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«Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχή̋ Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ.        

«Epic Επενδυτικέ̋ Υπηρεσίε̋ ΑΕΠΕΥ» 

Ετήσιε̋ Οικονοµικέ̋ Καταστάσει̋ 

για τη χρήση 2013   

 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Βεβαιώνεται ότι οι Ετήσιε̋ Οικονοµικέ̋ Καταστάσει̋ είναι εκείνε̋ που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο τη̋ «Epic Επενδυτικέ̋ Υπηρεσίε̋ ΑΕΠΕΥ» την 20 Φεβρουαρίου 2014. Επισηµαίνεται 

ότι τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά 

οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα τη̋ οικονοµική̋ θέση̋ και των 

αποτελεσµάτων τη̋ εταιρία̋, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

 

Για την  

«Epic Επενδυτικέ̋ Υπηρεσίε̋ ΑΕΠΕΥ» 

Ο Πρόεδρο̋ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

 

 

 

Αλέξανδρο̋ Κασκαβέλη̋ 
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‘ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 

 
Προ̋ του̋  
κ.κ Μετόχου̋ τη̋ Εταιρία̋, 
 
Οι οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ 31η̋ ∆εκεµβρίου 2013 τη̋ εταιρία̋ µα̋ «Epic Ανώνυµη Εταιρία 
Παροχή̋ Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ. «Epic Επενδυτικέ̋ Υπηρεσίε̋ ΑΕΠΕΥ», αποτελούνται από 
την Κατάσταση Οικονοµική̋ Θέση̋, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών 
Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταµειακών Ροών και τι̋ σηµειώσει̋ στι̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ 
µαζί µε την παρούσα έκθεση που αφορά στη διαχειριστική χρήση από 1/1/2013 ω̋ 31/12/2013.    
                                                                      
 
Α. Οικονοµικά Αποτελέσµατα χρήση̋ 01/01/2013 - 31/12/2013 
 
Τα έσοδα τη̋ εταιρία̋ κατά τη χρήση 01.01.2013 έω̋ 31.12.2013 ανήλθαν σε 937.916,52 ευρώ 
έναντι 793.263,90 ευρώ κατά την προηγούµενη χρήση (01.01.2012 έω̋ 31.12.2012). Το κόστο̋ 
παροχή̋ υπηρεσιών ανήλθε κατά τη χρήση αυτή σε 181.103,85 ευρώ και διαµόρφωσε το µικτό 
αποτέλεσµα σε κέρδη 756.812,67 ευρώ έναντι 608.942,09 ευρώ κατά την προηγούµενη χρήση. Τα 
κέρδη µετά από φόρου̋ ανήλθαν σε 151.117,76 ευρώ, έναντι 27.994,60 ευρώ τη̋ προηγούµενη̋ 
χρήση̋.      
 
 
Β. Στοιχεία Ισολογισµού  
 
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων κατά την 31/12/2013 ανήλθε στο ποσό των ευρώ 
21.186.254,00 και αναλύεται ω̋ εξή̋: Ενσώµατα πάγια ευρώ 45.357,30, άυλα περιουσιακά στοιχεία 
ευρώ 6.984,27, λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ευρώ 222.239,00, στα οποία 
περιλαµβάνεται και η συµµετοχή τη̋ εταιρεία̋ στο Συνεγγυητικό κεφάλαιο ύψου̋ ευρώ 216.191,00, 
διαθέσιµα προ̋ πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ευρώ 1.688.264,53, απαιτήσει̋ από 
πελάτε̋ ευρώ 43.909,33, λοιπά περιουσιακά στοιχεία ευρώ 72.927,24 και τέλο̋ ταµειακά διαθέσιµα 
& ισοδύναµα ευρώ 19.106.572,33, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα ταµειακά διαθέσιµα των 
πελατών. 
Οι υποχρεώσει̋ τη̋ εταιρία̋ ανέρχονται σε ευρώ 18.944.246,99 και αφορούν προβλέψει̋ για 
αποζηµίωση προσωπικού ευρώ 87.080,00 και υποχρεώσει̋ προ̋ προµηθευτέ̋, φόρου̋, 
ασφαλιστικού̋ οργανισµού̋ και υποχρεώσει̋ προ̋ πελάτε̋ ευρώ 18.857.166,99. Τα ίδια κεφάλαια 
τη̋ εταιρία̋ ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 2.242.007,01. 
 
 
Γ. Κίνδυνοι & αβεβαιότητε̋  
 
(α) Πιστωτικό̋ κίνδυνο̋   
Σηµειώνουµε ότι όλα τα έσοδα εισπράττονται από λογαριασµού̋ πελατών που ελέγχουµε απόλυτα, 
όλε̋ οι πράξει̋ εκκαθαρίζονται µε άµεσα διαθέσιµα χρήµατα κατά την εκτέλεση τη̋ πράξη̋, ενώ 
δεν χορηγείται κανενό̋ είδου̋ δανεισµό̋ προ̋ του̋ πελάτε̋. Έτσι, ο πιστωτικό̋ κίνδυνο̋ είναι 
ανύπαρκτο̋. Αντίστοιχα, όλε̋ οι επενδύσει̋ γίνονται σε διαβαθµισµένου̋ εκδότε̋ µε σκοπό τον 
περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου και υπάρχει σηµαντική διασπορά ω̋ προ̋ τι̋ εκδόσει̋ και τον 
χρονικό ορίζοντα. 
 
(β) Κίνδυνο̋ ρευστότητα̋   
Η εταιρία δεν διατρέχει κίνδυνο ρευστότητα̋, λόγω τη̋ διαθεσιµότητα̋ σηµαντικών ταµειακών 
διαθεσίµων. 
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(γ) Κίνδυνο̋ µεταβολών εύλογη̋ αξία̋ 
Η εταιρία έχει τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία λόγω τη̋ τοποθέτηση̋ των διαθεσίµων τη̋ σε 
προθεσµιακέ̋ καταθέσει̋ µικρού κινδύνου και προσυµφωνηµένου επιτοκίου, έτσι ώστε δεν υπάρχει 
κίνδυνο̋ µεταβολών εύλογη̋ αξία̋ λόγω µεταβολών των επιτοκίων. Αντίθετα, υπάρχει και σηµαντικό 
µέρο̋ των διαθεσίµων σε οµολογίε̋ µακρά̋ διάρκεια̋, οι οποίε̋ έχουν επιτοκιακό κίνδυνο, αλλά 
λογικό πιστωτικό κίνδυνο.  
 
(δ) Συναλλαγµατικό̋ κίνδυνο̋ 
Η εταιρία επενδύει σχεδόν αποκλειστικά σε ευρώ και ο κίνδυνο̋ αυτό̋ είναι εξαιρετικά 
περιορισµένο̋, δεδοµένου ότι τα νοµίσµατα που µπορεί να γίνουν επενδυτικέ̋ θέσει̋ είναι τα τρία 
βασικά USD, GBP και CHF. 
 
Προοπτικέ̋ 
 
∆υστυχώ̋ ακόµα µια χρονιά πέρασε χωρί̋ να έχουµε σαν κράτο̋ κάνει βήµατα προ̋ τη σωστή 
κατεύθυνση. Οι προσπάθειε̋ να δηµιουργήσουµε συνθήκε̋ ανάπτυξη̋ παραµένουν αδύναµε̋ και οι 
άνθρωποι που εµπλέκονται παρουσιάζουν µια εικόνα ανεπάρκεια̋ και µη επαφή̋ µε την 
πραγµατικότητα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέµα των εκλογών το οποίο µπορεί να δηµιουργήσει 
περαιτέρω προβλήµατα κυρίω̋ πολιτική̋ σταθερότητα̋. Αναµένεται πάντω̋ το 2014 η πορεία τη̋ 
Ελληνική̋ Οικονοµία̋ να καταστεί ευχάριστη για του̋ αριθµού̋ και δυσάρεστη για του̋ πολίτε̋, 
γεγονό̋ που θα αποτελέσει εµπόδιο για τυχόν ανάπτυξη το 2015. 
 
Η πορεία τη̋ Εταιρία̋ ήταν θετική το 2013 σηµειώνοντα̋ την καλύτερη πορεία τη̋ από ιδρύσεω̋. 
Πολλά πράγµατα άλλαξαν µε βελτιώσει̋ σε όλου̋ του̋ τοµεί̋, µε αποτέλεσµα τη σταθερή πλέον 
κερδοφορία. Το 2014 θα συνεχίσουµε τι̋ αλλαγέ̋ σε συστήµατα και συνεργάτε̋ ώστε να 
µπορέσουµε να διατηρήσουµε την καλή λειτουργία τη̋ Εταιρία̋.       
  
 

                                 Κηφισιά, 20 Φεβρουαρίου 2014 

Ο Πρόεδρο̋ του ∆.Σ 

                                                                              

 

 

                                                                                            

Αλέξανδρο̋ Κασκαβέλη̋ 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προ̋ του̋ Μετόχου̋ τη̋ Εταιρεία̋ «Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχή̋ Επενδυτικών Υπηρεσιών»  
 
 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τι̋ συνηµµένε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ «Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχή̋ 
Επενδυτικών Υπηρεσιών», οι οποίε̋ αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµική̋ θέση̋ τη̋ 31η̋ 
∆εκεµβρίου 2013, τι̋ καταστάσει̋ συνολικού εισοδήµατο̋, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών τη̋ χρήσεω̋ που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώ̋ και περίληψη σηµαντικών 
λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπέ̋ επεξηγηµατικέ̋ πληροφορίε̋. 
 
Ευθύνη τη̋ ∆ιοίκηση̋ για τι̋ Οικονοµικέ̋ Καταστάσει̋ 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµική̋ Αναφορά̋, όπω̋ αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπἀκή Ένωση, όπω̋ και για εκείνε̋ τι̋ εσωτερικέ̋ δικλίδε̋, που η διοίκηση 
καθορίζει ω̋ απαραίτητε̋, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθο̋. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µα̋ ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση 
τον έλεγχό µα̋.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µα̋ σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνε̋ δεοντολογία̋, καθώ̋ και να σχεδιάζουµε 
και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογη̋ διασφάλιση̋ για το εάν οι οικονοµικέ̋ 
καταστάσει̋ είναι απαλλαγµένε̋ από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχο̋ περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά 
µε τα ποσά και τι̋ γνωστοποιήσει̋ στι̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋.  Οι επιλεγόµενε̋ διαδικασίε̋ 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένη̋ τη̋ εκτίµηση̋ των κινδύνων ουσιώδου̋ 
ανακρίβεια̋ των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθο̋.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτή̋ εξετάζει τι̋ εσωτερικέ̋ δικλίδε̋ που 
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων τη̋ εταιρεία̋, 
µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τι̋ περιστάσει̋, αλλά όχι µε σκοπό 
την έκφραση γνώµη̋ επί τη̋ αποτελεσµατικότητα̋ των εσωτερικών δικλίδων τη̋ εταιρεία̋.  Ο 
έλεγχο̋ περιλαµβάνει επίση̋ την αξιολόγηση τη̋ καταλληλότητα̋ των λογιστικών αρχών και 
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώ̋ 
και αξιολόγηση τη̋ συνολική̋ παρουσίαση̋ των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση τη̋ ελεγκτική̋ µα̋ γνώµη̋. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µα̋, οι συνηµµένε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση τη̋ Εταιρεία̋ «Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχή̋ Επενδυτικών 
Υπηρεσιών» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική τη̋ επίδοση και τι̋ ταµειακέ̋ 
τη̋ ροέ̋ για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµική̋ Αναφορά̋, όπω̋ αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπἀκή Ένωση. 
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου τη̋ Έκθεση̋ ∆ιαχείριση̋ του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τι̋ συνηµµένε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋, στα πλαίσια των οριζόµενων 
από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 

 
Ορκωτοί Ελεγκτέ̋ Λογιστέ̋ – 
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 
Λ. Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή  
Α.Μ./ΣΟΕΛ:  148 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 
O Ορκωτό̋ Ελεγκτή̋ Λογιστή̋ 

 
 
 
 

Γεώργιο̋ Ι. Βαρθαλίτη̋ 
Α.Μ./ ΣΟΕΛ 10251 
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Κατάσταση Οικονοµική̋ Θέση̋ 

Οι συνηµµένε̋ σηµειώσει̋ αποτελούν αναπόσπαστο µέρο̋ αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜ. 31.12.2013 31.12.2012
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  4.1 45.357,30 40.975,38

Ἁλα περιουσιακά στοιχεία 4.2 6.984,27 1.644,39

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.3 222.239,00 213.322,61

Απαιτήσει̋ από πελάτε̋ 4.6 43.909,33 0,00

∆ιαθέσιµα προ̋ πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία 
4.7 1.688.264,53 918.984,11

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.4 50.224,04 39.206,21

Αναβαλλόµενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ 4.5 22.703,20 34.090,77

Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 4.8 19.106.572,33 14.194.092,22

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 21.186.254,00 15.442.315,69

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 4.9 2.512.000,00 2.512.000,00

Αποθεµατικά εύλογη̋ αξία̋ 4.10 -341.505,97 -482.338,40

Λοιπά Αποθεµατικά 4.11 -25.460,16 -55.009,67

Αποτελέσµατα ει̋ νέον 96.973,14 -24.595,10

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.242.007,01 1.950.056,83

Προβλέψει̋ για παροχέ̋ στου̋ εργαζόµενου̋ 4.14 87.080,00 79.403,34

Προµηθευτέ̋ και λοιπέ̋ υποχρεώσει̋ 4.12-4.13 18.795.118,83 13.407.846,68

Τρέχων φόρο̋ εισοδήµατο̋ 4.13 62.048,16 5.008,84

Σύνολο υποχρεώσεων 18.944.246,99 13.492.258,86
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 21.186.254,00 15.442.315,69  
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

Οι συνηµµένε̋ σηµειώσει̋ αποτελούν αναπόσπαστο µέρο̋ αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

ΣΗΜ. 1/1-31/12/2013 1/1 - 31/12/2012

Κύκλο̋ εργασιών 4.15 937.916,52 793.263,90

Κόστο̋ παροχή̋ υπηρεσιών 4.16 -181.103,85 -184.321,81

Μικτά κέρδη 756.812,67 608.942,09
Άλλα έσοδα 4.19 4,44 45,58

Έξοδα διοικητική̋ λειτουργία̋  4.17 -586.411,21 -565.093,22

Έξοδα λειτουργία̋ διαθέσεω̋ 4.18 -15.860,98 -15.966,31

Άλλα έξοδα 4.19 -286,44 -501,47

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

154.258,48 27.426,67

Αποτελέσµατα χρηµ/κών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων
4.20 81.099,06 -8.257,84

Κέρδη προ φόρων 235.357,54 19.168,83
Πλέον/Μείον : φόροι 4.21 -84.239,79 8.825,77

Κέρδη µετά από φόρου̋ (Α) 151.117,75 27.994,60

Κατανέµονται σε:

Μετόχου̋ Εταιρία̋ 4.22 151.117,75 27.994,60

Λοιπά συνολικά έσοδα (έξοδα) µετά από φόρου̋ ( Β ) 140.832,43 -58.757,06

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) µετά 
από φόρου̋ ( Α ) + ( Β )

291.950,18 -30.762,46

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Αποτίµηση Χρηµ/κών µέσων 140.832,43 -58.757,06

140.832,43 -58.757,06
Κατανέµονται σε:

Μετόχου̋ Εταιρία̋ 4.22 291.950,18 -30.762,46

Κέρδη µετά από φόρου̋ ανά µετοχή -  (σε €) 4.22 0,4722 0,0875

Αποσβέσει̋ 9.525,24 16.681,50

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων   
(EBITDA) 163.783,72 44.108,17  
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Οι συνηµµένε̋ σηµειώσει̋ αποτελούν αναπόσπαστο µέρο̋ αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
εύλογη̋ αξία̋ Αποθεµατικά

Υπόλοιπο 
αποτελεσµάτων 

ει̋ νέο
Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων

Ίδια κεφάλαια την 1.1.2012 2.512.000,00 -516.134,84 -56.152,65 -51.446,72 1.888.265,79
Σχηµατισµό̋ τακτικού αποθεµατικού 0,00 0,00 1.027,98 -1.027,98 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 -58.757,06 0,00 27.994,60 -30.762,46
Πώληση / ανταλλαγή (PSI οµολόγων Ελληνικού 

∆ηµοσίου) επενδύσεων διαθεσίµων προ̋ πώληση 0,00 92.553,50 115,00 -115,00 92.553,50
Λοιπά αποθεµατικά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ίδια κεφάλαια την 31.12.2012 2.512.000,00 -482.338,40 -55.009,67 -24.595,10 1.950.056,83
Ίδια κεφάλαια την 1.1.2013 2.512.000,00 -482.338,40 -55.009,67 -24.595,10 1.950.056,83

Λοιπέ̋ µεταβολέ̋ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / ( έξοδα ) 0,00 140.832,43 29.549,51 121.568,24 291.950,18

Ίδια κεφάλαια την 31.12.2013 2.512.000,00 -341.505,97 -25.460,16 96.973,14 2.242.007,01  

Κατάσταση Ταµειακών Ροών  

Ταµειακέ̋ Ροέ̋ Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
Κέρδη προ φόρων 235.357,54 19.168,83

Προσαρµογέ̋ του κέρδου̋ σε σχέση µε τι̋ εξή̋ συναλλαγέ̋:

Αποσβέσει̋ 9.525,24 16.681,50

Προβλέψει̋ 7.676,66 10.453,34

Αποτελέσµατα ( έσοδα ) επενδυτικών δραστηριότητων -83.360,76 -95.239,69

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.786,70 1.323,08

Κερδο̋ Εκµ/σεω̋ πριν από τι̋ µεταβολέ̋ του Κεφαλαίου Κινήσεω̋ 170.985,38 -47.612,94

Πλέον/µείον προσαρµογέ̋ για µεταβολέ̋ λογ/σµών
κεφαλαίου κίνηση̋ ή που σχετίζονται µε τι̋ λειτουρ.δραστηριότητε̋:
Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπού̋ λ/σµού̋ -698.372,45 144.358,88

Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων  (πλην τραπεζών) 5.377.540,16 7.827.983,25

Εισροέ̋ διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση 4.850.153,09 7.924.729,19

  Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ (α) 4.850.153,09 7.924.729,19

Ταµειακέ̋ Ροέ̋ Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -19.247,04 -5.305,11

Τόκοι και συναφή έσοδα 83.360,76 95.239,69

  Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ (β) 64.113,72 89.934,58

Ταµειακέ̋ Ροέ̋ Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων
Πληρωµέ̋ τόκων -1.786,70 -1.323,08

  Σύνολο εισροών (εκροών) χρηµ/κών δραστ/των (γ) -1.786,70 -1.323,08
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήση̋ 4.912.480,11 8.013.340,69

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξη̋ χρήση̋ 14.194.092,22 6.180.751,53

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξη̋ χρήση̋ 19.106.572,33 14.194.092,22  
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Σηµειώσει̋ επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 

1. Πληροφορίε̋ για την εταιρία 

1.1. Γενικέ̋ πληροφορίε̋ 

Η Εταιρία «Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχή̋ Επενδυτικών Υπηρεσιών» ιδρύθηκε στην Αθήνα του Νοµού Αττική̋ 
το 1997 και είναι εγγεγραµµένη στο Γ.Ε.ΜΗ µε αριθµό: 2625601000 (πρώην Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών 
(Μ.Α.Ε.) µε αριθµό 38960/06/Β/97/19) . Η έδρα τη̋ εταιρία̋ είναι ο ∆ήµο̋ Κηφισιά̋ του Νοµού Αττική̋. Η 
διάρκεια τη̋ εταιρία̋ ορίζεται από το καταστατικό τη̋ σε 50 έτη.  

Συνοπτικά οι βασικέ̋ πληροφορίε̋ για την εταιρία έχουν ω̋ εξή̋: 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Αλέξανδρο̋ Κασκαβέλη̋ (Πρόεδρο̋ ∆.Σ.) 

Αντωνία Λαµπράκη (Αντιπρόεδρο̋) 

Αλκιβιάδη̋ Αγγελάκη̋ (∆/νων Σύµβουλο̋) 

Γρηγόριο̋ Παπαδόπουλο̋ (Μέλο̋) 

Ασηµίνα Λαµπράκη (Μέλο̋) 

Ιωάννη̋ Κοσσίδα̋ (Μέλο̋) 

Σοφία Στρογγύλη (Μέλο̋) 

 

Αντικείµενο Εργασιών 

Σκοπό̋ τη̋ εταιρία̋ είναι: 
1. Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και παρεπόµενων υπηρεσιών µε βάση την άδεια που τη̋ παρέχει η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγορά̋ σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία που αφορά στη λειτουργία 
επιχειρήσεων παροχή̋ επενδυτικών υπηρεσιών, ω̋ εκάστοτε αυτή ισχύει.  

2. Για την επιδίωξη του σκοπού τη̋ η Εταιρία δύναται: 
α) Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε 
όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
β) Να ιδρύει, υποκαταστήµατα και πρακτορεία σε οποιοδήποτε µέρο̋ τη̋ Ελλάδα̋ ή στο εξωτερικό. 
γ) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό. 
δ) Να ενεργεί µε κάθε άλλο τρόπο που θα εξυπηρετεί άµεσα ή έµµεσα το σκοπό τη̋ Εταιρία̋.   

Σηµειώσει̋ επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων  

2. Πλαίσιο κατάρτιση̋ οικονοµικών καταστάσεων 

2.1.1. Συµµόρφωση µε τα ∆ΠΧΠ 

Οι οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ «Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχή̋ Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ. «Epic 
Επενδυτικέ̋ Υπηρεσίε̋ ΑΕΠΕΥ» που καλύπτουν περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έω̋ και την 31η ∆εκεµβρίου 
2013 (χρήση 2013 ) και τα συγκριτικά του̋ στοιχεία για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έω̋ και την 31η ∆εκεµβρίου 
2012, εγκρίθηκαν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στι̋ 20/02/2014.  

Οι οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ «Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχή̋ Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ. «Epic 
Επενδυτικέ̋ Υπηρεσίε̋ ΑΕΠΕΥ» για τη χρήση 01.01.2013 έω̋ 31.12.2013, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή 
του ιστορικού κόστου̋ όπω̋ αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού 
και παθητικού σε τρέχουσε̋ αξίε̋, την αρχή τη̋ συνέχιση̋ τη̋ δραστηριότητα̋ (going concern) και είναι 
σύµφωνε̋ µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµική̋ Πληροφόρηση̋ (∆ΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώ̋ και των διερµηνειών του̋, οι οποίε̋ έχουν εκδοθεί 
από την Επιτροπή Ερµηνεία̋ Προτύπων (I.F.R.I.C.) τη̋ IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπἀκή 
Ένωση.  
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3. Βασικέ̋ Λογιστικέ̋ Αρχέ̋ 

Οι λογιστικέ̋ αρχέ̋ βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ και τι̋ οποίε̋ 
συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρία είναι οι ακόλουθε̋  

3.1. Ενσώµατε̋ ακινητοποιήσει̋ 

Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστο̋ κτήση̋ µείον τι̋ αποσβέσει̋. Το κόστο̋ κτήση̋ περιλαµβάνει 
όλε̋ τι̋ άµεσα επιρριπτέε̋ δαπάνε̋ για την απόκτηση των στοιχείων.  

Οι αποσβέσει̋ των στοιχείων των ενσωµάτων παγίων  υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο απόσβεση̋ 
µέσα στην ωφέλιµη ζωή του̋. 

Οι υπολειµµατικέ̋ αξίε̋ και οι ωφέλιµε̋ ζωέ̋ των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικέ̋ αξίε̋ των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 
ανακτήσιµη αξία του̋, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται αρχικά σε µείωση του σχηµατισθέντο̋ 
αποθεµατικού εύλογη̋ αξία̋ (εάν υπάρχει για το αντίστοιχο πάγιο) το οποίο απεικονίζεται σε λογαριασµού̋ 
των ιδίων κεφαλαίων. Κάθε προκύψασα αποµείωση πέρα από το σχηµατισθέν αποθεµατικό για το 
συγκεκριµένο πάγιο, αναγνωρίζεται άµεσα ω̋ έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήση̋.  

3.2. Αποµείωση Αξία̋ Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 
έλεγχο αποµείωση̋ τουλάχιστον ετησίω̋ και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί 
να µην είναι ανακτήσιµη.  

Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωση̋ τη̋ αξία̋ του̋ όταν 
υπάρχουν ενδείξει̋ ότι η λογιστική αξία του̋ δεν θα ανακτηθεί. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού εξετάζεται 
εάν υπάρχουν τέτοιε̋ ενδείξει̋. 

3.3. Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε 
µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση. 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσει̋ του ισολογισµού περιλαµβάνουν διαθέσιµα, 
απαιτήσει̋, συµµετοχέ̋ και βραχυπρόθεσµε̋ και µακροπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋. Η Εταιρία δεν κάνει χρήση 
παραγώγων χρηµατοοικονοµικών πρὀόντων ούτε για αντιστάθµιση κινδύνου ούτε για κερδοσκοπικού̋ 
σκοπού̋. Οι λογιστικέ̋ αρχέ̋ αναγνώριση̋ και αποτίµηση̋ των στοιχείων αυτών αναφέρονται στι̋ 
αντίστοιχε̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ οι οποίε̋ παρουσιάζονται σε αυτή τη σηµείωση. Τα χρηµατοοικονοµικά πρὀόντα 
παρουσιάζονται ω̋ απαιτήσει̋, υποχρεώσει̋ ή στοιχεία τη̋ καθαρή̋ θέση̋ βάσει τη̋ ουσία̋ και του 
περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τι̋ οποίε̋ απορρέουν. Τόκοι, µερίσµατα, κέρδη και ζηµίε̋ που 
προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά πρὀόντα που χαρακτηρίζονται ω̋ απαιτήσει̋ ή υποχρεώσει̋, 
αναγνωρίζονται ω̋ έξοδα ή έσοδα αντίστοιχα. Τα χρηµατοοικονοµικά πρὀόντα συµψηφίζονται όταν η Εταιρία, 
σύµφωνα µε το νόµο, έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση (µεταξύ 
του̋) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συµψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

3.4. Απαιτήσει̋ από πελάτε̋ 

Οι απαιτήσει̋ από πελάτε̋ καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία του̋ και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστο̋ χρησιµοποιώντα̋ την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον κάθε πρόβλεψη για 
πιθανή µείωση τη̋ αξία̋ του̋. Κάθε σχετική ζηµιά αποµείωση̋, όταν δηλαδή υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι 
η εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση του̋ συµβατικού̋ όρου̋, 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα τη̋ χρήση̋ που προκύπτει. 

3.5. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώ̋ επίση̋ 
και τι̋ βραχυπρόθεσµε̋ επενδύσει̋ υψηλή̋ ρευστότητα̋ όπω̋ repos και τραπεζικέ̋ καταθέσει̋.  
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3.6. Μετοχικό κεφάλαιο 

Άµεσα έξοδα τα οποία πραγµατοποιούνται για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του 
σχετικού φόρου εισοδήµατο̋, σε µείωση του πρὀόντο̋ τη̋ έκδοση̋. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την 
έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστο̋ κτήσεω̋ τη̋ επιχειρήσεω̋ που 
αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών, 
απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

3.7. Φορολογία εισοδήµατο̋ & αναβαλλόµενο̋ φόρο̋ 

Η επιβάρυνση τη̋ χρήση̋ µε φόρου̋ εισοδήµατο̋ αποτελείται από του̋ τρέχοντε̋ φόρου̋ και του̋ 
αναβαλλόµενου̋ φόρου̋, δηλαδή του̋ φόρου̋ ή τι̋ φορολογικέ̋ ελαφρύνσει̋ που σχετίζονται µε τα 
οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τι̋ 
φορολογικέ̋ αρχέ̋ σε διαφορετικέ̋ περιόδου̋. Ο φόρο̋ εισοδήµατο̋ αναγνωρίζεται στο λογαριασµό των 
αποτελεσµάτων τη̋ χρήση̋, εκτό̋ του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγέ̋ που καταχωρήθηκαν απευθεία̋ 
στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθεία̋, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντε̋ φόροι εισοδήµατο̋ περιλαµβάνουν τι̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ ή και απαιτήσει̋ προ̋ τι̋ 
δηµοσιονοµικέ̋ αρχέ̋ που σχετίζονται µε του̋ πληρωτέου̋ φόρου̋ επί του φορολογητέου εισοδήµατο̋ τη̋ 
χρήση̋ και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατο̋ που αφορούν προηγούµενε̋ χρήσει̋. 

3.8. Προβλέψει̋ 

Προβλέψει̋ αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει παρούσε̋ νοµικέ̋ ή τεκµαιρόµενε̋ υποχρεώσει̋ ω̋ 
αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, όταν είναι πιθανή η εκκαθάρισή του̋ µέσω εκροών πόρων και η 
εκτίµηση του ακριβού̋ ποσού τη̋ υποχρέωση̋ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψει̋ 
επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξη̋ κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία τη̋ δαπάνη̋ που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση τη̋ υποχρέωση̋.  

Οι ενδεχόµενε̋ υποχρεώσει̋ δεν αναγνωρίζονται στι̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ αλλά γνωστοποιούνται, εκτό̋ 
αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη.  

Οι ενδεχόµενε̋ απαιτήσει̋ δεν αναγνωρίζονται στι̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ αλλά γνωστοποιούνται εφόσον 
η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 

3.9. Αναγνώριση εσόδων 

3.9.1. Έσοδα  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρία 
και τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των 
πωλήσεων αγαθών και παροχή̋ υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενη̋ Αξία̋, εκπτώσει̋ και 
επιστροφέ̋.    

3.10. Αναγνώριση εξόδων 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.  

3.11. ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στου̋ µετόχου̋ τη̋ εταιρία̋ αναγνωρίζεται ω̋ υποχρέωση στι̋ οικονοµικέ̋ 
καταστάσει̋ την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

3.12. Αλλαγέ̋ στι̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋  

Οι λογιστικέ̋ αρχέ̋ βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ και τι̋ οποίε̋ 
συστηµατικά εφαρµόζει η εταιρία είναι συνεπεί̋ µε αυτέ̋ που εφαρµόσθηκαν την προηγούµενη χρήση.  
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3.12.1. Πρότυπα, τροποποιήσει̋ και διερµηνείε̋ σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν 
έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί προγενέστερα. 

 
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
01.01.2013 

 

 «∆.Π.Χ.Α. 9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία» µε ισχύ για ετήσιε̋ περιόδου̋ που αρχίζουν την ή 
µετά την 01.01.2015. Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήµα για την αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 39 και  
προβλέπει ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου 
για την διαχείριση του̋ και επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιµο κόστο̋ κτήσεω̋. ∆εν 
αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 
 
∆.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιηµένε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋», µε ισχύ για ετήσιε̋ περιόδου̋ που ξεκινούν 
την ή µετά την 01.01.2013. Το Πρότυπο αντικαθιστά, όσον αφορά τι̋ ενοποιηµένε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ το 
∆.Λ.Π. 27,  «Ενοποιηµένε̋ και ατοµικέ̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋» το οποίο µετονοµάζεται σε   «Ατοµικέ̋ 
οικονοµικέ̋ καταστάσει̋» και την ∆ιερµηνεία 12 «Οντότητε̋ ειδικού σκοπού». Το Πρότυπο διευκρινίζει την 
έννοια του ελέγχου (control) µια̋ οντότητα̋ πάνω σε µια άλλη και θέτει τι̋ πρὁποθέσει̋ για το πώ̋ 
εφαρµόζεται η εν λόγω έννοια. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 
 
∆.Π.Χ.Α. 11 «Κοινοί  ∆ιακανονισµοί», µε ισχύ για ετήσιε̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή µετά την 
01.01.2013 και αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 31 «∆ικαιώµατα σε κοινοπραξίε̋» και την ∆ιερµηνεία 13 «Από κοινού 
ελεγχόµενε̋ οντότητε̋ - µη χρηµατικέ̋ εισφορέ̋ από κοινοπρακτούντε̋». Το πρότυπο διακρίνει  του̋ κοινού̋ 
διακανονισµού̋ σε κοινέ̋ δραστηριότητε̋ και σε κοινοπραξίε̋. Οι κοινέ̋ δραστηριότητε̋ λογιστικοποιούνται 
σύµφωνα µε τα  πρότυπα που πραγµατεύονται τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσει̋, έσοδα και έξοδα 
τη̋ κοινή̋ λειτουργία̋. Τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίε̋  λογιστικοποιούνται µε την  µέθοδο τη̋ καθαρή̋ 
θέση̋. Το ∆.Λ.Π. 28 µετονοµάζεται σε «Επενδύσει̋ σε συγγενεί̋ και κοινοπραξίε̋». ∆εν αναµένεται ουσιώδη̋ 
επίδραση για την εταιρεία. 
 
∆.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποιήσει̋ των δικαιωµάτων σε άλλε̋ οντότητε̋», µε ισχύ για ετήσιε̋ 
περιόδου̋ που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2013. Το Πρότυπο καθορίζει τι̋ ελάχιστε̋ γνωστοποιήσει̋ 
σχετικά µε δικαιώµατα σε θυγατρικέ̋, συγγενεί̋, κοινοπραξίε̋ και δοµηµένε̋ µη ελεγχόµενε̋ - µη 
ενοποιούµενε̋ οντότητε̋. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 
 

∆.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση εύλογη̋ αξία̋», µε ισχύ για ετήσιε̋ περιόδου̋ που ξεκινούν την ή µετά την 
01.01.2013. Με το εν λόγω Πρότυπο συγκεντρώνονται σε ένα Πρότυπο Πλαίσιο, τα θέµατα του καθορισµού τη̋ 
εύλογη̋ αξία̋, τη̋ επιµέτρηση̋ τη̋ εύλογη̋ αξία̋ και των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. ∆εν αναµένεται να 
έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 
 
Νέο (Τροποποιηµένο) ∆.Λ.Π. 19 «Παροχέ̋ σε εργαζοµένου̋», µε ισχύ για ετήσιε̋ περιόδου̋ που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2013. Το νέο πρότυπο απαλείφει την προσέγγιση του περιθωρίου σχετικά µε την 
αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών (το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδηµάτων) και ορίζει ότι το χρηµατοοικονοµικό κόστο̋ 
υπολογίζεται στη βάση τη̋ καθαρή̋ χρηµατοδότηση̋. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην 
εταιρεία. 
 
∆ιερµηνεία 20 « Κόστη  κατά το στάδιο τη̋ παραγωγή̋, επί τη̋ επιφανεία̋ ενό̋ ορυχείου, 
για την απόκτηση πρόσβαση̋ στο απόθεµα» µε ισχύ για ετήσιε̋ περιόδου̋ που αρχίζουν την ή  µετά 
την 01.01.2013 και ρυθµίζει τα θέµατα του λογιστικού χειρισµού των εν λόγω δαπανών. Η εν λόγω διερµηνεία 
δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

3.13. Σηµαντικέ̋ λογιστικέ̋ εκτιµήσει̋ και κρίσει̋ τη̋ ∆ιοίκηση̋  

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσει̋, παραδοχέ̋ και αξιολογικέ̋ κρίσει̋ προκειµένου, είτε να επιλέξει τι̋ 
καταλληλότερε̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ είτε σε σχέση µε την µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν 
λόγω εκτιµήσει̋, παραδοχέ̋ και κρίσει̋ επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα 
τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν του̋ εκάστοτε τρέχοντε̋ κινδύνου̋ και βασίζονται στην 
προγενέστερη εµπειρία τη̋ ∆ιοίκηση̋ τη̋ εταιρία̋ σε σχέση µε το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών 
ή γεγονότων. 
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∆εν υπάρχουν εκτιµήσει̋ και παραδοχέ̋ που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδει̋ 
προσαρµογέ̋ στι̋ λογιστικέ̋ αξίε̋ των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στου̋ επόµενου̋ 12 
µήνε̋. 

4. Επεξηγηµατικέ̋ Σηµειώσει̋ επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

4.1. Ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού τη̋ Εταιρία̋ αναλύονται ω̋ εξή̋: 
 

Ποσά σε  €  Κτίρια
 Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 
Λοιπό̋ 

εξοπλισµό̋
Σύνολο

Κόστο̋ Κτήση̋ (ή αναπροσαρµοσµένη αξία) 

την  1 Ιανουαρίου 2012
128.219,22 55.237,93 188.454,77 371.911,92

µείον: Συσσωρευµένε̋ Αποσβέσει̋ -128.219,22 -15.292,90 -178.681,28 -322.193,40

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2012 0,00 39.945,03 9.773,49 49.718,52

Έναρξη 01.01.2012 128.219,22 55.237,93 188.454,77 371.911,92
Προσθήκε̋ 0,00 0,00 5.305,11 5.305,11
Πωλήσει̋ - Μειώσει̋ - ∆ιαγραφέ̋ 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορέ̋ 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσει̋ Χρήση̋ 0,00 -8.285,69 -5.762,56 -14.048,25

Αποσβέσει̋ Πωληθέντων - ∆ιαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00

Κόστο̋ Κτήση̋ (ή αναπροσαρµοσµένη αξία) 

την 31η ∆εκεµβρίου 2012
128.219,22 55.237,93 193.759,88 377.217,03

µείον: Συσσωρευµένε̋ Αποσβέσει̋ -128.219,22 -23.578,59 -184.443,84 -336.241,65

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 
2012

0,00 31.659,34 9.316,04 40.975,38

Έναρξη 01.01.2013 128.219,22 55.237,93 193.759,88 377.217,03

Προσθήκε̋ 0,00 0,00 13.132,04 13.132,04

Πωλήσει̋ - Μειώσει̋ - ∆ιαγραφέ̋ 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταφορέ̋ 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσει̋ Περιόδου 0,00 -5.523,80 -3.226,32 -8.750,12

Αποσβέσει̋ Πωληθέντων - ∆ιαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00

Κόστο̋ Κτήση̋ (ή αναπροσαρµοσµένη αξία) 

την 31η ∆εκεµβρίου 2013
128.219,22 55.237,93 206.891,92 390.349,07

µείον: Συσσωρευµένε̋ Αποσβέσει̋ -128.219,22 -29.102,39 -187.670,16 -344.991,77

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 
2013

0,00 26.135,54 19.221,76 45.357,30
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4.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η ανάλυση των άυλων στοιχείων έχει ω̋ εξή̋: 

 

Ποσά σε  € Έξοδα αναδιοργάνωση̋
Κόστο̋ Κτήση̋ (ή αναπροσαρµοσµένη αξία) την  1 Ιανουαρίου 

2012
254.846,94

µείον: Συσσωρευµένε̋ Αποσβέσει̋ -250.569,30

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2012 4.277,64
Έναρξη 01.01.2012 254.846,94

Προσθήκε̋ 0,00

Πωλήσει̋ - Μειώσει̋ - ∆ιαγραφέ̋ 0,00

Αποσβέσει̋ Χρήση̋ -2.633,25

Αποσβέσει̋ Πωληθέντων - ∆ιαγραφέντων 0,00

Κόστο̋ Κτήση̋ (ή αναπροσαρµοσµένη αξία) την 31η 

∆εκεµβρίου 2012
254.846,94

µείον: Συσσωρευµένε̋ Αποσβέσει̋ -253.202,55

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2012 1.644,39
Έναρξη 01.01.2013 254.846,94

Προσθήκε̋ 6.115,00

Πωλήσει̋ - Μειώσει̋ - ∆ιαγραφέ̋ 0,00

Μεταφορέ̋ 0,00

Αποσβέσει̋ Χρήση̋ -775,12

Αποσβέσει̋ Πωληθέντων - ∆ιαγραφέντων 0,00

Κόστο̋ Κτήση̋ (ή αναπροσαρµοσµένη αξία) την 31η 

∆εκεµβρίου 2013
260.961,94

µείον: Συσσωρευµένε̋ Αποσβέσει̋ -253.977,67

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2013 6.984,27  

 

4.3. Λοιπά µη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ω̋ εξή̋: 

 

Ποσά σε  € 31/12/2013 31/12/2012
∆οσµένε̋ εγγυήσει̋ 6.048,00 6.178,61

Τίτλοι µε χαρακτ.ακιν.σε ευρώ 216.191,00 207.144,00

Σύνολο 222.239,00 213.322,61  

 

Το ποσό των ευρώ 216.191,00 αφορά το ύψος συµµετοχής της εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο. 
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4.4  Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Ποσά σε  € 31/12/2013 31/12/2012

Ελληνικό ∆ηµόσιο-προκ/νοι-προπ/νοι φόροι 4.295,26 4.295,26

∆ιάφοροι χρεώστε̋ 3.879,29 5.000,30

Έξοδα εποµένων χρήσεων 0,00 3.571,54

Έσοδα χρήσεω̋ εισπρακτέα 30.068,29 15.489,07

Πρὁπολ.-προπλ.αµοιβέ̋ & έξοδα τρίτων 4.521,44 3.244,99

Πρὁπολ.-προπλ.παροχέ̋ τρίτων 1.062,52 1.057,05

Πρὁπολ.- προπλ. φόροι τελη 532,30 532,30

Πρὁπολ.-προπλ.διάφορα έξοδα 5.864,94 6.015,70

Σύνολο 50.224,04 39.206,21  

4.5 Αναβαλλόµενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋  και υποχρεώσει̋ 

 

Οι αναβαλλόµενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατο̋ αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Για τον 
υπολογισµό τη̋ αναβαλλόµενη̋ φορολογία̋ χρησιµοποιήθηκε συντελεστή̋ 26%. 

Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 

Ποσά σε  €
Α.Φ. 

Απαίτηση
Α.Φ. 

Υποχρέωση
Α.Φ. 

Απαίτηση
Α.Φ. 

Υποχρέωση
Μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό
Υποχρεώσει̋ παροχών 

προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία

22.640,80 0,00 20.644,87 0,00

Ζηµία από ανταλλαγή οµολόγων 

Ελληνικού ∆ηµοσίου λόγω PSI
62,40 0,00 13.445,90 0,00

Σύνολο 22.703,20 0,00 34.090,77 0,00
Συµψηφισµό̋ 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 22.703,20 0,00 34.090,77 0,00

31/12/2013 31/12/2012
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4.6 Απαιτήσει̋ από πελάτε̋ 

 

Ποσά σε € 31/12/2013 31/12/2012
Πελάτε̋ Εσωτερικού 43.909,33 0,00

Πελάτε̋ Εξωτερικού 0,00 0,00

Σύνολο απαιτήσεων 43.909,33 0,00
Μείον: Πρόβλεψη υποτίµηση̋ 0,00 0,00

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων 43.909,33 0,00  

 

4.7 ∆ιαθέσιµα προ̋ πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα διαθέσιµα προ̋ πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ω̋ εξή̋: 

 

Ποσά σε  € 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
Μετοχέ̋ µη εισηγµένε̋ στο ΧΑ 159.636,00 159.636,00

Μετοχέ̋ εισηγµένε̋ στο χρ/ριο εξωτ. 41.565,19 41.565,19

Οµολογίε̋ ελληνικών δανείων 7.671,34 7.671,34

Οµόλογα εξωτερικού 1.956.028,66 1.327.580,67

Μείον:Πρόβλεψη υποτίµηση̋ -476.636,66 -617.469,09

Σύνολο 1.688.264,53 918.984,11  

 

4.8   Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο τη̋ Εταιρία̋ και τραπεζικέ̋ καταθέσει̋ τόσο τη̋ εταιρία̋ 
όσο και πελατών αυτή̋ . 

 

 

Ποσά σε  € 31/12/2013 31/12/2012
Ταµείο 3.995,11 2.053,57

Καταθέσει̋ όψεω̋ σε € 188.776,60 192.289,81

Καταθέσει̋ προθεσµία̋ σε € 196.601,60 661.703,77

Καταθέσει̋ όψεω̋ σε ξένο νόµισµα 4,75 0,00

Καταθέσει̋ πελατών 18.717.194,27 13.338.045,07

Σύνολο 19.106.572,33 14.194.092,22  
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4.9  Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο τη̋ Εταιρία̋ στι̋ 31/12/2013 αποτελείται από 320.000 κοινέ̋ πλήρω̋ εξοφληµένε̋ 
µετοχέ̋, ονοµαστική̋ αξία̋ € 7,85 η κάθε µία ήτοι 2.512.000,00€. 

4.10 Αποθεµατικά Εύλογη̋ Αξία̋ 

Τα αποθεµατικά εύλογη̋ αξία̋ τη̋ Εταιρία̋ αναλύονται ω̋ εξή̋: 

Ποσά σε  €

Αποτίµηση διαθεσίµων προ̋ 
πώληση χρηµ/κων 

περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογε̋ αξίε̋

Υπόλοιπο στι̋ 1 Ιανουαρίου 2012 516.134,84
Πώλησει̋ χρηµ/κων περ. στοιχειων -92.553,50

Επανεκτίµηση (Μεικτή) 58.757,06

Υπόλοιπο στι̋ 31 ∆εκεµβρίου 2012 482.338,40
Πώληση/ανταλλαγή χρηµ/κων περιουσιακών  

στοιχειων
9.214,39

Επανεκτίµηση (Μεικτή) -150.046,82

Υπόλοιπο στι̋ 31 ∆εκεµβρίου 2013 341.505,97  

4.11 Λοιπά Αποθεµατικά 

Η ανάλυση των λοιπών αποθεµατικών έχει ω̋ εξή̋: 

 

Ποσά σε  € 31/12/2013 31/12/2012
Τακτικό αποθεµατικό 7.508,98 7.508,98

Υπολ. κερδών µεταφορά σε αφορολόγητο αποθεµατικό 12.352,82 12.352,82

Υπόλοιπο ακάλυπτων ζηµιών προ̋ µελ. Συµψηφισµό -45.321,96 -74.871,47

Σύνολο -25.460,16 -55.009,67  

 

4.12 Προµηθευτέ̋  

Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων τη̋ Εταιρία̋ αναλύονται ω̋ εξή̋: 

 

Ποσά σε  € 31/12/2013 31/12/2012
Προµηθευτέ̋ Eσωτερικού 10.813,10 5.702,48
Προµηθευτέ̋ Eξωτερικού 180,61 5.743,82
Προµηθευτέ̋ λογ. πάγιων στοιχείων 4.979,29 0,00

Σύνολο 15.973,00 11.446,30  
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4.13 Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 

Οι λοιπέ̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋  τη̋ Εταιρία̋ αναλύονται ω̋ εξή̋: 

 

Ποσά σε € 31/12/2013 31/12/2012
∆ικαιούχοι καταθέσεων (πελάτε̋) 18.717.194,27 13.338.045,07

Φόρο̋ Προστιθέµενη̋ Αξία̋ 15.541,88 13.539,46

Φόροι-τέλη αµοιβών προσωπικού 11.817,37 16.812,15

Φόροι-τέλη αµοιβών τρίτων 660,00 660,00

Λογ.εκκαθ.φόρων-τελών 63.048,16 5.008,84

Λοιποί φόροι και τέλη 9.902,88 8.764,23

Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 22.225,92 17.477,18

Έξοδα χρήσεω̋ δεδουλευµένα 803,51 1.102,29

Σύνολο υποχρεώσεων 18.841.193,99 13.401.409,22  

 

4.14 Υποχρεώσει̋ παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Ποσά σε € 31/12/2013 31/12/2012

Πρόβλεψη για παροχέ̋ στου̋ εργαζόµενου̋ 87.080,00 79.403,34

Σύνολο 87.080,00 79.403,34
Χρεώσει̋ στα αποτελέσµατα:
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 7.676,66 10.453,34

Σύνολο 7.676,66 10.453,34  

4.15 Κύκλο̋ Εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών τη̋ Εταιρία̋ παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ποσά σε € 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
Έσοδα από διαχείριση χαρτοφυλακίων 217.982,23 184.074,07

Έσοδα από διαµ/ση αγοραπ.χρεογράφων 527.870,48 437.346,56

Έσοδα από θεµατοφυλακή 1.233,09 952,98

Έσοδα υποστήριξη̋ χαρτοφυλακίων 190.537,12 170.603,89

Λοιπά έσοδα 293,60 286,40

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 937.916,52 793.263,90  
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4.16 Κόστο̋ παροχή̋ Υπηρεσιών  

 

Η ανάλυση του κόστου̋ παροχή̋ υπηρεσιών τη̋ Εταιρία̋ αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Ποσά σε  € 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
Αµοιβέ̋ προσωπικού 115.515,75 113.290,24

Αµοιβέ̋ τρίτων 15.518,09 16.318,33

Παροχέ̋ τρίτων 12.257,31 11.739,51

Φόροι & τέλη 255,15 266,15

∆ιάφορα έξοδα 27.176,48 27.264,06

Αποσβέσει̋ 5.775,08 9.271,85

Προβλέψει̋ εκµεταλλεύσεω̋ 4.606,00 6.171,67

Σύνολο 181.103,85 184.321,81  

 

4.17 Έξοδα ∆ιοικητική̋ Λειτουργία̋ 

Η ανάλυση των εξόδων ∆ιοικητική̋ λειτουργία̋ έχει ω̋ εξή̋: 

 

Ποσά σε  € 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
Αµοιβέ̋ προσωπικού 347.744,30 341.044,74

Αµοιβέ̋ τρίτων 68.139,50 69.411,38

Παροχέ̋ τρίτων 94.008,61 93.243,80

Φόροι & τέλη 22.854,20 20.987,28

∆ιάφορα έξοδα 46.843,78 28.714,69

Αποσβέσει̋ 3.750,16 7.409,66

Προβλέψει̋ εκµεταλλεύσεω̋ 3.070,66 4.281,67

Σύνολο 586.411,21 565.093,22
 

 

4.18 Έξοδα Λειτουργία̋ ∆ιαθέσεω̋ 

Η ανάλυση των εξόδων τη̋ Λειτουργία̋ ∆ιαθέσεω̋ έχει ω̋ εξή̋: 

 

Ποσά σε  € 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
∆ιάφορα έξοδα 15.860,98 15.966,31

Σύνολο 15.860,98 15.966,31  
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4.19 Άλλα έσοδα -  Άλλα έξοδα 

 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευση̋ έχουν ω̋ εξή̋: 

Ποσά σε  € 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4,44 26,43

Λοιπά έσοδα προηγουµένων χρήσεων 0,00 19,15

Σύνολο 4,44 45,58  

 

Ποσά σε  € 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 286,44 48,65

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 0,00 452,82

Σύνολο 286,44 501,47  

 

4.20  Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών  δραστηριοτήτων 

 

   Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα – έξοδα έχουν ω̋ εξή̋: 

 

Ποσά σε  € 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Προµήθειε̋ εγγυητικών επιστολών 100,00 120,00

Λοιπά συναφή µε τι̋ χρηµατ/σει̋ έξοδα 823,21 407,34

Έξοδα συµµετοχών & χρεογράφων 863,49 795,74

Αποµείωση οµολόγων λόγω PSI και προεξόφληση̋
0,00 76.287,24

∆ιαφορέ̋ (ζηµιέ̋) από πώληση συµµετοχών & 

χρεογράφων 475,00 27,88

Ζηµίε̋ τόκων οµολόγων 0,00 25.859,33

2.261,70 103.497,53

Ποσά σε  € 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Εσοδα χρεογράφων 53.833,71 40.563,18

Λοιποί Πιστωτικοί τόκοι 24.933,88 25.099,12

∆ιαφορέ̋ (κέρδη) από πώληση συµµετοχών & 

χρεογράφων 4.425,00 29.577,39

Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 168,17 0,00

83.360,76 95.239,69
Σύνολο 81.099,06 -8.257,84  
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4.21 Φόροι 

 

Οι φόροι τη̋ περιόδου αναλύονται ω̋ εξή̋ ω̋ εξή̋: 

 

Ποσά σε  € 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Αναβαλλόµενο̋ φόρο̋ -11.387,58 17.490,47

Φόρο̋ εισοδήµατο̋ -72.852,21 -8.664,70

Σύνολο -84.239,79 8.825,77  

4.22  Κέρδη ανά µετοχή 

 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή για  την Εταιρία έχουν ω̋ εξή̋: 

 

Ποσά σε  € 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012
Αποτελέσµατα µετά φόρων 151.117,75 27.994,60

Αριθµό̋ µετοχών 320.000,00 320.000,00

Κέρδη ανά µετοχή (€/µτχ) 0,4722 0,0875  

 

5 Πρόσθετε̋ πληροφορίε̋ και επεξηγήσει̋ 

 
5.1  Αναγνώριση αναβαλλόµενη̋ φορολογία̋ 
 
Οι αναβαλλόµενε̋ φορολογικέ̋ απαιτήσει̋ και υποχρεώσει̋ αποτιµήθηκαν µε βάση του̋ φορολογικού̋ 
συντελεστέ̋ που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 
υποχρέωση, λαµβάνοντα̋ υπόψη του̋ φορολογικού̋ συντελεστέ̋ (και φορολογικού̋ νόµου̋) που έχουν τεθεί 
σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
Ο συντελεστή̋ φόρου εισοδήµατο̋ που εφαρµόστηκε για απαιτήσει̋ ή υποχρεώσει̋ που θα διακανονιστούν 
τη χρήση 2012 και µεταγενέστερα διαµορφώνεται σε 26%. 
 
5.2  Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 
 
Με βάση τι̋ νέε̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ η εταιρία αναγνωρίζει ω̋ υποχρέωση την παρούσα αξία τη̋ νοµική̋ 
δέσµευση̋ που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωση̋ στο  προσωπικό που αποχωρεί λόγω 
συνταξιοδότηση̋. Με βάση τι̋ προηγούµενε̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋, το έξοδο αποζηµίωση̋ λόγω συνταξιοδότηση̋ 
αναγνωρίζονταν σε ταµειακή βάση.  

5.3 Ενδεχόµενε̋ Απαιτήσει̋ – Υποχρεώσει̋ 

5.3.1  Ανέλεγκτε̋ φορολογικά χρήσει̋ 

Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010 για την οποία δεν έχει διενεργήσει σχετική 
πρόβλεψη διότι δεν αναµένεται να προκύψουν φόροι που θα έχουν ουσιώδη επίδραση στι̋ οικονοµικέ̋ 
καταστάσει̋. Οι χρήσει̋ 2011 και 2012 έχουν ελεγχθεί από του̋ Ορκωτού̋ Ελεγκτέ̋ Λογιστέ̋ σύµφωνα µε 
τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 82 § 5 του Ν. 2238/1994 και έχουν χορηγηθεί οι αντίστοιχε̋ Εκθέσει̋ 
Φορολογική̋ Συµµόρφωση̋ στι̋ οποίε̋ αναφέρεται ότι η Εταιρεία έχει συµµορφωθεί από κάθε ουσιώδη 
άποψη, µε τι̋ ισχύουσε̋ φορολογικέ̋ διατάξει̋ για τα φορολογικά αντικείµενα, τα οποία καθορίζονται στο 
πρόγραµµα ελέγχου φορολογική̋ συµµόρφωση̋ που προβλέπεται στην υπ' αριθ.Π0Λ.1159/22-7-2011 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 
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Ο φορολογικό̋ έλεγχο̋ τη̋ χρήση̋ 2013, βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων τη̋ κλειόµενη̋ χρήση̋. 

5.3.2 Πληροφορίε̋ σχετικά µε επίδικε̋ υποθέσει̋ κατά τη̋ εταιρία̋  

 ∆εν υπάρχουν επίδικε̋ υποθέσει̋ ή ανάλογε̋ δικαστικέ̋ υποθέσει̋ οι οποίε̋ ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώ̋ την οικονοµική θέση τη̋ εταιρία̋. 

5.3.3 Αριθµό̋ Απασχολούµενου Προσωπικού 

       Το σύνολο του απασχολουµένου προσωπικού στο τέλο̋ τη̋ τρέχουσα̋ χρήση̋ ήταν 10 άτοµα ενώ την 
προηγούµενη χρήση 31/12/2012 ήταν 9 άτοµα. 

5.3.4 Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

  ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 

5.3.5 Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα που να επηρεάζουν ουσιωδώ̋ τι̋ οικονοµικέ̋ 
καταστάσει̋. 
 

 

 

 

Κηφισιά, 20/02/2014 
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