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Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2 του Ν. 3556/2007) 

Εμείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ»: 

1. Ιωάννης Παπαϊωάννου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Ηλίας Ζαχαράκης Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

3. Νικόλαος Δενδρινός Σύμβουλος

4. Γεώργιος Φλαμπούρης  Σύμβουλος

5. Λουκάς Παπαϊωάννου Σύμβουλος

6. Σοφία Γούγια Σύμβουλος

7 Γεώργιος Μεταλληνός Σύμβουλος 

Υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» (εφεξής καλούμενης για λόγους 

συντομίας ως «Εταιρία»  δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ' όσων γνωρίζουμε: 

α. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ.» για τη χρήση 01/01/2012 έως 

31/12/2012, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν 

κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, της Κατάστασης Συνολικών 

Εσόδων και της Κατάστασης Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. 

β. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την 

εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των 

κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      Ο ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ         ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

     ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε μαζί με την παρούσα έκθεση τις οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης 2012 και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα αυτών. 

Αυτές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 ως 

εκάστοτε ισχύουν «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία της 

Εταιρίας μας για την χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) και παρέχουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της 

διάρθρωσης του οικονομικού αποτελέσματος και της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της 

Εταιρίας στο τέλος της 13ης
 διαχειριστικής χρήσης στην οποία αναφέρονται. 

Έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα πρότυπα που ισχύουν την 31/12/2012. 

Σας υποβάλλουμε επίσης την έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με 

τα ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Η πορεία και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας κατά τη χρήση 2012 και οι προοπτικές της 

για την επόμενη χρήση έχουν συνοπτικά ως ακολούθως: 

Η εταιρεία κατά τη χρήση 2012, παρά το ιδιαίτερα δυσμενές και απαιτητικό περιβάλλον που έχει 

δημιουργηθεί στη χώρα μας από την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, κατάφερε να αυξήσει των 

κύκλο εργασιών της σημαντικά, ο οποίος ανήλθε στις 168.111,28 ευρώ έναντι 135.197,56 ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης. Επίσης κατάφερε να επιστρέψει στην κερδοφορία, αφού τα κέρδη προ 

φόρων ανήλθαν σε 31.665,40 έναντι ζημιών 95.963,44 την προηγούμενη χρήση. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η επάνοδος σε κερδοφορία επήλθε παρά το γεγονός ότι η ζημιά από την ανταλλαγή 

ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του PSI  

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας στις 31/12/2012 ανήλθε στο ποσό των 134.990,40 

ευρώ έναντι 109.232,87 ευρώ στις 31/12/2011. 

Η εταιρεία την 31.12.2012 είχε στην κατοχή της ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, EFSF και ΟΤΕ αξίας 

κτήσεως 67.787,50,  

Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα, ούτε διαθέσιμο συνάλλαγμα. 

Όσον αφορά τις προοπτικές της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση, αισιοδοξούμε ότι παρά το 

συνεχιζόμενο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και την έντονη νευρικότητα της χρηματιστηριακής 

αγοράς, η εταιρεία μας θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, αναμένοντας αύξηση τόσο του κύκλου 

εργασιών της όσο και της κερδοφορίας της. 

Τέλος κύριοι Μέτοχοι σας διαβεβαιώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν επέλθει γεγονότα τα οποία 

δεν συμπεριλαμβάνονται στα παρατιθέμενα στοιχεία και στις σημειώσεις επ’ αυτών  και σας 

καλούμε να εγκρίνετε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις με τις αναφερόμενες αναλυτικές 

σημειώσεις και να λάβετε θέση επί των θεμάτων της επικείμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

Μετοχών. 
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Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
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ΙΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ», οι οποίες 

αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης
 Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 

τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα 

αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 

διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 

με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 

με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό 

την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο 

έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, 

καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

 Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

Αθήνα 10 Ιουνίου 2013 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13881 

K M C Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά
ΑΜ ΣΟΕΛ 167
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IV. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε ευρώ)

ΣΗΜ. 

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 5.6.1 168.111,48 135.199,49 

Κόστος πωληθέντων 5.6.2 -101.937,48 -97.699,44 

Μικτά αποτελέσματα  66.174,00 37.500,05 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.6.3 -36.020,31 -100.010,57 

Έξοδα διάθεσης 5.6.4 -9.923,99 -8.844,29 

Κέρδη εκμεταλλεύσεως 20.229,70 -71.354,81 

Έσοδα από τόκους 4.038,72 3.543,91 

Έξοδα από τόκους -246,22 -10,54 

Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 5.6.9 7.643,20 -28.142,00 

Κέρδη χρήσης προ φόρων 31.665,40 -95.963,44 

Φόρος εισοδήματος χρήσης -5.907,87 6.304,22 

Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους 25.757,53 -89.659,22 
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε ευρώ)

ΣΗΜ. 31/12/2012 31/12/2011 

Πάγιο ενεργητικό 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5.6.6 7.061,06 11.192,01 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.6.7 52.060,45 51.660,45 

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία 396,35 6.304,22 

Σύνολο παγίου ενεργητικού 59.517,86 69.156,68 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 5.6.8 40.831,26 24.379,03 

Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 5.6.9 60.336,70 52.693,50 

Ταμείο  και ταμειακά  ισοδύναμα 5.6.10 23.323,70 2.929,79 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 124.491,66 80.002,32 

Σύνολο ενεργητικού 184.009,52 149.159,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Προμηθευτές 14.603,29 1.959,43 

Υποχρεώσεις φόρου 2.589,17 1.191,11 

Λοιποί πιστωτές 5.6.12 31.826,66 36.775,59 

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 49.019,12 39.926,13 

Σύνολο υποχρεώσεων 49.019,12 39.926,13 

Καθαρή θέση 

Μετοχικό κεφάλαιο 5.6.11 322.850,00 322.850,00 

Αποθεματικά  229,73 229,73 

Αποτελέσματα εις νέο (188.089,33) (213.846,86) 

Σύνολο Καθαρής θέσης 134.990,40 109.232,87 

Σύνολο υποχρεώσεων και Καθαρής θέσης 184.009,52 149.159,00 
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε ευρώ)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποθεματικά 

Συσσωρευμένα 
Κέρδη Σύνολο 

Έναρξη χρήσης 1/1/2011 322.850,00 229,73 (124.187,64) 198.892,09 

Ζημίες χρήσης 0,00 0,00 (89.659,22) (89.659,22) 

Λήξη χρήσης 31/12/2011 322.850,00 229,73 (213.846,86) 109.232,87 

Έναρξη χρήσης 1/1/2012 322.850,00 229,73 (213.846,86) 109.232,87 

Κέρδη χρήσης 0,00 0,00 25.757,53 25.757,53 

Λήξη χρήσης 31/12/2012 322.850,00 229,73 (188.089,33) 134.990,40 
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε ευρώ)

1/1-

31/12/2012 

1/1-

31/12/2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Ζημιές προ φόρων 31.665,40 (95.963,44) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
Αποσβέσεις 5.183,48 4.469,08 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (7.889,42) 26.224,11 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 19,43 10,54 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (16.452,23) (747,88) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 7.694,93 32.377,78 

Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (19,43) (10,54) 

Καταβλημένοι φόροι 1.398,06 214,87 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) 21.600,22 (33.425,48) 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.452,53) (50.986,75) 

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων 
(μετοχών, αξιόγραφων) (81.197,36) 

Τόκοι εισπραχθέντες 246,22 1.917,89 

Μερίσματα εισπραχθέντα  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β) (1.206,31) (130.266,22) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
χρήσης (α) + (β) + (γ) 20.393,91 (163.691,70) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.929,79 166.621,49 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 23.323,70 2.929,79 
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5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5.1 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 

5.1.1 Στοιχεία Εταιρείας 

Επωνυμία: «FAST FINANCE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με 

διακριτικό τίτλο «FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του καταστατικού της 

εταιρίας. 

Ίδρυση: Το καταστατικό της Εταιρίας καταρτίστηκε από την συμβολαιογράφο Αθηνών Ζαφειρίας 

Γκολφινοπούλου, με την υπ' αριθμό 7229/24.3.1999 πράξη και εγκρίθηκε με την με αριθμό 1010/99 

απόφαση (ΦΕΚ 2248/28.4.1999).Έχει αριθμό. αδείας: 4/601/26-10-2011. Διέπεται από το νομοθετικό 

πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποτελείται από το Νόμο 3606/2007 (ΦΕΚ 

195/Α/17.08.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο 

ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου (MiFID – “Markets in Financial Instruments Directive”) και από ρυθμιστικές 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες εξειδικεύουν 

διατάξεις του Νόμου 3606/2007 για τους κανόνες συμπεριφοράς, τις οργανωτικές απαιτήσεις για τη 

λειτουργία των Α.Ε.Π.Ε.Υ. κλπ. και από τις διατάξεις του Ν.2190/1920 « περί Ανωνύμων Εταιριών». 

Έδρα: Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, και ειδικότερα επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 203, 

Διάρκεια: Η διάρκεια ορίστηκε αρχικά σε 50 χρόνια από τη σύστασή της  Η διάρκεια της εταιρίας 

μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Αρ. 28 παρ. 3 και 6 εδ. 2 του Καταστατικού. 

Σκοπός της εταιρίας: Ο σκοπός της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του καταστατικού της, είναι 

η 1 Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε 

χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 και 

2 Παροχή επενδυτικών συμβουλών που συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε 

πελάτες, είτε κατόπιν αιτήσεώς τους, είτε με πρωτοβουλία της εταιρείας, σχετικά με μία ή 

περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 του 

ν. 3606/2007 

Η εταιρεία κατά την παροχή των υπηρεσιών της, δεν δικαιούται να κατέχει κεφάλαια, κινητές αξίες ή 

χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε πελάτες της. 

Επιπλέων η εταιρεία δύναται να παρέχει τη μη επενδυτική υπηρεσία της επ’ αμοιβή σύστασης 

πελατών προς τρίτες επιχειρήσεις παρέχουσες κάθε είδους επενδυτικές και μη, υπηρεσίες 

Η εταιρεία μπορεί για την επίτευξη του σκοπού της: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, β) να ιδρύει 

υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και γ) να συμμετέχει σε τρίτες επιχειρήσεις 

οποιασδήποτε μορφής. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο 
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ποσό των 322.850 ευρώ, διαιρείται σε 11.000 μετοχές με ονομαστική αξία 29,35 ευρώ εκάστη και 

είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. 

Διοίκηση της Εταιρίας: Η Εταιρία σύμφωνα με το καταστατικό της διοικείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο που αποτελείται από 3 μέχρι 9 μέλη. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/12/2011, αριθμεί επτά μέλη 

και κατά την 31.12.2012 έχει ως εξής:  

1. Ιωάννης Παπαϊωάννου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ηλίας Ζαχαράκης Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
3. Νικόλαος Δενδρινός Σύμβουλος
4. Γεώργιος Φλαμπούρης  Σύμβουλος
5. Λουκάς Παπαϊωάννου Σύμβουλος
6. Σοφία Γούγια Σύμβουλος
7 Γεώργιος Μεταλληνός Σύμβουλος

5.1.2 Έγκριση και Διαθεσιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις και οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 και αποτελούν ενιαίο και 

αναπόσπαστο κείμενο. 

Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 30
η
 Απριλίου 2013 και έχουν 

δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.fastfinance.gr  

Υπεύθυνη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι η Διοίκηση της εταιρίας. 

5.2 Πλαίσιο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η 

Δεκεμβρίου 2012 έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή 

τροποποιείται με την αναπροσαρμογή, χρηματοοικονομικών μέσων διαθεσίμων προς πώληση, 

χρηματοοικονομικών μέσων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και χρηματοοικονομικών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων χρηματοοικονομικών 

στοιχείων) σε εύλογες αξίες μέσω αποτελέσματος, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς 

(going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 

ερμηνειών τους και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στις οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να 

καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις 

που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α. 

Η Εταιρεία δεν προέβη στη πρόωρη εφαρμογή κάποιου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται και δημοσιεύονται σε Ευρώ, που είναι το 

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας και νόμισμα της χώρας έδρας της. 

http://www.fastfinance.gr/
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Η Διοίκηση της εταιρίας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με τρόπο 

ώστε να δίνουν μια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής 

διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών της ροών. 

Δεν έχουν γίνει μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις (π.χ. ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιουσιακών 

στοιχειών) καθώς δεν υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι που να επιβάλλουν τέτοιες μεταβολές. 

5.2.1 Χρήση εκτιμήσεων και παραδοχών 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση αναλυτικών 

λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών από την Εταιρεία. Οι 

σημαντικότερες από τις παραδοχές που γίνονται βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 

Διοίκησης της Εταιρείας και αναφέρονται στις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων, όποτε 

απαιτείται. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης 

σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να 

διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτμηθεί. 

Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αποκλίσεις 

των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται την περίοδο κατά την οποία επανεξετάζονται εφόσον 

αφορούν μόνο την τρέχουσα περίοδο ή αν αφορούν και στις μελλοντικές περιόδους οι αποκλίσεις 

επηρεάζουν την τρέχουσα και μελλοντικές περιόδους. 

5.3 Σύνοψη λογιστικών πολιτικών 

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

5.3.1 Χρηματοοικονομικά προϊόντα 

Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρίας είναι τα ταμειακά διαθέσιμα, οι 

βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

Στις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις περιλαμβάνεται το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας το οποίο η διοίκηση 

της εταιρίας το χαρακτηρίζει ως «κατεχόμενο για εμπορικούς σκοπούς» Οι επιτρεπόμενες 

επενδύσεις που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας καθορίζονται στο άρθρο 30 του νόμου 

3371/2005 όπως ισχύει. 

Στην περίπτωση αυτή η αρχική αναγνώριση γίνεται στην εύλογη αξία χωρίς να επιβαρύνεται με τα 

έξοδα διενέργειας της συναλλαγής, και στην συνέχεια αποτιμάται επίσης στην εύλογη αξία και 

ταξινομείται στο λογαριασμό «Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων», 

όπως ορίζει το Δ.Λ.Π. 39. 

Για τίτλους που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές (χρηματιστήρια) (π.χ. μετοχές, ομόλογα, 

παράγωγα) ως εύλογη αξία θεωρούνται οι δημοσιευμένες τιμές την ημερομηνία αναφοράς της 

συνταχθείσας Οικονομικής Κατάστασης. 
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Τα λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα που αφορούν υποχρεώσεις ή απαιτήσεις η διοίκηση της εταιρίας 

λαμβάνοντας υπόψη τον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα τους αποφάσισε ότι η εύλογη αξία τους 

ταυτίζεται με την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία. 

5.3.2 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Οι συναλλαγές που διενεργούνται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με τη συναλλαγματική 

ισοτιμία fixing του Δελτίου Τιμών της Ε.Κ.Τ., όπως ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά 

την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων, τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία 

ενεργητικού, που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται σε Ευρώ με τη συναλλαγματική 

ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από 

τη μετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. 

5.3.3 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους 

μειωμένες κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. 

Οι δαπάνες που διενεργούνται για την αντικατάσταση σημαντικών συστατικών στοιχείων των 

παγίων κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με 

πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη, που αναμένεται να προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες 

οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ. των παγίων καταχωρούνται στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν τον λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο 

απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η 

εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 έτη 

Η/Υ & Ηλεκτρονικά συστήματα 3-4 έτη 

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 5 έτη 

Η Εταιρία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. 

5.3.4 5Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις της εταιρίας είναι βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα και συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη για 

προεξόφλησή τους στην παρούσα αξία. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγματοποιείται 

όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 

οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στο 

αποτέλεσμα της χρήσης. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν συνέτρεξε πρόβλεψη 

σχηματισμού σχετικής πρόβλεψη. 
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5.3.5 Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας καθώς και τα ισοδύναμα των 

ταμειακών διαθεσίμων, οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας βραχείας διάρκειας σε ευρώ και σε 

ξένο νόμισμα ρευστοποιήσιμα σε γνωστό ποσό και συνεπώς διατρέχουν αμελητέο κίνδυνο 

μεταβολής της αξίας τους. 

Οι καταθέσεις προθεσμίας αποτιμούνται στην εύλογη αξία που είναι η αρχική επένδυση συν τους 

δεδουλευμένους τόκους, απαλλαγμένους από φορολογία, κατά την ημερομηνία αναφοράς των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

Κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, τα νομισματικά περιουσιακά 

στοιχεία που είναι εκπεφρασμένα σε ξένα νομίσματα, αποτιμούνται σε Ευρώ με τη συναλλαγματική 

ισοτιμία (fixing του Δελτίου Τιμών της Ε.Κ.Τ.) που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι 

συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων. 

5.3.6 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών 

εμφανίζονται σε μείωση των ιδίων κεφαλαίων. 

5.3.7 Ίδιες μετοχές 

Αν η Εταιρεία αποκτήσει σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης «ίδιες μετοχές» τότε αυτές 

αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαιά της. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων 

συμμετοχικών τίτλων της Εταιρείας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος η ζημία στα αποτελέσματα. 

5.3.8 Μερίσματα 

Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται σαν υποχρέωση μετά την έγκρισή τους από την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του καταστατικού. 

5.3.9 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων και είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

5.3.10 Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσμες παροχές: 
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Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζομένους περιλαμβάνουν: 

 Ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων 

 Βραχύχρονες αποζημιωμένες απουσίες, όπως ετήσια άδεια με αποδοχές και άδεια 

ασθενείας με αποδοχές, όταν οι απουσίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 

μήνες, μετά το τέλος της χρήσεως στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική 

υπηρεσίαΟι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης 

της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το 

ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το 

υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που 

η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

 

Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 

Οι παροχές αυτές δημιουργούνται,  όταν η επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα: 

 Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την κανονική ημερομηνία 

αποχώρησης 

Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η 

επιχείρηση δεσμεύεται να τις χορηγήσει.  Όταν οι παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 μηνών από 

το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται.  Στην περίπτωση μιας προσφοράς που 

γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής 

σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν την 

προσφορά 

Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από την 

ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης, τότε αυτές προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής 

ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων.  

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των 

εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 

γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Οι παροχές αυτές αφορούν  στη νομική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ 

αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω 

συνταξιοδότησης. 
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Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα αξία της 

δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων 

και σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί. 

Οι κρατικά καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, 

όπως και αυτές που αφορούν τα προσδιορισμένα προγράμματα παροχών. Η εταιρεία  λογίζει σαν 

υποχρέωση την παρούσα αξία των μελλοντικών ροών για νομικές ή ηθικές υποχρεώσεις προς τους 

εργαζόμενους σε αυτόν  για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε 

σχετικής υποχρέωσης, υπολογίζεται από αναλογιστή για την ημερομηνία της κάθε Οικονομικής 

Θέσης. Αυξήσεις ή μειώσεις σε αυτές τις κρατικά καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο 

προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα αποτελέσματα κάθε χρήσης. 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας που προκύπτουν από τη νομοθεσία περί αποζημιώσεων του 

προσωπικού, προσδιορίζεται από αναλογιστή και λογιστικοποιείται με πίστωση σχετικού 

λογαριασμού πρόβλεψης. 

5.3.11 Υποχρεώσεις 

Όλες οι υποχρεώσεις της εταιρίας εμφανίζονται στον Ισολογισμό με την εύλογή τους αξία. Οι 

υποχρεώσεις προς χρηματιστηριακές εταιρίες περιλαμβάνουν τις μη εκκαθαρισμένες αγορές των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας. Οι υποχρεώσεις αυτές απεικονίζονται 

με τα λογιστικά τους υπόλοιπα γιατί δεν κρίνεται αναγκαία η προεξόφληση τους στην παρούσα αξία 

λόγω του βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα τους. Επίσης οι λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις που αφορούν 

πραγματοποιηθέντα είτε υπό μορφή πρόβλεψης υποχρεώσεις όπως, η αμοιβή διαχείρισης, η αμοιβή 

απόδοσης του χαρτοφυλακίου, τα έξοδα θεματοφυλακής, προμηθευτές κ.λπ., δεν κρίνεται αναγκαία 

η προεξόφληση τους λόγω του βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα τους. 

5.3.12 Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο σταθμισμένο 

αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο 

όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες μετοχές. 

5.3.13 Φόροι 

Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. 

Τα φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν περιλαμβάνουν 

αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή 

έξοδα που είναι φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις.  
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Ο τρέχων φόρος εισοδήματος της Εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να 

εισπραχθούν ή να συμψηφιστούν μελλοντικά με φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για 

φόρους που αναμένεται να πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική 

άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης.  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από 

φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις 

εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία 

αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να εκπέσουν. 

 Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που 

αναμένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα 

τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συμψηφιστούν. 

Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και 

κατά επέκταση το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογίας με τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις 

ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 

αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζημιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις 

αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζημία. Για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 

αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια), οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των 

αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα). 

Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από 

φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης 

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα 

Οι πρόσοδοι χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 

και περιλαμβάνουν κυρίως: α) μερίσματα από μετοχές εισηγημένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

καθώς και σε Χρηματιστήρια του Εξωτερικού β) τόκους προθεσμιακών καταθέσεων, repos, λοιπών 

επενδύσεων που έχουν τον χαρακτήρα προθεσμιακών καταθέσεων και γ) έσοδα από τόκους 

ομολόγων ή λοιπών επενδύσεων με χαρακτήρα ομολόγων. Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται 

ως έσοδο κατά την ημερομηνία αποκοπής τους. 

Τα αποτελέσματα από αγοραπωλησίες χρεογράφων αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο 

λογαριασμό αποτελεσμάτων και περιλαμβάνουν κέρδη ή ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων 

(μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, αποτελέσματα από παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

κ.λπ.) καθώς και τα αποτελέσματα από την αποτίμηση χρεογράφων στο τέλος κάθε περιόδου στην 

οποία αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 
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Στον λογαριασμό «Άλλα έσοδα-έξοδα» περιλαμβάνονται οι συναλλαγματικές διαφορές (χρεωστικές 

ή πιστωτικές) από συναλλαγές ή και αποτίμηση. 

Έξοδα 

Οι δαπάνες καταχωρούνται με την πραγματοποίηση τους και διακρίνονται σε δαπάνες που 
αφορούν: 

α) κόστος παροχής των υπηρεσιών (αμοιβές θεματοφυλακής, διαχείρισης, προμήθειες και έξοδα 

συναλλαγών, αμοιβές τρίτων κλπ.) 

β) τη διοικητική λειτουργία και τη λειτουργία διάθεσης της εταιρίας (αμοιβές και έξοδα προσωπικού, 

αμοιβές τρίτων, ενοίκια, παροχές τρίτων, τηλεπικοινωνίες, κλπ.) 

γ) το φόρο εισοδήματος του Ν. 3522/2006. 

5.3.14 Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ) 

Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες 

της. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται ανωτέρω στη σημείωση 

6.2.2, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες χρήσεις. 

Η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» στη σύνταξη των συνημμένων 

οικονομικών καταστάσεων. Μια εταιρεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ΔΠΧΑ που θα είναι σε 

ισχύ κατά την ημερομηνία κλεισίματος των πρώτων οικονομικών καταστάσεων για όλες τις χρήσεις 

που παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισμό μετάβασης. Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρημένα 

ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και ισχύουν για διαχειριστικές χρήσεις 

που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2012 χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη αυτών των 

παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή 

των ΔΠΧΑ», οι εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ τουλάχιστον μίας χρήσης. Η Εταιρεία συνέταξε τις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις με βάση τα Πρότυπα και Διερμηνείες τα οποία είχαν εκδοθεί και υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ημερομηνία σύνταξης τους και η ημερομηνία εφαρμογής τους συνέτεινε 

με την περίοδο έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας 

5.4 Νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ΔΠΧΑ και τις διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για την σύνταξη οικονομικών 

καταστάσεων που καλύπτουν περιόδους που ξεκινούν την 1 η Ιανουαρίου 2012. Η εκτίμηση της 

Διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

H Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες κατά την 

1η Ιανουαρίου 2012: 
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ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Μεταβιβάσεις 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται με τις μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και το αποτέλεσμα των κινδύνων αυτών στην οικονομική θέση μιας 

οντότητας. Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά με 

τις μεταβιβάσεις, ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων. Με την τροποποίηση ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές οι σχετικές απαιτήσεις 

γνωστοποίησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των 

Αμερικάνικων γενικώς παραδεκτών λογιστικών αρχών (ΘΑΑΡ). Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει 

καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

Οι κατωτέρω δύο τροποποιήσεις προτύπων έχουν εφαρμογή στην τρέχουσα χρήση 2012. Ωστόσο 

εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται υποχρεωτικά 

το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει από την 

ημερομηνία αυτή ή μεταγενέστερα. 

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

αναφοράς - Σοβαρός υπερπληθωρισμός και άρση καθορισμένων ημερομηνιών για υιοθετούντες 

για πρώτη φορά» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011. 

Την 20.12.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 

σύμφωνα με την οποία μία Εταιρεία που για πρώτη φορά εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ και το λειτουργικό της 

νόμισμα είναι νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την 

ημερομηνία μετάβασης οι συνθήκες πληθωρισμού έχουν «ομαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν 

«ομαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία και 

τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την «ομαλοποίηση» του νομίσματος, στην εύλογη αξία κατά την 

ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ και να χρησιμοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκμαρτό κόστος των 

στοιχείων αυτών στον ισολογισμό έναρξης. Στην περίπτωση που η ημερομηνία «ομαλοποίησης» του 

νομίσματος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η Εταιρεία δύναται να παρουσιάσει ως 

συγκριτική μία περίοδο μικρότερη των 12 μηνών. Επίσης καταργούνται οι συγκεκριμένες 

ημερομηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο αναφορικά με τις εξαιρέσεις που 

προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίμηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική 

αναγνώριση, των χρηματοοικονομικών μέσων. Οι ημερομηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση 

«ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ». 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος - Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση υποκείμενων 

περιουσιακών στοιχείων» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου 2012. 

Η τροποποίηση αυτή αφορά στον προσδιορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας επί των 

επενδυτικών ακινήτων που επιμετρούνται σε εύλογη αξία και, επίσης, ενσωματώνει τη Διερμηνεία 

21 - «Φόροι Εισοδήματος - Ανάκτηση αναπροσαρμοσμένων μη αποσβέσιμων περιουσιακών 

στοιχείων» στο ΔΛΠ 12 προκειμένου για μη αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία όπου χρησιμοποιείται 

το μοντέλο αναπροσαρμογής βάσει ΔΛΠ 16. Ο σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να 

συμπεριλάβει α) την αναιρέσιμη υπόθεση ότι η βάση υπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου επί 

των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία επιμετρούνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο της εύλογης αξίας 

βάσει του ΔΛΠ 40, θα πρέπει να προσδιορισθεί ως η ανάκτηση της λογιστικής αξίας μέσω της 

πώλησής τους και β) την απαίτηση ότι η βάση υπολογισμού του αναβαλλομένου φόρου επί των μη 

αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιμετρούνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο της 

αναπροσαρμογής βάσει του ΔΛΠ 16, θα πρέπει να είναι πάντα η ανάκτηση της λογιστικής αξίας 

μέσω της πώλησής τους. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση, όταν υιοθετηθεί από την 

ευρωπαϊκή ένωση, θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

Νέα και τροποποιημένα πρότυπα καθώς και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν 

εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι 

υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Η Εταιρεία δεν έχει 

εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς-Κρατικά 

Δάνεια» 

 

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

Την 13.3.2012 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 

σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, μία Εταιρεία δεν θα πρέπει να 

εφαρμόσει αναδρομικά τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 αναφορικά με τα 

υφιστάμενα, κατά την ημερομηνία της μετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά 

συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο 

έχει χορηγηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν 

λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιμηθεί πριν τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή 

με τα ΔΠΧΑ, η Εταιρεία θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της 

μετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. 

Ωστόσο, μία Εταιρεία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να εφαρμόσει αναδρομικά τα 

ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ημερομηνία της 
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μετάβασης, με την προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ημερομηνία 

αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ενώ δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

 

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

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του 

ΔΠΧΑ 7 με την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο 

ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις 

επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

 

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

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις 

επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για 

την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν μπορεί να 

εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο 

όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 
 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 

 

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

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά 

παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται 

υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και 

οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, 

ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Η Εταιρεία 

βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 13 στις οικονομικές της καταστάσεις. 
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ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων- Παρουσίαση των στοιχείων 

των λοιπών συνολικών εσόδων» 

 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιουλίου 2012. 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές 

οντότητες να ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών 

Εσόδων, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια 

μεταγενέστερη περίοδο . 

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση από την ημέρα που θα τεθεί σε εφαρμογή και δεν 

αναμένει να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 

 

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

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε 

μια Εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά 

προγράμματα (προγράμματα καθορισμένων παροχών-«μέθοδος περιθωρίου»). Οι Εταιρείες πλέον 

θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να 

συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το 

κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα αποτελέσματα χρήσης και τις 

επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι η τροποποίηση 

του ΔΛΠ 19 θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 

«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον 

συμψηφισμό ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις . 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του 

ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Μάιο του 2012 

τροποποιήσεις σε 5 υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 
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Ιανουαρίου 2013. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται 

να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 

περισσότερες από μία φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης μία οικονομική 

οντότητα μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 είτε την ημερομηνία μετάβασης είτε από μία 

προγενέστερη ημερομηνία. 
 

 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν μια 

οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε εθελοντικά. 

Επίσης διευκρινίζεται ότι μια οικονομική οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις πρώτες οικονομικές 

καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να 

εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ. 
 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί να 

ταξινομηθούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν τον ορισμό των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
 

ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με διανομές 

προς τους μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 
 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 
 

 

5.5 Διαχείριση κινδύνων 

 

5.5.1 Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 

 

Η Εταιρία χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα για εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς και 

επενδυτικούς σκοπούς, όπως επίσης και για αντιστάθμιση κινδύνων. Η χρησιμοποίηση των 
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χρηματοοικονομικών μέσων από την εταιρεία επηρεάζει ουσιωδώς την χρηματοοικονομική 

κατάσταση, την κερδοφορία και τις ταμειακές της ροές.  

Στην υπ΄αριθμ 7 σημείωση παρατίθεται ανάλυση της αξίας και των κατηγοριών των 

χρηματοοικονομικών μέσων που διαθέτει η Εταιρεία καθώς και των λογαριασμών της Οικονομικής 

Θέσης στους οποίους εμφανίζονται τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία. Παρακάτω παρατίθεται 

πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους που συνεπάγονται από την κατοχή των 

χρηματοοικονομικών μέσων.  

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει η Εταιρία 

είναι κυρίως οι εξής:  

 Πιστωτικός Κίνδυνος  

 Κίνδυνος Αγοράς (συναλλαγματικός, επιτοκίων και λοιπών τιμών αγοράς)  

 Κίνδυνος Ρευστότητας 

  

Οι εργασίες διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνονται από το «Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων» της 

εταιρείας. Το εν λόγω τμήμα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να προσδιορίζει, να εκτιμά και να 

αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που 

αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Προ της διενέργειας τυχόν συναλλαγών αντιστάθμισης 

κινδύνων λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωμα δέσμευσης της Εταιρίας προς 

τους αντισυμβαλλόμενούς της.  

 

5.5.2 Πιστωτικός κίνδυνος  
Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος είναι ο κίνδυνος το αντισυμβαλλόμενο μέρος να 

αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. 

Ειδικά για την εταιρεία ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο μη είσπραξης των 

απαιτήσεων της έναντι πελατών. 

Ο εν λόγω πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι σημαντικός γιατί κατά πάγια τακτική η Εταιρία: εισπράττει 

το τίμημα των αγορών των πελατών μέχρι το πέρας του τριημέρου (Τ+3) από την ημέρα της 

συναλλαγής του, σε υλοποίηση σχετικών χρηματιστηριακών διατάξεων (βλέπε σχετικά την επόμενη 

παράγραφο «Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 4» και διενεργεί προβλέψεις απομείωσης όλων των 

απαιτήσεων έναντι πελατών που δεν καλύπτονται από αντίστοιχη αξία χαρτοφυλακίου τους 

παρακολουθεί τυχόν καθυστερήσεις λοιπών απαιτήσεων και ενσωματώνει την πληροφόρηση αυτή 

στο σύστημα ελέγχου της πιστωτικής της πολιτικής. 
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Ο πιστωτικός κίνδυνος για ρευστά κεφάλαια (ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) θεωρείται 

αμελητέος, αφενός γιατί είναι υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις και εύκολα 

μετατρέψιμες σε μετρητά και αφετέρου γιατί οι αντισυμβαλλόμενοι είναι τράπεζες εγνωσμένης 

φήμης με υψηλής ποιότητας πιστοληπτική ικανότητα. 

Η διαχείριση της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο, γίνεται συνυπολογιζομένης της πιθανής έκθεσης σε 

διακυμάνσεις της αγοράς. 

 Δεσμεύσεις  που σχετίζονται με πίστωση

Τηρούνται με βάση τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις των εποπτευόντων αρχών. 

Η δυνατότητα παροχής πιστώσεων από το μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών προς τους πελάτες τους 

με σκοπό τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών (margin account), ρυθμίστηκε για πρώτη 

φορά με το νόμο 2843/2000. 

Το μοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στη γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται μόνον 

κατόπιν σχετικής έγγραφης σύμβασης μεταξύ μέλους και πελάτη και εφόσον ο τελευταίος παρέχει 

στο μέλος αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης, επί της οποίας υφίσταται νόμιμο ενέχυρο υπέρ του 

μέλους. 

Το margin account παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες μετοχές 

από εκείνες που θα τους επέτρεπε το διαθέσιμο κεφάλαιο τους χρησιμοποιώντας την τεχνική 

μόχλευσης. Ωστόσο, η αγορά μετοχών με πίστωση είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται από 

επενδυτές που είναι εξοικειωμένοι με αυτό το εργαλείο και γνωρίζουν τη λειτουργία του. 

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την «μέρους των μελών του Χ.Α. παροχή πιστώσεων» 

ορίζονται στον νόμο, αλλά και στις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις των 

αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ως εκ τούτου η Εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο εκ της δραστηριότητας αυτής. 

 Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 4

Σύμφωνα με τον Ν. 2843/2000 και τηv υπ' αριθμόν 2/363/30.11.2005 (όπως τροποποιήθηκε από την 

υπ’ αριθμ. 8/370/26.1.06) απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρέπει μέχρι το πέρας του Τ + 3, 

ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το μέλος του Χ.Α 

προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο την ημέρα Τ +  4 προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις 

και έτσι δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. 

 Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώριμων πιστωτικών  υπολοίπων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να διαφυλάξει τα ελεύθερα χρηματικά διαθέσιμα των 

πελατών επέβαλε στα μέλη του Χ.Α, σύμφωνα με την απόφαση 2/306/22.06.2004 όπως ισχύει, να 

τηρούν τα χρήματα των πελατών τους σε ξεχωριστούς  τραπεζικούς λογαριασμούς.  
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5.5.3 Κίνδυνος αγοράς  
Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία 

ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρίας ενδέχεται να 

παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς.  

Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία εστιάζεται κυρίως στους εξής ειδικότερους κινδύνους: (Ι) στον 

συναλλαγματικό κίνδυνο (ΙΙ) στον κίνδυνο επιτοκίων και (ΙΙΙ) στον κίνδυνο λοιπών αγοραίων τιμών. 

5.5.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος  
Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών της εταιρείας γίνονται σε Ευρώ, ενώ η εταιρεία 

δεν διαθέτει επενδύσεις στο εξωτερικό. Συνεπώς ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν είναι σημαντικός. 

5.5.5 Κίνδυνος επιτοκίου 

Δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις για την εταιρία στην τρέχουσα χρήση και ως εκ τούτου ο 

κίνδυνος από τις μεταβολές των επιτοκίων είναι επουσιώδης.  

5.5.6 Κίνδυνος λοιπών αγοραίων τιμών    
Ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο που απορρέει από τη διακύμανση της εύλογης 

αξίας ή των μελλοντικών ταμιακών ροών των επενδύσεων της Εταιρείας για ίδιο λογαριασμό 

(μετοχές κ.α.). Για την εν μέρει αντιστάθμιση του εν λόγω κινδύνου η Εταιρία κάνει χρήση 

παραγώγων. 

5.5.7 Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος η Εταιρία να αντιμετωπίσει μια δυσκολία στο να 

εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, οι οποίες σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

Η Εταιρία εκτίθεται σε  καθημερινούς κινδύνους ρευστότητας και γι’ αυτό διατηρεί επαρκείς πόρους 

μετρητών για να καλύψει τον εν λόγω κίνδυνο καθώς η εμπειρία καταδεικνύει ότι το ελάχιστο 

επίπεδο επανεπένδυσης των κεφαλαίων προς λήξη μπορεί να προβλεφθεί με κάποιο ποσοστό 

βεβαιότητας. Συγκεκριμένα προσδιορίζονται σε καθημερινή βάση τα ελάχιστα κεφάλαια που θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμα, προκειμένου να καλύπτονται όρια του ελάχιστου ποσοστού κεφαλαίων 

προς λήξη. 

  Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρία παντός 

είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το Διοικητικό 

Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων με τις παρακάτω  

αρμοδιότητες: 

α) Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων είναι αρμόδιος για τη θέσπιση και εφαρμογή πολιτικών, 

διαδικασιών και ρυθμίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισμό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται με 
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τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της Εταιρείας  (ιδίως τον 

πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο). Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου 

καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς (βλ. ιδίως τις αποφάσεις 1/459/27.12.2007 έως 8/459/27.12.2007 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς).  

(β) Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί συστηματικά την καταλληλότητα και την 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθμίσεων που εφαρμόζει η εταιρεία σχετικά 

με τη Διαχείριση των Κινδύνων. 

(γ) Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων μεριμνά ώστε η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική 

και μηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρμογής των 

διαδικασιών για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας της και την εν γένει διαχείριση των 

κινδύνων που συνέχονται με τη λειτουργία της.  

(δ) Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνος για την τήρηση της Εσωτερικής Διαδικασίας 

Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας  (ΕΔΑΚΕ) της Εταιρείας. Ειδικότερα, οι βασικές αρχές 

διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής :  

  Αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου   

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων 

διαμορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική 

πρόληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των προβλεπομένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως: 

Προβαίνει σε εκτίμηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση του 

πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με το νόμο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς . 

Προβαίνει στο διαχωρισμό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγμάτων σε: α) απαιτήσεις υπό 

καθυστέρηση (past due) και β) επισφαλείς απαιτήσεις (impaired).  

 εφαρμόζει την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας 

των ανοιγμάτων (π.χ. standardized, marked to market method, original  exposure 

method, internal model method) και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων 

αυτών. 

 προσδιορίζει τις τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου 

 προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες συμψηφισμού των εντός και εκτός 

Οικονομικής Θέσης στοιχείων, καθώς και το βαθμό κατά τον οποίο η Εταιρεία κάνει 

χρήση των συμψηφισμών αυτών.   

 προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης των 

εξασφαλίσεων και το είδος των εξασφαλίσεων που αποδέχεται η Εταιρεία. 
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 προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων ανά κλάδο οικονομικής

δραστηριότητας ή είδος αντισυμβαλλομένου  (π.χ. Τράπεζες, επιχειρήσεις, ιδρύματα

κτλ.)

 προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων με βάση την

εναπομένουσα ληκτότητα τους.

 αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρείας.

 εφαρμόζει με συνέπεια τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας του Χρηματοδοτικού

Ανοίγματος.

 ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδομένων που

χρησιμοποιεί καθώς και τη διαδικασία επικαιροποιήσεως αυτών.

 εκτιμά την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλομένου.

 εφαρμόζει πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing).

Για την μείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαμβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του 

αντισυμβαλλόμενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τομέας της οικονομίας στον οποίο 

δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. 

Η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της εταιρίας γίνεται σε καθημερινή βάση, ενώ 

γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα που υπερβαίνει το 

10 % των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007.  

Επιπλέον, σύμφωνα με το Ν.2843/2000 και αποφάσεις υπ. αριθμ. 2/363/30.11.2005 και 

8/370/26.01.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν, πρέπει μέχρι το πέρας του Τ+3, ο 

πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το μέλος του Χ.Α. 

προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την 

ημέρα Τ+4. 

 Αρχές διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναμίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων 

για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά 

επίπεδα με τη διατήρηση επαρκών διαθεσίμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων χρεογράφων. 

 Αρχές διαχείρισης κινδύνου αγοράς

Οι επενδύσεις της Εταιρίας για ίδιο λογαριασμό σε κινητές αξίες είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο 

μεταβολής της αξίας τους. Η Εταιρία υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς των θέσεων που κατέχονται για 

ίδιο λογαριασμό εφαρμόζοντας την μέθοδο VaR (Value at Risk) στηριζόμενη σε διαφορετικές 

υποθέσεις για την μεταβολή της αγοράς.  

Επιπλέον, υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου, για την 

υποβολή στοιχείων με βάση την απόφαση 4/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
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Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων διαμορφώνει 

τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και 

διαχείριση του προκείμενου κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

προβλεπομένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως: 

 μεριμνά ώστε η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα ανοίγματα της Εταιρείας 

να κινείται στα νόμιμα όρια. 

 καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας 

των ανοιγμάτων (π.χ. standardized, mark to market method, original exposure method, 

internal model method) και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών. 

 εφαρμόζει πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing). 

 

 

5.6 Γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων  

5.6.1 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

Αναλύονται ως εξής: 

 

1/1-31/12/2012 

 

1/1-31/12/2011 

    Εμπορική / Υπηρεσίες 168.111,48 

 

119.206,86 

Λοιπές συναλλαγές 0,00 

 

15.990,70 

 

168.111,48 

 

135.197,56 

    

  

 

1/1-31/12/2012 

 

1/1-31/12/2011 

    Εσωτερικού 122.882,99 

 

135.197,56 

Εξωτερικού 45.228,49 

 

0,00 

 

168.111,48 

 

135.197,56 

  

5.6.2 Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος των πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

 

  1/1-31/12/2012 

 

1/1-31/12/2011 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 49.726,68 

 

50.635,37 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 34.969,45 

 

23.994,79 

Παροχές τρίτων 8.886,19 

 

0,00 

Φόροι-τέλη 2.543,21 

 

0,00 

Διάφορα έξοδα 3.121,52 

 

23.069,28 

Αποσβέσεις  παγίων 2.690,44 

 

0,00 

Σύνολο 101.937,48 

 

97.699,44 

 

5.6.3 Έξοδα διοίκησης  
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής 
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  1/1-31/12/2012 

 

1/1-31/12/2011 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.525,19 

 

50.315,79 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 11.510,44 

 

10.716,48 

Παροχές τρίτων 4.397,21 

 

14.157,91 

Φόροι-τέλη 2.410,61 

 

5.478,53 

Διάφορα έξοδα 10.721,65 

 

14.466,07 

Αποσβέσεις  παγίων 1.147,82 

 

4.652,63 

Λοιπά 307,39 

 

223,16 

Σύνολο 36.020,31 

 

100.010,57 

 

5.6.4 Έξοδα διάθεσης 

 

Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής 

  1/1-31/12/2012 

 

1/1-31/12/2011 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 

 

0,00 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 

 

0,00 

Παροχές τρίτων 4.488,98 

 

4.792,69 

Φόροι-τέλη 1.271,60 

 

1.834,01 

Διάφορα έξοδα 2.818,19 

 

2.168,24 

Αποσβέσεις  παγίων 1.345,22 

 

49,35 

Προβλέψεις  0,00 

 

0,00 

Σύνολο 9.923,99 

 

8.844,29 

 

5.6.5 Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή 

Βασικά 

Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους/(ζημίας) που αναλογεί 

στους μετόχους, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου. 
 

  

1/1-31/12/12 

 

1/1-

31/12/2011 

  

   

Αριθμός μετοχών 

 

11.000,00  11.000,00 

Κέρδη ανά μετοχή 

 

2,34  -8,15 

 

5.6.6 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού 

 

Παρατίθεται ανάλυση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων: 

   

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
 

Σύνολο 

  

    Αξία 1/1/2011  

 

62.964,61 

 

62.964,61 

Προσθήκες 1/1 - 31/12/2011  

 

986,75 

 

986,75 

Αξία 31/12/2011  

 

63.951,36 

 

63.951,36 

Προσθήκες 1/1 - 31/12/2012  

 

1.052,53 

 

1.052,53 

Αξία 31/12/2012  

 

65.003,89 

 

65.003,89 

      ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   
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Υπόλοιπο 1/1/2011  

 

48.290,27 

 

48.290,27 

Αποσβέσεις 1/1 - 31/12/2011  

 

4.469,08 

 

4.469,08 

Υπόλοιπο 31/12/2011  

 

52.759,35 

 

52.759,35 

Αποσβέσεις χρήσης 1/1 – 

31/12/2012 

 

 

5.183,48 

 

5.183,48 

Υπόλοιπο 31/12/2012  

 

57.942,83 

 

57.942,83 

      ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

     31 Δεκεμβρίου 2011  

 

11.192,01 

 

11.192,01 

31 Δεκεμβρίου 2012  

 

7.061,06 

 

7.061,06 

 

5.6.7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Ο λογαριασμός «Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής: 
 

  31/12/2012   31/12/2011 

Συνεγγυητικό κεφάλαιο 50.000,00   50.000,00 

Εγγυήσεις ενοικίων 1.320,62   1.320,62 

Λοιπές εγγυήσεις 739,83   339,83 

  52.060,45   51.660,45 

 

5.6.8 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

 

31/12/2012 

 

31/12/2011 

Πελάτες 20.084,42 

 

3.237,48 

Ελληνικό Δημόσιο 13.422,66 

 

13.012,42 

Λοποί χρεώστες 6.063,25 

 

6.785,09 

Δουλευµένοι τόκοι 1.260,93 

 

1.344,04 

 

40.831,26 

 

24.379,03 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της απαίτησης από το Δημόσιο αφορά απαίτηση από επιδότηση του ΟΑΕΔ 

ποσού 12.763,95. 

 

5.6.9 Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

 

Αφορά την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας σε εύλογες αξίες 

Η κίνηση του λογαριασμού είχε ως εξής 

     

  

   Προσθήκες 1/1 - 31/12/2011  

 

80.835,50 

 Προβλέψεις υποτίμησης 1/1 - 31/12/2011  

 

-28.142,00 

 Αξία 31/12/2011  

 

52.693,50 

 Αποτίμηση 1/1 - 31/12/2012  

 

7.643,20 

 Αξία 31/12/2012  

 

60.336,70 
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5.6.10 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Η ανάλυση των διαθεσίμων της εταιρείας έχει ως εξής: 

31.12.2012 31.12.2011 

Ταμείο 4.318,24 2.619,72 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 19.005,46 310,07 

23.323,70 2.929,79 

5.6.11 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από 11.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 € 

έκαστη 

. 

5.6.12 Λοιποί πιστωτές 

Η Ανάλυση των λοιπών πιστωτών έχε ως εξής: 

31.12.2012 31.12.2011 

Καταθέσεις μετόχων για αύξηση 
κεφαλαίου 15.000,00 15.000,00 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.893,64 3.744,38 

Πιστωτές διάφοροι 14.933,02 18.031,21 

31.826,66 36.775,59 

5.6.13 Οφειλές από φόρους 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του 2009, 

Για τη χρήση του 2011 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύμφωνα με την ΠΟΛ 1159/22.07.2011 

από τον νόμιμο ελεγκτή ενώ για τη χρήση 2012 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος σύμφωνα 

με την ίδια απόφαση από τον νόμιμο ελεγκτή. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν αναμένει να 

προκύψουν πρόσθετοι φόροι δεδομένου του ιδιαίτερου τρόπου προσδιορισμού του Εταιρικού 

φόρου εισοδήματος. 

5.6.14 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που να έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 

λειτουργία της Εταιρίας. 
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Δεν προβλέπεται να υπάρξει σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας από 

μελλοντικό φορολογικό έλεγχο λόγω του ειδικού φορολογικού καθεστώτος στο οποίο υπάγεται και 

δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη. Δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

5.7 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και άλλες σημαντικές συμβάσεις 

Η εταιρία δεν ανήκει σε όμιλο και  δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες. Ως συνδεδεμένα 

μέρη θεωρούνται επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης της Εταιρείας 

καθώς και τα πλησιέστερα μέλη της οικογένειάς τους. 

5.7.1 Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προεγκρίνει τις αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου. Οι 

αμοιβές του Δ.Σ. ανέρχονται σε  

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 

Αμοιβές χρήσης 4.671,44 23.000,00 

4.671,44 23.000,00 

5.7.2 Σημαντικές συμβάσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει σημαντικές συμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα τις λειτουργικές 

δραστηριότητές της. 

5.8 Άλλες πληροφορίες 

Η Εταιρία κατά την 31/12/2012 απασχολούσε τέσσερα άτομα προσωπικό, ενώ για τη χρήση 

2011 πέντε άτομα. 

5.9 Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων 

Δεν υπάρχουν γεγονότα, μετά το κλείσιμο των Οικονομικών Καταστάσεων, που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν τις οικονομικές καταστάσεις ή την πορεία της Εταιρίας.  
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VII. ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

Με σκοπό την καλύτερη, διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, η Εταιρία 

διατηρεί ιστοσελίδα στο INTERNET (Διαδίκτυο), την οποία μπορούν να επισκεφθούν, χωρίς 

χρέωση, στη διεύθυνση, www.fastfinance.gr όπου έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται 

καθημερινά, για τυχόν άλλες εξελίξεις. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, καταχωρείται η 

παρούσα Ετήσια Έκθεση. 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ    

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                    ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

     ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  

         ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

http://www.fastfinance.gr/

