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Προς τους κκ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

«ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ». 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
Ελέγξαµε τις αναµορφωµένες συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας 
«ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), 
όπως αυτές αναµορφώθηκαν µετά την από 08 Μαΐου 2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων, που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, 
τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ίδια ηµεροµηνία καθώς και από περίληψη των σηµαντικών 
λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηµατικών σηµειώσεων. 
  
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών 
των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων 
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει 
επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια 
λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Tα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και 
διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την 
εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω 
απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις 
περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των 
εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 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 γνώµης µας. 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από 
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας 
εφιστούµε την προσοχή σας: 
1) στη παράγραφο 19 των σηµειώσεων (notes) όπου γίνεται αναφορά για τις ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις από συστάσεως της εταιρείας µέχρι και την 31.12.2007, δηλ. για τις χρήσεις 
2004, 2005, 2006 και 2007, για τις οποίες  οι φορολογικές δηλώσεις δεν έχουν εξετασθεί από τις 
Φορολογικές Αρχές και υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 
κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου 
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. 
 
2) στη παράγραφο 1 των σηµειώσεων (notes) όπου γίνεται αναφορά για τη δράση 2.10.2 και για 
την οποία επισηµαίνεται ότι τα κονδύλια τα οποία σχετίζονται µε την εν λόγω δράση συνολικού 
ποσού € 2.010.175,71 δεν απεικονίζονται, όπως και στην προηγούµενη χρήση, στις 
δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµού & Κατάστασης Ταµειακών Ροών), 
δεδοµένου ότι η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ έχει την διαχείριση και την υλοποίηση της δράσης αυτής χωρίς να 
επηρεάζονται τόσο τα αποτελέσµατα χρήσεως όσο και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.  
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων. 
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  είναι συνεπές µε τις συνηµµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 
 
 
 

    Αθήνα, 09 Μαΐου 2008 
                                             Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 
 
  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-∆ΑΡΑ 
            Α.Μ. ΣΟΕΛ  10341 

                                    BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΑΕ 
    ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  01ης  Ιανουαρίου - 31ης ∆εκεµβρίου 2007
 
   01 Ιανουαρίου 2007 - 01 Ιανουαρίου 2006 - 
 Σηµείωση 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 
Καθαρά έσοδα από αµοιβές/προµήθειες 23 1.052.958,69 553.055,12 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 24 76.600,56 34.208,61 
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες  1.129.559,25 587.263,73 
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 27 9.691.259,20 9.171.316,96 
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 20 (843.447,81) (6.048.850,64) 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 26 (1.223.748,87) (904.609,98) 
Γενικά λειτουργικά έξοδα 25 (765.796,38) (670.204,23) 
Αποσβέσεις 12 (30.836,65) (24.257,34) 
Σύνολο λειτουργικών δαπανών  (2.863.829,71) (7.647.922,19) 
Κέρδη προ φόρων  7.956.988,74 2.110.658,50 
Μείον φόροι 19 1.995.496,04 852.075,55 
Κέρδη µετά από φόρους  5.961.492,70 1.258.582,95 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006
∆ιαθέσιµα & Καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 11 257.830.066,10 251.861.024,72 
Απαιτήσεις κατά άλλων χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων 15 59.202,01 73.760,21 
Απαιτήσεις από προµήθειες παροχής εγγυήσεων & 
αντεγγυήσεων 13 705.335,11 384.155,22 
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  12 121.507,28 122.368,81 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση  19 1.911.802,58 1.756.413,31 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 14 2.407.813,82 2.177.481,84 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  263.035.726,90 256.375.204,11 
     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Υποχρεώσεις από φόρους 19 2.071.414,45 1.988.462,20 
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 19 21.448,95 20.092,07 
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσ/κο λόγω εξόδου απ'την 
υπηρεσία 3.8 74.052,60 46.194,56 
Προβλέψεις 20 8.081.451,46 7.241.394,16 
Μερίσµατα πληρωτέα 22 1.982.196,32 394.565,75 
Λοιπές  υποχρεώσεις 21 232.071,37 90.547,85 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   12.462.635,15 9.781.256,59 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    
Μετοχικό Κεφάλαιο 16 240.000.000,00 240.000.000,00 
Αποθεµατικά 17 10.573.091,75 6.593.947,52 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  250.573.091,75 246.593.947,52 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  263.035.726,90 256.375.204,11 
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Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό  
αποθεµατικό 

Έκτακτο 
Αποθεµατικό 

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης  

     
1η Ιανουαρίου 2006 240.000.000,00 431.878,60 5.298.051,72 245.729.930,32 
Καθαρά  κέρδη περιόδου     62.929,15 1.195.653,80 1.258.582,95
Μέρισµα   

  
 (394.565,75) (394.565,75)

31 ∆εκεµβρίου 2006 240.000.000,00 494.807,75 6.099.139,77 246.593.947,52 
Καθαρά κέρδη περιόδου     298.074,63 5.663.418,06 5.961.492,70
Μέρισµα   

    
    

 (1.982.196,32) (1.982.196,32)
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ΄ ευθείας 
στην καθαρή θέση (152,15) (152,15)
31 ∆εκεµβρίου 2007 240.000.000,00 792.882,38 9.780.209,36 250.573.091,75

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2007 
 

 
 

Σηµείωση 
01.01.07-

31.12.2007 
01.01.06-

31.12.2006 
Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες    
Ταµιακές εισροές    
Τόκοι και Προµήθειες (Έσοδα)  1.052.958,69 553.055,12 
Λοιπά έσοδα  76.600,56 34.208,61 
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων  0,00 0,00 
Είσπραξη απαιτήσεων  885.982,94 390.021,53 
Αύξηση καταθέσεων  0,00 0,00 
Προστίθεται: Μείωση Έσοδα Εισπρακτέα  0,00 0,00 
Αφαιρείται: Αύξηση Έσοδα Εισπρακτέα  (1.191.334,75) (545.888,18) 
Προστίθεται: Αύξηση Έσοδα εποµ. Χρήσεων  0,00  
Αφαιρείται : Μείωση Έσοδα εποµ. Χρήσεων  0,00  
Προστίθεται:Μείωση λ/σµών Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού  157.464,78 63.838,76 
Αφαιρείται: Αύξηση λ/σµών Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  (521.423,85) (277.899,13) 
Σύνολο Ταµιακών Εισροών (1)  460.248,37 217.336,71 
Ταµιακές εκροές    
Τόκοι και προµήθειες (έξοδα)  5.655,65 347,76 
Γενικά έξοδα ∆ιοικήσεως  1.813.405,38 1.482.958,39 
Λοιπά έξοδα  115.934,68 14.417,67 
Προστίθεται:Αύξηση Εξόδων εποµ.χρήσεων  0,00 0,00 
Αφαιρείται: Μείωση Εξόδων εποµ.χρήσεων  0,00 0,00 
Προστίθεται: Μείωση Εξόδων πληρωτέων  0,00 6.301,55 
Αφαιρείται: Αύξηση Εξόδων πληρωτέων  0,00 0,00 
Προστίθεται: Μείωση λ/σµών Λοιπά στοιχεία παθητικού  2.635.640,13 2.060.437,49 
Αφαιρείται: Αύξηση λ/σµών Λοιπά στοιχεία παθητικά  (2.979.821,57) (2.259.144,02) 
Φόροι  2.152.783,99 4.804.226,81 
Σύνολο Ταµιακών Εκροών (2)  3.743.598,26 6.109.545,65 
Ταµιακές ροές από συνήθεις (λειτουργικές)     
δραστηριότητες (1-2)=Α  (3.283.349,89) (5.892.208,94) 
Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες    
Ταµιακές  εισροές    
Πώληση χρεόγραφων συµµετοχών και τίτλων  0,00 0,00 
Έσοδα από συµµετοχές και τίτλους  0,00 29.333,33 
Λοιπά έσοδα  9.692.455,95 9.054.264,15 
Σύνολο Ταµιακών εισροών (3)  9.692.455,95 9.083.597,48 
Ταµιακές εκροές    
Αγορά χρεόγραφων συµµετοχών και τίτλων  0,00 0,00 
Αγορά άϋλων και ενσωµάτων παγίων  60.057,13 116.141,38 
Σύνολο Ταµιακών εκροών (4)  60.057,13 116.141,38 
Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (3-4)=Β  9.632.398,82 8.967.456,10 
Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Ταµιακές εισροές    
Είσπραξη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου  0,00 0,00 
Σύνολο Ταµιακών εισροών (5)  0,00 0,00 
Ταµιακές εκροές    
Τόκοι πιστωτικών τίτλων (έξοδο)  0,00 0,00 
Μερίσµατα  394.565,75 2.112.866,35 
Αµοιβές ∆Σ από κέρδη χρήσεως  0,00 0,00 
Σύνολο Ταµιακών εκροών (6)  394.565,75 2.112.866,35 
Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες(5-6)=Γ  (394.565,75) (2.112.866,35) 
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. (Α+/-Β+/-Γ)  5.954.483,18 962.380,81 
Πλέον:    
Ταµιακά ∆ιαθέσιµα έναρξης χρήσεως 11,15 251.934.784,93 250.972.404,12 
Ταµιακά ∆ιαθέσιµα τέλους χρήσεως  257.889.268,11 251.934.784,93 
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ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
(τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε ευρώ)  

 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων / ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ» για την τέταρτη διαχειριστική χρήση 1.1.2007-31.12.2007 προς 
την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20ης Μαρτίου 2008. 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ έκλεισε την 31η ∆εκεµβρίου 2007 την τέταρτη διαχειριστική της χρήση και τα 
τριάµισι χρόνια πραγµατικής λειτουργίας της στη χώρα µας και ήδη έχει αφήσει το στίγµα της 
στην ελληνική αγορά. Μολονότι πρόκειται για µια νέα επιχείρηση που προώθησε ένα νέο θεσµό 
στη χώρα µας κατάφερε ήδη σε µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα να ενισχύσει χιλιάδες µικρές 
και πολύ µικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στις 13 περιφέρειες της χώρας. 
Συγκεκριµένα στο τέλος του 2007 περισσότερες από 4000 ελληνικές επιχειρήσεις είχαν ενταχθεί 
στο σύστηµα εγγυοδοσίας της ΤΕΜΠΜΕ µε τις αρχικές εγγυήσεις να προσεγγίζουν τα €172 
εκατ. που αντιστοιχούν σε δάνεια € 262 εκατ. Επίσης, στο τέλος του ίδιου έτους είχαν εγκριθεί 
επιδοτήσεις του κόστους δανεισµού σε 1546 επιχειρήσεις µε το ποσό της συνολικής επιδότησης 
να ξεπερνά τα €34 εκατ. Σηµειώνεται ότι η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είχε δεχτεί την 31-12-07 αιτήµατα 
από 27 Τράπεζες (18 Εµπορικές και 9 Συνεταιριστικές) έναντι 24 και 16 Τραπεζών την 31-12-06 
και την 31-12-05 αντίστοιχα και από 8 εταιρείες Leasing (οι τελευταίες ξεκίνησαν την 
συνεργασία µε την ΤΕΜΠΜΕ µετά το Σεπτέµβριο του 2006, δηλαδή αµέσως µετά την έναρξη 
της δράσης 2.10.2 που αφορά την επιδότηση του κόστους των δανείων και των χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων). 
 
Η συνεργασία του συνόλου σχεδόν των Τραπεζών και εταιριών Leasing µε την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
αποδεικνύει δύο πράγµατα: 
α) ότι σιγά-σιγά αλλά σταθερά ενσωµατώνεται η ΤΕΜΠΜΕ και ο νέος θεσµός εγγυοδοσίας στο 
χρηµατοπιστωτικό και χρηµατοδοτικό σύστηµα της χώρας µας, µε διαφοροποιήσεις βέβαια στην 
ένταση συνεργασίας από Τράπεζα σε Τράπεζα αλλά και από κατάστηµα σε κατάστηµα στην ίδια 
Τράπεζα  
β) ότι η επιδότηση του κόστους δανεισµού όχι µόνο δηµιούργησε συνθήκες εντονότατης 
ζήτησης των εγγυηµένων από την ΤΕΜΠΜΕ δανείων τόσο από την πλευρά των Τραπεζών όσο 
και από την πλευρά των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων (ΜΕ), αλλά ταυτόχρονα 
προκάλεσε την ένταξη στο σύστηµα εγγυοδοσίας και του θεσµού χρηµατοδοτικών µισθώσεων 
(Leasing). 
 
Σε ό,τι αφορά την κατανοµή των εγκεκριµένων εγγυήσεων αξίζει να επισηµανθούν τα εξής: 

• Ένα µεγάλο ποσοστό των εγγυήσεων (σε αριθµό) αφορά επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο 
εργασιών κατώτερο των €500 χιλ (78% του συνόλου των εγγυήσεων) και µε 
απασχολούµενους σε ετήσια βάση έως 4 άτοµα (75% του συνόλου των εγγυήσεων). Τα  
παραπάνω ποσοστά αποδεικνύουν ότι η βασική αποστολή της ΤΕΜΠΜΕ, δηλαδή η 
υποβοήθηση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, είναι ένα γεγονός 

• Έξι (6) στις δέκα (10) εγκεκριµένες εγγυήσεις σε αξία και αριθµό (για την ακρίβεια 59% 
σε αριθµό και 57% σε αξία) αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός της 
περιφέρειας Αττικής. Έτσι επιτυγχάνεται µία γεωγραφική διασπορά των κινδύνων της 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, ενώ ταυτόχρονα υλοποιείται µία δεύτερη αποστολή της, αυτή του εθνικού 
και περιφερειακού εγγυοδοτικού εργαλείου. 

• Μεγάλο ποσοστό των εγκεκριµένων εγγυήσεων σε αριθµό (55,6% του συνόλου) αφορά 
«µικροεγγυήσεις», δηλαδή εγγυήσεις χαµηλής κλίµακας (έως €25000) µε αποτέλεσµα να 
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ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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επιτυγχάνεται µία ορθολογική κατανοµή των εγγυήσεων και σε αξία, όπως φαίνεται ευθύς 
αµέσως, κάτι που υποδηλώνει, σε συνάρτηση µε τη γεωγραφική κλαδική διασπορά και τη 
κάλυψη µέρους των εγγυήσεων µε την αντεγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Επενδύσεων, µια προσπάθεια χρηστής διαχείρισης στο σκέλος των κινδύνων. 

 
Κατηγορία κινδύνων (σε 

€) % συνόλου (σε αριθµό) % συνόλου (σε αξία) 

Έως 25.000 55,6 17,9 
25.001-49.999 17,7 14,2 
50.000-99.999 14,6 23,2 
≥ 100.000 12,1 44,7 
Σύνολο 100 100 

 
• Από το σύνολο των εγκεκριµένων εγγυήσεων έως την 31-12-07 ένα µεγάλο µέρος αυτών 

(έως €45 εκατ) καλύπτεται µε την αντεγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, 
στα πλαίσια του πολυετούς προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001-2006) για την 
επιχείρηση και το επιχειρείν και πιο συγκεκριµένα για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 
Σηµειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2004 υπογράφτηκε η σχετική σύµβαση συνεργασίας 
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων και της ΤΕΜΠΜΕ. Με βάση τη σύµβαση 
αυτή το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων παρέχει αντεγγυήσεις στην ΤΕΜΠΜΕ για 
εγγυήσεις που δόθηκαν στο χρονικό διάστηµα 25-10-2004 έως 31-12-2007 και αφορούν 
δάνεια / χρηµατοδοτικές µισθώσεις επενδυτικού χαρακτήρα. Επισηµαίνεται ότι η 
ΤΕΜΠΜΕ έχει δροµολογήσει εδώ και καιρό όλες εκείνες τις ενέργειες, ώστε να 
συνεχιστεί η συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων µέσω των νέων 
προγραµµάτων της Ε.Ε / CIP 2007-2013. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπογραµµιστεί 
ότι πέντε (5)  στις δέκα (10) επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ 
είναι υποσύσταση ή νέες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο 
από 3 έτη στην ελληνική αγορά και συνεπώς ενέχουν υψηλότερο του µέσου όρου της 
αγοράς κίνδυνο. Έτσι συντελείται ένας άλλος βασικός στόχος της ΤΕΜΠΜΕ, που 
απορρέει τόσο από το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της (ίσες ευκαιρίες σε υποσύσταση, 
νέες ή υφιστάµενες εταιρείες), όσο και από τη σύµβαση µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Επενδύσεων (προσθετικότητα), δηλαδή η παροχή εγγυήσεων εκ µέρους της ΤΕΜΠΜΕ σε 
επιχειρήσεις µε υψηλό κίνδυνο. 

• Το Ταµείο Εγγυοδοσίας λειτουργεί στη χώρα µας ως Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα, σύµφωνα 
µε την πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και επιβάλλεται τόσο ως 
χρηµατοδοτικό ίδρυµα όσο και από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της να 
αξιολογεί / βαθµολογεί τους υπό ανάληψη κινδύνους και κατ’ επέκταση τις αιτήσεις των 
υποψήφιων πελατών / επιχειρήσεων. Γι’ αυτό το λόγο έχει αναπτύξει ένα σύστηµα 
βαθµολόγησης και αξιολόγησης των αιτηµάτων (credit guarantee scoring) και ταυτόχρονα 
συστήµατα υπολογισµού των προµηθειών και των ποσοστών κάλυψης για κάθε 
εξεταζόµενη περίπτωση. Επειδή στη χώρα µας δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ένα 
«ολοκληρωµένο» σύστηµα αξιολόγησης και βαθµολόγησης µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, θα µπορούσε να λεχθεί ότι η 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ λειτουργεί ως ένα συµπληρωµατικό εργαλείο του λεγόµενου credit scoring 
των µικρών επιχειρήσεων από την πλευρά των Τραπεζών και συντελεί σε ένα βαθµό στην 
αναβάθµιση του όλου συστήµατος αξιολόγησης των µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων στη χώρα µας. 
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Με τη χρήση των παραπάνω συστηµάτων η ΤΕΜΠΜΕ τηρεί ίσες αποστάσεις και δίνει 
ίσες ευκαιρίες σε όλες τις επιχειρήσεις, νεοσύστατες, νέες ή υφιστάµενες, µικρές και πολύ 
µικρές, από όλους τους κλάδους και τοµείς της οικονοµίας, σε όλες τις περιφέρειες και 
γωνιές της χώρας µας. 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Πριν αναφερθώ στην οικονοµική πορεία και την αποδοτικότητα της εταιρείας οφείλω να 
σηµειώσω ότι κεντρική επιλογή της ∆ιοίκησης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι η διαφάνεια και η 
ολοκληρωµένη και αξιόπιστη απεικόνιση των εταιρικών οικονοµικών στοιχείων και γι’ αυτό το 
λόγο ήδη από το 2006 η σύνταξη του ισολογισµού και των οικονοµικών καταστάσεων της 
εταιρείας γίνεται µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
 
Για την τέταρτη διαχειριστική χρήση (1.1.2007-31.12.2007) αξίζει να υπογραµµιστούν µεταξύ 
άλλων τα εξής: 
α) Η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεσµεύεται και υποχρεούται, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό 
πλαίσιο λειτουργίας της, να συγκρατεί το ποσοστό των λειτουργικών δαπανών σε ύψος 
µικρότερο ή ίσο του 2% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Οι λειτουργικές δαπάνες  
της εταιρείας (όπως ορίζονται από την ΚΥΑ 12882/867/ΦΕΚ 1065/31-7-03, δηλαδή χωρίς τις 
προβλέψεις, αποσβέσεις και πληρωµές καταπτώσεων) ανήλθαν περίπου σε €1,99 εκατ., ποσό 
που αντιστοιχεί στο 0,83% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έναντι ποσοστού 0,66% 
το 2006. Ως εκ τούτου το ποσοστό αυτό βρίσκεται σε επίπεδο κατώτερο αυτού που ορίζει η 
σχετική απόφαση και το Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου, γεγονός που αποδεικνύει και τη χρηστή 
διαχείριση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά έξοδα, µολονότι έχει επιβαρυνθεί µε 
πρόσθετο έργο για την υλοποίηση της ∆ράσης 2.10.2. 
β) Τα συνολικά έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες (προµήθειες και υλοποίηση έργων), 
ανήλθαν το 2007 σε € 1,12 εκατ. δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση µε τα αντίστοιχα 
έσοδα του 2006 (€0,59 εκατ.). Σηµειώνεται ότι τα έσοδα από προµήθειες ανήλθαν σε € 1,05 
εκατ. και αντιστοιχούν στο 53% των λειτουργικών δαπανών έναντι αντίστοιχου ποσοστού 35% 
το 2006. 
Σε ότι αφορά τα έσοδα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις ανήλθαν σε € 9,69 εκατ. το 2007 
(έναντι €9,17 εκατ. το 2006) και προήλθαν από τις ικανοποιητικές σχετικά αποδόσεις των 
τοποθετήσεων των κεφαλαίων της ΤΕΜΠΜΕ. Σηµειώνεται ότι όλα τα κεφάλαια της εταιρείας 
ήταν κατατεθειµένα το 2007 στο Κοινό Κεφάλαιο ΝΠ∆∆ και Ασφαλιστικών Φορέων στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
γ) Τα µετά από φόρους κέρδη της εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
προσεγγίζουν τα € 5,96 εκατ. το 2007 έναντι ποσού € 1,25 εκατ. το 2006 και προτείνεται η 
διανοµή µερίσµατος στους µετόχους ποσού € 1.868.927,96 που αντιστοιχεί στο 33% των κερδών 
µετά από φόρους, όπως συνέβη και τα προηγούµενα χρόνια. Το ποσοστό 33% είναι ακριβώς το 
ποσοστό της εθνικής συµµετοχής στην χρηµατοδότηση του έργου «Ίδρυση και Λειτουργία της 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ» του ΕΠΑΝ. 
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Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Το έργο «Ίδρυση και Λειτουργία της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ» εντάχθηκε στο Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠΑΝ/∆ράση 
2.10.1) τον Ιούλιο του 2003 και το µετοχικό της κεφάλαιο (€240 εκατ.) συγχρηµατοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 67% και το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο 33%. Μολονότι εποµένως πρόκειται για νέα εταιρεία, που διέρχεται  την 
νηπιακή της ηλικία, έχει καταφέρει να δηµιουργήσει µια πολύ καλή εικόνα και φήµη τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, αξίζει δε γι’ αυτό να γίνει µνεία τριών σηµαντικών έργων που 
υλοποίησε / υλοποιεί ή διαχειρίζεται η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.  
 
Πρώτον, η άρτια από το Σεπτέµβριο του 2006 διαχείριση και υλοποίηση της ∆ράσης 2.10.2 που 
έχει σχέση µε την επιδότηση του κόστους των εγγυηµένων από την ΤΕΜΠΜΕ δανείων και 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων. Η διαχείριση της δράσης 2.10.2 γίνεται χωρίς προβλήµατα, µε 
αρµονική συνεργασία µε τις Τράπεζες και τις επιχειρήσεις, κάτι που επηρέασε θετικότατα στην 
αθρόα αποστολή αιτηµάτων προς το Ταµείο Εγγυοδοσίας.  
Σηµειώνεται ότι τα εγγυηµένα από την ΤΕΜΠΜΕ και επιδοτούµενα δάνεια / χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις είναι το ελκυστικότερο προϊόν στην ελληνική αγορά και γι’ αυτό το λόγο η ζήτησή 
του είναι εντονότατη τόσο από την πλευρά των δανειστών (Τραπεζών) όσο και από την πλευρά 
των δανειζοµένων (επιχειρήσεων). Από την έναρξη της δράσης 2.10.2 έως την 31-12-07 η 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δέχτηκε για εγγυηµένα και επιδοτούµενα δάνεια / χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
2856 αιτήσεις, ήτοι 190 αιτήσεις µηνιαίως. Αποτέλεσµα της έντονης ζήτησης είναι να 
απορροφηθεί πλήρως ο αρχικός προϋπολογισµός (€20 εκατ) της δράσης 2.10.2 και να 
αποφασιστεί ο τριπλασιασµός του προϋπολογισµού έως το τέλος του 2008 (από €20 εκατ σε €56 
εκατ). 
 
∆εύτερον, η υλοποίηση έργων ευρωπαϊκού και µεσογειακού ενδιαφέροντος που αποτελεί 
απόδειξη ότι η φήµη της ΤΕΜΠΜΕ έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Συγκεκριµένα, στο 
πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράµµατος Interreg ολοκληρώθηκε εντός του 2007 το έργο µε τίτλο 
«Guarantee organization / Go network», σε συνεργασία µε Ιταλούς και Γάλλους συναδέλφους 
εταιρειών εγγυήσεων και µε συναδέλφους εγγυοδοτικών φορέων από χώρες της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου (Μαρόκο, Αίγυπτος, Λίβανος, Ιορδανία). Το έργο αυτό είχε ως 
σκοπό να εντοπιστούν κυρίως τα δυνατά και αδύνατα σηµεία και οι καλύτερες πρακτικές των 
συστηµάτων εγγυοδοσίας. Τα ευρήµατα της έρευνας αυτής παρουσιάστηκαν σε ειδική 
εκδήλωση τον Οκτώβριο του 2007 στην Αθήνα. Επιπλέον, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εκπόνησε τη µελέτη 
του νέου προγράµµατος Jeremie για λογαριασµό του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων. Ακόµη, 
τον Ιούνιο του 2007 πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας η ετήσια σύνοδος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Εταιρειών Αµοιβαίων Εγγυήσεων και Εγγυήσεων (AECM), την οποία διοργάνωσε µε 
πλήρη επιτυχία η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και όπου παραβρέθηκαν περισσότεροι από 300 «γκουρού» της 
αγοράς εγγυήσεων από 27 χώρες. 
 
Τρίτον, καθόλη τη διάρκεια του έτους 2007 εκπρόσωποι / στελέχη εγγυοδοτικών και 
χρηµατοδοτικών φορέων του εξωτερικού (Μαρόκο, Ιορδανία, Αίγυπτος, Ουγγαρία, Σλοβενία, 
Βουλγαρία) επισκέφθηκαν την εταιρεία µας µε σκοπό να δουν εκ του σύνεγγυς τον τρόπο 
λειτουργίας και τα συστήµατα για την ανάληψη και διαχείριση των κινδύνων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, 
γεγονός που καταδεικνύει ότι η οργάνωση και λειτουργία της ΤΕΜΠΜΕ αποτελούν παράδειγµα 
προς µίµηση. 
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Σε ό,τι αφορά τους στόχους της εταιρείας για το έτος 2008 υπογραµµίζεται ότι πολλοί εξ αυτών 
αναφέρονται στο ήδη εγκεκριµένο , από την Υπουργό Ανάπτυξης, προϋπολογισµό της πέµπτης 
διαχειριστικής χρήσης της ΤΕΜΠΜΕ (ΑΠ Οικ. 27376/3195/21.12.07) και στο εγκεκριµένο 
οµόφωνα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ 69/21.11.07) Πρόγραµµα ∆ράσης και 
Επιχειρησιακό Σχέδιο 2008-2010. 
 
Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι της ∆ιοίκησης της ΤΕΜΠΜΕ για το έτος 2008 είναι οι ακόλουθοι: 
1. Εγκρίσεις εγγυήσεων ύψους €100 εκατ. σε 1500-1600 επιχειρήσεις. 
Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου προβλέπονται εισροές περίπου 2.500 αιτήσεων εντός του 
έτους 2008 και σηµαντικό ρόλο γι’ αυτό αναµένεται να διαδραµατίσει η συνέχιση της 
επιδότησης του κόστους δανείων και χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 
Επίσης, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η ΤΕΜΠΜΕ θα υλοποιήσει ένα έξυπνο µείγµα 
µάρκετινγκ και πολιτικών µε σκοπό την έντονη κινητοποίηση του δικτύου των καταστηµάτων 
των Τραπεζών και των δυνητικών πελατών / επιχειρήσεων. 
Επιγραµµατικά, δράσεις και ενέργειες που θα υλοποιηθούν εντός του 2008 θα είναι, µεταξύ 
άλλων, οι εξής: 

• Συµµετοχή από κοινού µε Τράπεζες / εταιρείες Leasing σε ηµερίδες 
• Συµµετοχή σε ενηµερωτικές ηµερίδες µε τη συνδροµή Επιµελητηρίων και ΚΕΤΑ. 
• Συµµετοχή σε κλαδικές και λοιπές εκθέσεις  
• Ενηµερωτικές επιστολές µε τη µορφή direct mail  
• Ενηµέρωση δυνητικών πελατών είτε στα γραφεία της εταιρείας, είτε µέσω της 

ιστοσελίδας, είτε τηλεφωνικά, είτε µε τη µορφή άρθρων και συνεντεύξεων στα Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης και στα έντυπα που εκδίδουν τα Επιµελητήρια 

• Παροχή κινήτρων σε στελέχη Τραπεζών / Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων κλπ 
 
2. Συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών (χωρίς τις προβλέψεις, αποσβέσεις και πληρωµές 
καταπτώσεων) στα επίπεδα του εγκριθέντος προϋπολογισµού 2008, δηλαδή στο ύψος των 
€2,6εκατ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 1,08% του καταβεβληµένου κεφαλαίου της εταιρείας και 
βρίσκεται σε επίπεδο κατώτερο από αυτό που ορίζει το Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου και η σχετική 
ΚΥΑ (2%). 
 
3. Χρηστή διαχείριση των κεφαλαίων της εταιρείας και ορθολογική τοποθέτηση αυτών, στα 
πλαίσια που ορίζει η πράξη του ∆ιοικητή της ΤτΕ και µε σκοπό οι επενδύσεις των διαθεσίµων να 
είναι περιορισµένου πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αγοράς και υψηλών σχετικά αποδόσεων, 
µε στόχο τη δηµιουργία ικανοποιητικών κερδών µετά από φόρους και το σχηµατισµό 
ικανοποιητικού αποθεµατικού για την αντιµετώπιση των µελλοντικών καταπτώσεων των 
εγγυήσεων. Ήδη στο πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου 2008 τοποθετήθηκαν ποσά ύψους €120 
εκατ. (δηλαδή το ήµισυ του µετοχικού κεφαλαίου) σε τρίµηνες προθεσµιακές καταθέσεις µε 
απόδοση υψηλότερη κατά 1,4% της µέσης ετήσιας απόδοσης των τοποθετήσεων της ΤΕΜΠΜΕ 
του έτους 2007. 
 
4. Χρήση του συστήµατος βαθµολόγησης (guarantee rating system) και έµφαση κατά την 
αξιολόγηση αιτηµάτων στην οικονοµική βιωσιµότητα και στην ικανότητα αποπληρωµής των 
δανείων µε σκοπό τη συγκράτηση, σε χαµηλά σχετικά επίπεδα, των καταπτώσεων των 
εγγυήσεων. 
Σχετικά αναφέρεται ότι έως την 31.12.07 οι περιπτώσεις (σε αριθµό) της ένστασης διζήσεως 
βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα, αποτελώντας το 3,78% των εν ενεργεία εγγυηµένων δανείων, 
ενώ οι τελικές πληρωµές καταπτώσεων έως την 31.12.07 είναι µόλις €126 χιλ. 
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5. Αξιοποίηση κατά τον ορθολογικότερο τρόπο του ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας το οποίο 
ευελπιστούµε ότι θα αποτελέσει, όπως στα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας της εταιρείας, και 
πάλι τον καταλύτη για την επίτευξη του οράµατος των µετόχων και των επιχειρηµατικών 
στόχων της ∆ιοίκησης 
 
 
 
Με την προϋπόθεση υλοποίησης όλων των ανωτέρω η πέµπτη διαχειριστική χρήση προβλέπεται 
να είναι το ίδιο επιτυχής όσο και οι προηγούµενες διαχειριστικές χρήσεις τόσο σε επίπεδο 
παραγωγικότητας όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. 
 
Τέλος, ενηµερωτικά αναφέρεται ότι από τη λήξη της χρήσης στην οποία αναφέρεται ο 
ισολογισµός 2007 µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης διαχείρισης δεν έχουν 
συµβεί σηµαντικά γεγονότα, τα οποία να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε 
και γενικότερα την οικονοµική θέση της εταιρείας.  
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

Το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έχει συσταθεί µε το 
Ν.3066/02 (ΦΕΚ 252/Α/18.10.02), όπως αυτός ισχύει µετά και τις τροποποιήσεις του µε τον 
Ν.3190/03 (ΦΕΚ 249/Α/30.10.03), Ν.3297/04 (ΦΕΚ 259/Α/23.12.04) και τον Ν.3438/06 (ΦΕΚ 
33/Α/14.02.06)  
Έχει τη µορφή της Aνωνύµου Eταιρείας και είναι εγκατεστηµένη στην Αθήνα Λ. Αµαλίας 26. Η 
διεύθυνση του διαδικτύου της είναι www.tempme.gr  
Η εταιρεία έκανε έναρξη εργασιών τον 05/2003 και η τρέχουσα χρήση 01.01.2007 -31.12.2007 
αποτελεί την τέταρτη διαχειριστική χρήση. 
Σκοπός της Εταιρείας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των µικρών επιχειρήσεων (ΜΕ) και 
των πολύ µικρών επιχειρήσεων (ΠΜΕ), όλων των κλάδων, υφιστάµενων ή νεοϊδρυόµενων στην 
χρηµατοπιστωτική και χρηµατοδοτική αγορά, για την προώθηση του τεχνολογικού και 
οργανωτικού εκσυγχρονισµού, καθώς και την εισαγωγή καινοτοµιών στην οργάνωση και 
λειτουργία των επιχειρήσεων. 
Ο σκοπός αυτός πραγµατοποιείται: 
α) µε την παροχή εγγυήσεων - αντεγγυήσεων υπέρ των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων 
για την κάλυψη υποχρεώσεων τους έναντι πιστωτικών ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων ή εταιρειών 
επιχειρηµατικών συµµετοχών, οι οποίες απορρέουν από πάσης µορφής χρηµατοπιστωτικές 
διευκολύνσεις, 
β) µε την παροχή συναφών προς την ως άνω δραστηριότητα υπηρεσιών, πλην της απευθείας 
παροχής πιστώσεων. 
Οι εγγυήσεις και οι υπηρεσίες παρέχονται από την Εταιρεία σε πολύ µικρές και µικρές 
επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο ορισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απασχολούν µέχρι 49 
εργαζόµενους. 
Οι βασικές αρχές λειτουργίας της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και οι βασικές διαδικασίες παροχής εγγυήσεων 
προσδιορίζονται από τον Κανονισµό Παροχής Εγγυήσεων και Λειτουργίας της Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.  
Α.Ε. που έχει εγκριθεί µε την υπ’αριθµ. 12882/867-25.07.03 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1065/Β/31.07.03), όπως ισχύει 
µετά και τις τροποποιήσεις της µε τις υπ’ αριθµ. 9536/1072-06.05.05 (ΦΕΚ 699/Β/25.05.05) και 
11403/1190-27.05.05 (ΦΕΚ 771/Β/08.06.05) Κοινές  Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης  
Σηµειώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 5533/Β2/1546 -11.07.2003 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ‘’ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ’’ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, η πράξη ‘’ Ίδρυση και Λειτουργία του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών 
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ‘’ έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα 
Ανταγωνιστικότητα του  Γ’ Κ.Π.Σ. Η κοινοτική συµµετοχή ανέρχεται σε 67% του µετοχικού 
κεφαλαίου και έχει καλυφθεί από την Ευρωπαική Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η εθνική συµµετοχή ανέρχεται σε 33% του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Ακόµη, η Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.  Α.Ε. αποτελεί χρηµατοδοτικό ίδρυµα και εποπτεύεται, µεταξύ άλλων 
και από την Τράπεζα της Ελλάδος(ΤτΕ), η οποία έχει εκδώσει  την υπ’αριθµ. 2540/27.02.04 
(ΦΕΚ 87/Α/05.04.04) πράξη του ∆ιοικητή της ΤτΕ, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση της µε 
την υπ’αριθµ. 190/26.01.05 (ΦΕΚ 37/Α/17.02.05) συνεδρίαση της επιτροπής τραπεζικών και 
πιστωτικών θεµάτων της ΤτΕ,  µε την οποία καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας και εποπτείας 
της. 
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Το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Πολυετούς 
Προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχείρηση και το επιχειρείν και πιο 
συγκεκριµένα για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (2001-2006) έχει υπογράψει 
σύµβαση συνεργασίας µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, το οποίο αντεγγυάται  
µεσοµακροπρόθεσµα εγγυηµένα δάνεια µε ποσοστό 50%. Συγκεκριµένα εγγυηµένα από την 
Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. επενδυτικά µεσοµακροπρόθεσµα δάνεια διάρκειας  3 ετών και άνω στα 
προγράµµατα 1,2,3 και 1,5 έτους και άνω για το πρόγραµµα 4 καθώς και χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (Leasing) που αφορά το πρόγραµµα 6, δύναται να καλυφθούν  από την αντεγγύηση 
του  Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων  
Η διάρκεια ισχύος της ανωτέρω σύµβασης είναι από 25.10.2004 µέχρι 31.12.2007. 
 
Η εταιρεία µπορεί, µετά από απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης  να διαχειρίζεται και να υλοποιεί προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισµό ή το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, κοινοτικά και διακρατικά 
προγράµµατα, προγράµµατα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή άλλα παρεµφερή προγράµµατα 
ή χρηµατοδοτικά µέσα, όπως επιδότηση επιτοκίων, επιδότηση προµηθειών, άτοκα δάνεια. Με 
την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια 
υλοποίησης των ανωτέρω προγραµµάτων και χρηµατοδοτικών µέσων.  
‘Ετσι, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 16973/1106/03-08-06(ΦΕΚ 1245/Β/07.09.06)  Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης ανατέθηκε στην ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ η διαχείριση και υλοποίηση της ∆ράσης 2.10.2 ’’Επιδότηση του Κόστους ∆ανεισµού και 
Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων΄΄ του ΕΠΑΝ 
(Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ») σύµφωνα µε τους όρους, τις διαδικασίες 
και τις λεπτοµέρειες υλοποίησης που προβλέπονται στον Οδηγό του  προγράµµατος.  
Η διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος ορίζεται µέχρι την 31.12.2008, καταληκτική ηµεροµηνία 
για ολοκλήρωση της δράσης και της καταβολής της επιδότησης στους τελικούς αποδέκτες.  
 Η δηµόσια χρηµατοδότηση του προγράµµατος γίνεται κατά 67% από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 33% από 
πόρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  
Από τον αρχικό προϋπολογισµό των € 20.000.000,  ποσό € 18.500.000 µέχρι την 31.12.07, έχει 
ήδη διατεθεί στην εταιρεία, για τους σκοπούς του προγράµµατος. Μέχρι την 31.12.07 έχει 
καταβληθεί σε λογαριασµούς των τελικών αποδεκτών ποσό € 16.738.470,03.   
Τονίζεται ότι τα ποσά που είναι κατατεθειµένα στην ΤτΕ και σχετίζονται µε τη δράση 2.10.2 
(συνολικού ποσού € 2.010.175,71) δεν απεικονίζονται στα στοιχεία του ισολογισµού και της 
κατάστασης ταµειακών ροών.  
Επίσης σύµφωνα µε σχετική απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ δόθηκε η δυνατότητα στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ να συνεχίσει να παρέχει 
επιδοτήσεις έως κατά ανώτατο ποσόν  € 40.000.000 
 
Επίσης, η  Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.  Α.Ε.  συµµετείχε στην υλοποίηση του έργου, σε συνεργασία µε 
παρεµφερείς φορείς της Γαλλίας, της Ιταλίας και χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, µε 
τίτλο ΄΄GO NETWORK–CREDIT GUARANTEE ORGANIZATION΄΄ στα πλαίσια του 
προγράµµατος INTERREG III B MEDOCC.  
Με βάση απολογιστικά µεγέθη το συνολικό συµβατικό τίµηµα (αµοιβή της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), 
διαµορφώθηκε σε  €  187.510,27 και κατά 75% ήτοι € 140.632,70 θα καλυφθεί από το ΕΤΠΑ. 
  
Το έργο ξεκίνησε την  01.07.05 και ολοκληρώθηκε την 30.10.07. 
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Ακόµη, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ υλοποίησε έργο στα πλαίσια του προγράµµατος JEREMIE για 
λογαριασµό του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων µε ανώτατο προϋπολογισµό € 20.000,00 που 
αφορούσε την εκτίµηση των κενών της χρηµατοπιστωτικής και χρηµατοδοτικής αγοράς στη 
χώρα µας.  
 
 
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
2.1) Βάση καταρτίσεως 
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή 
του ιστορικού κόστους και της αρχής συνέχισης της δραστηριότητας της. Όπως περαιτέρω 
περιγράφεται στη Σηµείωση 2.2, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί  
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης «∆ΠΧΠ», 
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   
∆εν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής 
τους. 
 
2.2) Υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Π.:  
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόµου 2190/20 (όπως ισχύει), 
τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που έχουν την µορφή ανώνυµης εταιρείας συντάσσουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις τους από τη χρήση που αρχίζει µετά την 31 ∆εκεµβρίου 2006, εφεξής 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. 
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» και τον προαναφερόµενο 
ελληνικό νόµο οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονοµικές 
καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ τουλάχιστον µίας χρήσης. 
Η εταιρεία υιοθέτησε τα ∆ΠΧΠ για πρώτη φορά µε σκοπό τη σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006,  µετά την  οµόφωνη απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23.03.06. 
 
Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή στην εταιρεία και είναι σε 
ισχύ την 31 ∆εκεµβρίου 2007  χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης και των συγκριτικών οικονοµικών καταστάσεων της 31 
∆εκεµβρίου 2006. 
 
Οι εκτιµήσεις της εταιρείας µε βάση τα ∆ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ  δεν 
διαφέρουν  από εκείνες που εφαρµόστηκαν σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, 
εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι αυτές οι εκτιµήσεις ήταν 
λανθασµένες.  
Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ η εταιρεία ήλεγξε την λογιστική αξία των 
περιουσιακών στοιχείων και δεν υπήρχαν ενδείξεις αποµείωσης της λογιστικής τους αξίας.  
 
2.2.1 Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες 
 
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών, έχουν ήδη 
εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών των οποίων η εφαρµογή είναι 
υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και 
εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω).  
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• ∆ΛΠ 19 (Αναθεώρηση), Παροχές σε Εργαζοµένους: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω τροποποίηση, το πρότυπο 19 παρέχει δυνατότητα νέου χειρισµού 
όσον αφορά την καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών ορισµένων 
προγραµµάτων συνταξιοδοτικών παροχών. Επιτρέπει την πλήρη καταχώρηση των 
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών απευθείας σε λογαριασµό της καθαρής θέσεως. 
∆ιευκρινίζει επίσης τον τρόπο µε τον οποίο οι οικονοµικές µονάδες πρέπει να λαµβάνουν 
υπόψη ορισµένα προγράµµατα παροχών σε εργαζοµένους στις οικονοµικές τους 
καταστάσεις και επιβάλλει τη γνωστοποίηση συµπληρωµατικών πληροφοριών. 
 Η Εταιρία δεν αναθεώρησε τις υφιστάµενες λογιστικές αρχές αναγνώρισης των υποχρεώσεων 
σε ότι αφορά τις παροχές σε εργαζοµένους.  
 
• ∆ΛΠ 39 (Αναθεώρηση), Λογιστική Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών για προβλεπόµενες 
ενδοεταιρικές συναλλαγές: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).  
∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
• ∆ΛΠ 39 (Αναθεώρηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η 
αναθεώρηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών µέσων που αποτιµώνται σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόµησης 
χρηµατοοικονοµικών µέσων σε αυτή την κατηγορία. Η Εταιρία δεν χρησιµοποίησε την 
παραπάνω δυνατότητα στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
• ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (Αναθεώρηση), Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικών Εγγυήσεων: 
(ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).  
∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις 
 
• ∆ΛΠ 21 (Αναθεώρηση), Επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος (ισχύει 
από 1 Ιανουαρίου 2006).  
∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις 
 
• ∆ΠΧΠ 6 - Αναζήτηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων  
Το πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.  
 
• ∆ΠΧΠ 1 (Αναθεώρηση), Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικο- 
νοµικής Πληροφόρησης και ∆ΠΧΠ 6 (Αναθεώρηση), Εξερεύνηση και εκτίµηση 
Ορυκτών Πόρων: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).  
Αυτές οι αναθεωρήσεις δεν είναι σχετικές µε τις δραστηριότητες της Εταιρίας.   
 
• ∆ΕΕΧΠ 3: ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων: Η διερµηνεία αυτή αργότερα αποσύρθηκε από 
την Επιτροπή ∆ιερµηνειών. 
 
• ∆ΕΕΧΠ 4: Προσδιορισµός εάν µια απαίτηση περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµική 
µίσθωση: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η ∆ΕΕΧΠ 4 απαιτεί τον προσδιορισµό εάν µια 
απαίτηση είναι ή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµική µίσθωση µε βάση την ουσία της απαίτησης. 
Απαιτεί µία εκτίµηση εάν: (α) η εκπλήρωση της απαίτησης εξαρτάται από τη χρήση 
συγκεκριµένου στοιχείου του ενεργητικού και, (β) η απαίτηση µεταβιβάζει το δικαίωµα της 
χρήσης του στοιχείου του ενεργητικού. ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει 
τις οικονοµικές καταστάσεις 
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• ∆ΕΕΧΠ 5: ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, 
ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης: (ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006). 
∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
• ∆ΕΕΧΠ 6: Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριµένες 
αγορές αποβλήτων, ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών: (ισχύει από την 1η 
∆εκεµβρίου 2005). ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 
• ∆ΠΧΠ 7: Γνωστοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικών µέσων: Το πρότυπο αυτό έχει 
υποχρεωτική ισχύ για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και 
µεταγενέστερα. ∆εν αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρίας. Το πρότυπο απαιτεί κυρίως πρόσθετες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε 
χρηµατοοικονοµικά µέσα. 
 
• ∆ΕΕΧΠ 7: Εφαρµογή της µεθόδου µετατροπής ∆ΛΠ 29: Χρηµατοοικονοµική 
Πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες (ισχύει από την 1η Μαρτίου 2006).  
∆εν έχει εφαρµογή  στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
• ∆ΕΕΧΠ 8: Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2: (ισχύει από την 1η Μαΐου 2006).  
∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
• ∆ΕΕΧΠ 9: Επανεκτίµηση των ενσωµατωµένων παραγώγων: (ισχύει από την 1η Ιουνίου 
2006). ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
• ∆ΕΕΧΠ 8: Εύρος ∆ΠΧΠ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την Αξία των µετοχών                 
(σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη από την 1η Μαΐου 2006 και µετά) 
∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις 
 
• ∆ΕΕΧΠ 10: Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση και Αποµείωση 
( σε ισχύ για χρήσεις από την 1η Νοεµβρίου 2006 και µετά) 
Η διερµηνεία αυτή εξετάζει την αποµείωση της αξίας της υπεραξίας και των µετοχικών τίτλων 
χαρακτηρισθέντων ως διαθεσίµων προς πώληση και ορίζει ότι οποιαδήποτε αποµείωση σε αυτά 
τα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζεται σε µια ενδιάµεση περίοδο δεν δύναται να αναστραφεί σε 
µεταγενέστερη περίοδο. 
∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις 
 
• ∆ΕΕΧΠ 11: ∆ΠΧΠ 2 Συναλλαγές µεταξύ εταιρειών οµίλου και συναλλαγές σε ίδιες 
µετοχές 
( σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη από 1η Μαρτίου 2007 και µετά )  
∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις 
 
• ∆ΕΕΧΠ 12: Συµβάσεις Παροχής Υπηρεσιών 
( σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2008)  
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2.3)Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων ενέκρινε τις  συνηµµένες  αναµορφωµένες οικονοµικές  
καταστάσεις στην συνεδρίαση της την 08.05.2008. 
 
2.4) Εκτιµήσεις και κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
Κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και όπως απαιτούν τα  ∆ΠΧΠ η διοίκηση της 
εταιρείας έχει προβεί  στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των 
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, στη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και των 
ποσών των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα 
ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.  
 
 
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των συνηµµένων 
οικονοµικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 
 
3.1)Αναγνώριση Εσόδων 
 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν 
στην εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Λογίζονται µε βάση την 
λογιστική αρχή του δεδουλευµένου Τα παρακάτω συγκεκριµένα κριτήρια αναγνώρισης θα 
πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου. 
 
Προµήθειες παροχής εγγυήσεων και αντεγγυήσεων 
 
Οι προµήθειες από παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων λογίζονται µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, όταν το αποτέλεσµα της 
συναλλαγής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα και µε την προϋπόθεση ότι το εγγυηµένο δάνειο έχει 
συναφθεί και εκταµιευθεί.  
 
Τόκοι 
Όταν µία τοκοφόρος επένδυση ενσωµατώνει κατά την απόκτηση της δουλευµένους τόκους, τότε 
η µετέπειτα είσπραξη των τόκων αυτών κατανέµεται µεταξύ των  προ της απόκτησης και των 
µετά την απόκτηση περιόδων. Οι µετά την απόκτηση τόκοι καταχωρούνται ως έσοδο, ενώ οι προ 
της απόκτησης τόκοι καταχωρούνται σε µείωση της αξίας κτήσεως της επένδυσης. 
 
 
 
 3.2)Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 
 Οι εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός αποτιµήθηκαν στο 
κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους.  
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία 
πραγµατοποιούνται.  
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Το κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή την 
απόσυρσή τους ή όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη 
χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου 
περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 
 
 
3.3) Αποσβέσεις 
 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι οποίοι 
αντανακλούν τις ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. 
Τα ποσοστά που χρησιµοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: 
   
Κτίρια και εγκαταστάσεις 15 χρόνια 
Έπιπλα 10 χρόνια 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 χρόνια 
Σκεύη 8 χρόνια 
Μηχανές γραφείων 5 χρόνια 
Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 8 χρόνια 
Λοιπός εξοπλισµός  8 χρόνια 
 
 
3.4) Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις από 
προµήθειες παροχής εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, απαιτήσεις κατά άλλων χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων, λοιπές απαιτήσεις καθώς και τις δοθείσες εγγυήσεις στα πιστωτικά και 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα υπέρ των µικρών και πολύ µικρών επιχείρησεων (ΜΕ), οι οποίες 
αναφέρονται στη σηµείωση 27 ως ενδεχόµενες υποχρεώσεις/δεσµεύσεις. Τα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία παθητικού περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της 
καθαρής θέσεως, βάσει της ουσίας και του περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις 
οποίες απορρέουν.  
Τόκοι, έσοδα, κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που 
χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα 
αντίστοιχα. Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στην καθαρή 
θέση. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα συµψηφίζονται όταν η Εταιρία, σύµφωνα µε το νόµο, έχει 
νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση (µεταξύ τους) ή να 
ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συµψηφίσει ταυτοχρόνως την υποχρέωση. 
Η Εταιρία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων  για αντιστάθµιση 
κινδύνων 
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3.5) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
 
(i) Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: 
Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων µακροπρόθεσµου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς 
αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί 
να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το 
ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων.  
Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης 
και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη 
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην 
οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε 
πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ αξία χρήσης είναι η 
καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να 
πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την 
πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης 
ωφέλιµης ζωής του. 
 
(ii) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: 
Η εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος τα δεδοµένα αναφορικά µε το κατά 
πόσον ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων έχει αποµειωθεί. 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης 
(εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο 
κόστος κτήσεως, περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος 
(µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις)  και διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις. 
 
3.6) Λογαριασµοί Εισπρακτέοι 
 
Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία. 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού όλες οι καθυστερηµένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιµώνται 
για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο 
της συγκεκριµένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε 
ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούµενους σχετικούς 
κινδύνους. 
Αποτελεί πολιτική της εταιρείας να µη διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες 
οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή της. 
 
 
3.7) Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 
 
Η εταιρεία  θεωρεί τα µετρητά και τις καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος ως διαθέσιµα.  
Για τους σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταµειακών ροών, ως ταµειακά διαθέσιµα νοούνται, 
επιπλέον των ανωτέρω, και οι καταθέσεις όψεως σε πιστωτικά ιδρύµατα καθώς και οι 
προθεσµιακές καταθέσεις διάρκειας έως 3 µηνών.   
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3.8) Παροχές στο προσωπικό λόγω εξόδου απ’ την υπηρεσία  
 
Η υποχρέωση για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού µετά την αποχώρησή του από την 
εργασία καλύπτεται από δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα (IKA). Εργοδότες και προσωπικό 
συνεισφέρουν σε αυτό σε µηνιαία βάση. Αυτό αποτελεί ένα πρόγραµµα καθορισµένων 
εισφορών για τον εργοδότη. 
Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµιώσεως στην 
περίπτωση εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών 
τους, την προϋπηρεσία τους στην Εταιρία και το λόγο εξόδου τους από την υπηρεσία (απόλυση 
ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραιτήσεως ή δικαιολογηµένης απολύσεως το δικαίωµα 
αυτό δεν υφίσταται. Το πληρωτέο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση ανέρχεται στο 40% του ποσού 
που καταβάλλεται σε περίπτωση αναιτιολόγητης απολύσεως. Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί ένα 
πρόγραµµα καθορισµένων παροχών για τον εργοδότη και δεν είναι χρηµατοδοτούµενο. 
 
Η εν λόγω υποχρέωση προσδιορίζεται στην παρούσα χρήση µε βάση την αναλογιστική µέθοδο 
αποτιµήσεως των εκτιµώµενων µονάδων υποχρεώσεως (projected unit credit method), σε 
αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση όπου προσδιορίστηκε βάση των διατάξεων του Ν.2190/20 
δίχως να υπάρχουν ουσιώδης διαφορές. Ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών καθορίζει µε 
βάση διάφορες παραµέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένες 
υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις που αφορούν την χρήση, 
περιλαµβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνηµµένες καταστάσεις 
αποτελεσµάτων και συνίστανται από το τρέχον κόστος υπηρεσίας, το σχετικό 
χρηµατοοικονοµικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που αναγνωρίζονται και τις όποιες 
πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 
Aναλογιστικά κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται ως έσοδο ή έξοδο όταν τα συσσωρευµένα 
αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές για κάθε πρόγραµµα ξεχωριστά υπερβαίνουν το 10% του 
µεγαλύτερου µεταξύ της υποχρέωσης της καθορισµένης παροχής και της πραγµατικής αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. Αυτά τα κέρδη ή οι ζηµιές καταχωρούνται 
συστηµατικά κατά τη διάρκεια του αναµενόµενου µέσου όρου της υπολειπόµενης εργασιακής 
ζωής των εργαζοµένων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος  καταχωρούνται ως 
έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες 
 
3.9)Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα 
 
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα 
(ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι 
υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της 
συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό 
ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. 
Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή 
µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. 
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3.10)Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
 
Η πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος του έτους στα αποτελέσµατα της χρήσεως αποτελείται από το 
φόρο εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσεως βάσει των αποτελεσµάτων της Εταιρίας, αφού 
αναµορφωθούν φορολογικά, εφαρµόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή καθώς και 
από την αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος. 
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες 
χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να 
ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που 
έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει της µεθόδου υποχρεώσεως (liability 
method) και για κάθε προσωρινή διαφορά, η οποία προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ της 
φορολογικής βάσεως ενός στοιχείου ενεργητικού και υποχρεώσεων και της αξίας τους στις 
οικονοµικές καταστάσεις. ∆ε λογίζεται αναβαλλόµενος φόρος-απαίτηση εφόσον δεν είναι 
πιθανό ότι το αναµενόµενο φορολογικό όφελος πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στο εγγύς 
µέλλον. Για συναλλαγές που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση, η αντίστοιχη 
φορολογική επίδραση αναγνωρίζεται επίσης στην καθαρή θέση. 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν 
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος 
υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν κατά τη στιγµή 
του διακανονισµού της υποχρεώσεως ή ανάκτησης της απαιτήσεως. 
  
3.11) Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις/Απαιτήσεις  
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω 
εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Η Εταιρία 
επανεξετάζει την ανάγκη σχηµατισµού προβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσεως και τις 
αναπροσαρµόζει έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις. 
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροών πόρων είναι ελάχιστη, οπότε δεν 
ανακοινώνονται. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 
Οι προβλέψεις θα χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. 
∆εν θα αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες 
 
 
3.12) Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του 
παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά µισθώµατα. 
Στις περιπτώσεις λειτουργικών µισθώσεων, η Εταιρεία, που λειτουργεί ως µισθωτής, δεν 
καταχωρεί το µισθωµένο πάγιο ως στοιχείο ενεργητικού και τα ποσά  των λειτουργικών 
µισθωµάτων που αντιστοιχούν στη χρήση, αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της µίσθωσης, µε τη µέθοδο του 
δεδουλευµένου.   
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3.13) ∆ιανοµή µερισµάτων 
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Η εταιρεία λόγω της φύσεως των εργασιών της εκτίθεται σε ορισµένους κινδύνους.  
Η πολιτική διαχειρίσεως  κινδύνων που ακολουθεί η εταιρεία επικεντρώνεται στην 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις απρόβλεπτες εξελίξεις στις παρεχόµενες εγγυήσεις. 
 Η διαχείριση  διεκπεραιώνεται µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν τεθεί από τη διοίκηση της 
εταιρείας. Η διοίκηση της εταιρείας παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση 
του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο 
πιστωτικός κίνδυνος. 
  
- Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Η εταιρεία εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως  πιστωτικό κίνδυνο 
και κίνδυνο ρευστότητας. 
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Λόγω της φύσης και του αντικειµένου δραστηριότητας της εταιρείας υπάρχει µεγάλη έκθεση 
στον πιστωτικό κίνδυνο.   
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την πιθανότητα µη εκπλήρωσης των συµβατικών 
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων (υπέρ των οποίων έχει εγγυηθεί η εταιρεία στις Τράπεζες και 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα) προς τις δανείστριες τράπεζες και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. Για τη 
διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία ένα ολοκληρωµένο 
σύστηµα αξιολόγησης/βαθµολόγησης της  πιστοληπτικής  ικανότητας των επιχειρήσεων που 
υποβάλλουν αίτηµα ένταξης,  µέσω του οποίου η εταιρεία αξιολογεί κάθε φορά, µεταξύ άλλων, 
την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο για κάθε έναν αντισυµβαλλόµενο/επιχείρηση  ξεχωριστά. 
Η  διαδικασία  αξιολόγησης  της  πιστοληπτικής  ικανότητας των επιχείρησεων 
πραγµατοποιείται από επιµέρους επιτροπές ανάληψης κινδύνων και εγκρίσεων.  
Για την αξιόλογηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων εξετάζονται, µεταξύ 
άλλων, η οικονοµική βιωσιµότητα της επιχείρησης (η πορεία των δραστηριοτήτων της, τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα), διάφοροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες (όπως π.χ. σχέση κύκλος 
εργασιών προς ξενα κεφάλαια, δείκτης κάλυψης τοκοχρεωλυσίων, ρευστότητα κλπ.) καθώς και 
ποιοτικά και κλαδικά κριτήρια. 
Επιπλέον της αξιολόγησης τίθεται και ειδικοί όροι στις εγγυητικές πράξεις, η ικανοποίηση των 
οποίων τίθεται ως προυπόθεση της παρεχόµενης εγγύησης. 
 
(β) Κίνδυνος ρευστότητας  
Η πράξη του ∆ιοικητή της ΤτΕ  έχει θέσει συγκεκριµένα κριτήρια για τον προσδιορισµό της 
ρευστότητας της εταιρείας. Ειδικότερα αναφέρει ότι το ύψος των τοποθετήσεων της ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ καθώς και τα χρηµατικά διαθέσιµα δεν πρέπει να υπολείπονται του 20% των εν ενεργεία 
εγγυήσεων του (δηλ. των εγγυήσεων σε δάνεια τα οποία έως την 31.12.07 έχουν εκταµιευθεί). 
Ο δείκτης ρευστότητας κατά την 31.12.2007 ανερχόταν σε 309,32%, όπως απεικονίζεται 
κατωτέρω: 
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Ρευστότητα         31.12.2007 
Σύνολο ∆ιαθεσίµων   257.889.268,11 
Σύνολο εν ενεργεία εγγυήσεων δανείων και χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 

 
  83.372.156,74 

∆είκτης ρευστότητας              309,32% 
  
  
 
 
5.  Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 
 
Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 
(χρηµατιστήρια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 
προσδιορίζεται µέσω τεχνικών αποτίµησης, και µε την χρήση µεθόδων και παραδοχών που 
στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονοµαστικές τους αξίες κατάλληλα 
προσαρµοσµένες ώστε ν’ αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήµατος και τις εκτιµήσεις για 
τις απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο. 
 
 
6. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ   
 
Η εταιρεία υποχρεούται να εφαρµόζει τους κανονισµούς της Τράπεζας  της Ελλάδος σχετικά µε 
την επάρκεια των κεφαλαίων της.    
Τα  κριτήρια  που  προβλέπονται  για  την  εποπτεία  της  επάρκειας  των  κεφαλαίων  της 
εταιρείας, προσδιορίζονται στην σχετική πράξη του ∆ιοικητή της ΤτΕ και επιβάλλουν  τη 
διατήρηση  δείκτη  κεφαλαιακής  επάρκειας  σταθµισµένου  κινδύνου σε ύψος όχι κατώτερο του 
10%, ο οποίος ορίζεται ως η σχέση των κεφαλαίων προς τα περιουσιακά στοιχεία και τους 
λογαριασµούς τάξεως. 
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατά την 31.12.2007 ανερχόταν σε 411%, όπως απεικονίζεται 
κατωτέρω: 
 
 
Κεφαλαιακή επάρκεια     31.12.2007
Συνολικά Εποπτικά  Κεφάλαια  250.573.091,74
Σύνολο σταθµισµένου έναντι κινδύνων ενεργητικoύ 
και λογαριασµών τάξεως  

 
61.021.627,39

∆είκτης κεφαλαιακής επάρκειας  411%
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7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο 
 
Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες παροχής εγγυήσεων και αντεγγυήσεων στα πιστωτικά και 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα υπέρ των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων σε όλη την ελληνική 
επικράτεια.  
Η ∆ιοίκηση θεωρεί την παροχή  εγγυήσεων και αντεγγυήσεων ως την κύρια δραστηριότητα της 
εταιρείας και το σύνολο της επικράτειας ως µία γεωγραφική περιοχή. 
 
8. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα (πρωτογενή) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από 
τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39, ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε  
µία από τις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες: 
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, 
• Απαιτήσεις και δάνεια, 
• Επενδύσεις διακρατούµενες έως την λήξη τους, και 
• ∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις. 
Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος 
κτήσεως που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον σε ορισµένες περιπτώσεις των άµεσων 
δαπανών απόκτησης/συναλλαγής. 
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται µετά 
την αρχική αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται 
περιοδικά. 
 
(i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: 
∆εν υπάρχουν τέτοια στοιχεία 
(ii) Απαιτήσεις και δάνεια: 
Οι απαιτήσεις που δηµιουργούνται από τη δραστηριότητα της εταιρείας  αποτιµώνται στην 
αρχική λογιστική αξία (στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δηλωµένο επιτόκιο) εάν η επίδραση 
της προεξόφλησης µε βάση τεκµαρτό επιτόκιο είναι ασήµαντη. 
 (iii) Επενδύσεις διακρατούµενες έως τη λήξη: 
∆εν υπάρχουν τέτοια στοιχεία  
(iv) ∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις: 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (πρωτογενή) που δεν µπορούν να 
ταξινοµηθούν σε καµία από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινοµούνται 
σαν διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιµες προς 
πώληση επενδύσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζηµίες 
καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριµένο κονδύλι της καθαρής θέσης µέχρι την πώληση 
ή την διαγραφή ή την αποµείωση της επένδυσης, χρήση κατά την οποία τα σωρευµένα 
κέρδη ή ζηµίες, περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εµπορεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή 
αγορά προκύπτει από την σχετική χρηµατιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ηµεροµηνία 
κλεισίµατος. Αναφορικά µε τις επενδύσεις που δεν εµπορεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη 
αξία υπολογίζεται µε βάση σχετικές τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε 
πρόσφατες αµφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόµοιων επενδύσεων, αναφορά στην 
χρηµατιστηριακή αξία µίας άλλης επένδυσης µε παρεµφερή χαρακτηριστικά µε αυτά της 
αποτιµώµενης, ανάλυση προεξοφληµένων χρηµατοροών και µοντέλα αποτίµησης επενδύσεων. 

 26



ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
(τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε ευρώ)  

 

 
9. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές  προκειµένου είτε να επιλέξει τις 
καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε να προβλέψει την µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και 
συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις και  παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να 
ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες 
κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης της εταιρείας  σε σχέση µε 
το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. 
 
 
10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ  
 
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης  
Κατά την 31-12-2007  τα έσοδα της εταιρείας  διαχωρίζονται ως εξής: 

Έσοδα από προµήθειες παροχής εγγυήσεων  
      Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις   
       Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως  
 
 
Τα  αποτελέσµατα των τοµέων αυτών κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 31 ∆εκεµβρίου 2006 
έχουν ως εξής: 
 
 31.12.2007 31.12.2006
Έσοδα από προµήθειες παροχής εγγυήσεων  1.052.958,69 553.055,12 
Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις 9.691.259,20 9.171.316,96
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως  76.600,56 34.208,61
ΣΥΝΟΛΟ 10.820.818,45 9.758.580,69
 
 
∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης - Γεωγραφικοί τοµείς 
Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες παροχής εγγυήσεων και αντεγγυήσεων στα πιστωτικά και 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα υπέρ των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων σε όλη την ελληνική 
επικράτεια.  
Η ∆ιοίκηση θεωρεί την παροχή  εγγυήσεων και αντεγγυήσεων ως την κύρια δραστηριότητα της 
και το σύνολο της επικράτειας ως µία γεωγραφική περιοχή. 
 
 
 
11. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
 
Τα διαθέσιµα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 31.12.2007 31.12.2006
-Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος 257.828.112,53 251.860.230,25
-Μετρητά 1.953,57 794,47
ΣΥΝΟΛΟ 257.830.066,10 251.861.024,72
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Η εταιρεία τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ( ειδικότερα στη ∆/νση Εργασιών ∆ηµοσίου/Τµήµα 
∆ηµοσίων Οργανισµών) λογαριασµό διαθεσίµων κεφαλαίων ο οποίος είναι έντοκος και τηρείται 
στο Κοινό Κεφάλαιο Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  9 παραγρ. 6 του Ν.3297/04. 
Ο λογαριασµός τηρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2469/97 και είναι εγγυηµένου 
κεφαλαίου. Η απόδοση (µεσοσταθµικό επιτόκιο µετά από φόρους)  του ανωτέρω λογαριασµού  
διαµορφώθηκε σε 3,9258% & 3,7370% για το Α΄ εξάµηνο και Β΄ εξάµηνο 2007 αντίστοιχα. Η 
µέση ετήσια απόδοση του ανωτέρω λογαριασµού ανήλθε σε 3,83%. 
 
 
12. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ 
 
Η κίνηση των ενσώµατων παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναλύονται ως εξής: 
 
  

Εγκ/σεις 
κτιρίων 

 
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
Αξία κτήσεως 01.01.2006 3.381,88 138.323,11 141.704,99 
Προσθήκες  5.525,34 39.673,17 45.198,51 
Πωλήσεις/διαγραφές - - - 
Λοιπές µεταφορές  - - - 
31 ∆εκεµβρίου 2006 8.907,22 177.996,28 186.903,50 
Σωρευµένες αποσβέσεις 01.01.2006 250,33 40.027,02 40.277,35 
Αποσβέσεις χρήσεως 326,65 23.930,69 24.257,34 
Πωλήσεις/διαγραφές - - - 
Λοιπές µεταφορές - - - 
31 ∆εκεµβρίου 2006 576,98 63.957,71 64.534,69 
Αναπόσβεστη  
αξία 31 ∆εκεµβρίου 2006 

 
8.330,24 

 
114.038,57 

 
122.368,81 

 
 
Αξία κτήσεως 01.01.2007 8.907,22 177.996,28 186.903,50 
Προσθήκες  - 29.975,12 29.975,12 
Πωλήσεις/διαγραφές - - - 
Λοιπές µεταφορές  - - - 
31 ∆εκεµβρίου 2007 8.907,22 207.971,40 216.878,62 
Σωρευµένες αποσβέσεις 01.01.2007 576,98 63.957,71 64.534,69 
Αποσβέσεις χρήσεως 585,95 30.250,70 30.836,65 
Πωλήσεις/διαγραφές - - - 
Λοιπές µεταφορές - - - 
31 ∆εκεµβρίου 2007 1.162,93 94.208,41 95.371,34 
Αναπόσβεστη  
αξία 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
7.744,29 

 
113.762,99 

 
121.507,28 

 
Για το χειρισµό των παγίων περιουσιακών στοιχείων βλέπε ανωτέρω σηµείωση 3.2 & 3.3 
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13. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & 
ΑΝΤΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 
  31.12.2007 31.12.2006
Απαιτήσεις από  προµήθειες παροχής εγγυήσεων  705.335,11 384.155,22
    
 
Κατά πάγια τακτική τα έσοδα από προµήθειες παροχής εγγυήσεων  λογίζονται ανά µήνα, 
τρίµηνο ή εξάµηνο ανάλογα µε τον χρόνο εκτοκισµού των δανείων  από τις τράπεζες και βάση 
σχετικών καταστάσεων χρέωσης και απόδοσης προµηθειών, που αποστέλλουν οι Τράπεζες 
στην  εταιρεία.  
 
Οι απαιτήσεις από προµήθειες λογίζονται µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου. 
Οι  απαιτήσεις από προµήθειες παροχής εγγυήσεων κατατάσονται  µε βάση το χρόνο που 
καθίστανται ληξιπρόθεσµες διάρκειας εντός του έτους.  
Η Εταιρία σχηµατίζει προβλέψεις για την αποµείωση απαιτήσεων εάν υπάρχουν βάσιµες 
ενδείξεις ότι δεν θα εισπραχθεί το σύνολο των απαιτήσεών της. 
Όταν µία απαίτηση κρίνεται ανεπίδεκτη εισπράξεως και έχουν εξαντληθεί όλες οι νοµικές 
ενέργειες είσπραξης της διαγράφεται σε βάρος της σχηµατισθείσης προβλέψεως. 
Μεταγενέστερες αναβιώσεις διεγραµµένων απαιτήσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της 
χρήσεως, αφαιρετικά των προβλέψεων για αποµείωση απαιτήσεων. Αν το ποσό της 
αναγνωρισµένης προβλέψεως για αποµείωση απαιτήσεων κριθεί υπερεκτιµηµένο, µειώνεται και 
η µείωση αυτή λογίζεται σε αύξηση των αποτελεσµάτων της χρήσεως. 
 
 
14. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
  31.12.2007 31.12.2006
-Προκαταβληµένοι & παρακρατούµενοι φόροι  1.397.193,48 1.513.795,74
-∆εδουλευµένα έσοδα από τόκους καταθέσεων   427.381,46 428.578,21
-Προκαταβολές λόγω άσκησης της ένστασης διζήσεως  (1) 551.534,82 192.374,76
-Απαιτήσεις από Ευρωπαικό Ταµείο Επενδύσεων (2) 0,00 12.293,55
-Λοιπές απαιτήσεις  31.704,06 30.439,58
ΣΥΝΟΛΟ  2.407.813,82 2.177.481,84
 
(1) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 12882/867/25.07.03, όπως ισχύει, σε περίπτωση 
καταγγελίας της σύµβασης πίστωσης της επιχείρησης απο την Τράπεζα και όταν ασκείται η 
ένσταση διζήσεως,  η εταιρεία καταβάλλει προκαταβολή στην Τράπεζα που αντιστοιχεί στο 20% 
της εγγύησης της, όπως αυτή υπολογίζεται κατά την ηµέρα καταγγελίας της σύµβασης 
πίστωσης, µε βάση την οφειλή της επιχείρησης και το ποσοστό της εγγύησής  της.   
 
(2) Αφορά το 50% του ποσού κατάπτωσης λόγω καταγγελίας της σύµβασης πίστωσης της 
επιχείρησης, από την Τράπεζα. Σύµφωνα µε την σύµβαση συνεργασίας -σηµείωση 1-µε το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, αυτό αντεγγυάται µεσοµακροπρόθεσµα εγγυηµένα δάνεια µε 
ποσοστό 50% των εγγυήσεων.  
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15. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 
 
 31.12.2007 31.12.2006
Καταθέσεις όψεως    
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  27.443,26 29.995,01
Τράπεζα Πειραιώς   11.191,45 9.105,25
Λοιπές Τράπεζες   20.567,30 34.659,95
ΣΥΝΟΛΟ  59.202,01 73.760,21
 
Η εταιρεία στα πλαίσια συνεργασίας µε όλες σχεδόν τις Εµπορικές Τράπεζες για τις 
παρεχόµενες εγγυήσεις, διατηρεί σε κάθε τράπεζα λογαριασµό όψεως προκειµένου να αποδίδει  
η κάθε Τράπεζα σε αυτόν τον λογαριασµό τις προµήθειες που εισπράτει από τις επιχειρήσεις 
λόγω των παρεχόµενων υπερ αυτών (επιχειρήσεων) εγγυήσεων. 
 
Για τους σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταµειακών ροών, ως ταµειακά διαθέσιµα νοούνται, 
επιπλέον των διαθεσίµων (σηµείωση 11) και οι ανωτέρω καταθέσεις όψεως. 
 
 
16. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
 31.12.2007 31.12.2006
Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 240.000.000 240.000.000
  
 
Σύµφωνα µε τον Ιδρυτικό Νόµο 3066/02(ΦΕΚ 252/Α/18.10.02) το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
εταιρείας ορίστηκε σε  € 100.000.000, το οποίο διαιρείται σε 1.000.000 ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας € 100. 
Ακολούθως µε τις υπ’αριθµ. 2/17.12.04 & 4/12.12.05 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
(Ελληνικό ∆ηµόσιο) των µετόχων (και τις συνακόλουθες εγκρίσεις της Ειδικής Υπηρεσίας του 
ΕΠΑΝ του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και την σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος) 
αυξήθηκε το αρχικό µετοχικό Κεφάλαιο κατά ποσό € 100.000.000 & 40.000.000, αντίστοιχα, µε 
την έκδοση 1.400.000 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 100 εκάστη.  
Η αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε ισόποση καταβολή µετρητών. 
 
17. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
- ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  
 
Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, η Εταιρία είναι υποχρεωµένη να παρακρατεί 
από τα καθαρά λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεµατικό. Η 
παρακράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεµατικού υπερβεί 
το εν τρίτο του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό το οποίο είναι 
φορολογηµένο δεν µπορεί να διανεµηθεί καθόλη τη διάρκεια ζωής της Εταιρίας και 
προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού κερδών και 
ζηµιών. Την 31 ∆εκεµβρίου 2006 το τακτικό αποθεµατικό της Εταιρίας ανήρχετο σε                   
€ 494.807,75. 
Για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε να 
σχηµατισθεί επιπλέον τακτικό αποθεµατικό ύψους € 298.074,63 
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-  ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 
Σύµφωνα µε σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τα κέρδη µετά 
την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του κατά νόµο υποχρεωτικού µερίσµατος 
προορίζονται για το σχηµατισµό έκτακτου αποθεµατικού µε σκοπό την κάλυψη µελλοντικών 
καταπτώσεων εγγυήσεων. 
Για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε όλο το 
υπόλοιπο ποσό µετά την κράτηση για τακτικό αποθεµατικό και µέρισµα, να προοριστεί  για 
σχηµατισµό  έκτακτου αποθεµατικού, ήτοι ποσό € 3.794.490,10 
Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 08 Μαΐου 2008 αποφασίσθηκε η 
καταβολή µερίσµατος στους µετόχους (µετά την κράτηση για σχηµατισµού του ελαχίστου κατά 
νόµο τακτικού αποθεµατικού) ύψους € 1.982.196,32. 
Ως εκ τούτου για τη χρήση 2007 αποφασίσθηκε να σχηµατιστεί επιπλέον έκτακτο αποθεµατικό 
ύψους € 3.681.221,74, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη µελλοντικών καταπτώσεων 
εγγυήσεων 
  
18. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας, η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να διανέµει 
κάθε έτος µέρισµα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% των κερδών µετά φόρων και µετά τον 
σχηµατισµό του κατά νόµο τακτικού αποθεµατικού.  
Η µη διανοµή µερίσµατος (ή η κατά διάφορο τρόπο διανοµή µερίσµατος) τελεί υπό την έγκριση 
του συνόλου των µετόχων της εταιρείας. Η ελληνική εµπορική νοµοθεσία επίσης απαιτεί να 
πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την διανοµή µερίσµατος, οι οποίες έχουν ως εξής: 
(α) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν η καθαρή θέση της εταιρείας, όπως 
εµφανίζεται στον ισολογισµό µετά από αυτή την διανοµή είναι µικρότερη από τα ίδια 
κεφάλαια πλέον των µη διανεµοµένων αποθεµατικών. 
(β) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των 
εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι µεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεµατικά συν το  υπόλοιπο 
κερδών εις νέο. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στην συνεδρίαση του την 15η Φεβρουαρίου 2008, 
πρότεινε τη διανοµή µερίσµατος ποσού € 1.868.927,96 στους µετόχους που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 33% των κερδών µετά από φόρους, όσο είναι ακριβώς και το ποσοστό της εθνικής 
συµµετοχής στην χρηµατοδότηση του εν λόγω έργου ( βλ. σηµείωση υπ’αριθµ. 1) 
Η πρόταση αυτή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τελεί υπό την οµόφωνη απόφαση  της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης, στην οποία εκπροσωπείται το 100% του καταβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου.  
Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 08 Μαΐου 2008 αποφασίσθηκε η 
καταβολή µερίσµατος στους µετόχους (µετά την κράτηση για σχηµατισµού του ελαχίστου κατά 
νόµο τακτικού αποθεµατικού) ύψους € 1.982.196,32. 
 
19. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  
 
Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις 
εταιρείες για την χρήση 2007 είναι 25%.  Τον Νοέµβριο του 2004 εγκρίθηκε το νέο φορολογικό 
νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε το οποίο ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων µειώθηκε  
σταδιακά από 35% σε 25%. Συγκεκριµένα, για τις χρήσεις 2005 και 2006 ο φορολογικός 
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συντελεστής µειώθηκε στο 32% και 29% αντίστοιχα, ενώ στη χρήση 2007 διαµορφώθηκε στο 
25%. 
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
  31.12.2007 31.12.2006
Φόρος εισοδήµατος περιόδου  1.995.496,04 615.780,99
Αναβαλλόµενος φόρος / διαφορά φορολογικού συντελεστή 
από χρήση σε χρήση 

  
0,00 236.294,56

ΣΥΝΟΛΟ   1.995.496,04 852.075,55
 
Ακολουθεί ανάλυση και συµφωνία του ονοµαστικού µε τον πραγµατικό φορολογικό 
συντελεστή. 
  31.12.2007 31.12.2006
Κέρδη προ φόρων   7.956.988,74 2.110.658,50
   
Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε τον ισχύοντα   1.989.247,19 612.090,96
φορολογικό συντελεστή 25%   
Μόνιµες φορολογικές διαφορές   6.248,85 3.690,03
∆ιαφορά φορολογικού συντελεστή από χρήση σε χρήση  0,00 236.294,56
ΣΥΝΟΛΟ  1.995.496,04 852.075,55
 
 
Ανάλυση Αναβαλλόµενης Φορολογικής απαίτησης και υποχρέωσης (από χρήση 2004-2007) 
    
Χρήση 2007    
α) Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση     
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟ∆ΟΥ  ΑΞΙΑ  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΑΞΙΑ  
Κέρδη από χρηµατοοικονοµικές πράξεις    
(υπεραξία πώλησης οµολόγων-χρήση  2004 ) 119.007,68 32% 38.082,46
Αντιστροφή αποσβέσεων παγίων &     
λογισµός αποσβέσεων παγίων βάση ∆ΛΠ(2004) 50.806,39 25% 12.701,60
Επανεκτίµηση ∆ΛΠ στην εύλογη αξία (2004) 3.015.329,75 32% 964.905,52
Αντιστροφή Κέρδους  από χρηµατοοικονοµικές πράξεις    
(υπεραξία πώλησης οµολόγων-2005 ) (119.007,68) 32% (38.082,46)
Αντιστροφή αποσβέσεων παγίων &     
λογισµός αποσβέσεων παγίων βάση ∆ΛΠ(2005) 4.692,04 25% 1.173,01
Αντιστροφή Επανεκτίµησης  ∆ΛΠ στην εύλογη αξία(2005)  (3.015.329,75) 32% (964.905,52)
Αντιστροφή αποσβέσεων παγίων &     
λογισµός αποσβέσεων παγίων βάση ∆ΛΠ(2006) 24.869,86 25% 6.217,47
Αντιστροφή αποσβέσεων παγίων &   
λογισµός αποσβέσεων παγίων βάση ∆ΛΠ(2007) 5.427,52 25% 1.356,88
Σύνολο αναβαλλόµενης υποχρέωσης  ως ισολογισµός    21.448,95
    
β) Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση     
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟ∆ΟΥ  ΑΞΙΑ  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΑΞΙΑ  
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους(2004) 3.968,81 25% 992,20
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους(2005) 1.089.450,69 25% 272.362,67
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους(2006) 5.932.233,74 25% 1.483.058,44
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους(2007) 609.774,78 25% 152.443,70
Πρόβλεψη αναλογιστικής µελέτης(2007) 11.782,29 25% 2.945,57
Σύνολο αναβαλλόµενης απαίτησης   ως ισολογισµός   1.911.802,58
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Με βάση σχετικές εκτιµήσεις της εταιρείας υπολογίζεται ότι στο µέλλον θα υπάρξουν επαρκή 
φορολογητέα κέρδη ή  φορολογητέες προσωρινές διαφορές έτσι ώστε να µπορεί συµψηφιστεί η 
ανωτέρω  αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
Η  δήλωση φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που 
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές 
εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία 
θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.  
 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από συστάσεως της µέχρι και 
31.12.2007 ( δηλ. για τις χρήσεις 2004, 2005, 2006 και 2007) 
Σε έναν µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανόν να 
επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα στη εταιρεία, τα ποσά των οποίων δεν µπορούν να 
προσδιοριστούν µε ακρίβεια επί του παρόντος. Ωστόσο, εκτιµάται ότι δεν θα έχουν σηµαντική  
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.  
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της 
λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και 
υπολογίζονται βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος που αναµένεται να ισχύει κατά τη 
στιγµή του διακανονισµού της υποχρέωσης ή ανάκτησης της απαιτήσεως.  
 
 
20.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
 31.12.2007 31.12.2006
Προβλέψεις  8.081.451,46 7.241.394,16
   
Για τον υπολογισµό των προβλέψεων από καταπτώσεις των παρεχοµένων εγγυήσεων - 
αντεγγυήσεων υπέρ των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων 
τους έναντι πιστωτικών ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων ή εταιρειών επιχειρηµατικών 
συµµετοχών, οι οποίες απορρέουν από πάσης µορφής χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις,  
έχουν ληφθεί υπόψη: 
- η µέχρι τούδε εµπειρία της εταιρείας  
-οι παρεχόµενες εγγυήσεις που έχουν περιέλθει σε καταγγελία,  όταν  η  αποπληρωµή  του  
κεφαλαίου  και  /  ή  η  είσπραξη  των  τόκων,προµηθειών  θεωρείται  αµφίβολη,  γεγονός  το  
οποίο  αντιστοιχεί  σε  δάνεια  µε περίοδο καθυστέρησης άνω των 180 ηµερών,  ή νωρίτερα 
εφόσον διαπιστωθεί αδυναµία του οφειλέτη  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του, 
- οι παρεχόµενες εγγυήσεις που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση του δανείου άνω 
των 90 ηµερών, 
- οι τυχόν ληφθείσες εξασφαλίσεις, 
- οι αναµενόµενες εξελίξεις στην χρηµατοπιστωτική αγορά, 
-  η παρεχόµενη αντεγγύηση απο το Ευρωπαικό Ταµείο Επενδύσεων   
Οι ανωτέρω προβλέψεις αποτελούν σύµφωνα µε την εταρεία µια αξιόπιστη εκτίµηση και 
θεωρούνται επαρκείς.  
Σηµειώνεται ότι στο ανωτέρω ποσό προβλέψεων € 8.081.451,46 έχουν ληφθεί υπόψη γεγονότα 
και πληροφορίες που έχουν συµβεί έως την 11.02.08 ήτοι ηµεροµηνία σύνταξης των 
συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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21. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  31.12.2007 31.12.2006
Προµηθευτές/Πιστωτές   12.780,46 24.298,15
Ασφαλιστικοί οργανισµοί  53.190,36 40.303,08
Προεισπραγµένα έσοδα & πληρωτέα έξοδα (1) 157.594,65 0,00
Υποχρ. προς λοιπά Πιστωτ. Ιδρύµατα (2) 916,88 24.587,11
Λοιπές υποχρεώσεις  7.589,02 1.359,51
ΣΥΝΟΛΟ  232.071,37 90.547,85
 
 (1) Το ποσό  € 157.594,65 αφορά το µη δεδουλευµένο, έως την 31.12,  ποσό της προµήθειας 
λόγω της παρεχόµενης εγγύησης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ σε συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι 
οποίες  (προµήθειες) προκαταβάλλονται στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, από τις επιχειρήσεις, κατά την 
υπογραφή των σχετικών εγγράφων. 
 
(2) Αφορά την οφειλή, κατά την 31.12, προς τις Τράπεζες για πληρωµή προκαταβολής 20% 
λόγω άσκησης της ένστασης διζήσεως καθώς και για κατάπτωση της σύµβασης δανείου  της/των 
επιχειρήσεων.   ( βλ. ανωτέρω σηµείωση 14) 
 
 
22. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ  
 
  31.12.2007 31.12.2006
Μερίσµατα  πληρωτέα   1.982.196,32 394.565,75
   
- Βλ. σχετικά σηµείωση 18 & 3.13 
 
 
23. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
 
  31.12.2007 31.12.2006
Προµήθειες παροχής εγγυήσεων και αντεγγυήσεων   1.052.958,69 553.055,12
   
   
 
Στο ανωτέρω ποσό €  1.052.958,69 περιλαµβάνονται προµήθειες λόγω παροχής εγγυήσεων υπέρ 
των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων τους έναντι 
πιστωτικών ιδρυµάτων συνολικού ποσού € 1.037.649,72 καθώς και προµήθειες λόγω παροχής 
εγγυήσεων υπέρ των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων τους 
έναντι χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων συνολικού ποσού € 15.308,97 
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24. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ  
 
 31.12.2007 31.12.2006
¨Έσοδα από Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIB 
MEDOCC 

(1) 56.309,32 32.000,00

Έσοδα από πρόγραµµα JEREMIE (2) 20.000,00 0,00
Λοιπά έσοδα  291,24 2.208,61
ΣΥΝΟΛΟ 76.600,56 34.208,61
 
(1) Το ποσό € 56.309,32 αναλύεται ως εξής:  
α)  ποσό € 16.381,75 αφορά το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ( εκ συνόλου € 48.381,75) από 
το Π∆Ε 2007 της εταιρείας για την κάλυψη της Εθνικής Συµµετοχής του έργου ΄΄GO 
NETWORK–CREDIT GUARANTEE ORGANIZATION΄΄ στα πλαίσια του προγράµµατος 
INTERREG III B MEDOCC για τη χρήση 2007. ( βλ. ανωτέρω σηµείωση 1)  
β) ποσό € 39.927,57 αφορά µέρος επιχορήγησης της κοινοτικής συµµετοχής                   
(εκ συνόλου € 140.632,70) του έργου ΄΄GO NETWORK–CREDIT GUARANTEE 
ORGANIZATION΄΄ στα πλαίσια του προγράµµατος INTERREG III B MEDOCC για τη χρήση 
2007. ( βλ. αναλυτικότερα σηµείωση 1) 
  
(2) Βλ. αναλυτικότερα σηµείωση 1 
 
  
25. ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 
 
Τα γενικά λειτουργικα έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως της εταιρίας 
αποτελούνται από: 
  31.12.2007 31.12.2006
Αµοιβές και έξοδα τρίτων  316.568,65 305.399,13
Παροχές τρίτων  162.983,72 159.468,60
Φόροι-Τέλη  4.085,01 3.558,50
∆ιάφορα έξοδα  245.060,45 123.298,74
Καταπτώσεις εγγυήσεων  (1) 31.442,90 78.131,50
Τόκοι και Προµήθειες  5.655,65 347,76
ΣΥΝΟΛΟ  765.796,38 670.204,23
 
(1) Το ανωτέρω ποσό € 31.442,90 αφορά καταπτώσεις εγγυήσεων µέσα στη χρήση 2007 ( δηλ. 
πρόκειται για καταγγελίες συµβάσεων δανείων των επιχειρήσεων από τις Τράπεζες και την 
συνακόλουθη παραίτηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ από το δικαίωµα της ένστασης διζήσεως). Το ποσό 
αυτό έχει ισόποσα αφαιρεθεί από την πρόβλεψη για καταπτώσεις των παρεχοµένων εγγυήσεων - 
αντεγγυήσεων (σηµείωση 20) για την τρέχουσα χρήση. 
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26. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
  31.12.2007 31.12.2006
Μισθοί  938.181,51 703.674,67
Εργοδοτικές Εισφορές   209.862,76 152.164,33
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσ/κου (1) 27.858,04 6.147,52
Λοιπές επιβαρύνσεις  47.846,56 42.623,46
ΣΥΝΟΛΟ  1.223.748,87 904.609,98
                    
(1) Το ανωτέρω ποσό αφορά την αναλογιστική ζηµία έτους 2007  
 
Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού κατά τη διάρκεια του 2007 ανήρχετο σε 30 
εργαζόµενους (πλέον 2 δικηγόροι µε έµµισθη εντολή) και για το 2006 σε 26 εργαζόµενους 
(πλέον 2 δικηγόροι µε έµµισθη εντολή)  
 
 
 
27. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  
 
  31.12.2007 31.12.2006
Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος   9.690.575,30 9.141.885,93
Τόκοι προθεσµιακών και λοιπών καταθέσεων  683,90 29.431,03
ΣΥΝΟΛΟ  9.691.259,20 9.171.316,96
 
 
28. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  
 
Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις που προκύπτουν στα πλαίσια της παροχής  εγγυήσεως 
- αντεγγυήσεων υπέρ των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων 
τους έναντι πιστωτικών ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων ή εταιρειών επιχειρηµατικών συµµετοχών, 
οι οποίες απορρέουν από πάσης µορφής χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις. 
Από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις είναι σε κατάσταση εµπλοκής ποσό εγγύησης € 4.809.008,28, 
υπάρχει δηλαδή καθυστέρηση στην οµαλή αποπληρωµή του δανείου και δεν έχει γίνει ακόµα 
από την τράπεζα καταγγελία της σύµβασης δανείου, ενώ για ποσό εγγύησης € 4.284.741,38 έχει 
γίνει καταγγελία της σύµβασης πίστωσης.  
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις έχει γίνει από την εταιρεία αξιόπιστη πρόβλεψη (σηµείωση 20).            
Η Εταιρεία επίσης έχει εγκρίνει  εγγυήσεις δανείων και χρηµατοδοτικής µίσθωσης ,οι οποίες δεν 
έχουν ενεργοποιηθεί ακόµα, λόγω µη εκταµίευσης του σχετικού ποσού του δανείου ή µη 
παραλαβής του µισθίου από τις επιχειρήσεις.  
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Αναλυτικά οι παρεχόµενες εγγυήσεις από την εταιρεία υπέρ των µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων, έχει ως κατωτέρω:   
 
 31.12.2007 31.12.2006
1.Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από εγγυήσεις υπέρ τρίτων  
Εν ενεργεία εγγυήσεις δανείων 44.557.374,06 14.232.985,84
Εν ενεργεία εγγυήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 966.120,82 0,00
Εν ενεργεία εγγυήσεις δανείων µε αντεγγύηση του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων  36.536.026,40 18.936.351,77
Εν ενεργεία εγγυήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε 
αντεγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων 1.312.635,46 22.746,50
  Σύνολο 83.372.156,74 33.192.084,11
2.Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις *  
  Εγκεκριµένες εγγυήσεις δανείων  26.942.206,57 3.594.573,45
  Εγκεκριµένες εγγυήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 1.572.634,71 0,00
  Εγκεκριµένες εγγυήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε 
αντεγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων  2.122.634,82 

 
756.300,72 

  Εγκεκριµένες εγγυήσεις δανείων µε αντεγγύηση του  
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων 7.060.524,74 22.992.119,71
  Σύνολο 37.698.000,84 27.342.993,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  121.070.157,58 60.535.077,99
 
* πρόκειται για εγγυήσεις οι οποίες ακόµα δεν έχουν ενεργοποιηθεί λόγω µη εκταµίευσης του 
σχετικού δανείου ή παραλαβής του µισθίου  από τις επιχειρήσεις, έως την 31.12 
 
Η λήξη των ανωτέρω εν ενεργεία εγγυήσεων έχει ως εξής: 
 31.12.2007 31.12.2006
Μέχρι 1 έτος                              119.450,65 67.715,01
Από 1-3 έτη                           7.584.376,84 12.184.271,34
Μεγαλύτερη από 3 έτη 75.668.329,25 20.940.097,76
ΣΥΝΟΛΟ 83.372.156,74 33.192.084,11
 
∆εσµεύσεις 
∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων – της εταιρείας  λειτουργούντος ως µισθωτή. 
Η εταιρεία  µισθώνει 3 χώρους γραφείων ( 2 χώρους γραφείων στην Λ. Αµαλίας 26, 1 χώρο 
γραφείου Νίκης 50α ) καθώς και 2 ΕΙΧ. µε µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις. Οι 
µισθώσεις έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρµογής και δικαιώµατα ανανέωσης. Η 
δαπάνη µισθώσεων που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσεως 2007, ανέρχεται σε                 
€ 112.832,66 

Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις µη ακυρώσιµες λειτουργικές 
µισθώσεις έχουν ως εξής: 

 
Μέχρι 1 έτος 116.432,07
Από 1 – 5 έτη 360.398,86
Μετά από 5 έτη 0,00
 476.830,93
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29. Συµφωνία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας µεταξύ των Ε.Λ.Π. και των 
∆.Π.Χ.Π. 
Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τις διαφορές µεταξύ των ισολογισµών που καταρτίσθηκαν 
µε βάση τα Ε.Λ.Π. και τα ∆.Π.Χ.Π. την 01.01.2005 και 31.12.2005 
 
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31.12.2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΛΠ 
Μετάπτωση 
στα ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ 

∆ιαθέσιµα & Καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 210.954.644,82  210.954.644,82 
Απαιτήσεις κατά άλλων χρηµατοπιστωτικών 
Ιδρυµάτων 17.759,30  17.759,30 
Απαιτήσεις από προµήθειες παροχής εγγυήσεων & 
αντεγγυήσεων 221.121,63  221.121,63 
Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα-απαιτήσεις 40.000.000,00  40.000.000,00 
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  45.929,21 55.498,43 101.427,64 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση  0,00 273.354,88 273.354,88 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.250.279,15  2.250.279,15 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 253.489.734,11  253.818.587,42 
    
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Υποχρεώσεις απο φόρο εισοδήµατος 4.679.180,19  4.679.180,19 
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 0,00 13.874,61 13.874,61 
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσ/κο λόγω εξόδου 
απ'την υπηρεσία 40.047,04  40.047,04 
Προβλέψεις 99.124,02 1.093.419,50 1.192.543,52 
Λοιπές  υποχρεώσεις 2.163.011,74  2.163.011,74 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  6.981.362,99  8.088.657,10 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ     
Μετοχικό Κεφάλαιο 240.000.000,00  240.000.000,00 
Αποθεµατικά 6.508.371,12 (5.373.963,71) 5.729.930,32 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 246.508.371,12  245.729.930,32 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 253.489.734,11   253.818.587,42 
    
  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ     

 01.01-31.12.2005 
Μετάπτωση 
στα ∆ΠΧΠ 01.01-31.12.2006 

Καθαρά έσοδα από αµοιβές/προµήθειες 248.734,08  248.734,08 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 4.020,95  4.020,95 
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες 252.755,03  252.755,03 
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 10.517.926,90 (119.007,68 ) 10.398.919,22 
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (94.726,92) (1.089.450,69) (1.184.177,61) 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (796.045,26)  (796.045,26) 
Γενικά λειτουργικά έξοδα (395.151,21) (114.080,45) (509.231,66) 
Αποσβέσεις (139.927,29) 118.772,49 (21.154,80) 
Σύνολο λειτουργικών δαπανών (1.425.850,68)  (2.510.609,33) 
Κέρδη προ φόρων 9.344.831,25  8.141.064,92 
Μείον φόρος εισοδήµατος (τρέχων και 
αναβαλλόµενος) 2.998.431,00 (309.272,12) 2.689.158,88 
Κέρδη µετά από φόρους 6.346.400,25   5.451.906,04 
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ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
(τα ποσά σε όλους τους πίνακες και τις σηµειώσεις είναι σε ευρώ)  

 

  
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  01.01.2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΛΠ 
Μετάπτωση 
στα ∆ΠΧΠ ∆ΠΧΠ 

∆ιαθέσιµα & Καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα 772,18  772,18 
Απαιτήσεις κατά άλλων χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων 118.090.733,58  118.090.733,58 
Απαιτήσεις από προµήθειες παροχής εγγυήσεων & 
αντεγγυήσεων 1.168,24  1.168,24 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 84.945.534,01 3.134.337,43 88.079.871,44 
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  53.304,96 50.806,39 104.111,35 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση  0,00 992,20 992,20 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 278.327,14  278.327,14 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 203.369.840,11   206.555.976,13 
    
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Υποχρεώσεις απο φόρο εισοδήµατος 995.344,38  995.344,38 
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 0,00 1.015.689,58 1.015.689,58 
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσ/κο λόγω εξόδου 
απ'την υπηρεσία 21.470,11  21.470,11 
Προβλέψεις 4.397,10 3.968,81 8.365,91 
Λοιπές  υποχρεώσεις 73.791,30  73.791,30 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  1.095.002,89  2.114.661,28 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ     
Μετοχικό Κεφάλαιο 200.000.000,00  200.000.000,00 
Αποθεµατικά 2.274.837,22 (5.373.963,71) 4.441.314,85 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 202.274.837,22  204.441.314,85 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 203.369.840,11   206.555.976,13 

 
 
 
 
 

Αθήνα,  08 Μαΐου  2008 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΛΟΣ  ΤΟΥ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

    
     
    

∆ηµήτριος Ε. Αλέπης  Ιωσήφ Γεώργιος Ρουσανίδης ∆ρ.Αλέξανδρος Φ. Παπαρσένος  Ευάγγελος Χ. Σανιάνος  
Α∆Τ Χ 002553 Α∆Τ Α 461684 Α∆Τ Ρ 592502 Α∆Τ ΑΒ 552858 

   Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε. 37006/Α τάξη  
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