηγορίας αυτής κατά την ηµεροµηνία της µεταφοράς και η Εταιρεία έχει την 
πρόθεση και τη δυνατότητα να κρατήσει τα χρεόγραφα για το προσεχές µέλλον ή µέχρι τη 
λήξη τους. Η εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία µεταφοράς θεωρείται το νέο κόστος κτήσης 
κατά την ηµεροµηνία αυτή. 
 
Όταν µέσα που µεταφέρονται από το εµπορικό χαρτοφυλάκιο περιέχουν ενσωµατωµένα 
παράγωγα, η Εταιρεία επανεξετάζει κατά την ηµεροµηνία µεταφοράς εάν τα ενσωµατωµένα 
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παράγωγα χρειάζεται να διαχωριστούν από το κύριο συµβόλαιο βάσει των συνθηκών που 
ίσχυαν όταν η Εταιρεία απέκτησε το στοιχείο. 
 
2.8 Απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά πελατών  
 
Κατά την αρχική αναγνώριση οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις κατά πελατών καταχωρούνται 
στην εύλογη αξία. Οι απαιτήσεις  κατά πελατών αποτιµούνται  στην αποσβέσιµη αξία τους 
εφαρµόζοντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, µετά την αφαίρεση οποιασδήποτε 
σχηµατισθείσας πρόβλεψης για αποµείωση της αξίας τους. 
 
Πρόβλεψη για αποµείωση της αξίας µιας απαίτησης, σχηµατίζεται όταν υπάρχουν 
αντικειµενικές ενδείξεις ότι η Εταιρεία δεν πρόκειται να εισπράξει το σύνολο των κεφαλαίων 
που είναι απαιτητά στα πλαίσια της σύµβασης και σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους της.   
 
Οι προβλέψεις αποµείωσης της αξίας των απαιτήσεων απεικονίζονται στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης αφαιρετικά της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων κατά πελατών. 
 
2.9 Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων  
 
Η Εταιρεία υπολογίζει την εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στηριζόµενη σε 
σχετικό πλαίσιο που κατατάσσει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε µια ιεραρχία τριών 
επιπέδων µε βάση τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση τους, όπως 
περιγράφεται κατωτέρω. 
 
Επίπεδο 1: Χρηµατιστηριακές τιµές σε ενεργές αγορές για πανοµοιότυπα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα. Το επίπεδο 1 περιλαµβάνει οµόλογα, µετοχές και παράγωγα που 
διαπραγµατεύονται σε ενεργή χρηµατιστηριακή αγορά. 
 
Επίπεδο 2: Παρατηρήσιµα δεδοµένα πέραν των χρηµατιστηριακών τιµών του επιπέδου 1, 
όπως χρηµατιστηριακές τιµές για παρόµοια προϊόντα, χρηµατιστηριακές τιµές σε µη ενεργές 
αγορές ή λοιπά στοιχεία που είτε είναι παρατηρήσιµα ή µπορούν να υποστηριχθούν από 
παρατηρήσιµα στοιχεία (για παράδειγµα τιµές που προκύπτουν από παρατηρήσιµα 
δεδοµένα), για σχεδόν τη συνολική διάρκεια του χρηµατοοικονοµικού προϊόντος. Το επίπεδο 2 
περιλαµβάνει οµόλογα µε τιµές σε µη ενεργές αγορές, οµόλογα χωρίς τιµή από κάποια αγορά 
και συγκεκριµένα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, η αξία των οποίων προσδιορίζεται 
µε µοντέλα αποτίµησης, προεξόφληση ταµειακών ροών και παρόµοιες τεχνικές, µε χρήση 
δεδοµένων που είναι παρατηρήσιµα στην αγορά ή που µπορούν να εξαχθούν ή να 
υποστηριχθούν από παρατηρήσιµα δεδοµένα. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται κρατικά 
και εταιρικά οµόλογα µε τιµές από µη ενεργή αγορά και εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα 
προϊόντα.  
 
Επίπεδο 3: Μη παρατηρήσιµα δεδοµένα που υποστηρίζονται από λίγη ή µηδενική 
συναλλακτική δραστηριότητα και τα οποία είναι σηµαντικά στον υπολογισµό της εύλογης αξίας 
των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Αν για έναν υπολογισµό εύλογης αξίας χρησιµοποιούνται 
παρατηρήσιµα δεδοµένα τα οποία απαιτούν σηµαντικές προσαρµογές οι οποίες βασίζονται σε 
µη παρατηρήσιµα δεδοµένα, τότε ο υπολογισµός ανήκει στο επίπεδο 3. Το επίπεδο 3 
περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, η αξία των οποίων προσδιορίζεται µε µοντέλα 
αποτίµησης, προεξόφληση ταµειακών ροών και παρόµοιες τεχνικές, καθώς και προϊόντα για 
τα οποία ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας απαιτεί σηµαντική κρίση ή εκτίµηση από τη 
∆ιοίκηση. 
 
Το επίπεδο στην ιεραρχία εύλογης αξίας στο οποίο κατατάσσεται ένας υπολογισµός εύλογης 
αξίας, προσδιορίζεται µε βάση το χαµηλότερο επίπεδο δεδοµένων που είναι σηµαντικά για την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας στο σύνολό της. Για τον παραπάνω λόγο, η σηµαντικότητα 
ενός δεδοµένου καθορίζεται σε σχέση µε τον υπολογισµό της συνολικής εύλογης αξίας. 
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2.10 Παύση απεικόνισης 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (ή αν ισχύει, µέρος χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου ή οµάδα παρόµοιων τέτοιων στοιχείων) παύει να απεικονίζεται όταν: 
• εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου 
• διατηρεί τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου, αλλά αναλαµβάνει συµβατική υποχρέωση να καταβάλλει χωρίς 
σηµαντική καθυστέρηση τις ταµιακές ροές σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες (pass-
through διακανονισµός) 

• η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατά του να εισπράξει ταµιακές ροές από το 
περιουσιακό στοιχείο και είτε (α) έχει µεταβιβάσει πραγµατικά όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη του περιουσιακού στοιχείου ή (β) δεν έχει ούτε µεταβιβάσει ούτε πραγµατικά 
διατηρήσει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει 
µεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου. Όταν η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα 
δικαιώµατά της να εισπράξει ταµιακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο και δεν έχει ούτε 
µεταβιβάσει ούτε πραγµατικά διατηρήσει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του 
περιουσιακού στοιχείου ούτε έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, το 
περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στο βαθµό της συνεχιζόµενης ανάµειξης της Εταιρείας 
στο περιουσιακό στοιχείο. Η συνεχής ανάµειξη µε τη µορφή της εγγύησης επί του 
µεταβιβαζόµενου περιουσιακού στοιχείου επιµετράται στο χαµηλότερο της λογιστικής 
αξίας του και του µέγιστου εκτιµώµενου ποσού που µπορεί η Εταιρεία να κληθεί να 
πληρώσει. 

 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
 
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν 
υφίσταται πλέον.  Όταν µια υφιστάµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αντικαθίσταται από 
µια άλλη από τον ίδιο πιστωτή µε σηµαντικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της υφιστάµενης 
υποχρέωσης τροποποιούνται σηµαντικά, αυτή η αλλαγή ή τροποποίηση θεωρείται ως παύση 
αναγνώρισης της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση µιας νέας και η διαφορά στα 
αντίστοιχα λογιστικά υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 
 
2.11 ∆ανεισµός χρεογράφων  
 
Χρεόγραφα που δανείζονται από ή δανείζονται σε τρίτους καταχωρούνται στο ποσό της 
εξασφάλισης σε µετρητά που προκαταβλήθηκε ή εισπράχθηκε πλέον του δεδουλευµένου 
τόκου. Χρεόγραφα που δανείζονται από ή δανείζονται σε τρίτους και έχουν ληφθεί σαν 
εξασφάλιση για συναλλαγές δανεισµού χρεογράφων προς τρίτους δεν αναγνωρίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις µέχρις ότου ο έλεγχος των συµβατικών δικαιωµάτων των 
µεταβιβασθέντων χρεογράφων αποκτηθεί ή πωληθεί σε τρίτους. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
αγορά και πώληση καταχωρούνται στα αποτελέσµατα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Η 
υποχρέωση να επιστραφούν καταχωρείται στην εύλογη αξία ως υποχρέωση συναλλαγών. 
Αντίστοιχα,  χρεόγραφα που δανείζονται από ή δανείζονται σε τρίτους έχουν ληφθεί σαν 
εξασφάλιση για συναλλαγές δανεισµού χρεογράφων από τρίτους δεν παύουν να 
απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις εκτός και αν ο έλεγχος των συµβατικών 
δικαιωµάτων των µεταβιβαζοµένων χρεογράφων παύει να ισχύει.  Η Εταιρεία παρακολουθεί 
την αγοραία αξία των χρεογράφων που δανείζονται από ή δανείζονται σε τρίτους σε τακτική 
βάση και προσφέρει ή απαιτεί πρόσθετες εξασφαλίσεις σε αντιστοιχία µε τις υποκείµενες 
συµφωνίες. Οι αµοιβές και οι τόκοι που λαµβάνονται ή πληρώνονται καταχωρούνται ως έσοδο 
ή έξοδο από τόκους αντίστοιχα, σταδιακά (βάση των δεδουλευµένων). 
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2.12 Αγορές και πωλήσεις κανονικής παράδοσης 
 
Η Εταιρεία καταχωρεί όλες τις συναλλαγές αγοράς και πώλησης «κανονικής παράδοσης» 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (δηλαδή εκείνων για τις 
οποίες απαιτείται παράδοση µέσα στα χρονικά όρια που ορίζει η νοµοθεσία ή η αγορά) την 
ηµεροµηνία διακανονισµού (“settlement date”) µε εξαίρεση τις συναλλαγές που αφορούν σε 
τίτλους του εµπορικού χαρτοφυλακίου, του χαρτοφυλακίου επενδύσεων καθώς και σε όλα τα 
παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία 
συναλλαγής (“trade date”), η οποία αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία 
δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. Σε 
διαφορετική περίπτωση, οι ανωτέρω συναλλαγές αντιµετωπίζονται ως παράγωγα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα έως την ηµεροµηνία διακανονισµού τους (“settlement date”). 
 
2.13 ∆άνεια αναληφθέντα 
 
∆άνεια αναληφθέντα αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία µείον έξοδα συναλλαγής.  Στη 
συνέχεια, καταχωρούνται στην αποσβεσµένη αξία τους εφαρµόζοντας τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
 
∆άνεια αναληφθέντα ταξινοµούνται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία 
µπορεί να αναβάλλει την αποπληρωµή για διάστηµα µεγαλύτερο των 12 µηνών από την 
ηµεροµηνία ισολογισµού. 
 
2.14 Συµψηφισµός 
 
Η απεικόνιση στις οικονοµικές καταστάσεις του καθαρού ποσού που προκύπτει από 
συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επιτρέπεται, 
µόνο εφόσον υφίσταται συµβατικό δικαίωµα που επιτρέπει το συµψηφισµό των ποσών που 
έχουν καταχωρηθεί και παράλληλα υπάρχει πρόθεση είτε για ταυτόχρονο διακανονισµό του 
συνολικού ποσού τόσο του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου όσο και της 
υποχρέωσης αντίστοιχα είτε για διακανονισµό του καθαρού ποσού που προκύπτει µετά το 
συµψηφισµό. 
 
2.15 Έσοδα και έξοδα από τόκους 
 
Τα έσοδα και έξοδα από τόκους που αφορούν όλα τα έντοκα χρηµατοπιστωτικά µέσα 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Ο υπολογισµός των ανωτέρω εσόδων και εξόδων 
διενεργείται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.  Τα έσοδα από τόκους αφορούν 
τοκοµερίδια τίτλων σταθερής απόδοσης που περιλαµβάνονται τόσο στο χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεων όσο και στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο καθώς και δεδουλευµένα έσοδα /έξοδα από 
κρατικά και άλλα χρεόγραφα.   
 
Όταν ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα παρόµοιων τέτοιων στοιχείων 
έχει υποστεί αποµείωση, τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας το επιτόκιο 
που χρησιµοποιήθηκε για να προεξοφληθούν οι µελλοντικές ταµιακές ροές για τον σκοπό της 
επιµέτρησης της ζηµίας αποµείωσης. 
 
2.16 Έσοδα προµηθειών και αµοιβών 
 
Γενικά, οι προµήθειες και τα συναφή έσοδα καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης στην 
οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές µε αυτά υπηρεσίες.  Οι προµήθειες και τα συναφή έσοδα 
που προκύπτουν από διαπραγµατεύσεις, συναλλαγές ή συµµετοχή σε διαπραγµατεύσεις για 
λογαριασµό τρίτων, όπως η αγορά απαιτήσεων από δάνεια, µετοχών ή άλλων αξιόγραφων 
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και η αγορά ή πώληση οικονοµικών µονάδων, καταχωρούνται κατά το χρόνο ολοκλήρωσης 
της υποκείµενης συναλλαγής.  
 
2.17 Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν βελτιώσεις µισθωµένων ακινήτων, 
µεταφορικά µέσα και εξοπλισµό, τα οποία κατέχονται από την Εταιρεία µε σκοπό τη 
λειτουργική χρησιµοποίησή τους αλλά και για διοικητικούς σκοπούς.  Τα ενσώµατα 
περιουσιακά  στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στη αξία κτήσης τους, η οποία περιλαµβάνει 
όλες τις δαπάνες που απαιτούνται προκειµένου ένα πάγιο να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας.  
 
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησής τους, τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις όποιες 
σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης της αξίας τους.  Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται 
µεταγενέστερα της απόκτησης ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου που περιλαµβάνεται 
στο λογαριασµό «ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία», κεφαλαιοποιούνται µόνο στη περίπτωση 
όπου θεωρείται πιθανό ότι οι συγκεκριµένες δαπάνες θα αποφέρουν στο µέλλον πρόσθετα 
οικονοµικά οφέλη για την Εταιρεία, πέρα από εκείνα τα οποία αναµένονταν αρχικά κατά την 
απόκτηση του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου.  Σε διαφορετική περίπτωση, οι 
συγκεκριµένες δαπάνες µεταφέρονται απευθείας στα αποτελέσµατα κατά το χρόνο 
πραγµατοποίησης τους. 
 
Η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει µε την έναρξη 
χρησιµοποίησης του και διακόπτεται µόνο µε τη πώληση ή µεταβίβαση του ενσώµατου 
περιουσιακού στοιχείου. Κατά συνέπεια, η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός ενσώµατου 
περιουσιακού στοιχείου το οποίο παύει να χρησιµοποιείται, δε διακόπτεται εκτός εάν έχει 
πλήρως αποσβεσθεί. 
 
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε τη µέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη 
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους.  Η εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων περιουσιακών 
στοιχείων ανά κατηγορία, έχει ως εξής: 
 

Βελτιώσεις µισθωµένων 
ακινήτων 

Κατά την υπολειπόµενη διάρκεια της µίσθωσης, µη 
υπερβαίνουσα ωστόσο  τα 12 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός έως 12 έτη
Μεταφορικά µέσα έως 10 έτη
Ηλεκτρονικός και λοιπός 
εξοπλισµός

έως 5 έτη

 
Η Εταιρεία εξετάζει σε περιοδική βάση τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία προκειµένου να 
διαπιστώσει, εάν υφίσταται πιθανή αποµείωση της αξίας τους.  Όταν η λογιστική αξία ενός 
ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, η Εταιρεία σχηµατίζει 
ανάλογη πρόβλεψη για ζηµιά από αποµείωση προκειµένου η λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου να απεικονίζει την ανακτήσιµη αξία του.  Τα κέρδη και ζηµίες από πώληση 
ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται βάσει της λογιστικής αξίας τους και 
λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό των λειτουργικών αποτελεσµάτων.  
 
2.18 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Στο λογαριασµό «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαµβάνονται τα έξοδα λογισµικού υπό την 
προϋπόθεση ότι µπορούν αυτά να προσδιορισθούν σε µεµονωµένη βάση. 
 
Η αξία κτήσης λογισµικού περιλαµβάνει δαπάνες οι οποίες συνδέονται άµεσα µε 
συγκεκριµένα και διακριτά προϊόντα λογισµικού που ελέγχει η Εταιρεία και από τα οποία 
αναµένεται να προκύψουν µελλοντικά οφέλη για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους και τα 
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οποία θα υπερβαίνουν τα σχετικά µε αυτά έξοδα κτήσης. ∆απάνες που βελτιώνουν ή 
επεκτείνουν τη λειτουργία των λογισµικών προγραµµάτων πέρα από τις αρχικές 
προδιαγραφές τους, κεφαλαιοποιούνται και προστίθενται στην αρχική αξία κτήσης τους.  
 
Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά την ανάπτυξη των λογισµικών προγραµµάτων, 
αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία και αποσβένονται µε την ευθεία µέθοδο κατά 
τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, σε χρήση  όµως η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα 5 
έτη.  ∆απάνες όπως οι δαπάνες ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης επιχειρησιακών µονάδων 
ή υποκαταστηµάτων, δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού, δαπάνες διαφήµισης και προβολής 
και δαπάνες µετεγκατάστασης και αναδιοργάνωσης τµήµατος ή όλου της Εταιρείας, 
αναγνωρίζονται ως έξοδα κατά το χρόνο πραγµατοποιήσεως τους. 
 
Σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας 
εξετάζει την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να διαπιστώσει εάν 
υφίσταται περίπτωση αποµείωσης της αξίας τους.  Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η 
∆ιοίκηση της Εταιρείας διενεργεί ανάλυση προκειµένου να διαπιστώσει εάν η λογιστική αξία 
των συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων µπορεί πλήρως να ανακτηθεί.  Όταν η λογιστική 
αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, τότε διενεργείται 
ανάλογη πρόβλεψη για αποµείωση. 
 
2.19 Μισθώσεις 
 
Η αξιολόγηση του εάν µια σύµβαση είναι ή εµπεριέχει µίσθωση βασίζεται πάντοτε στην ουσία 
της εν λόγω σύµβασης. Κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να εξετασθεί κατά πόσον: α) η 
εκπλήρωση µιας σύµβασης εξαρτάται από τη χρήση ενός συγκεκριµένου περιουσιακού 
στοιχείου ή στοιχείων και β) η σύµβαση εκχωρεί δικαίωµα χρήσης του περιουσιακού 
στοιχείου. 
  

α.  Η Εταιρεία ως µισθωτής 

 
Λειτουργικές µισθώσεις 

Οι συµβάσεις µίσθωσης ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων από τις οποίες προκύπτει ότι ο 
εκµισθωτής διατηρεί ένα σηµαντικό µέρος από τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν 
από τα εκµισθωµένα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία, καταχωρούνται ως λειτουργικές 
µισθώσεις. Το σύνολο των καταβαλλόµενων µισθωµάτων (στα οποία δεν περιλαµβάνεται η 
αξία τυχόν κινήτρων που παρέχονται από τον εκµισθωτή) µεταφέρεται σταδιακά και ισόποσα 
στη Κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Στην περίπτωση όπου µια 
σύµβαση λειτουργικής µίσθωσης διακοπεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της, το ποσό που 
καταβάλλεται στον εκµισθωτή µε τη µορφή αποζηµίωσης, αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά τη 
χρήση στην οποία διακόπτεται η σύµβαση. 
 

β.  Η Εταιρεία ως εκµισθωτής 

Λειτουργικές µισθώσεις: 

Τα περιουσιακά στοιχεία που εκµισθώνονται στα πλαίσια συµβάσεων λειτουργικής µίσθωσης, 
απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ανάλογα µε τη λειτουργική φύση τους. Τα 
εκµισθωµένα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται συστηµατικά κατά τη διάρκεια 
της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία θα πρέπει να συµπίπτει µε την ωφέλιµη ζωή οµοειδών 
ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες της 
Εταιρείας. Τα έσοδα από µισθώµατα (µείον την αξία τυχόν κινήτρων που παρέχονται από τον 
εκµισθωτή) αναγνωρίζονται µε τη µέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης.  
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2.20 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, απαιτήσεις κατά 
πιστωτικών ιδρυµάτων και τα υψηλής ρευστότητας χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διάρκειας µικρότερη των τριών µηνών από την ηµεροµηνία απόκτησής τους όπως έντοκα 
γραµµάτια και άλλα αξιόγραφα, χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και εµπορικό χαρτοφυλάκιο, των 
οποίων ο κίνδυνος µεταβολής της εύλογης αξίας τους είναι ασήµαντος και οι οποίες 
χρησιµοποιούνται από την Εταιρεία για την εξυπηρέτηση των βραχυπροθέσµων 
υποχρεώσεων της. 
 
2.21 Προβλέψεις 
 
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν υπάρχει 
παρούσα νοµική ή τεκµαιροµένη υποχρέωση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, 
υπάρχει µεγάλη πιθανότητα εκροής πόρων που εµπεριέχουν οικονοµικά οφέλη για το 
διακανονισµό της υποχρέωσης και είναι εφικτό να εκτιµηθεί αξιόπιστα το ποσό της 
υποχρέωσης. 
 
2.22 Παροχές στο προσωπικό 
 
Η Εταιρεία συµµετέχει σε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών/παροχών. 
 
Συνταξιοδοτικά προγράµµατα 
 
α. Προγράµµατα καθορισµένων παροχών 
 
Ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών ορίζεται ένα πρόγραµµα παροχών σε εργαζοµένους 
µετά την έξοδο από την υπηρεσία, στο οποίο οι παροχές καθορίζονται µε βάση οικονοµικές 
και δηµογραφικές παραδοχές. Οι πιο σηµαντικές παραδοχές, µεταξύ άλλων, είναι η ηλικία, τα 
έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός, οι δείκτες προσδόκιµης ζωής, το επιτόκιο προεξόφλησης, ο 
ρυθµός αύξησης αποδοχών και συντάξεων. Στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, η 
αξία της υποχρέωσης είναι ίση µε την παρούσα αξία των καθορισµένων πληρωτέων 
παροχών κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων µειωµένης κατά την 
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος.  
Η υποχρέωση καθορισµένων παροχών και το σχετικό έξοδο εκτιµάται ετησίως από 
ανεξάρτητους αναλογιστές µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής 
µονάδας. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις εκτιµώµενες 
µελλοντικές ταµειακές εκροές µε το επιτόκιο υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή 
κρατικών οµολόγων στο ίδιο νόµισµα µε εκείνο της υποχρέωσης και µε διάρκεια ανάλογη της 
υποχρέωσης, ή µε το επιτόκιο που λαµβάνει υπόψη τον κίνδυνο και τη διάρκεια της 
υποχρέωσης, όπου το βάθος αγοράς για τέτοια οµόλογα κρίνεται ανεπαρκές. Το κόστος 
υπηρεσίας (τρέχουσας και προϋπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένων των περικοπών) και τα 
κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από διακανονισµούς)) και το καθαρό χρηµατοοικονοµικό 
κόστος της καθαρής υποχρέωσης/απαίτησης των καθορισµένων παροχών αναγνωρίζονται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων και περιλαµβάνονται στις δαπάνες προσωπικού. Η καθαρή 
υποχρέωση καθορισµένων παροχών (µετά την αφαίρεση των περιουσιακών στοιχείων) 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, µε τις µεταβολές που προκύπτουν από 
την επαναµέτρηση (περιλαµβανοµένων των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, της επίδραση 
της µεταβολής της οροφής των περιουσιακών στοιχείων (αν υφίσταται) και της αναµενόµενης 
απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων (εξαιρουµένου του επιτοκίου)), να αναγνωρίζονται 
άµεσα στα λοιπά συνολικά έσοδα, χωρίς να επιτρέπεται µεταγενέστερα η µεταφορά τους στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 
β. Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 
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Ως πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών ορίζεται το πρόγραµµα παροχών σε εργαζοµένους 
µετά την έξοδο από την υπηρεσία, σύµφωνα µε το οποίο ο εργοδότης καταβάλλει 
συγκεκριµένες εισφορές σε κάποιο Ταµείο χωρίς καµία άλλη νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση 
για περαιτέρω εισφορές στην περίπτωση που το Ταµείο δεν έχει τα απαιτούµενα περιουσιακά 
στοιχεία ώστε να πληρώσει όλες τις παροχές των ασφαλισµένων που αφορούν στην 
τρέχουσα και προηγούµενες χρήσεις. Οι εισφορές της Εταιρείας στα προγράµµατα 
καθορισµένων εισφορών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της χρήσης που 
αφορούν και περιλαµβάνονται στο λογαριασµό «Παροχές στο  Προσωπικό».  
 
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους  
 
Οι υπάλληλοι της Εταιρείας συµµετέχουν σε διάφορα προγράµµατα, τα οποία σχετίζονται µε 
παροχές υγειονοµικής περίθαλψης. Τα προγράµµατα αυτά είναι όλα καθορισµένων εισφορών 
και οι εισφορές της Εταιρείας καταχωρούνται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της χρήσης 
που αφορούν και αναλύονται στη σηµείωση «Παροχές στο  Προσωπικό». 
 
2.23 Φόροι 
 
Η υποχρέωση της καταβολής φόρου εισοδήµατος επί των κερδών, προσδιορίζεται µε βάση 
την εκάστοτε φορολογική νοµοθεσία και αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία 
πραγµατοποιούνται τα κέρδη.  
 
Ο υπολογισµός του αναβαλλόµενου φόρου γίνεται µε τη µέθοδο του ισολογισµού και 
προσδιορίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν µεταξύ της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε φορολογικές διατάξεις. 
 
Οι σηµαντικότερες προσωρινές διαφορές προκύπτουν από τις προβλέψεις για παροχές για 
έξοδο από την υπηρεσία, πρόβλεψη ζηµίας από την εφαρµογή του PSI σε Ο.Ε.∆  µε βάση το 
άρθρο 3 του  Ν.4046/2012 και πρόβλεψη µη ληφθείσας αδείας. Τα φορολογικά οφέλη τα 
οποία δύνανται να προκύψουν από αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες που µεταφέρονται 
σε επόµενες χρήσεις προς συµψηφισµό, αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν 
θεωρείται πιθανή η πραγµατοποίηση µελλοντικών φορολογητέων κερδών, τα οποία θα είναι 
επαρκή για το συµψηφισµό των σωρευµένων φορολογικών ζηµιών.  
 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προσδιορίζονται µε βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι αναµένεται ότι θα ισχύουν την περίοδο κατά την οποία 
θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονισθεί η υποχρέωση. Ο 
προσδιορισµός των µελλοντικών φορολογικών συντελεστών βασίζεται σε νόµους που έχουν 
ψηφιστεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
Οι απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους που σχετίζονται µε µεταβολή της 
καθαρής υποχρέωσης προγραµµάτων καθορισµένων παροχών καταχωρούνται σε χρέωση ή 
πίστωση των Λοιπών συνολικών εσόδων 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται, όταν υπάρχει 
ισχύον νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 
αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
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2.24 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Έξοδα εκδόσεως µετοχικού κεφαλαίου: Τα έξοδα που πραγµατοποιούνται για την αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις συνένωσης επιχειρήσεων, 
απεικονίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων µετά τον υπολογισµό της µείωσης του φόρου 
εισοδήµατος που αναλογεί σε αυτά. 
 
Μερίσµατα επί κοινών µετοχών: Τα µερίσµατα που αναλογούν στις κοινές µετοχές, 
αναγνωρίζονται ως υποχρέωση κατά την χρήση στην οποία εγκρίνονται από την Ετήσια 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.  
 
2.25 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε 
βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους 
προβλεπόµενους όρους.  Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που 
προορίζονται να αποζηµιώσουν.  Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε τα ενσώµατα 
πάγια, περιλαµβάνονται στις λοιπές υποχρεώσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων µε την σταθερή µέθοδο κατά την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή 
των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 
 
2.26 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
Στις συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνονται α) συναλλαγές µε την µητρική 
εταιρεία β) συναλλαγές µε τις θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, της µητρικής εταιρείας, γ) 
συναλλαγές µε επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη 
επιρροή στη διαχείριση και οικονοµική πολιτική τους. Να σηµειωθεί ότι, ως συνδεδεµένα µέρη 
θεωρούνται και τα µέλη της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, στενά συγγενικά µε αυτά πρόσωπα, 
εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες τα τελευταία έχουν ουσιώδη επιρροή στη 
διαχείριση και οικονοµική πολιτική τους.  Όλες οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, 
πραγµατοποιούνται ουσιαστικά µε όρους ίδιους µε εκείνους που ισχύουν για παρόµοιες 
συναλλαγές µε µη συνδεδεµένα µέρη και δεν εµπεριέχουν κίνδυνο υψηλότερο του κανονικού. 

 
2.27 Θεµατοφυλακή  
 
Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες θεµατοφυλακής σε χρηµατοπιστωτικά µέσα  φυσικών και 
νοµικών προσώπων.  
Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου 
δεν απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της. Η Εταιρεία δεν παρέχει καµία εγγύηση 
στους κατόχους των περιουσιακών στοιχείων για την απόδοση των τοποθετήσεων που 
πραγµατοποιεί για λογαριασµό τους και συνεπώς δεν διατρέχει κανένα πιστωτικό κίνδυνο 
αναφορικά µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 
 
3. Σηµαντικές υποκειµενικές κρίσεις και εκτιµήσεις 
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. προϋποθέτει τη 
διενέργεια υποκειµενικών κρίσεων, εκτιµήσεων και παραδοχών από τη ∆ιοίκηση, οι οποίες 
επηρεάζουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο 
και τα έσοδα και έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  Η 
∆ιοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι οι υποκειµενικές κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές που 
έχουν διενεργηθεί για τη σύνταξη των  οικονοµικών καταστάσεων είναι οι κατάλληλες 
δεδοµένων των γεγονότων που ίσχυαν κατά την 31.12.2014.  
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Οι πιο σηµαντικές περιπτώσεις όπου η Εταιρεία διενεργεί υποκειµενικές κρίσεις, εκτιµήσεις και 
παραδοχές, κατά την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. είναι οι ακόλουθες: 
 
Φόρος εισοδήµατος 
 
Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος. Η αναγνώριση της σχετικής επιβάρυνσης γίνεται 
αρχικά µε βάση τα αντίστοιχα ποσά που εµφανίζονται στην σχετική δήλωση φόρου 
εισοδήµατος. Ο υπολογισµός της επιβάρυνσης του  φόρου εισοδήµατος συνιστά λογιστική 
εκτίµηση και προϋποθέτει την άσκηση υποκειµενικής κρίσης. Στο πλαίσιο της συνήθους 
δραστηριότητας της Εταιρείας, υπάρχουν πολλές συναλλαγές των οποίων η φορολογική 
µεταχείριση και οι σχετικοί υπολογισµοί ενέχουν αβεβαιότητα και ο προσδιορισµός του φόρου 
είναι προσωρινός έως ότου οριστικοποιηθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις από τις 
φορολογικές αρχές ή τυχόν διαφορές τελεσιδικήσουν στα αρµοδία δικαστήρια. Η Εταιρεία 
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για ενδεχόµενο επιπλέον φόρο εισοδήµατος και σχετικές 
προσαυξήσεις που είναι ενδεχόµενο να προκύψουν είτε από ειδικό είτε από τακτικό 
φορολογικό έλεγχο βασιζόµενη σε εκτιµήσεις.  
 
Σε περίπτωση που το τελικό ύψος του φόρου εισοδήµατος που θα προκύψει είναι διαφορετικό 
από τα ποσά που είχαν αρχικά προβλεφθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν τον φόρο 
εισοδήµατος και τους αναβαλλόµενους φόρους της χρήσης στην οποία γίνεται η 
οριστικοποίηση της τελικής επιβάρυνσης του φόρου εισοδήµατος κατά την τελική περαίωση 
των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας. 
 
Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους 
 
Οι απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι 
θα υπάρχει φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου θα µπορεί να συµψηφιστεί το µελλοντικό 
φορολογικό όφελος. Σηµαντική υποκειµενική κρίση από την πλευρά της ∆ιοίκησης απαιτείται 
προκειµένου να καθοριστεί το ύψος των απαιτήσεων που µπορούν να αναγνωριστούν από  
αναβαλλόµενους φόρους βάσει της χρονικής εκτίµησης και του ύψους των µελλοντικών 
φορολογητέων κερδών µαζί µε τις µελλοντικές στρατηγικές για τα φορολογικά θέµατα. 
 
4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
 
H Εταιρεία λόγω  των δραστηριοτήτων της είναι εκτεθειµένη σε µια σειρά χρηµατοοικονοµικών 
κινδύνων.  Οι δραστηριότητες αυτές εµπεριέχουν την ανάλυση, την αξιολόγηση, την αποδοχή 
και τη διαχείριση ορισµένου βαθµού κινδύνου ή συνδυασµού κινδύνων. 
 
Οι γενικοί στόχοι της ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας είναι οι εξής: 
• Η θέσπιση βασικών προτύπων διαχείρισης κινδύνων, µε στόχο τη µεγιστοποίηση της 

επίτευξης κερδών και την αξιοποίηση ευκαιριών για τη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους. 
• Η στήριξη της επιχειρηµατικής στρατηγικής της Εταιρείας, εξασφαλίζοντας ότι η επιδίωξη 

των επιχειρηµατικών στόχων γίνεται βάσει ενεργειών που εστιάζουν στον έλεγχο των 
κινδύνων και έχουν στόχο τη σταθερότητα της κερδοφορίας και την προστασία από 
απρόβλεπτες ζηµίες. 

• Η βελτίωση της χρήσης, της κατανοµής και της προσαρµοσµένης ως προς τον κίνδυνο 
αποδοτικότητας κεφαλαίων, µέσω της ενσωµάτωσης παραµέτρων κινδύνου στον 
υπολογισµό της απόδοσης. 

• Η ενίσχυση της λειτουργίας λήψης αποφάσεων, µε την υιοθέτηση του απαιτούµενου 
προσανατολισµού διαχείρισης κινδύνων. 

• Η διασφάλιση της εναρµόνισης µε τις βέλτιστες πρακτικές και της συµµόρφωσης µε τις 
ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου. 
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• Η εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της µείωσης του κόστους λειτουργίας της 
∆ιαχείρισης Κινδύνων µέσω του περιορισµού των λειτουργικών επικαλύψεων και της 
αποφυγής ακατάλληλων ή παρωχηµένων διαδικασιών και µεθοδολογιών. 

• Η διαµόρφωση επίγνωσης σχετικά µε τους κινδύνους και η προώθηση νοοτροπίας 
προσανατολισµένης προς τη διαχείριση κινδύνων σε κάθε επίπεδο δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας. 

• Η οργανωτική δοµή της λειτουργίας ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας εξασφαλίζει την 
τήρηση σαφών ορίων ευθύνης, τον επαρκή διαχωρισµό καθηκόντων και την αποφυγή 
συγκρούσεων συµφερόντων σε όλα τα επίπεδα συµπεριλαµβανοµένων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, εκτελεστικών και ανώτατων διοικητικών στελεχών, καθώς και µεταξύ της 
Εταιρείας των πελατών και οποιωνδήποτε λοιπών ενδιαφεροµένων. 

• Οι δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων διεξάγονται στα παρακάτω επίπεδα: 
- Στρατηγικής – περιλαµβάνει τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων που εκτελούνται σε 

επίπεδο ∆.Σ., δηλ. την έγκριση της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου, 
µε τις οποίες κυρώνονται οι ορισµοί, το πλαίσιο και η διάθεση ανάληψης κινδύνων, 
καθώς και τα σχετικά µε τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων επίπεδα αµοιβών. 

- Τακτικής – Περιλαµβάνει τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων που εκτελούνται σε 
επίπεδο ανώτατων διοικητικών στελεχών, δηλ. την έγκριση των πολιτικών και των 
εγχειριδίων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και τη θέσπιση επαρκών συστηµάτων 
και ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση του συνόλου των κινδύνων και της 
σχέσης κινδύνων - απόδοσης σε αποδεκτά επίπεδα.  Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν 
επίσης οι δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων που εκτελούνται σε επίπεδο Μονάδας 
∆ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας, καθώς και οι σηµαντικές υποστηρικτικές 
λειτουργίες. 

- Λειτουργίας (επιχειρησιακής δραστηριότητας) – Αφορά στη διαχείριση των κινδύνων 
στα σηµεία που δηµιουργούνται. Οι συναφείς εργασίες εκτελούνται από πρόσωπα ή 
από µονάδες που αναλαµβάνουν κινδύνους για λογαριασµό της Εταιρείας. Η 
διαχείριση κινδύνων στο επίπεδο αυτό συνίσταται σε κατάλληλους ελέγχους, 
ενσωµατωµένους στις σχετικές λειτουργικές διαδικασίες και κατευθυντήριες γραµµές 
που θεσπίζονται από τη ∆ιοίκηση. 

 
Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε µία σειρά κινδύνων, ως αποτέλεσµα των χρηµατοοικονοµικών  
της δραστηριοτήτων, εκ των οποίων οι πιο σηµαντικοί είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
αγοράς και ο κίνδυνος ρευστότητας. 
 
4.1 Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο υφιστάµενος ή µελλοντικός κίνδυνος για τα κέρδη και το κεφάλαιο 
που προέρχεται από αδυναµία του αντισυµβαλλοµένου να εξοφλήσει πλήρως ή µερικώς 
χρηµατικό ποσό οφειλόµενο προς την Εταιρεία ή γενικότερα να ανταποκριθεί στους όρους και 
στις υποχρεώσεις που απορρέουν από οποιαδήποτε σύµβασή του µε την Εταιρεία. 
 
4.1.1 ∆ιαδικασίες διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία τηρεί κατάλληλες διαδικασίες υποστήριξης, µέτρησης και παρακολούθησης των 
απαιτήσεων σε συνεχή βάση, λαµβάνοντας υπόψη της και τις κανονιστικές διατάξεις των 
Εποπτικών Αρχών, στις οποίες περιλαµβάνονται ειδικότερα: 
• Επαρκείς και πλήρως τεκµηριωµένες πολιτικές ή διαδικασίες διαχείρισης πιστωτικών 

κινδύνων. 
• Συστήµατα πληροφορικής και αναλυτικές τεχνικές που εξασφαλίζουν τη µέτρηση των 

εγγενών πιστωτικών κινδύνων για όλες τις σχετικές δραστηριότητες. 
• Τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου 
• Η Εταιρεία εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών εσωτερικών ελέγχων για τις διαδικασίες που 

σχετίζονται µε πιστωτικούς  κινδύνους συµπεριλαµβανοµένης της : 
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 Κατάλληλης διαχείρισης των  λογαριασµών απαιτήσεων. 
 Ανεξάρτητης αξιολόγησης των διαδικασιών διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων από 
τον Εσωτερικό Έλεγχο. 

 
4.1.2 Τοµείς και δραστηριότητες που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο 
 
Αναλυτικότερα τοµείς και δραστηριότητες της Εταιρείας που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο 
είναι: 

 
Α. Απαιτήσεις από πελάτες, χρηµατιστές και χρηµατιστήριο  

Σε πιστωτικό κίνδυνο υπόκεινται οι πάσης φύσεως απαιτήσεις από πελάτες, χρηµατιστές και 
χρηµατιστήριο οι οποίες στις 31.12.2014 ανέρχονταν στο ποσό των € 8.515.782 (2013: € 
39.086.360), εκ του οποίου ποσό € 565.940 (2013: € 9.955.872) αφορούσε ξένους και 
έλληνες θεσµικούς πελάτες, ποσό  € 5.322.918 (2013: € 20.755.466) αφορούσε ιδιώτες 
πελάτες και ποσό € 2.626.924 που αφορά εκκαθάριση του ΧΑ και ξένους χρηµατιστές-
εκκαθαριστές (2013: € 8.375.022). Σχετικά µε τους θεσµικούς πελάτες η συντριπτική 
πλειοψηφία τους αποτελείται από µεγάλους και αξιόπιστους επενδυτικούς οίκους, των οποίων 
οι πράξεις έχουν ήδη µετατεθεί από το Τ+1 στους θεµατοφύλακές τους (τράπεζες). Εκ των 
ανωτέρω προκύπτει ότι ο εν λόγω κίνδυνος είναι περιορισµένος. 

Στους λογαριασµούς αγορών µετοχών τις µετρητοίς (Current Accounts) ο πελάτης οφείλει να 
εξοφλήσει µε µετρητά πλήρως το τίµηµα της αγοράς µέσα στην εκάστοτε προβλεπόµενη 
προθεσµία εκκαθάρισης και διακανονισµού της ανωτέρω συναλλαγής. Σε περίπτωση µη 
εµπρόθεσµης εξόφλησης ολοκλήρου του τιµήµατος εκ µέρους του πελάτη µέσα στην 
ανωτέρω προβλεπόµενη προθεσµία η Εταιρεία προβαίνει, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από 
τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, σε απευθείας εκποίηση των κινητών αξιών για την αγορά 
των οποίων ο πελάτης δεν έχει  καταβάλει το τίµηµα και µέχρι την πλήρη εξόφλησή του δεν 
προβαίνει για λογαριασµό του πελάτη σε οποιαδήποτε άλλη αγορά. 

Πίστωση για την αγορά µετοχών (υπό τη µορφή margin ή υπό τη µορφή short term credit) 
δίνεται µόνο στους ιδιώτες πελάτες οι οποίοι διαθέτουν το απαραίτητο κεφάλαιο / 
χαρτοφυλάκιο, έχουν πλήρως κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας τους και τις πιθανές 
υποχρεώσεις που µπορεί να προκύψουν, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή 
πίστωσης είναι η υπογραφή πρόσθετης σύµβασης. Η παρακολούθηση των εν λόγω 
χρεωστικών υπολοίπων σε συνδυασµό µε την αξία των καλυµµάτων διενεργείται σε 
καθηµερινή βάση από το αρµόδιο τµήµα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το απαιτούµενο ποσοστό 
κάλυψης παραµένει στα επιθυµητά επίπεδα. 

Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι, βάσει του σχετικού νοµικού πλαισίου και των εσωτερικών 
υποδειγµάτων της Εταιρείας, εφαρµόζονται ειδικές τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου, 
όπως:  

• απαίτηση υπερκάλυψης των χρεωστικών υπολοίπων µε άµεσα ρευστοποιήσιµα 
καλύµµατα εξασφάλισης (χαρτοφυλάκια ασφαλείας), 

• αποτίµηση των καλυµµάτων σε ηµερήσια βάση και διαδικασία διατήρησης των καλύψεων 
στα επιθυµητά επίπεδα (µε έσχατο µέτρο την επιβολή αναγκαστικών εκποιήσεων),  

• εφαρµογή ειδικών απαιτήσεων ως προς την ποιότητα των αποδεκτών καλυµµάτων και τη 
διασπορά των χαρτοφυλακίων ασφαλείας (κατάλογος αποδεκτών µετοχών προς 
ενεχυριασµό, συντελεστές µέγιστης διασποράς). 
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Στον επόµενο πίνακα παρατίθενται τα χρεωστικά υπόλοιπα και η αξία καλυµµάτων για τα 
προϊόντα Margin και 2D-Credit, στις 31.12.2014. 

Προϊόν Κατηγορία ποσού  (ΕΥΡΩ) 31.12.2014 31.12.2013 

Margin 

Χρεωστικά υπόλοιπα 
(σύνολο) 3.124.021 12.321.214

Αξία καλυµµάτων 22.839.298 43.107.607

Ποσό εκτός προθεσµίας 77.061 79.838
Χρεωστ. Υπολ. Μη 
καλυπτόµενο από 
αποτίµηση (κόκκινοι) 

8.762 10.343

 

 
 

2D-
Credit 

Χρεωστικά υπόλοιπα 
(σύνολο) 306.323 1.807.751

Αξία καλυµµάτων 11.666.493 17.313.369

Ποσό εκτός προθεσµίας 158.210 191.363
Χρεωστ. Υπολ. Μη 
καλυπτόµενο από 
αποτίµηση (κόκκινοι) 

22.847 19.516

 
Στο σύνολο των πελατών (Λογ. Μετρητοίς, Margin, 2D) το µη καλυπτόµενο απαιτητό 
χρεωστικό υπόλοιπο σε καθυστέρηση άνω των 12 µηνών, στις 31.12.2014 ήταν 
€83.737(αντίστοιχα στις 31.12.2013 ήταν €44.572). 
 
Β. Παράγωγα 

Η Εταιρεία δεν έχει την ευθύνη εκκαθάρισης πελατών παραγώγων και ως εκ τούτου δεν έχει 
άµεσα τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου από αυτή τη  δραστηριότητα. 
 
Γ. Καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώριµων πιστωτικών υπολοίπων 

Συµφώνα µε την απόφαση 2/306/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για να 
διαφυλαχθούν τα ελεύθερα χρηµατικά διαθέσιµα των πελατών επιβάλλεται στα µέλη του ΧΑ 
να διατηρούν τα χρήµατα των πελατών τους σε τραπεζικούς λογαριασµούς. Έτσι σε 
πιστωτικό κίνδυνο υπόκεινται  οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ύψους €63.759.232 
(2013: €29.447.273) καθώς και οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας για λογαριασµό πελατών 
ύψους €45.857.244 (2013: €32.390.830). Ο απορρέων πιστωτικός κίνδυνος ουσιαστικά 
αφορά στον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζών στις οποίες τοποθετούνται οι εν λόγω 
καταθέσεις, στη συγκεκριµένη περίπτωση οι τοποθετήσεις γίνονται κυρίως στην µητρική 
Εταιρεία (ΕΤΕ), σε συστηµικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής 
διαβάθµισης. 
 
∆. Συµµετοχή στο συνεγγυητικό  και επικουρικό κεφάλαιο 

Επίσης σε πιστωτικό κίνδυνο υπόκειται η Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο ύψους 
€2.016.078 (2013: €1.967.755) και η Συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο ύψους €4.332.014  
(2013: €3.988.960). Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο καλύπτει τον ιδιώτη επενδυτή (όχι θεσµικό) 
έναντι του µέλους ΧΑ όταν το τελευταίο αδυνατεί να εκπληρώσει τις από χρηµατιστηριακές 
συναλλαγές απορρέουσες υποχρεώσεις του προς τον επενδυτή.  Το µέγιστο που µπορεί να 
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ανέλθει αυτή η αποζηµίωση είναι της τάξης των €30.000 ανά επενδυτή. Ο πιστωτικός 
κίνδυνος που αντιµετωπίζει η συµµετοχή (µερίδα) της Εταιρείας µας ανακύπτει στην 
περίπτωση που η µερίδα ενός µέλους δεν επαρκεί να καλύψει το σύνολο των υποχρεώσεών 
του. Στην περίπτωση αυτή το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο «χρησιµοποιεί» τις µερίδες των 
υπόλοιπων µελών µέχρι την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων του µέλους και σε δεύτερο 
χρόνο προβαίνει στις αναγκαίες δικαστικές ενέργειες ώστε να διασφαλίσει τα δικαιώµατα των 
υπολοίπων µελών.  
 
Το Επικουρικό Κεφάλαιο διασφαλίζει την εκκαθάριση των χρηµατιστηριακών πράξεων, 
δηλαδή αν κάποιο µέλος αδυνατεί να εκπληρώσει τις εν λόγω υποχρεώσεις του, τότε 
χρησιµοποιείται η µερίδα του και αν και αυτή δεν φτάσει τότε χρησιµοποιούνται αναλογικά οι 
µερίδες των υπόλοιπων µελών. Η τελευταία περίπτωση είναι και αυτή που δηµιουργεί τον 
πιστωτικό κίνδυνο της µερίδας µας στο Επικουρικό Κεφάλαιο. Καταρχάς λόγω της φύσης της 
εκκαθάρισης των συναλλαγών (delivery versus payment) o κίνδυνος περιορίζεται σε κίνδυνο 
αγοράς (market risk) ενώ υπάρχει περαιτέρω µείωση του κινδύνου λόγω της φυσικής 
αντιστάθµισης αγορών πωλήσεων. Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια ο 
µεγαλύτερος όγκος συναλλαγών αφορά σε πράξεις θεσµικών και ίδιων λογαριασµών. 

 
 
4.1.3 Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο πριν τη λήψη εξασφαλίσεων 
 
Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει το χείριστο σενάριο έκθεσης της Εταιρείας σε  πιστωτικό 
κίνδυνο κατά την 31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα, πριν  ληφθούν υπόψη οι ληφθείσες 
εξασφαλίσεις. Για να εκτιµηθεί η επίδραση του κινδύνου όπως παρατίθεται ανωτέρω, για τα 
εντός ισολογισµού περιουσιακά στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν τα λογιστικά υπόλοιπα όπως 
αυτά εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. 
 

Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο   
 31.12.2014 31.12.2013 
Στοιχεία ισολογισµού   
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 208.402 167.700 
Συµµετοχές σε εγγυητικά ταµεία 6.348.092 5.956.715 
Απαιτήσεις από πελάτες 5.558.867 27.667.900 
-Margin 3.124.021 12.321.215 
-Πελάτες Μετρητοίς 2.128.523 13.538.933 
- Πελάτες 2D 306.323 1.807.752 

 
4.2 Κίνδυνος αγοράς  
 
Κίνδυνος αγοράς είναι ο υφιστάµενος ή µελλοντικός κίνδυνος για τα κέρδη και το κεφάλαιο 
που απορρέει από δυσµενείς µεταβολές τιµών στοιχείων του ιδίου χαρτοφυλακίου (θέσεις σε 
µετοχές, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, µερίδια ∆ιαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων κλπ)  Ο εν λόγω κίνδυνος προκύπτει από δραστηριότητες που συνδέονται µε τη 
λειτουργία της ειδικής διαπραγµάτευσης (market making) σε µετοχές και παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και την αγοραπωλησία τίτλων προς επίτευξη βραχυπρόθεσµου 
κέρδους (trading). 
Η Εταιρεία τηρεί επαρκείς διαδικασίες µέτρησης, παρακολούθησης και ελέγχου του κινδύνου 
αγοράς, στις οποίες περιλαµβάνονται: 
• Όρια θέσεων για τη διατήρηση της έκθεσης σε κίνδυνο αγοράς εντός των εγκεκριµένων 

επιπέδων, όπως αυτά προβλέπονται βάσει της εσωτερικής πολιτικής που εφαρµόζεται 
κατά περίπτωση. 

• Ποσοτικοποίηση του κινδύνου αγοράς µέσω της µέτρησης σε ηµερήσια βάση της Μέγιστης 
∆υνητικής Ζηµιάς (Μ∆Ζ-VaR) του εµπορικού χαρτοφυλακίου και επί µέρους συνιστωσών 
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του (χρονικός ορίζοντας διακράτησης 1 ηµέρα, διάστηµα εµπιστοσύνης 99%, µεθοδολογία 
Delta-VaR).  

• Έλεγχος της τήρησης των θεσπισµένων ορίων VaR έναντι των µετρούµενων τιµών. 
• Μέτρηση των ευαισθησιών των θέσεων σε δικαιώµατα προαίρεσης (Options Greeks 

sensitivities).   
• Περιορισµός της δυνατότητας ανάληψης θέσεων µόνο στα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

που περιλαµβάνονται στον εγκεκριµένο κατάλογο επιτρεπτών προϊόντων τα οποία 
πληρούν βασικά κριτήρια (επαρκή εµπορευσιµότητα, διασπορά θέσεων για µείωση του 
ειδικού κινδύνου). 

 
Ειδικότερα, όσον αφορά το επίπεδο των αναλαµβανόµενων κινδύνων αγοράς, όπως αυτό 
προκύπτει από τις τιµές του δείκτη VaR, κατά το 2014 η τιµή του κυµάνθηκε από €54.560 έως 
€313.689, ενώ ο µέσος όρος ανήλθε σε €156.042. 
 

01.01- 31.12.2014 Τιµή δείκτη VaR  

Κατά την 31.12.2014 57.077 
Μέσος όρος  
(ηµερήσιες τιµές) 156.042 
Μέγιστο  
(ηµερήσιες τιµές) 313.689 
Ελάχιστο  
(ηµερήσιες τιµές) 54.560 

 
4.3 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 

Ο κίνδυνος συναλλάγµατος δεν κρίνεται σηµαντικός δεδοµένου ότι η Εταιρεία φροντίζει να 
διατηρεί µικρά ποσά σε συνάλλαγµα και οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις των πελατών σε 
ξένα νοµίσµατα δεν επιβαρύνουν, συµψηφιστικά, σηµαντικά τα αποτελέσµατα της Εταιρείας. 
Την 31.12.2014 ο συναλλαγµατικός κίνδυνος κρίνεται αµελητέος.  
 
4.4 Κίνδυνος ρευστότητας 
Κίνδυνος ρευστότητας είναι ο υφιστάµενος ή µελλοντικός κίνδυνος για τα κέρδη και το 
κεφάλαιο που απορρέει από αδυναµία της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όταν 
αυτές καταστούν απαιτητές µε αποτέλεσµα την καταφυγή σε έκτακτο δανεισµό ή στην 
αναγκαστική ρευστοποίηση περιουσιακών της στοιχείων υπό δυσµενείς συνθήκες. 
Ακολουθούν πίνακες ανάλυσης της ληκτότητας των  Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων και 
Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και η µεταξύ των συσχέτιση για τις χρήσεις που έληξαν την  
31.12.2014 και  31.12.2013. 
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31.12.2014      
 Έως 1 µήνα 1-3 µήνες 4-12 µήνες Άνω του έτους Σύνολο 

Ρευστότητα 
Βραχυπροθέσµων 
Υποχρεώσεων      
Υποχρεώσεις προς 
προµηθευτές 422.727 - - - 422.727
Υποχρεώσεις προς πελάτες-
χρηµατιστές/ Χρηµατιστήριο   22.150.336 - - - 22.150.336
Χρηµατοοικονοµικές  
υποχρεώσεις  στην εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων  4.285.707 - - - 4.285.707
Λοιπές υποχρεώσεις         46.703.358 8.635,248 1.564.785        4.937      56.908.328
Λήξη Βραχυπροθέσµων 
Υποχρεώσεων ανά 
περίοδο 73.562.128 8.635.248 1.564.785 4.937 83.767.098

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 128.292.761 318.343 16.740.709 9.055.447 154.407.260
 
 

 
 
31.12.2013      
 Έως 1 µήνα 1-3 µήνες 4-12 µήνες Άνω του έτους Σύνολο 

Ρευστότητα 
Βραχυπροθέσµων 
Υποχρεώσεων      
Υποχρεώσεις προς 
προµηθευτές 268.303 - - - 268.303
Υποχρεώσεις προς πελάτες-
χρηµατιστές/ Χρηµατιστήριο     44.904.909 - - - 44.904.909
Χρηµατοοικονοµικές  
υποχρεώσεις  στην εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων  51.024 - - - 51.024
Λοιπές Υποχρεώσεις         33.745.584 656.039               -        5.337 34.406.960
Λήξη Βραχυπροθέσµων 
Υποχρεώσεων ανά 
περίοδο 78.969.820  656.039               -         5.337 79.631.196

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 125.103.059 3.427.879 19.312.191 1.461.781 149.304.910
 
 
Η Εταιρεία κατά το 2014 διαθέτει όριο χρηµατοδοτήσεως ύψους €30.000.000 από τράπεζες. 
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία και την φύση της δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ο κίνδυνος 
ρευστότητας θεωρείται πολύ περιορισµένος. 
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4.5 Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου ορίζεται ως ο κίνδυνος ζηµιάς που προκύπτει από τις διακυµάνσεις στα 
ισχύοντα επιτόκια της αγοράς. ∆ιακρίνουµε τον κίνδυνο επιτοκίου που αφορά στις απαιτήσεις 
και στις υποχρεώσεις. Όσον αφορά τις απαιτήσεις, ο εν λόγω κίνδυνος αναφέρεται στα 
χορηγούµενα δάνεια διαµέσου του margin όπου και ο κίνδυνος µεταφέρεται στον πελάτη 
αφού υπάρχει συµβατική πρόβλεψη σύµφωνα µε την οποία οποιαδήποτε µεταβολή του 
επιτοκίου αναφοράς µετακυλίεται  προς τον πελάτη. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις, ο κίνδυνος 
προέρχεται από τα δάνεια που έχει λάβει η Εταιρεία και τα οποία συνάπτονται επί τη βάση 
του Euribor. Η επίδραση στα αποτελέσµατα και την καθαρή θέση της Εταιρείας από τον 
κίνδυνο µεταβολής του  επιτοκίου είναι περιορισµένη.  
 
4.6 Κεφαλαιακή επάρκεια 
 
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τα 
αρµόδια όργανα της Εταιρείας και οι σχετικές εποπτικές αναφορές (βάσει των Αποφ. ΕΚ 
459/27.12.2007), υποβάλλονται σε µηνιαία βάση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαµβάνονται οι υπολογισµοί του ∆είκτη Κεφαλαιακής 
Επάρκειας για 31.12.2014 και 31.12.2013.  

 
 

 31.12.2014 31.12.2013 
 

Βασικά Ίδια Κεφάλαια   
Μετοχικό Κεφάλαιο 11.674.101 11.674.101 
Αποθεµατικά µε εξαίρεση τις διαφορές 
αναπροσαρµογής 52.112.010 52.721.665 
Κέρδη εις νέον 14.101.469 12.157.307 
Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 77.887.580 76.553.073 
Μείον: Προσωρινές ζηµιές 196.000 223.000 
Μείον: Άυλα περιουσιακά στοιχεία 174.397 84.960 
Σύνολο Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων  77.517.183 76.245.113 

   
Ενεργητικό και εκτός Ισολογισµού Στοιχεία 
Σταθµισµένα  255.319.114 191.203.536 

   
∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Βασιλείας ΙΙ 30,36% 39,88% 

   
  

 
4.7  Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό 
ποσό που προκύπτει από τον συµψηφισµό απεικονίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 
της Εταιρίας, µόνο στην περίπτωση που υφίσταται συµβατικό δικαίωµα το οποίο επιτρέπει το 
συµψηφισµό των ποσών που έχουν καταχωρηθεί και παράλληλα υπάρχει πρόθεση είτε για 
ταυτόχρονο διακανονισµό του συνολικού ποσού, τόσο του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου όσο και της υποχρέωσης αντίστοιχα, είτε για διακανονισµό του καθαρού ποσού που 
προκύπτει µετά το συµψηφισµό. Η Εταιρία υπεισέρχεται σε κύριες συµβάσεις συµψηφισµού ή 
παρεµφερείς συµβάσεις, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από το 
εφαρµοστέο λογιστικό πρότυπο για συµψηφισµό στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, 
παρέχουν ωστόσο το δικαίωµα συµψηφισµού των συναφών ποσών σε περίπτωση αθέτησης 
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των συµφωνηθέντων όρων από τον αντισυµβαλλόµενο (είτε λόγω χρεοκοπίας, αδυναµίας 
πληρωµής ή διεκπεραίωσης). Ο κατωτέρω πίνακας απεικονίζει τα αναγνωρισθέντα, κατά την 
31 ∆εκεµβρίου 2014 και 2013, χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία είτε έχουν συµψηφιστεί είτε 
όχι αλλά υπόκεινται σε κύριες ή παρεµφερείς συµβάσεις συµψηφισµού καθώς επίσης και την 
καθαρή επίδραση που θα επέφερε στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της Εταιρίας η πλήρης 
εξάσκηση των δικαιωµάτων συµψηφισµού («Καθαρό ποσό»). 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις υποκείµενες σε συµψηφισµό, εκτελεστές συµβάσεις 
συµψηφισµού και παρεµφερείς συµβάσεις 

 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2014 

Παράγωγα 
χρηµατοπιστωτικά 

µέσα (1) 

Συµβάσεις 
δανεισµού 
χρεογράφων Σύνολο 

Αναγνωρισθέντα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία (Μικτό ποσό) 30.004  - 30.004 
Συµψηφισθείσες χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις (Μικτό ποσό) -  - - 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που απεικονίζονται στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης (Καθαρό ποσό) 30.004  - 30.004 
Συναφή ποσά, 
µη 
συµψηφισθέντα 
στην κατάσταση 
οικονοµικής 
θέσης 

Ληφθείσες εγγυήσεις 
χρηµατοοικονοµικών 
µέσων (30.004) - (30.004) 

Ληφθείσες χρηµατικές 
εγγυήσεις - - - 

Καθαρό ποσό   -  - - 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2014 

Παράγωγα 
χρηµατοπιστωτικά 

µέσα (2) 

Συµβάσεις 
δανεισµού 

χρεογράφων(2) Σύνολο 
Αναγνωρισµένες χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις (Μικτό ποσό) 84.656 4.201.051  4.285.707  
Συµψηφισθέντα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία (Μικτό ποσό) -  -  - 
Χρηµατοοικονοµικά υποχρεώσεις  που 
απεικονίζονται στην κατάσταση οικονοµικής 
θέσης (Καθαρό ποσό) 84.656  4.201.051 4.285.707 
Συναφή ποσά, 
µη 
συµψηφισθέντα 
στην κατάσταση 
οικονοµικής 
θέσης 

Παρασχεθείσες εγγυήσεις 
χρηµατοοικονοµικών 
µέσων (30.004)  -  (30.004) 

Παρασχεθείσες χρηµατικές 
εγγυήσεις (54.652)  (4.201.051)  (4.255.703) 

Καθαρό ποσό - - - 
 
 
 
 

(1) Περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» της 
κατάστασης οικονομικής θέσης της  Εταιρίας της 31 Δεκεμβρίου 2014. 

(2) Περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» της 
κατάστασης οικονομικής θέσης της Εταιρίας της 31 Δεκεμβρίου 2014. 
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Την 31 ∆εκεµβρίου 2013 

Παράγωγα 
χρηµατοπιστωτικά 

µέσα (1) 

Συµβάσεις 
δανεισµού 
χρεογράφων Σύνολο 

Αναγνωρισθέντα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία (Μικτό ποσό) 7.088  - 7.088 
Συµψηφισθείσες χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις (Μικτό ποσό) -  - - 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που απεικονίζονται στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης (Καθαρό ποσό) 7.088  - 7.088 
Συναφή ποσά, 
µη 
συµψηφισθέντα 
στην κατάσταση 
οικονοµικής 
θέσης 

Ληφθείσες εγγυήσεις 
χρηµατοοικονοµικών 
µέσων (7.088) - (7.088) 

Ληφθείσες χρηµατικές 
εγγυήσεις - - - 

Καθαρό ποσό   -  - - 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2013  

Παράγωγα 
χρηµατοπιστωτικά 

µέσα 2) 

Συµβάσεις 
δανεισµού 

χρεογράφων(2) Σύνολο 
Αναγνωρισµένες χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις (Μικτό ποσό) 26.201 24.823  51.024 
Συµψηφισθέντα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία (Μικτό ποσό) -  -  - 
Χρηµατοοικονοµικά υποχρεώσεις  που 
απεικονίζονται στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης (Καθαρό ποσό) 26.201  24.823 51.024 
Συναφή ποσά, 
µη 
συµψηφισθέντα 
στην κατάσταση 
οικονοµικής 
θέσης 

Παρασχεθείσες 
εγγυήσεις 
χρηµατοοικονοµικών 
µέσων (26.201)  (24.823) (51.024) 
Παρασχεθείσες 
χρηµατικές εγγυήσεις - - - 

Καθαρό ποσό - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» της 
κατάστασης οικονομικής θέσης της  Εταιρίας της 31 Δεκεμβρίου 2013. 

(2) Περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» της 
κατάστασης οικονομικής θέσης της Εταιρίας της 31 Δεκεμβρίου 2013. 
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5.  Καθαρά έσοδα από αµοιβές/ προµήθειες 

  
Τα καθαρά έσοδα από αµοιβές/ προµήθειες αναλύονται ως εξής: 
 

 01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013 
Προµήθειες από αγοραπωλησίες µετοχών 11.417.165 13.044.573 
Προµήθειες από οµόλογα /αµοιβαία κεφάλαια 2.673.030 2.046.605 
Προµήθειες από παράγωγα  1.555.130 1.081.354 
Λοιπά έσοδα (Συµβουλευτικές 
υπηρεσίες/ θεµατοφυλακή κ.α.)  2.678.877 4.662.914 

Σύνολο καθαρών εσόδων από αµοιβές/ 
προµήθειες 18.324.202 20.835.446 

 
6.  Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 

 
Τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων αναλύονται ως εξής: 

 
 01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013 

Κέρδη/(ζηµίες) από µετοχές  (5.367.255) 11.288.793 
Κέρδη/(ζηµίες)  από παράγωγα 6.320.495 (8.151.666) 
Κέρδη/(ζηµίες) από λοιπά χρεόγραφα 600.906 113.764 
Σύνολο αποτελεσµάτων  
χρηµατοοικονοµικών πράξεων(κέρδη/(ζηµίες)) 1.554.146 3.250.891 

 
7.  Κόστος παροχής υπηρεσιών 

  
Το κόστος παροχής υπηρεσιών αναλύεται ως εξής:  
 

 01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013  
Αµοιβές προσωπικού  7.217.057 6.572.406 
Συνδροµές 2.914.796 2.621.463 
Ενοίκια κτιρίων-µεταφορικών µέσων  646.857 555.546 
Αποσβέσεις 164.385 342.190 
Λοιποί φόροι τέλη  434.583 464.286 
Αµοιβές τρίτων  2.572.057 2.889.536 
Τηλεπικοινωνίες 243.863 243.163 
Ασφάλιστρα 254.801 262.902 
Λοιπά έξοδα  702.635 721.879 
Σύνολο κόστους παροχής υπηρεσιών  15.151.034 14.673.371 

 
Στα λοιπά έξοδα περιλαµβάνονται κυρίως έξοδα φωτισµού και κοινοχρήστων ποσό €274 χιλ., 
, έξοδα φιλοξενίας πελατών και συνεδρίων ποσού €66 χιλ., λήψη υπηρεσιών από το 
εξωτερικό ποσό €116 χιλ., έξοδα κίνησης και ταξιδίων προσωπικού €107 χιλ. 
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8.  Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 
Τα έξοδα  διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως εξής:  

 
 01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013 

Αµοιβές προσωπικού    1.736.389 1.685.086 
Λοιπά έξοδα  468.936 634.783 
Σύνολο εξόδων διοικητικής λειτουργίας 2.205.325 2.319.869 

 
9.  Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

 
Τα έξοδα  λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως εξής: 

 
 01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013 

Αµοιβές προσωπικού  58.379 - 
∆ιάφορα έξοδα προβολής και διαφήµισης 61.640 65.138 
Έξοδα ταξιδίων 117.422 46.426 
Λοιπά έξοδα 8.537 - 
Σύνολο εξόδων λειτουργίας διαθέσεως 245.978 111.564 

 
 
10.  Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως 

 
Τα λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως αναλύονται ως εξής: 

  01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013 
Ζηµίες από συναλλαγές  πελατών  30.117  33.895 
Ζηµίες από διαγραφές και εκποίηση παγίων  14.294  10 
Συναλλαγµατικές διαφορές χρεωστικές  -  37.608 
Προβλέψεις αποµείωσης συµµετοχών  -  94.826 
Πρόβλεψη ζηµιών για υποθέσεις έναντι 
εποπτικών αρχών και για επίδικες υποθέσεις  500.000  193.677 

Λοιπά έξοδα   16.180  48.236 
Σύνολο λοιπών εξόδων εκµεταλλεύσεως  560.591  408.252 

 
 
11.  Φόρος εισοδήµατος  
 
Οι φόροι που λογίσθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων της περιόδου αναλύονται ως 
εξής: 
 

   01.01 - 31.12.2014  01.01 – 31.12.2013    
Φόρος εισοδήµατος  1.870.972  - 
Αναβαλλόµενος φόρος (έσοδο)/έξοδο  (384.815)  1.215.082 
Σύνολο φόρου εισοδήµατος   1.486.157  1.215.082 

 
Ο φόρος, επί των κερδών περιόδου προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό 
ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον συντελεστή φόρου εισοδήµατος 26%, επί των 
κερδών της. 
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Η διαφορά έχει ως εξής: 
 

 01.01 - 31.12.2014  01.01 - 31.12.2013 
    
Κέρδη περιόδου προ φόρων   2.955.473  7.704.813 
Φόρος εισοδήµατος (ο φορολογικός συντελεστής  για 
το 2013 και 2014  είναι 26%)  768.423  2.003.251 

Αύξηση /µείωση προερχόµενη από:    
∆ιαφορά από αλλαγή φορολογικών συντελεστών  -  (443.796) 
Φόρος αποθεµατικών άρθρου 72 Ν.4172/13  87.449  503.891 
Αφορολόγητα έσοδα  -  (1.658.472) 
∆απάνες µη εκπεστέες 643.511  810.208 
Λοιπά  (13.226)  - 
Φόρος εισοδήµατος 1.486.157  1.215.082 

 
Οι φορολογικές αρχές δεν έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας για τις χρήσεις 
2009 και 2010 και εποµένως οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν 
καταστεί οριστικές. Σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, είναι πιθανόν να επιβληθούν επιπλέον 
πρόστιµα και φόροι, τα ποσά των οποίων δεν µπορούν να προσδιοριστούν µε ακρίβεια επί 
του παρόντος. Ωστόσο εκτιµάται ότι δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική θέση 
της Εταιρείας. Οι χρήσεις 2011, 2012 και 2013 έχουν ελεγχθεί από την εταιρεία Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρεία 
Ορκωτών Ελεγκτών & Συµβούλων Επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του Ν.2238/1994 
και τα σχετικά πιστοποιητικά φορολογικής συµµόρφωσης εκδόθηκαν την 16.07.2012, 
26.09.2013 και 09.07.2014 αντίστοιχα. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, η 
χρήση  2011 θεωρείται περαιωµένη ενώ οι χρήσεις του 2012 και 2013 θα θεωρηθούν ότι 
περαιώθηκαν  µετά την πάροδο 18 µηνών από την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής 
συµµόρφωσης. Η χρήση 2014 επίσης  θα ελεγχθεί, για τις φορολογικές της υποχρεώσεις από 
την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης 
Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συµβούλων Επιχειρήσεων. Μέχρι την ηµεροµηνία 
έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων ο φορολογικός έλεγχος για το 2014 δεν είχε 
ολοκληρωθεί µε συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας να µην έχουν καταστεί 
οριστικές. Ωστόσο εκτιµάται ότι δε θα υπάρξει σηµαντική επίδραση στην οικονοµική θέση της 
Εταιρείας.  
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12.  Παροχές στο προσωπικό 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
         31.12.2014          31.12.2013 
Μισθωτοί  156  140 
Σύνολο  156  140 
 
Οι παροχές προς το προσωπικό αναλύονται ως εξής: 

 

  
01.01 - 31.12.2014  01.01 - 31.12.2013 

 
Μισθοί, ηµεροµίσθια & επιδόµατα 7.433.070  6.590.979 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.323.305  1.248.558 
Λοιπές παροχές και έξοδα προσωπικού 208.286  151.073 
Αποζηµίωση απόλυσης εµµίσθου προσωπικού 
λόγω αποχώρησης - 

 
244.136 

Έξοδα/(έσοδα) προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών σε εργαζοµένους. 47.164 

 
22.746 

Σύνολο παροχών στο προσωπικό 9.011.825  8.257.492 
 

 
13.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Το σύνολο των άυλων  περιουσιακών στοιχείων αφορά λογισµικό.  Η κίνηση τους κατά τη 
διάρκεια των χρήσεων 2013 και 2014 αναλύεται ως εξής: 

 

 Λογισµικό 
 

Κόστος  κτήσης  
01.01. 2013 2.659.193 
Προσθήκες 38.107 
Εκποιήσεις / ∆ιαγραφές - 
31.12. 2013 2.697.300 
Προσθήκες 143.786 
Εκποιήσεις / ∆ιαγραφές    (3.013) 
31.12.2014 2.838.073 
  
Σωρευµένες αποσβέσεις   
01.01.2013 2.543.651 
Αποσβέσεις χρήσης  68.689 
Εκποιήσεις / ∆ιαγραφές - 
31.12. 2013 2.612.340 
Αποσβέσεις χρήσης 54.349 
Εκποιήσεις / ∆ιαγραφές (3.013) 
31.12. 2014 2.663.676 
  
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2013 84.960 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2014 174.397 
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14.  Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 
 
Η κίνηση των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2013 και 
2014 αναλύεται ως εξής: 

 

 
 

 
  
 

15. Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 
    

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις αφορά: 
 
 31.12.2014  31.12.2013 
    
 Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 79.418  79.418 
    

Σύνολο συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις 79.418  79.418 
 
Η Εταιρεία κατέχει ποσοστό 26,88% επί του µετοχικού κεφαλαίου της NBG Securities 
Romania SA, εταιρεία του Οµίλου της ΕΤΕ µε έδρα στη Ρουµανία η οποία βρίσκεται σε 
διαδικασία εκκαθάρισης.  
 

 Βελτιώσεις σε µισθωµένα 
ακίνητα τρίτων 

Μεταφορικά µέσα και 
εξοπλισµός 

ΣΥΝΟΛΟ 

Κόστος  κτήσης   
01.01. 2013 4.241.636 5.716.007 9.957.643 
Προσθήκες 10.494 57.287 67.781 
Εκποιήσεις / ∆ιαγραφές - (593.014) (593.014) 
31.12.2013 4.252.130 5.180.280 9.432.410 
Προσθήκες 23.709 161.109 184.818 
Εκποιήσεις / ∆ιαγραφές (92.565) (107.977) (200.542) 
31.12.2014 4.183.274 5.233.412 9.416.686 
    

Σωρευµένες αποσβέσεις     

01.01. 2013 3.991.940 5.554.380 9.546.320 
Αποσβέσεις χρήσης  197.317 76.186 273.503 
Εκποιήσεις / ∆ιαγραφές - (592.675) (592.675) 
31.12.2013 4.189.257 5.037.891 9.227.148 
Αποσβέσεις χρήσης 40.688 69.348 110.036 
Εκποιήσεις / ∆ιαγραφές (79.079) (107.169) (186.248) 
31.12.2014 4.150.866 5.000.070 9.150.936 
    
Αναπόσβεστη αξία    
31.12.2013 62.873 142.389 205.262 
31.12. 2014 32.408 233.342 265.750 
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16.  Αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής : 

 

 
Η κίνηση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων  και 
υποχρεώσεων, κατά τη διάρκεια της χρήσης, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι συµψηφισµοί, 
έχει ως εξής: 

 

  
Υπόλοιπο 
01.01.2014 

 

Αναγνώριση  
Υπόλοιπο 
31.12.2014 

στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων Στα αποθεµατικά 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις  

 

 
 

  

Φορολογικές ζηµίες 
µεταφερόµενες προς συµψηφισµό 118.324 

 

(118.324) - 
 

- 
Υποχρεώσεις καθορισµένων 
παροχών σε εργαζοµένους 128.257 

 

12.263 47.365 
 

187.885 
Προβλέψεις µη ληφθείσας αδείας 11.417 

 

(3.741) -  7.676 
Φόρος αποθεµατικών άρθρου 72 
ν.4172 (503.891) 

 

503.891 - 
 

- 
Πρόβλεψη φόρου ζηµιών από 
επίδικες υποθέσεις 91.000 

 

- - 
 

91.000 
Χρεωστική διαφορά από την 
ανταλλαγή οµολόγων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου λόγω PSI 

 
 

259.655 

 

(9.274) - 

 

250.381 
Σύνολο αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων 104.762 

 

384.815 47.365  536.942 

 

  
Υπόλοιπο 
01.01.2013 

 

Αναγνώριση  
Υπόλοιπο 
31.12.2013 

στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων Στα αποθεµατικά 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις  

 

 
 

  

Φορολογικές ζηµίες 
µεταφερόµενες προς συµψηφισµό 1.047.681 

 

(929.357) -  118.324 
Υποχρεώσεις καθορισµένων 
παροχών σε εργαζοµένους 93.350 

 

73.346 (38.438)  128.257 

Προβλέψεις µη ληφθείσας αδείας 10.384 
 

1.033 -  11.417 
Φόρος αποθεµατικών άρθρου 72 
ν.4172 - 

 

(503.891) -  (503.891) 
Πρόβλεψη φόρου ζηµιών από 
επίδικες υποθέσεις - 

 

91.000 -  91.000 
Χρεωστική διαφορά από την 
ανταλλαγή οµολόγων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου λόγω PSI 

 
 

206.867 

 

 
 

52.787 
- 

  
 

259.655 
Σύνολο αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων 1.358.282 

 

(1.215.082) (38.438)  104.762 

 31.12.2014  31.12.2013  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 536.942  104.762 
  536.942  104.762 
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17.  Λοιπά µακροπρόθεσµα στοιχεία  

 
Τα λοιπά µακροπρόθεσµα στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2014  31.12.2013 
Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών 
Υπηρεσιών 2.016.078  1.967.755 

Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης ( Χ.Α.& ΧΑΚ) 4.332.014  3.988.960 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.724.481  1.635.455 
Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων στοιχείων 8.072.573  7.592.170 

 
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2014, πέραν της ανωτέρω συµµετοχής της στο Συνεγγυητικό 
Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, για κάλυψη ενδεχόµενων υποχρεώσεων 
(έχει καταθέσει σε δεσµευµένο προθεσµιακό λογαριασµό  ποσό €1.516.078, το οποίο 
συµπεριλαµβάνεται στις λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις. Τα ποσά αυτά, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 2533/1997 άρθρο 74 παραγ. 4, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της 
Εταιρείας, επιστρέφονται σ’ αυτήν από  το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών 
Υπηρεσιών, µειωµένα µε τις αποζηµιώσεις που πιθανολογείται ότι θα καταβάλει. 
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2014, πέραν της ανωτέρω συµµετοχής της στο Επικουρικό 
Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, για κάλυψη ενδεχόµενων υποχρεώσεων έχει καταθέσει ως εγγύηση 
σε τραπεζικό λογαριασµό το ποσό €16.750.000 το οποίο συµπεριλαµβάνεται στα λοιπά 
στοιχεία ενεργητικού. Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης ενεργοποιείται σε περίπτωση υπερηµερίας 
εκκαθαριστικού µέλους σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν.3606/2007. 
 
Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων ταυτίζονται µε τις λογιστικές τους αξίες. 

 
18.  Απαιτήσεις από πελάτες, χρηµατιστές - χρηµατιστήριο 
Οι απαιτήσεις από πελάτες χρηµατιστές και χρηµατιστήριο αναλύονται ως εξής: 

 
  31.12.2014  31.12.2013 
     
Απαιτήσεις από πελάτες   2.562.691  16.686.549 
Απαιτήσεις από πελάτες πίστωσης (MARGIN)  3.430.344  14.128.966 
Απαιτήσεις από   ΕΧΑΕ και ξένους χρηµατιστές  2.626.924  8.375.022 
Προβλέψεις  για επισφαλείς απαιτήσεις  (104.177)  (104.177) 
Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες, χρηµατιστές 
- χρηµατιστήριο  8.515.782  39.086.360 

 
Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων σχεδόν ταυτίζονται µε τις λογιστικές τους αξίες. 
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19. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων. 

 
Το εµπορικό χαρτοφυλάκιο αναλύεται ως εξής : 

 
 31.12.2014  31.12.2013 
Εισηγµένες µετοχές στο Χρηµατιστήριο Αθηνών  1.186.521 27.581.363 
Μετοχές αλλοδαπής 7.155 844.695 
Αµοιβαία κεφάλαια 194.176 216.276 
Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα 30.004 7.088 
Σύνολο χρηµατοοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 1.417.856 28.649.422 

 
Ο υπολογισµός της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται 
µε βάση τα δεδοµένα του «επιπέδου 1»  ήτοι Χρηµατιστηριακές τιµές σε ενεργή αγορά 
πανοµοιότυπων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (σηµείωση  2.9). Οι θέσεις της Εταιρείας σε 
Εισηγµένες µετοχές και Αµοιβαία κεφάλαια  στο Χρηµατιστήριο Αθηνών αντισταθµίζονται 
αποτελεσµατικά µε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα.  
 
20.  Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

 
Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 

 
  31.12.2014  31.12.2013 
Καταθέσεις προθεσµίας κεφαλαίων πελατών  45.857.244  32.390.830 
∆εσµευµένη κατάθεση υπέρ ΕΤ.ΕΚ στο λογαριασµό 
περιθωρίου ασφάλισης παραγώγων (margin)   10.110.746  830 
Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο  9.118.536  1.473.638 
Λοιπές  απαιτήσεις   17.139.560  19.712.419 
Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού  82.226.086  53.577.717 

 
Η αξία των λοιπών στοιχείων ενεργητικού προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Οι λοιπές 
απαιτήσεις την 31.12.2014 περιλαµβάνουν ποσό €16.750.000 που αφορά δεσµευµένη 
κατάθεση στο επικουρικό κεφάλαιο  εκκαθάρισης ΧΑ ως εγγύηση, το αντίστοιχο ποσό την 
31.12.2013 ήταν €19.400.000. Η αύξηση στην ∆εσµευµένη κατάθεση υπέρ ΕΤ.ΕΚ στο 
λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης παραγώγων (margin) οφείλεται στη αλλαγή του τρόπου 
υπολογισµού των χρηµατοπιστωτικών µέσων που κατατίθενται από το ΧΑ. Οι  Απαιτήσεις 
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο περιλαµβάνουν ποσό € 7.697.310 που αφορά απαίτηση από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο για τον φόρο που καταβλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.12 και 13 
του Ν.4172/2013. Η ∆ιοίκηση µε βάση την γνωµοδότηση του νοµικού της συµβούλου θεωρεί 
την  αναδροµική επιβολή φόρου αντισυνταγµατική όπως έχει κριθεί µε την  απόφαση 1012/09 
του ΣτΕ και έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την επιστροφή του. 

 
 
21.  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής: 
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 31.12.2014  31.12.2013 
Ταµείο  4.382  11.892 
Καταθέσεις όψεως  62.222.995  27.932.324 
Καταθέσεις προθεσµίας 20.159  47.195 
Σύνολο ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων 62.247.536  27.991.411 

 

Ο λογαριασµός «καταθέσεις όψεως» την 31.12.2014 περιλαµβάνει καταθέσεις για λογαριασµό 
πελατών ποσού €19.105.261 το αντίστοιχο υπόλοιπο την 31.12.2013 ήταν €22.123.306. Τα 
ανωτέρω ποσά είναι κατατεθειµένα σε συστηµικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα υψηλής 
πιστοληπτικής διαβάθµισης.  
 
22.  Μετοχικό κεφάλαιο  
 

Το µετοχικό κεφάλαιο κατά την 31.12.2014 και την 31.12.2013 ανερχόταν σε €11.674.101 
διαιρούµενο σε 3.891.367 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας €3,00 η καθεµία. 

 
 

23.  Αποθεµατικά  
 

Η κίνηση των αποθεµατικών αναλύεται ως  εξής : 
 

 Τακτικό 
Αποθεµατικά 

ειδικών 
διατάξεων νόµων 

Προγράµµατα 
καθορισµένων 

παροχών 
Σύνολο  

 

Υπόλοιπα έναρξης χρήσης  01.01.2013 
       

3.891.367 42.294.363 525.683 46.711.413 
Αφορολόγητα αποθεµατικά  από  
παράγωγα   01.01.-31.12.2013 - (8.121.410) 

 
- (8.121.410) 

Αποθεµατικά Ν.148/67  από 
αγοραπωλησίες µετοχών 01.01-31.12.2013 - 14.187.347 - 14.187.347 
Αναµόρφωση ∆ΛΠ 19 - -             (42.239) ( 42.239) 

Μεταφορά  αποθεµατικού σε κέρδη εις νέον                - (13.446)    
 

                -   
   

(13.446)   

Υπόλοιπα 31.12.2013 3.891.367 48.346.854 
 

    483.444 52.721.665 
Μεταφορά αφορολόγητων αποθεµατικών 
Ν.148/67  από αγοραπωλησίες µετοχών σε 
αποθεµατικά προς αυτοτελή φορολόγηση 
σύµφωνα µε το  άρθρο 72 ν.4172/2013 - 41.117.950 - 41.117.950 
Μεταφορά αφορολόγητων αποθεµατικών  
από  αφορολόγητα έσοδα  σε αποθεµατικά 
προς αυτοτελή φορολόγηση σύµφωνα µε το  
άρθρο 72 ν.4172/2013 - (84.625.937) - (84.625.937) 
Αποθεµατικά προς αυτοτελή φορολόγηση 
σύµφωνα µε το  άρθρο 72 ν.4172/2013 - 43.507.987 - 43.624.481 
Φόρος αφορολόγητων αποθεµατικών 
σύµφωνα µε το  άρθρο 72 ν.4172/2013 - (591.340) - (591.340) 
Λοιπές µεταβολές  - 116.494 - - 
Αναµόρφωση ∆ΛΠ 19 - -             (134.809) ( 134.809) 

Υπόλοιπα 31.12.2014 3.891.367 47.872.008 
 

   348.635 52.112.010 
 
 

 
1. Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη να 
παρακρατεί από τα καθαρά λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό 
αποθεµατικό. Η παρακράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού 
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αποθεµατικού υπερβεί το εν τρίτο του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό 
αυτό το οποίο είναι φορολογηµένο δεν µπορεί να διανεµηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της 
Εταιρείας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού 
κερδών και ζηµιών. Την 31.12.2014 το τακτικό αποθεµατικό της Εταιρείας ανερχόταν σε 
€3.891.367 και ισούται µε το εν τρίτο του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

 
2. Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων αναλύονται ως εξής : 

 
 

 

  31.12.2014  31.12.2013 
Αφορολόγητα αποθεµατικά ΑΝ 148/67  -  (41.117.950) 
Αποθεµατικά προς αυτοτελή φορολόγηση σύµφωνα 
µε το  άρθρο 72 ν.4172/2013 

 

43.033.140 
 

- 
∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε 
ευρώ 

 

7.525 
 

7.525 
Αποθεµατικά άρθρου 14 ν.2954/2001  1.310.865  1.310.865 
Αποθεµατικά από απαλ/να της φορολογίας έσοδα  15.909  84.641.845 
Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό 
τρόπο. 

 

2.991.850 
 

2.991.850 
Ειδικά αποθεµατικά   512.719  512.719 
  47.872.008  48.346.854 

 

 
24.  Υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία  
 

 

Οι υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους αφορούν  πρόβλεψη για 
αποζηµίωση προσωπικού, σύµφωνα µε το νόµο 2112/ 1920,  σε περίπτωση αποχώρησης 
από την Εταιρεία, οι οποίες  προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης. 

Οι πίνακες που ακολουθούν εµφανίζουν την σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική 
πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα των περιόδων 01.01.– 31.12.2014 και 2013 
και την κίνηση των σχετικών λογαριασµών προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού.  
 

 31.12.2014  31.12.2013 
Μη χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα    
 Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων  722.638  493.301 
Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης 

 
722.638 

  
493.301 

 

Έξοδα προγραµµάτων καθορισµένων παροχών    
 Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας  29.652  43.926 
 Καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος στην καθαρή 
 υποχρέωση καθορισµένων παροχών  

 
17.512 

  
14.936 

 Σύνολο (το οποίο περιλαµβάνεται  
 στις αµοιβές προσωπικού)  

 
47.164 

  
58.862 

 Ζηµίες/(έσοδα) από περικοπές/διακανονισµούς  -  208.020 
Καθαρή επίδραση στην Κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων 

 
47.164 

  
266.882 

 

Κίνηση  υποχρέωσης προγραµµάτων καθορισµένων  
παροχών στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 01.01.-31.12.2014 

 
01.01.-31.12.2013 

Υπόλοιπο 01.01. 493.301  466.754 
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 29.652  43.926 
Καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος στην καθαρή 
υποχρέωση καθορισµένων παροχών 17.512  14.936 

Παροχές καταβληθείσες από την Εταιρεία -  (244.136) 
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Ζηµίες/(έσοδα)από περικοπές/διακανονισµούς -  208.020 
Ζηµίες/(κέρδη) από µεταβολές χρηµατοοικονοµικών 
παραδοχών 127.596  (62.731) 

Ζηµίες/(κέρδη) από µεταβολές δηµογραφικών παραδοχών (36.646)   
Ζηµίες/(κέρδη) από µεταβολές εµπειρικών παραδοχών 91.223  66.532 
Υποχρέωση κατά την λήξη της περιόδου 722.638  493.301 
Προσαρµογές    
Προσαρµογές στις υποχρεώσεις από αλλαγή των 
υποθέσεων (90.950)  62.731 

Εµπειρικές προσαρµογές στις υποχρεώσεις (91.224)  (66.532) 
Συνολικό αναλογιστικό κέρδος/(ζηµία) στα Λοιπά 
Έσοδα (182.713)   

(3.801) 
  

Κίνηση καθαρής υποχρέωσης προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών 01.01.-31.12.2014 

 
01.01.-31.12.2013 

Υπόλοιπο 01.01. 493.301  466.754 
Παροχές καταβληθείσες από την Εταιρεία -    (244.136) 
Σύνολο εξόδων που αναγνωρίσθηκαν στα στη κατάσταση 
συνολικών εσόδων 47.164    

 266.882 
Ποσό αναγνωριζόµενο στα αποθεµατικά 182.173       3.801 
Υπόλοιπο 31.12. 722.638  493.301 
    
 Υποθέσεις  31.12.2014  31.12.2013 
Επιτόκιο Προεξόφλησης  
Πληθωρισµός 

2,00% 
1,50% 

 3,55% 
1,75% 

Ρυθµός αύξησης αποδοχών 

0% για το 2015, 
 0,50% ετησίως για την 

διετία 2016-2018 
 1,00% ετησίως για την 

διετία 2019-2020 
 και 1,50% ετησίως 

εφεξής 

 0% για την διετία 2014-
2015, 

 1% ετησίως για την 
τριετία 2016-2018 

 και 1,75% ετησίως 
εφεξής 

∆ιάρκεια υποχρεώσεων σε έτη  20,35  25,87 
 

Ανάλυση Ευαισθησίας Αποτελεσµάτων  
 

Η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% µεγαλύτερου θα είχε ως αποτέλεσµα η 
αναλογιστική υποχρέωση να ήταν µικρότερη κατά 9,5% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, 
δηλαδή η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% µικρότερου θα είχε ως αποτέλεσµα η 
αναλογιστική υποχρέωση να ήταν µεγαλύτερη κατά 10,6%.  Οι αντίστοιχοι έλεγχοι 
ευαισθησίας για την αναµενόµενη αύξηση των µισθών, δηλαδή η χρήση 0,5% µεγαλύτερης 
αναµενόµενης αύξησης µισθών θα είχε ως αποτέλεσµα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν 
µεγαλύτερη κατά 8,5% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση αναµενόµενης 
αύξησης µισθών µικρότερη κατά 0,5% θα είχε ως αποτέλεσµα η αναλογιστική υποχρέωση να 
ήταν µικρότερη κατά 8,6%. Οι αντίστοιχοι έλεγχοι ευαισθησίας για το προσδόκιµο ζωής , 
δηλαδή η υπόθεση ότι το προσδόκιµο ζωής  αυξάνεται κατά 1 έτος θα είχε ως αποτέλεσµα η 
αναλογιστική υποχρέωση να ήταν µεγαλύτερη κατά 1,1% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, 
δηλαδή η υπόθεση ότι το προσδόκιµο ζωής µειώνεται κατά 1 έτος θα είχε ως αποτέλεσµα η 
αναλογιστική υποχρέωση να ήταν µικρότερη κατά 1,2%. 
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25. Λοιπές προβλέψεις 
 
Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως εξής: 
 

 Επίδικες 
απαιτήσεις 

Λοιποί κίνδυνοι Σύνολο 

 2014 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 350.000 343.912 693.912 
Προβλέψεις περιόδου/(έσοδα) από 
αχρησιµοποίητες προβλέψεις και λοιπούς 
κινδύνους 

   
(20.500) 

 
485.612 

 
465.012 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 329.500 829.524     1.159.024 
 
Επίδικες απαιτήσεις: Πρόκειται για εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις κατά της Εταιρίας που 
αφορούν απαιτήσεις πελατών από επικαλούµενες παραβάσεις συµβατικών ή νόµιµων 
υποχρεώσεων της Εταιρείας στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηµατικής της δραστηριότητας 
(παροχής επενδυτικών υπηρεσιών).  
 
Προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους: Περιλαµβάνουν πρόβλεψη φόρου από λογιστικές 
διαφορές ανέλεγκτων χρήσεων και προβλέψεις για λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Η 
∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι η τελική έκβαση των σχετικών υποθέσεων δεν θα έχει 
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές της, 
πέραν των λογισµένων προβλέψεων. 
 
26.  Υποχρεώσεις προς πελάτες, χρηµατιστές - χρηµατιστήριο  

 
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις  αναλύονται ως εξής: 

 
  31.12.2014  31.12.2013 
Υποχρεώσεις προς Πελάτες 21.368.590  44.215.496 
Υποχρεώσεις προς EΧΑΕ και ξένους χρηµατιστές 781.746  689.413 
Σύνολο υποχρεώσεων προς πελάτες χρηµατιστές και 
χρηµατιστήριο 22.150.336  44.904.909 

 
Το ανωτέρω υπόλοιπο περιλαµβάνει  ποσό €2.263.329 (2013: €22.092.190) που αφορά µη 
εκκαθαρισµένες συναλλαγές πελατών της Εταιρείας  καθώς και εκκαθαρισµένες συναλλαγές 
πελατών αυτής ποσού  €19.105.261 (2013: €22.123.306). 
 
27. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  
 
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις  αναλύονται ως εξής: 
 
  31.12.2014  31.12.2013 
Εισηγµένες µετοχές στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (short selling) 4.201.051  24.823 
Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα 84.656  26.201 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στην εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων 4.285.707  51.024 
 
Ο υπολογισµός της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων γίνεται µε βάση τα 
δεδοµένα του «επιπέδου 1»  ήτοι Χρηµατιστηριακές τιµές σε ενεργή αγορά πανοµοιότυπων 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (σηµείωση 2.9). 
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28. Λοιπές υποχρεώσεις 

 
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.2014  31.12.2013 
Υποχρεώσεις προς  πελάτες από τοποθετήσεις σε 
προθεσµιακές καταθέσεις  45.857.244  32.390.830 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί  307.317  285.033 
Έξοδα χρήσης δεδουλευµένα   307.190  649.236 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  77.240  70.447 
Φόροι αµοιβών προσωπικού  405.860  263.490 
Λοιποί φόροι  7.747.438  655.619 
Πιστωτές διάφοροι  49.912  92.305 
Προµηθευτές  422.728  268.303 
Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων   55.174.929  34.675.263 

 
Το ανωτέρω υπόλοιπο των λοιπών φόρων περιλαµβάνει ποσό €7.697.311 που αφορά φόρο 
για την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών µε βάση τις διατάξεις της παρ.12 
του άρθρου 72 του ν.4172/2013.  
 
29.  Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών 

 
Η Εταιρεία ανήκει στον Όµιλο της ΕΤΕ  και παρέχει τις υπηρεσίες στο πλαίσιο των 
συνηθισµένων εργασιών της προς  την ΕΤΕ  και τις λοιπές εταιρείες του Οµίλου. 

Οι όροι συνεργασίας δεν διαφέρουν ουσιαστικά από  τους συνήθεις εφαρµοζόµενους όρους 
στα πλαίσια της  εκτέλεσης των εργασιών της Εταιρείας µε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας, κατά το διάστηµα  της χρήσης 01.01-31.12.2014 και του 
αντιστοίχου του 2013, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της 
31.12.2014 και 31.12.2013 έχουν ως κάτωθι:  
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31.12.2014  31.12.2013 
Μητρική Εταιρεία (ΕΤΕ) 115.809.208 51.159.765 
Λοιπές Εταιρίες Οµίλου ΕΤΕ 1.918.767 843.476 
   
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  31.12.2014  31.12.2013 
Μητρική Εταιρεία (ΕΤΕ) 192.057 113.654 
Λοιπές Εταιρίες Οµίλου ΕΤΕ 6.477 3.396 
 
ΕΣΟ∆Α 01.01-31.12.2014  01.01-31.12.2013 
Μητρική Εταιρεία (ΕΤΕ) 1.612.595 1.204.444 
Λοιπές Εταιρίες Οµίλου ΕΤΕ 197.329 27.005 
 
ΕΞΟ∆Α 01.01-31.12.2014  01.01-31.12.2013 
Μητρική Εταιρεία (ΕΤΕ) 2.109.279 2.400.473 
Λοιπές Εταιρίες Οµίλου ΕΤΕ                                         419.501 426.038 
Αµοιβές Στελεχών ∆ιοίκησης 328.397 430.403 
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Στις προαναφερόµενες αµοιβές στελεχών διοίκησης έχουν περιληφθεί αυτές του  Γενικού 
∆ιευθυντή και του ∆ιευθυντή Επενδυτικής Τραπεζικής µέλη του ∆Σ.  
 
30.  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 

 
• Νοµικά θέµατα 
 
Υπάρχουν ορισµένες απαιτήσεις από πελάτες της Εταιρείας για τις οποίες εκκρεµούν 
δικαστικές αγωγές, οι οποίες έχουν εκδικασθεί πρωτοδίκως υπέρ µας και  εκτιµάται ότι θα 
έχουν θετική τελική έκβαση για την Εταιρεία. Εκτός των προαναφεροµένων υποθέσεων, 
εκκρεµούν αγωγές αντισυµβαλλόµενων κατά της Εταιρείας, ενώπιον του Πολυµελούς και 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε τις οποίες ζητείται η καταβολή ποσού €196.000 
περίπου έναντι ποσού €223.000 το 2013. 
 
• Κεφαλαιακές δεσµεύσεις 
 
Η Εταιρεία την 31.12.2014 είχε εκχωρήσει εγγυητικές επιστολές σε τρίτους €2.151 έναντι 
ποσού €5.002.151 το 2013. Η µείωση οφείλεται στην µεταβολή του  τρόπου κάλυψης της 
εγγυητικής επιστολής προς το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών 
Υπηρεσιών. 
 
• ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 
 
Οι ενδεχόµενες µελλοντικές υποχρεώσεις από τα µισθωµένα κτίρια ανέρχονται σε ποσό 
€732.060 (2013 €1.419.522). Ο υπολογισµός τους έγινε µε βάση τα συµφωνηθέντα στα 
µισθωτήρια συµβόλαια µισθώµατα πλέον χαρτοσήµου αναπροσαρµοζόµενα ετησίως έως την 
λήξη των συµβολαίων, µε ένα αρνητικό µέσο ∆ΤΚ (2,8%). 
 

  31.12.2014  31.12.2013 
0-1 έτη  494.418  635.386 
1-5 έτη  151.891  515.915 
5 έτη και άνω  85.751  268.221 
Σύνολο ενδεχόµενων µελλοντικών υποχρεώσεων 
από µισθωµένα κτίρια  732.060  1.419.522 

 
	
• ∆εσµευµένα στοιχεία ενεργητικού 

 
Τα δεσµευµένα στοιχεία ενεργητικού αναλύονται ως εξής : 
  

  31.12.2014  31.12.2013 
Μετοχές   99.412  24.610.324 
Αµοιβαία κεφάλαια   -  59.347 
Επικουρικό κεφάλαιο  16.750.000  19.400.000 
Καταθέσεις  1.516.078  1.467.755 
Σύνολο δεσµευµένων στοιχείων ενεργητικού   18.365.490  45.537.426 

 
Τα ανωτέρω αξιόγραφα ποσού €99.412 (2013: ποσού €24.669.671) είναι ενεχυριασµένα 
υπέρ της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηµατιστηρίου Αθηνών ΑΕ (ΕΤ.ΕΚ), ενώ η 
δεσµευµένη κατάθεση ποσού €1.516.078 αφορά κάλυψη ενδεχόµενων υποχρεώσεων προς 
το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. 
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31. Γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς  
 
∆εν υπάρχουν γεγονότα  µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας των οικονοµικών καταστάσεων, τα 
οποία να αφορούν την Εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύµφωνα µε 
τα ∆.Π.Χ.Α. 
 
32. Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
 
Οι συνολικές αµοιβές που χρέωσε, κατά τη χρήση πού έληξε 31.12.2014 (1.1.2014-
31.12.2014) το νόµιµο ελεγκτικό γραφείο αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  31.12.2014 
Αµοιβές για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων και  
έλεγχο των καταστάσεων ενοποίησης. 

  
78.000 

Αµοιβές για  λοιπές υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης µε βάση το  
φορολογικό δίκαιο και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας. 

  
77.700 

Σύνολο αµοιβών ορκωτών ελεγκτών λογιστών  155.700 
 
33. ∆ιαθεσιµότητα ετήσιας οικονοµικής έκθεσης και λοιπών πληροφοριών 
 
Οι ετήσιες δηµοσιοποιήσεις  στις οποίες περιλαµβάνονται : 
 
• H Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
• Η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
• Οι  Ετήσιες Οικονοµικές Εκθέσεις της Εταιρείας  
• Οι δηµοσιοποιήσεις που προβλέπονται  σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 

της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
9/459/27.12.2007.είναι αναρτηµένες στη διαδικτυακή διεύθυνση http://www.nbgsecurit
ies.com. 

 


