
FIRST ADVISORY AND HOLDINGS A.E.          Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ό  Σ η μ ε ί ω μ α  

Σελίδα 1 από 64 

 

  ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Πληροφοριακού 

Εγγράφου Εισαγωγής πρέπει να συμβουλευτείτε ένα ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο που 
κατέχει τη σχετική άδεια παροχής επενδυτικών συμβουλών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Κύπρου εάν λαμβάνετε συμβουλές στην Κύπρο (ή από άλλο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο 
ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο εάν βρίσκεστε εκτός Κύπρου).  Ειδικότερα για μερικούς 

σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τους τίτλους της Εταιρείας,  
βλέπε Κεφ. 4.12 – "Παράγοντες κινδύνου". 

FIRST ADVISORY AND 
HOLDINGS A.Σ.Σ.E. 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.Κ. (Ν.Ε.Α.) 
Παρουσίαση 

ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
(ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει εξετάσει ή εγκρίνει το περιεχόμενο του παρόντος 
Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής  (για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η δημοσίευση 
Ενημερωτικού Δελτίου). Η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που 

περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που 
περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα 
μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του.  Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν συλλογικά 

και ατομικά πλήρη ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών και των 
στοιχείων που οφείλονται στο παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής και διαβεβαιώνουν ότι 

δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψη τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε 
δήλωση που περιέχεται σ’ αυτό παραπλανητική. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης  της αίτησης για εισαγωγή των τίτλων της στο Χ.Α.Κ. 
ο Σύμβουλος Εισαγωγής είναι η CAPITAL MARKETS EXPERTS A.E. 

 
 Ο Σύμβουλος εισαγωγής έχει λάβει σχετική άδεια από το Χ.Α.Κ. και το έργο του είναι η υποβοήθηση 

εκδότη μη ρυθμιζόμενης αγοράς να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το 
θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και συμμετοχή σε μη ρυθμιζόμενη αγορά, ως εκ τούτου ο 
Σύμβουλος Εισαγωγής φέρει ευθύνη έναντι της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί Δημόσια Πρόσκληση προς το κοινό και δεν αποσκοπεί 
στην άντληση κεφαλαίων.  Οι μετοχές των εταιρειών της εν λόγω Αγοράς δεν είναι εισηγμένες σε 

ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α.Κ..  Η αίτηση για εισαγωγή των τίτλων της Εταιρείας αφορά τη 
Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά του Χ.Α.Κ. η οποία αποτελεί Πολυμερή Μηχανισμό 

Διαπραγμάτευσης. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται κατά την ένταξη σε διαπραγμάτευση και 
μετά από αυτή είναι λιγότερες από αυτές των ρυθμιζόμενων αγορών.  Οι υποψήφιοι επενδυτές θα 

πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων που αναλαμβάνουν για επένδυση σε αυτές τις εταιρείες και 
θα πρέπει να αποφασίζουν να επενδύσουν σε αυτές μόνο μετά από προσεκτική εξέταση του 

παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής και εάν είναι δυνατό με τη συμβολή Ανεξάρτητου 
Χρηματοοικονομικού Συμβούλου. Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής 

θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στο κοινό κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες  
στα γραφεία της Εταιρείας, οδό Λεωφόρου Κηφισίας 44 , του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, 

καθώς και στα γραφεία του Συμβούλου, τόσο στην Έδρα του, επί της οδού Γ. Γεννηματά 44, 
Άγιος Ιωάννης Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη, όσο και στο Υποκατάστημά του στην  Αθήνα, επί 

της οδού Κρατίνου 11, Πλατεία Κοτζιά, 
για περίοδο ενός μηνός από την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής.  

14/03/2017 
V. 2.0 
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Δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων 
Το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα περιλαμβάνει δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων σχετικά με τα 
σχέδια, τις προοπτικές, τις στρατηγικές και τα αποτελέσματα για το μέλλον της Εταιρείας. Όλες οι 
δηλώσεις για τις μελλοντικές προβλέψεις γίνονται με βάση την κρίση της Διοίκησης, η οποία 
στηρίζεται στις πληροφορίες που διαθέτει, κατά το χρόνο ή την προετοιμασία του παρόντος 
Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής. 

Όλες οι δηλώσεις των μελλοντικών προβλέψεων γίνονται με βάση την κρίση της Διοίκησης, η οποία 
στηρίζεται στις πληροφορίες που διαθέτει, αυτή τη δεδομένη στιγμή. Οι δηλώσεις μελλοντικών 
προβλέψεων μπορεί μερικές φορές να εντοπιστούν από λέξεις που αφορούν το μέλλον όπως "μπορεί", 
"πιστεύουμε", "θα", "αναμένουμε", "έργο", "εκτίμηση", "θα πρέπει", "αναμένουμε", "σχέδιο", 
"συνεχίσουν", "αναζητήσει", "pro forma", "δυνητικό", "στόχος", "πρόβλεψη", ή "προτίθεται" ή άλλες 
παρόμοιες λέξεις ή αρνητικές εκδοχές αυτών των εκφράσεων. 

Ορισμένοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες θα μπορούσαν να προκαλέσουν την ουσιώδη διαφοροποίηση 
στα πραγματικά αποτελέσματα της Εταιρείας, από ενδεχόμενες μελλοντικές εκτιμήσεις που 
περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής. 

Αυτοί οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται από, 

1 τις οικονομικές συνθήκες γύρω από τις δραστηριότητες της Εταιρείας· 

2 τις πιέσεις του ανταγωνισμού· 

3 τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς· 

4 την επιτυχία ή την αποτυχία των προγραμμάτων ανάπτυξης προϊόντων· 

5 τις αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών και το χρονοδιάγραμμα αυτών· 

6 τις αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες· 

7 τις απαιτήσεις ή τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα των προϊόντων 
που διατίθενται στην αγορά ή ακόμη και αυτών των υποψήφιων προϊόντων· 

8 τις δραστηριότητες ενσωμάτωσης εξαγοραζόμενων εταιρειών. 

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει οποιεσδήποτε 
δηλώσεις για τις μελλοντικές της προβλέψεις ή τις άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν 
Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών 
γεγονότων ή άλλων σχετικών εξελίξεων. 

Οι δηλώσεις για τις μελλοντικές προβλέψεις εμφανίζονται σε διάφορα σημεία σε όλο το παρόν 
Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής και περιλαμβάνουν δηλώσεις σχετικά με τις προθέσεις της 
Εταιρείας, τις πεποιθήσεις ή τις τρέχουσες προσδοκίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα 
των εργασιών, την οικονομική κατάσταση, τη ρευστότητα, τις προοπτικές, την ανάπτυξη, τις 
στρατηγικές και τον κλάδο στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται. 

Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, διότι 
σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από τις συνθήκες και καταστάσεις, που μπορεί είτε να 
συμβούν, είτε να μη συμβούν στο μέλλον. Η Εταιρεία πιστεύει ότι οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες 
συμπεριλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά που περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες 
Κινδύνου» του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής. Η αναφορά σε αυτούς τους 
παράγοντες δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εξαντλητική και θα πρέπει να διαβάζεται μαζί με όλες 
τις άλλες προειδοποιητικές δηλώσεις στο Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής. 
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1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο (σε αριθμό μετοχών και €) 

Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο πριν την 

έκδοση (σε αριθμό μετοχών και €) 

200.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 

πενήντα λεπτών (€0,50) του ευρώ 

έκαστη, ήτοι Εκδομένο μετοχικό 

κεφάλαιο 100.000 ευρώ 

Έκδοση Νέων μετοχών 

Ιδιωτική Τοποθέτηση 0 νέες μετοχές 

Δημόσια Εγγραφή 0 νέες μετοχές 

Σύνολο νέων Μετοχών ¹ 0 νέες μετοχές 

Έκδοση Ομολόγων  

Ιδιωτική Τοποθέτηση Δεν υφίσταται 

Δημόσια Εγγραφή Δεν υφίσταται 

Σύνολο Ομολόγων Δεν υφίσταται 

Πώληση Υφιστάμενων μετοχών (αν εφαρμόζεται) 

Ιδιωτική Τοποθέτηση Δεν υφίσταται 

Δημόσια Εγγραφή Δεν υφίσταται 

Πώληση Υφιστάμενων Ομολόγων (αν εφαρμόζεται) 

Ιδιωτική Τοποθέτηση Δεν υφίσταται 

Δημόσια Εγγραφή Δεν υφίσταται 

Σύνολο μετοχών/ Ομολόγων μετά την 

έκδοση 

200.000 μετοχές 

Ονομαστική αξία μετοχής/ Ομολόγων   Πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,50) 

Τιμή Διάθεσης προς το κοινό Πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,50) 

Αντληθέντα κεφάλαια  

Ιδιωτική Τοποθέτηση Δεν υφίσταται 

Δημόσια Εγγραφή Δεν υφίσταται 

Σύνολο  Δεν υφίσταται 

Χρηματιστηριακή Αξία  Εκατό χιλιάδες ευρώ  (€ 100.000) 

Μέρισμα  Οι μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα 

κέρδη της πρώτης χρήσης 

(05.09.2016-31.12.2016), εφόσον 

κάτι τέτοιο αποφασισθεί από τη 

Γενική Συνέλευση της Εταιρείας 
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2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Το παρόν Δ.Σ. είναι το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίστηκε από τα ιδρυτικά 

έγγραφα της Εταιρείας και αποτελείται από τους : 

1) ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ του Βαρδή και της Μαριάννας, επιχειρηματία, ο οποίος 

γεννήθηκε στην Αθήνα στις 05.03.1974, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής στην οδό Ηρώδου 

Αττικού αριθμός 12α, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό 

ΑΒ595Ι99/18.10.2006 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

072837507 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και ορίστηκε ως 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτού. 

2) ΑΛΕΞΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΣΑΚΛΗ-ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ του Αριστείδη και της Γεωργίας 

σύζυγος Νικολάου,  δημοσιογράφος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 

03.01.1981, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, στην οδό Ηρώδου Αττικού αριθμός 12α, 

κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ506512/23.03.2012 του Τ.Α. 

Κηφισιάς, με Αριθμό  Φορολογικού Μητρώου 106400833 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, η οποία 

έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και ορίστηκε ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και 

3) ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου και της Σπυριδούλας, ιδιωτική 

υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής στις 10.05.1978, κάτοικος Καισαριανής 

Αττικής, στην οδό Δευτέρας Μαΐου αριθμοί 27-29, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ6Ο7469/30.01.2013 του Τ.Α. Καισαριανής, με Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου 079027685 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, η οποία έχει την Ελληνική 

Ιθαγένεια και ορίστηκε ως απλό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Όλοι οι αναφερόμενοι ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής 

Υπηκοότητας. 

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε μέχρι την πρώτη 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί το 

αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2017. 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας,  «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»  όσον αφορά το διορισμό μελών του Δ.Σ., προβλέπονται τα 

εξής : 

α. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) 

έως εννέα (9) μέλη, τα οποία μπορεί να  είναι και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή 

το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των 

εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη 

λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική 

Γενική Συνέλευση, ουδέποτε, όμως, δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. 
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γ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να 

ανακληθούν. 

 

2.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  : ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κος 

Νικόλαος Βαρδινογιάννης 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  :                         Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 44  

           ΤΚ 15125,   Δήμος Αμαρουσίου Αττικής   

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ  :  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ : έχει επιλεγεί η Delta Partners Ορκωτοί   

Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

Ελεγκτής : Βρασίδας Δαμηλάκος 

Λ. Βουλιαγμένης 100 , 16674, Γλυφάδα 

Τηλέφωνο:  2141000800 

Φαξ:  2141000840, Αθήνα 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΑΝΑΔΟΧΟΙ : Δεν υφίσταται 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ : Capital Markets Experts A.E. 

 ΕΔΡΑ : Γ. Γεννηματά 44, 55133 

Άγιος Ιωάννης Καλαμαριάς,  

Θεσσαλονίκη,  

Υποκατάστημα  Αθηνών : Κρατίνου 11, 10552 

Πλατεία Κοτζιά, Αττική 

   T: +30 2316 007 7771 F: +30 2316 007 7772 

E: info@camex.gr 

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : Νομικό Γραφείο Αντωνόπουλος,  

Σεϊτανίδου και Κύρκου  

Δικηγόρος : Βασιλική Σεϊτανίδου 

Σόλωνος 74, 2ος Όροφος,  

Αθήνα - Κολωνάκι, 10680, ΑΤΤΙΚΗΣ  

                       τηλ.2103636235  fax 2103390548 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δεν υφίσταται 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ  

ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  

ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ : Δεν υφίσταται 

ΑΡ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ :  4402/02.09.2016 
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2.3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η Εταιρεία «First Advisory and Holdings Ανώνυμη Συμβουλευτική και Συμμετοχών 

Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «First Advisory and Holdings A.E.», εδρεύει στην οδό 

Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 44 (ΤΚ 15125), του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, έχει 

Αριθμό Γενικού Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 139887801000 και με αρχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, 

ιδρύθηκε στις 05/09/2016 με την καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Εταιρειών, μέσω της 

Υπηρεσίας μιας στάσης του Καταστατικού της, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ. 

4.402/02.09.2016 πράξη της συμβολαιογράφου Ελένης Φαρμακίδου, περίληψη του 

οποίου θα δημοσιευθεί εντός του επόμενου εξαμήνου σε φύλλο της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως (τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της 

Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Το βασικό αντικείμενο της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

παράλληλα η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών που θα κριθούν ότι θα 

μπορούσαν να ενδιαφέρουν τη Διοίκηση και τους μετόχους της. 

 

2.4 Η ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η Διοίκηση της First Advisory and Holdings A.E., σκοπεύει να εφαρμόσει ένα ευέλικτο 

σχήμα Management, βάσει του οποίου θα οργανώνεται και θα λειτουργεί, με στόχο τη 

μακρόχρονη και ισόρροπη ανάπτυξη της εταιρείας τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο 

εξωτερικό με τελικό στόχο την διεύρυνση του πελατολογίου της και την καθιέρωσή της 

ως μια από τις αναγνωρίσιμες εταιρείες παροχής συμβουλών.  

Η διάρθρωσή της είναι βασισμένη και κατανεμημένη σε τρεις βασικούς οργανωτικούς 

άξονες, με κύριο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της.  

Οι άξονες αυτοί είναι: 

Α. Διοίκηση της εταιρείας 

o Διοικητικό Συμβούλιο 

o Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

o Μέλη του Δ.Σ. 

o Διευθυντές Εταιρείας 

o Διεύθυνση Ελέγχου 

o Νομική Υπηρεσία 

Β. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

o Τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών εσωτερικού  

o Τομέας συμβουλευτικών υπηρεσιών ιδιωτικών φορέων  

o Τομέας συμβουλευτικών υπηρεσιών δημοσίων φορέων 

o Τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών εξωτερικού 

Γ. Εταιρική (Διοικητική) Υποστήριξη 

o Οικονομική Διεύθυνση 
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o Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  

o Τμήμα Προσωπικού 

Σημειώνεται, τέλος, ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν στελέχη που να έχουν 

προσληφθεί/ενταχθεί στο προσωπικό της εταιρείας και οι λειτουργικές της ανάγκες 

υπηρετούνται στη βάση του outsourcing, αν και ήδη έχουν ξεκινήσει οι συνεντεύξεις 

μελλοντικών στελεχών, τα οποία αναμένεται να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό της 

εταιρείας το αμέσως επόμενο διάστημα. 
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3 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ  

3.1 ΤΙΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε όπως πραγματοποιήσει την εισαγωγή των 

μετοχών της στη ΝΕΑ του Χ.Α.Κ., στην τιμή των πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) ανά 

μετοχή, ήτοι στην ονομαστική της αξία, καθώς είναι νέα Εταιρεία, χωρίς επί του 

παρόντος κάποια κλεισμένη χρήση.  

Η παραπάνω απόφαση της Διοίκησης της Εταιρείας, είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη 

και με την άποψη του Συμβούλου Εισαγωγής, ο οποίος θεωρεί ότι με το συγκεκριμένο 

τρόπο διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα των μετόχων αυτής, ενώ θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι δεν υφίσταται ανεξάρτητη έκθεση αποτίμησης. 

 

3.2 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

3.2.01  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ 31.10.2016 

Με βάση τις πράξεις που έλαβαν χώρα, από την ημερομηνία ίδρυσης της Εταιρείας, μέχρι 

και την 31η Οκτωβρίου 2016, οι κύριες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν την 

παρακάτω μορφή  (ακολουθούν Πίνακες 1 έως 3) : 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/10/2016 

Κυκλοφορούν ενεργητικό   

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις                                    45.997,34 €  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                                    80.904,68 €  

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού                              126.902,02 €  

    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                              126.902,02 €  

    

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/10/2016  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Ίδια κεφάλαια   

Μετοχικό κεφάλαιο                                  100.000,00 €  

Κέρδη (ζημιές) εις νέο                                       9.864,33 €  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                              109.864,33 €  

    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις                                    12.782,00 €  

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις                                       4.255,69 €  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων                                 17.037,69 €  

    

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                              126.902,02 €  

 

Οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις της Εταιρείας αφορούν έναν πελάτη, στον οποίο 

παρασχέθηκε συμβουλευτική εταιρικής οργάνωσης. 

Πίνακας 1 : Ισολογισμός της 31ης Οκτωβρίου 2016 (ποσά σε €)  
ρΥ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ποσά σε Ευρώ  5/9/2016 - 31/10/2016  
Πωλήσεις                                    40.200,00 €  
Κόστος πωλήσεων -                                    4.000,00 €  

Μικτά κέρδη                                 36.200,00 €  

Έξοδα διοίκησης -                              22.286,58 €  

Κέρδη εκμετάλλευσης                                    13.913,42 €  
Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) -                                           20,00 €  
Αποτελέσματα προ φόρων                                    13.893,42 €  

Φόρος εισοδήματος -                                    4.029,09 €  
Καθαρό κέρδος                                    9.864,33 €  
    

Κέρδη ανά μετοχή                                         0,0639 €  

 

 

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 5/9/2016 - 31/10/2016 

Κέρδος πριν από τη φορολογία Χ                                       13.893 €  

Αποσβέσεις Χ                                                  -   €  

Ζημιά/(κέρδος) από εκποίηση πάγιων στοιχείων Χ/(Χ)                                                  -   €  

Συναλλαγματικές ζημιές/(κέρδη) μη-πραγματοποιθείσες Χ/(Χ)                                                   -   €  

Χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι) Χ                                                  20 €  

Χρηματοοικονομικά εισοδήματα (τόκοι) (Χ)                                                    -   €  

Ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τις 
μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (ΡΜΛΔΠΜΚΚ) Χ 

                                    13.913 €  

Αύξηση στους χρεώστες (Χ) -                                       45.997 €  

Μείωση στα αποθέματα Χ                                                    -   €  

Μείωση στους πιστωτές (Χ)                                         17.038 €  

Μικτή ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες Χ -                                       15.046 €  
Τόκοι που πληρώνονται (Χ) -                                                20 €  
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις (Χ)                                                    -   €  
Φόροι που πληρώνονται (Χ) -                                         4.029 €  

Καθαρή ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες Χ -                                       19.095 €  

Πληρωμές για αγορές πάγιων στοιχείων (Χ)                                                    -   €  

Εισπράξεις από πώληση πάγιων στοιχείων Χ                                                    -   €  

Τόκοι που εισπράττονται Χ                                                    -   €  
Μερίσματα που εισπράττονται Χ                                                    -   €  

Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Χ                                                    -   €  

Εισπράξεις από έκδοση κεφαλαίου (ονομαστική αξία + υπέρ το 
άρτιο+αποθεματικά) Χ 

                                     100.000 €  

Εισπράξεις από έκδοση ομολόγου Χ                                                    -   €  

Αποπληρωμή δανείων (Χ)                                                    -   €  

Αποπληρωμή χρηματοδοτικών μισθώσεων - κεφάλαιο (Χ)                                                    -   €  

Μερίσματα που πληρώνονται (Χ)                                                    -   €  

Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες                                   100.000 €  

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών Χ                                         80.905 €  

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στην αρχή της περιόδου Χ                                                    -   €  

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στο τέλος της περιόδου Χ                                         80.905 €  

 

Πίνακας 2:Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31ης Οκτωβρίου 2016 (ποσά σε €)   
ρΥ 

Πίνακας 3:Κατάσταση Χρηματοροών της 31ης Οκτωβρίου 2016 (ποσά σε €)   
ρΥ 
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Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν μη ελεγμένα οικονομικά δεδομένα , τα οποία έχουν 

ετοιμασθεί στη βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Περαιτέρω. Την πλήρη ευθύνη για την κατάρτιση των προαναφερθέντων οικονομικών 

στοιχείων φέρει η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας. 
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4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

4.1 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 

Στο χώρο της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων, το περιβάλλον, κυρίως λόγω της 

οικονομικής κρίσης, δεν αναμένεται να αλλάξει άρδην την επόμενη περίοδο.  

Στη συγκεκριμένη αγορά, η Εταιρεία θα επιχειρήσει να συνδέσει το όνομά της με 

υπηρεσίες και λύσεις ποιότητας και αξιοπιστίας, γεγονός που θα της αποδίδει ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι εταιρείες του κλάδου που θα κατορθώσουν σήμερα 

να πάρουν επιθετική θέση στη διαφαινόμενη αναδιανομή –λόγω της κρίσης- της αγοράς, 

θα είναι και οι κυρίαρχες εταιρείες του μέλλοντος. 

Καθίσταται λοιπόν σαφές, ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της εποχής, έτσι όπως 

περιεγράφηκαν παραπάνω, ουσιαστικά ενισχύουν και τη στρατηγική της εκ των έσω 

περαιτέρω οργανικής ανάπτυξης.  

Με τη σταδιακή της επικράτηση σε όρους αγοράς, η First Advisory and Holdings A.E., θα 

πρέπει να επιλέξει τη μετάβασή της στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης,  

• εξελίσσοντας το business model  και τα αρχικά πλάνα marketing,  

• δημιουργώντας και προσφέροντας νέες υπηρεσίες,  

• διαθέτοντας τις απαραίτητες τεχνικές εμπειρίες που απαιτούνται, τόσο για τον 
μετασχηματισμό των δομών της, όσο και για την επιθετικότερη προώθησή της, 

• αναπροσαρμόζοντας τη στρατηγική της στις συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές και 
τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, 

• δίνοντας βαρύτητα στη σχέση της με τους πελάτες και τους συνεργάτες της και  

• πάντοτε παρέχοντας λύσεις σε δημιουργικό επίπεδο. 

Όλα τα παραπάνω θα μπορέσουν να πραγματωθούν με την πρόσληψη μελλοντικά νέων 

συνεργατών, ενώ θα υποστηριχθούν με τη δημιουργία ενός ισχυρού  in-house team 

υποστήριξης πωλήσεων σε όλα τα επίπεδα. 

 

4.1.01 MISSION STATEMENT  

Η αποστολή της First Advisory and Holdings A.E. είναι η συνεχής αναβάθμιση των 

υπηρεσιών της, με στόχο τη καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Η 

εταιρεία προσδοκά στο να γίνει η κορυφαία προτίμηση των πελατών της. 

 

4.2 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

4.2.01 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Το παρόν επιχειρηματικό εγχείρημα συντελείται σε μία περίοδο. όπου ο κλάδος των 

εταιρειών συμβούλων ξεπέρασε τελικά μια περίοδο στασιμότητας και κατάφερε επί τρία 

συναπτά έτη σημαντικό και επιταχυνόμενο ρυθμό ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Όσον αφορά την Ελληνική αγορά, o κλάδος των Συμβούλων Διοίκησης, παρουσίασε τα 

τελευταία χρόνια μια οριακή μεν, ανάπτυξη δε, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
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των αναγκών πρόσληψης επαγγελματιών συμβούλων λόγω της κρίσης, αλλά και την 

αύξηση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ). Το ελαφρά θετικό κλίμα 

συνεχίστηκε και κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2015, παρά την αλλαγή της 

κυβέρνησης στις αρχές του έτους και την επακόλουθη καθυστέρηση σε έργα 

χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. .  

Αξίζει να σημειωθεί ότι  ο κλάδος των Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι από 

τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους σε όλη την Ευρώπη, έχοντας επιτύχει ετήσιο ρυθμό 

ανάπτυξης τη δεκαετία του 1990, της τάξης, περίπου, του 25%. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, η στόχευση των μετόχων της Εταιρείας είναι να ασχοληθεί 

με τη συμβουλευτική στους τομείς  

-της επιχειρηματικής στρατηγικής, 

-των εταιρικών αναδιαρθρώσεων, 

-του budgeting και του cost cutting, 

-των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 

-του marketing και τέλος  

-των κυβερνητικών φορέων. 

4.2.02 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Ένα από τα βασικά επιχειρησιακά αντικείμενα της Εταιρείας θα είναι και η συμμετοχή 

στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών που θα κριθούν ότι θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τη 

Διοίκηση και τους μετόχους της. Προς το παρόν δεν έχει ξεκινήσει κάποια ουσιαστική 

διερεύνηση δυνητικών στόχων, διαδικασία η οποία αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στην 

τρέχουσα χρήση. 

 

4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

4.3.01 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Γεγονός αποτελεί ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει μία από τις 

μεγαλύτερες προσαρμογές στον κόσμο. Οι δαπάνες για εισαγωγές μειώθηκαν κατά 36% 

από το 2008, ενώ η δημοσιονομική εξυγίανση που έχει πραγματοποιηθεί είναι αρκετά 

υψηλή. Όπως σημείωσε και το ΔΝΤ, η Ελλάδα έχει σήμερα το υψηλότερο κυκλικά 

διορθωμένο πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στη ζώνη του ευρώ, με αυτό 

να φτάνει στο 6,0% του Α.Ε.Π..  

Τόσο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών όσο και το πραγματικό πρωτογενές ισοζύγιο 

του προϋπολογισμού είναι πλέον σε πλεόνασμα.  

Από την άλλη πλευρά όμως, το οικονομικό και κοινωνικό κόστος αυτή της προσαρμογής 

ήταν πολύ υψηλό. H παραγωγή έπεσε πάνω από 26%. Επιπρόσθετα, η ανεργία έχει 

φτάσει στο 25,8%, με το ποσοστό στους νέους να αγγίζει το 49,6%. Η πραγματική 

κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι αρκετά χειρότερη αν ληφθεί υπόψη τόσο η 

μείωση του ποσοστού συμμετοχής του εργατικού δυναμικού όσο και αύξηση των 
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μεταναστευτικών ροών. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, ονομαστικοί  μισθοί έχουν μειωθεί κατά 

16% στον ιδιωτικό τομέα και κατά 23,5% συνολικά. Η κυβέρνηση έχει απολύσει περίπου 

19% του εργατικού δυναμικού της.  

Το 2014 για πρώτη φορά σε έξι χρόνια, η Ελλάδα είχε θετική αύξηση του Α.Ε.Π. ενώ για 

το σύνολο του 2016, προβλέπεται μικρή μείωσή του κατά 0,2%, μετά τη μείωσή του κατά 

0,3% το 2015.  

Η ύφεση, η οποία καταγράφεται τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη 

όσο και κατ΄ επέκταση στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και την 

επιχειρηματική δράση. Ο ανταγωνισμός έχει γιγαντωθεί, συμμαχίες, συγχωνεύσεις, 

μετεγκαταστάσεις εταιρειών σημειώνονται καθημερινά, καθιστώντας επιτακτική την 

αναδιάρθρωση των  επιχειρήσεων, τόσο σε επίπεδο μονάδας, όσο και του επιχειρείν 

γενικότερα. 

Η παραπάνω κατάσταση, μετά το αρχικό σοκ που πάγωσε την αγορά των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχει επιφέρει αναγκαία την αναζήτηση από τις 

επιχειρήσεις πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών, αναφορικά με τη στρατηγική, τη διοίκηση, 

το μάρκετινγκ, το φορολογικό σχεδιασμό και την επικοινωνία. Οι υπηρεσίες αυτές 

σίγουρα ήταν χρήσιμες για το Ελληνικό επιχειρείν και στο παρελθόν, αλλά τόσο η 

έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας, η οικογενειοκρατία, όσο και το γεγονός ότι η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες με περιορισμένο budget, αναθέτονταν 

σε στελέχη από το εσωτερικό τους οργανόγραμμα.  

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να 

ασχοληθούν με τις διεθνείς αγορές και την εξωστρέφεια. Άρχισαν να εμπιστεύονται για 

τις παραπάνω υπηρεσίες εξωτερικούς συμβούλους,  οργανωμένες εταιρείες  παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, ξεπερνώντας την αρχική καχυποψία αναφορικά με την 

είσοδο «τρίτων», «ξένων» μέσα στην επιχείρηση,  αντιλαμβανόμενες πλέον τα πολλαπλά 

οφέλη από μια τέτοια συνεργασία. 

Στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, ο σύμβουλος αποτελεί συνήθως έναν business 

consultant, για υπηρεσίες που δεν μπορεί να υλοποιήσει εσωτερικά ο ιδιωτικός φορέας. 

Με το ρόλο αυτό, ο Σύμβουλος συμμετέχει στην οργάνωση των διαδικασιών, στη χάραξη 

στρατηγικής, στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, στην έρευνα αγοράς και σε 

άλλες υπηρεσίες, οι οποίες στοχεύουν στην έμμεση ή άμεση ανάπτυξη του κύκλου 

εργασιών του πελάτη, εντός και εκτός Ελλάδος.  

Δυστυχώς, το όφελος για τον ιδιώτη από τις υπηρεσίες του συμβούλου δεν έχει γίνει 

αντιληπτό στην Ελλάδα, κυρίως λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης και αναγνώρισης των 

ικανοτήτων του, καθώς επικρατεί η λογική του ότι ο επιχειρηματίας «ξέρει καλύτερα». 

Η πρακτική αυτή, αποτελεί και τη μεγαλύτερη παρερμηνεία των παροχών του 

συμβούλου, αφού ο σύμβουλος δεν υποκαθιστά τον πελάτη-επιχειρηματία, αλλά τον 

διευκολύνει να οργανώσει καλύτερα τις στρατηγικές του προτεραιότητες, να τις 

υλοποιήσει, αλλά παράλληλα και να βελτιώσει τις εσωτερικές του λειτουργίες με 

απώτερο στόχο τη ανάπτυξη της εταιρείας. Όσο για τη συνήθη ερώτηση που μπορεί να 

τεθεί: «θα μας πουν πώς να κάνουμε την δουλειά μας οι σύμβουλοι;», η ορθή απάντηση 

είναι ότι οι σύμβουλοι υπάρχουν για να διευκολύνουν, να «σχηματοποιούν» και να 
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κάνουν την εργασιακή καθημερινότητα των πελατών τους πιο εύκολη, πιο σωστά 

προγραμματισμένη, πιο εύκολα παρακολουθήσιμη και τελικά πιο αποδοτική. 

Μια γενική παρατήρηση για τον ιδιωτικό τομέα είναι, το ότι αποδέκτες των υπηρεσιών 

management consulting είναι συνήθως οι μεγάλοι όμιλοι, οι οποίοι έχουν την κουλτούρα 

και την άμεση ανάγκη υπηρεσιών οργάνωσης, στρατηγικής κ.τ.λ. . Οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και την πλειοψηφία της Ελληνικής 

οικονομίας, δεν είναι συνήθως ανοικτές σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκτός από 

περιπτώσεις, στις οποίες ο σύμβουλος υποστηρίζει την αίτηση του ιδιώτη για 

χρηματοδότηση από χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι για παράδειγμα ο 

Αναπτυξιακός Νόμος. 

Επίσης, ο σύμβουλος αποτελεί και μια βοηθητική δύναμη για τον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα, από τα Υπουργεία και τις Κεντρικές Υπηρεσίες, έως και τις ΔΕΚΟ και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Από τη σύλληψη και την εκ των προτέρων αξιολόγηση προγραμμάτων 

(εθνικών, τομεακών, περιφερειακών κ.α.) που παρέχονται στα Υπουργεία, ως τη 

διαχείριση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση, ο σύμβουλος μπορεί να παρέχει 

συσσωρευμένη γνώση από την εμπειρία του λόγω ενασχόλησης με τα προηγούμενα 

Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.  

Στο επίπεδο των ΔΕΚΟ, ο σύμβουλος υποστηρίζει με το να καταρτίζει επιχειρηματικά και 

στρατηγικά σχέδια για λογαριασμό των ΔΕΚΟ, πάντα σε στενή συνεργασία με τα 

στελέχη τους. Τέλος σε επίπεδο Περιφερειών, Νομαρχιών και Δήμων, οι Σύμβουλοι 

παρέχουν ένα πλήθος υπηρεσιών, όπως η εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, οι υπηρεσίες 

εσωτερικής αναδιοργάνωσης, ο σχεδιασμός επενδυτικών δράσεων με σκοπό την 

άντληση κεφαλαίων από ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ο.κ. . 

 

4.3.02 ΜΕΓΕΘΟΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Το μόνιμο πρόβλημα για τον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, είναι 

η χαμηλή αναγνωρισιμότητα, τόσο από το Δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. 

Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι ο όγκος του συνολικού τζίρου του 

συμβουλευτικού κλάδου ως προς το Α.Ε.Π., υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.  

Αξίζει βέβαια να σημειωθούν, οι σημαντικές κινήσεις που γίνονται από τον Σ.Ε.Σ.ΜΑ. 

(Σύνδεσμο Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδας) προς τον Δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας των συμβούλων στο πλαίσιο της 

Ελληνικής Οικονομίας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της F.E.A.C.O. (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συμβούλων, το 2014, o 

κλάδος των Συμβούλων Διοίκησης έδειξε μια αδύναμη ανάπτυξη, η οποία οφείλεται 

κυρίως στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος καθώς και την αύξηση της 

απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ, χρηματοδότηση). 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το θετικό κλίμα συνεχίστηκε και κατά τους πρώτους 

πέντε μήνες του 2015, παρά την αλλαγή της κυβέρνησης στις αρχές του έτους και την 

επακόλουθη καθυστέρηση σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί 
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ότι  ο κλάδος των Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι από τους ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους σε όλη την Ευρώπη, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στην Ελλάδα τη 

δεκαετία του 1990, περίπου 25%. 

Στην τελευταία Έκθεση της,  η F.E.A.C.O.1 (2014-2015), αναφορικά με την Ευρωπαϊκή 

Αγορά Συμβούλων , παρατηρεί για την Ελληνική Αγορά τα ακόλουθα : 

I. Το συνολικό μέγεθος της αγοράς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

υπολογίζεται στα 206 εκατομμύρια ευρώ. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει, κατά 

προσέγγιση, εκτιμήσεις του μεγέθους της αγοράς συμβούλων σε θέματα που 

σχετίζονται με χρηματοδοτήσεις από την Ε.Ε., αλλά και με διάφορα επιχειρησιακά 

θέματα.  

II. Η προβλεπόμενη τάση για το 2015 διαφέρει σημαντικά, ως αποτέλεσμα της 

υψηλής μεταβλητότητας, με επικρατούσα προσδοκία για αύξηση της τάξης του 

2%. 

III. Η συνολική απασχόληση στον κλάδο ανερχόταν σε περίπου 2.000 εργαζόμενους 

το 2014, με αναμενόμενη αύξηση της τάξης του 1,5% για το 2015. Οι μεγάλες 

επιχειρήσεις του κλάδου,  είναι αυτές οι οποίες απασχολούν τη συντριπτική 

πλειοψηφία των εργαζομένων.  

IV. Το 2014, το 88% του συνολικού εργατικού δυναμικού ήταν επιστημονικό 

προσωπικό και το 12% του διοικητικό προσωπικό. 

V. Η τιμολόγηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα υστερεί σε σχέση με 

τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. και έχει περαιτέρω υποστεί μειώσεις κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών της κρίσης. Στα τέλη του 2014, παρατηρήθηκε μια 

μέτρια αύξηση, ωστόσο, σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά αμοιβής για αντίστοιχο 

έργο σε συγκριτικό επίπεδο, παραμένουν σχετικά χαμηλά. 

VI. Οι εξαγωγές υπηρεσιών, παρόλο που ο βαθμός εξωστρέφειας των ελληνικών 

συμβουλευτικών εταιρειών αυξήθηκε κατά τα έτη της ύφεσης, παραμένουν 

σχετικά χαμηλές, αφορώντας μόλις το 14% του συνολικού κύκλου εργασιών. Από 

το ποσοστό αυτό, το 10% αφορά εξαγωγές υπηρεσιών εντός της Ε.Ε. και το 4% 

εκτός αυτής. 

VII. Ο κλάδος του Συμβούλου Επιχειρήσεων στην Ελλάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από το Δημόσιο τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν το 1/3 του συνολικού 

κύκλου εργασιών (31%).  

VIII. Ο τομέας της συμβουλευτικής σε θέματα στρατηγικής είναι η κορυφαία 

υπηρεσία, η οποία και αποφέρει το 24% των συνολικών εσόδων. Ενδεικτικό είναι 

το γεγονός ότι οι εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων αναφέρουν ότι πάνω από 

το 50% του συνολικού τους εισοδήματος προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών 

που σχετίζονται με τη στρατηγική των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και 

των έργων του δημόσιου τομέα.  

                                                 
1 Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδέσμων Συμβούλων - European Federation of Management Consultancies 

Associations, MKO, η οποία ιδρύθηκε το 1960 και στην οποία συμμετέχουν οι Σύνδεσμοι Εταιρειών Συμβούλων 

Μάνατζμεντ 12 χωρών της Ε.Ε.  
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IX. Η δεύτερη πιο σημαντική υπηρεσία αφορά τη συμβουλευτική σε θέματα 

Λειτουργιών (23%), κυρίως από τους κλάδους της βιομηχανίας και των 

καταναλωτικών αγαθών. Η τρίτη σε σειρά υπηρεσία, σχετίζεται με το 

χρηματοπιστωτικό τομέα (21%). Ακολουθεί ο τομέας των Τεχνολογιών (15%), 

αυτός της διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (6%),  οι πωλήσεις και το 

Marketing (2%) και το υπόλοιπο 11% ανήκει στις λοιπές υπηρεσίες. 

X. Οι εταιρείες, οι οποίες ζητούν τη συνδρομή των Συμβούλων, προέρχονται σε 

μεγαλύτερο ποσοστό -της τάξης του 36%- από τον χρηματοοικονομικό κλάδο, 

συμβαδίζοντας και με τη γενικότερη τάση στην Ευρώπη (43%). Ακολουθούν ο 

κλάδος των λοιπών υπηρεσιών, με ποσοστό 30% επί του συνόλου, οι 

τηλεπικοινωνίες και τα media με 20% και τέλος η ενέργεια με 14%. 

 

4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  

4.4.01 ΔΟΜΗ, ΜΕΓΕΘΟΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Σύμφωνα με στοιχεία της F.E.A.C.O., η πορεία του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Αγορά,  αφού 

ξεπέρασε τελικά μια περίοδο στασιμότητας, κατάφερε επί τρία συναπτά έτη σημαντικό 

και επιταχυνόμενο ρυθμό ανάπτυξης:  

o + 3,8% το 2013,  

o + 5,2% το 2014 και  

o + 6,6% το 2015.  

Της ανάκαμψης του κλάδου, ηγήθηκαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, αν και  όλες 

οι χώρες έχουν καταγράψει αύξηση του κύκλου εργασιών τους.  

Ενώ όμως,  η ανάπτυξη της αγοράς έχει στηριχθεί σε σημαντικό βαθμό από τη συνολική 

ανάκαμψη της οικονομίας, παρουσιάζει κατά πολύ καλύτερες επιδόσεις από την 

αντίστοιχη τάση διαμόρφωσης του Α.Ε.Π. . Έτσι, ενώ στην περίοδο 2012-15 ο κύκλος 

εργασιών της Συμβουλευτικής Εταιρειών παρουσιάζει μέσο όρο ανάπτυξης, σε ετήσια 

βάση,  +5,2%, το Α.Ε.Π., αντίστοιχα, αυξήθηκε κατά + 1,9%.  

Παρόμοια τάση παρατηρείται επίσης και στη βάση ενός μεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο 2007-15, η αγορά συμβουλευτικών 

υπηρεσιών αυξήθηκε κατά μέσο όρο με ρυθμό +3,7% ετησίως, ενώ το ευρωπαϊκό Α.Ε.Π. 

αντίστοιχα αυξήθηκε κατά μέσο όρο +1,0% . 

Η ανάκαμψη του κλάδου είχε επίσης σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση : 

o + 5,8% το 2013,  

o + 4,8% το 2014 και  

o + 6,5% το 2015.  

Η θετική τάση στον κύκλο εργασιών, επίσης είχε περιορισμένη θετική επίδραση στα 

επίπεδα των αμοιβών, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση στις 

περισσότερες χώρες.  

Η ευρωπαϊκή αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ακόμα αρκετά ετερογενής τόσο 

μεταξύ των χωρών, όσο και κατά το μέγεθος των εταιρειών που τη σχηματίζουν, όπως 

τονίζεται από την σχετική ανάλυση του κύκλου εργασιών της F.A.E.C.O. . Κατά τα 
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τελευταία τρία χρόνια, στις βόρειες χώρες (περιλαμβανομένης της Γαλλίας) ο μέσος όρος 

εσόδων ανά επαγγελματία ήταν περίπου € 200.000 ετησίως, ενώ στις χώρες της 

Μεσογείου ήταν λίγο πάνω από € 100.000.  

Φαίνεται, επίσης, ότι υπάρχει πάντα μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του κύκλου 

εργασιών ανά επαγγελματία ανάμεσα στις μεγάλες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

συμβούλων. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται, κατά μέσο όρο, ο κύκλος εργασιών ανά 

επαγγελματία στις πρώτες να είναι σχεδόν διπλάσιος από τις τελευταίες. 

Οι τρεις κυρίαρχες υπηρεσίες εξυπηρέτησης στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Συμβούλων 

είναι της Τεχνολογίας, των Λειτουργιών και της Στρατηγικής, η καθεμία με μερίδιο 

αγοράς περίπου ίσο με 20% (δεδομένα 2014).  

Η σημασία της τεχνολογίας αναδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή του συμβούλου 

στη στήριξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης, ενώ μια μειωμένη παρουσία της 

στρατηγικής - μια υπηρεσία που έχει μειωθεί κατά τα τελευταία πέντε χρόνια - 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι περισσότεροι πελάτες επικεντρώνονται πλέον σε έργα με 

περιορισμένο-βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.  

Καταλήγοντας, η  ευρωπαϊκή βιομηχανία συμβούλων είναι κυρίως εστιασμένη στον 

τομέα των Υπηρεσιών με το 59% του κύκλου εργασιών να προέρχεται από τις εταιρείες 

του συγκεκριμένου κλάδου για το 2014. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της 

μεταποίησης και στο δημόσιο τομέα, αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 28% και το 13% 

των συνολικών εσόδων. Στον τομέα των Υπηρεσιών, οι  Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 

είναι αυτές οι οποίες δαπανούν τα περισσότερα χρήματα, συνεισφέροντας το 43% του 

κύκλου εργασιών, οι επιχειρήσεις των λοιπών τομέων παροχής υπηρεσιών το 26%, 

ακολουθούμενες τέλος από τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και των Media και τέλος της 

Ενέργειας. 

 

4.4.02 ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

Η ευρωπαϊκή αγορά συμβουλευτικών εταιρειών, κατά τα τελευταία τρία χρόνια, πέτυχε 

μια σχετική αύξηση του κύκλου εργασιών:  

o +3,8% το 2013,  

o +5,2% το 2014 και  

o + 6,6% το 2015.  

 Οι χώρες που οδήγησαν τη θετική αυτή τάση της βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ένα 

γενικευμένο μοντέλο ανάπτυξης έχει χαρακτηρίσει όλες τις χώρες, με  μερική εξαίρεση 

την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Σλοβενία. 

Επιπρόσθετα, ο κύκλος εργασιών των εταιρειών παροχής υπηρεσιών συμβούλου έχει 

αυξηθεί πολύ περισσότερο από ό, τι το Α.Ε.Π.: +5,2% έναντι +1,9% (CAGR 2012-15). Η 

συγκεκριμένη τάση υπογραμμίζει, το γεγονός ότι ενώ οι συμβουλευτικές υπηρεσίες 

επηρεάζονται έντονα από την αύξηση της συνολικής οικονομίας, τελικά δεν 

οριοθετούνται αυστηρά από αυτή. Σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ομάδας, με 
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εξαίρεση τη Σλοβενία και την Ισπανία, η αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν πολύ 

υψηλότερη από την αύξηση του Α.Ε.Π..  

Όλες οι παραπάνω διαφοροποιήσεις, παρουσιάζονται με ακριβή αριθμητικά μεγέθη 

στον παρακάτω Πίνακα 4 : 

Χώρα 

Ρυθμός 
Ανάπτυξης 

Κύκλου 
Εργασιών 

(CARG) 
Συμβουλευτικών 
Εταιρειών 2013 

Ρυθμός 
Ανάπτυξης 

Κύκλου 
Εργασιών 

Συμβουλευτικών 
Εταιρειών 2014 

Ρυθμός 
Ανάπτυξης 

Κύκλου 
Εργασιών 

Συμβουλευτικών 
Εταιρειών 2015 

(πρόβλεψη) 

Μ.Ο.  
CAGR 

Κύκλου 
Εργασιών 
2012-15 

Μ.Ο.  
CAGR 
Α.Ε.Π. 
2012-

15 

Αυστρία 9% 7% 5% 7% 2% 

Γαλλία 1% 3% 5% 3% 1% 

Γερμανία 6% 6% 8% 7% 2% 

Ελλάδα 3% 3% 2% 3% -2% 

Ιρλανδία 6% 5% 11% 7% 4% 

Ισπανία 4% -5% 4% 1% 1% 

Ιταλία 0% 6% 5% 4% 0% 

Μ.Βρετανία 6% 10% 9% 8% 4% 

Σλοβενία -2% -1% 1% -1% 2% 

Φιλανδία 0% 5% 5% 3% 1% 

Σύνολο Ε.Ε. 4% 5% 7% 0,052 2% 

 

 

Επιπρόσθετα, από τη μακροπρόθεσμη ανάλυση της τάσης του κύκλου εργασιών των  

 

                                                 
2 To “Ευρωπαϊκό Panel” εδώ, περιλαμβάνει τις 10 ευρωπαϊκές χώρες της έρευνας της F.E.A.C.O. Οι 

συγκεκριμένες 10 χώρες αντιπροσωπεύουν και το 78% του συνολικού ευρωπαϊκού Α.Ε.Π. . 

Χώρες 

Μέσο Ετήσιο CAGR 
Κύκλου εργασιών 

εταιρειών 
συμβούλων 

2007-15 

Ετήσιο CAGR 
Α.Ε.Π. 

2007-15 

Διαφορά ρυθμών ανάπτυξης 
μεταξύ κύκλου εργασιών 

συμβουλευτικών εταιρειών & 
Α.Ε.Π. 2007-15 

Γερμανία 6,3% 2,1% + 4,2% 

Αυστρία 5,2% 2,0% + 3,2% 

Φιλανδία 4,3% 1,3% + 3,0% 

Μ. Βρετανία 3,7% 0,8% + 2,9% 
Ευρωπαϊκό Panel2 3,7% 1,0% + 2,7% 

Ισπανία 2,1% -0,2% + 2,3% 

Ελλάδα -0,9% -3,0% + 2,1% 

Ιταλία 2,1% 0,1% + 2,0% 

Ιρλανδία 0,7% -0,1% + 0,8% 

Γαλλία 2,0% 1,3% + 0,7% 

Σλοβενία  1,1% 1,0% + 0,1% 

Πίνακας 5 : Μέσος ρυθμός ανάπτυξης αγοράς συμβούλων & Α.Ε.Π. 2007-2015 

Πίνακας 4 : Ρυθμός ανάπτυξης αγοράς συμβούλων & Α.Ε.Π. 2012 -2015 
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συμβουλευτικών εταιρειών ανά χώρα, προκύπτει ότι ενώ σε όλες τις χώρες η βιομηχανία 

έχει αποδώσει καλύτερα από τα αντίστοιχα του Α.Ε.Π. της, σε ορισμένες χώρες, όπως η 

Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν έντονα καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλες 

χώρες άλλοι έχουν αυξηθεί σε ένα ρυθμό ελαφρώς υψηλότερο από το Α.Ε.Π. τους.  

Κατά την περίοδο 2007-15, η γερμανική βιομηχανία των συμβουλευτικών υπηρεσιών 

αυξήθηκε με μέσο ρυθμό +6,3%, ενώ το σύνολο της οικονομίας αυξήθηκε με ένα μέσο 

συντελεστή της τάξης του +2,1%.  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αντίστοιχη αγορά αυξήθηκε με μέσο ρυθμό +3,7%, ενώ η 

βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε μόλις κατά +0,8%.  

Ομοίως, ο κλάδος των συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Αυστρία, τη Φινλανδία, την 

Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία αυξήθηκαν πολύ περισσότερο από ότι το Α.Ε.Π..  

Αντίθετα, η αγορά στην Ιρλανδία, τη Γαλλία και τη Σλοβενία, κινήθηκε με πιο 

παράλληλους ρυθμούς ως προς τη γενική τάση διαφοροποίησης του Α.Ε.Π.. 

Αντίστοιχα, όλες οι παραπάνω διαφοροποιήσεις, παρουσιάζονται με ακριβή αριθμητικά 

μεγέθη στον Πίνακα 5, στην προηγούμενη σελίδα : 

 

4.4.03 ΟΙ ΥΠΟΚΛΑΔΟΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι τρεις κυρίαρχοι τομείς υπηρεσιών για τους οποίους ζητήθηκε η συνδρομή συμβούλων 

για το 2014 είναι  

o ο τομέας της Τεχνολογίας,  

o ο τομέας των Λειτουργιών και  

o τέλος η Στρατηγική. 

Ο κάθε τομέας, κατέλαβε στο σύνολο της αγοράς ένα μερίδιο της τάξης του 20%.  

Οι Λειτουργίες αποτέλεσαν έναν από τους πυλώνες των εργασιών των συμβουλών 

επιχειρήσεων και για  το 2014,  με την ανάπτυξη τους να οδηγείται έντονα από τα 

κίνητρα των κυβερνήσεων προς την κατεύθυνση της καινοτομίας, κυρίως στον τομέα 

της μεταποίησης.  

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα που άπτονται της 

Τεχνολογίας, αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, κυρίως από το έντονη συμμετοχή 

εξειδικευμένων συμβούλων ΙΤ στην υποστήριξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης των 

επιχειρήσεων.  

Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της Στρατηγικής παρουσιάζουν μια μάλλον σημαντική μείωση 

τα τελευταία πέντε χρόνια, λόγω του γεγονότος ότι οι περισσότεροι πελάτες εστιάζουν 

σε έργα με περιορισμένο-βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Παρόμοια είναι και η τάση που 

κυριαρχεί  και για τις υπηρεσίες του τομέα Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, με τους 

πελάτες στη συγκεκριμένη περίπτωση, να εστιάζουν περισσότερο στην πλευρά της 

τεχνολογίας και μέσω αυτή στην αλλαγή των επιχειρηματικών διαδικασιών. 
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Τα στοιχεία αυτά, παρουσιάζονται με ακριβή αριθμητικά μεγέθη στον παραπάνω Πίνακα 

6,  όπως και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.  

 

4.4.04 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Οι πελάτες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας συμβούλων επιχειρήσεων,  προέρχονται κατά 

κύριο λόγο από τον κλάδο των Υπηρεσιών, οι εταιρείες του οποίου, το 2014, 

συνεισέφεραν το 59,4% του κύκλου εργασιών. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στον κλάδο 

της Μεταποίησης αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 27,8% της συνολικής αγοράς, με το 

Δημόσιο τομέα  να αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο 12,9%.  

Χώρα Λειτουργίες Τεχνολογία Στρατηγική 
Ανθρώπινοι 

Πόροι 

Χρημ/οικονομικά 

& Διαχ. Ρίσκου 

Πωλήσεις       

& Marketing 
Άλλες 

Αυστρία 18% 8% 29% 17% 9% 9% 10% 

Γαλλία 13% 19% 26% 23% 0% 0% 19% 

Γερμανία 38% 21% 18% 13% 5% 4% 1% 

Ελλάδα 23% 15% 24% 6% 21% 2% 9% 

Ιρλανδία 30% 23% 17% 11% 1% 2% 16% 

Ιταλία 11% 14% 22% 21% 22% 5% 5% 

Μ. Βρετανία 13% 28% 10% 10% 15% 1% 23% 

Σλοβενία 32% 13% 22% 7% 8% 10% 8% 

Φιλανδία 20% 5% 20% 20% 10% 10% 15% 

Σύνολο Ε.Ε. 21% 20% 19% 16% 9% 3% 12% 

Πίνακας 6 : Υποκλάδοι Υπηρεσιών ανά χώρα  
ρΥ 
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Οικονομικός Κλάδος Κύκλος Εργασιών  
Συμμετοχή 

στο Α.Ε.Π. 

Μεταποίηση 27.8% 25.4% 

Υπηρεσίες 59.4% 55.2% 

Δημόσιος Τομέας 12.99% 19.4% 

 

Σε όλες τις χώρες, ο κύκλος εργασιών των συμβουλευτικών εταιρειών  κατανέμεται σε 

όλους τους οικονομικούς τομείς, με δομή παρόμοια αυτής της συμμετοχής τους στο   

Α.Ε.Π. της χώρας. Ο κλάδος των υπηρεσιών είναι πάντα ο πιο συχνός πελάτης των 

Συμβούλων. Ο μεταποιητικός τομέας, ο οποίος αγοράζει τις παροχές των 

συμβουλευτικών εταιρειών σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μερίδιο συνεισφοράς του 

στο Α.Ε.Π., απαντάται μόνο  στην Αυστρία, τη Γερμανία και στην Ιταλία. Το φαινόμενο 

αυτό, ερμηνεύεται από το γεγονός ότι στις παραπάνω χώρες, ασκούνται κυβερνητικές 

πολιτικές για τη  στήριξη της καινοτόμου παραγωγής. 

Αντίστοιχα, οι περιορισμένες δαπάνες για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από 

το Δημόσιο -σε σύγκριση με τη συνεισφορά του στο Α.Ε.Π.- χαρακτηρίζει τις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την 

Ελλάδα.  

 

4.4.05 ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Οι  Ευρωπαϊκές Εταιρείες Συμβούλων δραστηριοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο της 

εγχώριας αγοράς, πραγματοποιώντας εξαγωγές υπηρεσιών, οι οποίες αντιστοιχούν,  

μόλις το -κατά μέσο όρο- 15% του κύκλου των εργασιών τους.  

Χώρα Εγχώρια Αγορά Εξαγωγές εντός Ε.Ε. Εξαγωγές εκτός Ε.Ε. 

Αυστρία 80% 16% 4% 

Γαλλία 92% 5% 3% 

Ελλάδα 86% 10% 4% 

Ιρλανδία 89% 10% 1% 

Ισπανία 70% 0% 30% 

Ιταλία 91% 2% 7% 

Μ. Βρετανία  81% 10% 9% 

Φιλανδία 70% 20% 10% 

Σύνολο Ε.Ε. 85% 6% 9% 

 

Οι περισσότερες εξαγωγές πραγματοποιούνται εντός του χωρικού πλαισίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ισπανία -χάρη στους ισχυρούς δεσμούς της  με τη Λατινική 

Αμερική– είναι η χώρα με το υψηλότερο μερίδιο εξαγωγών, το οποίο φτάνει το  30%. 

Επίσης, η Πορτογαλία έχει ένα παρόμοιο προφίλ λόγω της σχέσης της με τις πρώην 

αποικίες της, κυρίως στην Αφρική. 

Πίνακας 7 : Ταυτότητα πελατών πανευρωπαϊκά  
ρΥ 

Πίνακας 8 : Διαχωρισμός Εγχώριας Αγοράς και Εξαγωγών 
ρΥ 
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Η ακριβής ποσοστιαία ανάλυση ανά χώρα, παρουσιάζεται στον Πίνακα 8 παραπάνω. 

 

4.5 ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Ο κλάδος των εταιρειών συμβούλων χαρακτηρίζεται ως σημαντικός κλάδος 

επιχειρηματικής ανάπτυξης, ο οποίος επιτρέπει σε πολλές εταιρείες να ευημερήσουν, 

χωρίς -κατά κανόνα- να «κλέβουν» η μία το μερίδιο αγοράς της άλλης. Κατά συνέπεια, το 

μεγάλο μέγεθος, είναι ένα θετικό στοιχείο για την συγκεκριμένη αγορά.  

Όταν τα έσοδα ενός κλάδου αναπτύσσονται γρήγορα, τότε οι εταιρείες έχουν την τάση 

να ανταγωνίζονται λιγότερο μεταξύ τους, εξαιτίας της αύξησης της πίτας της αγοράς. 

Έτσι, η γρήγορη ανάπτυξη της αγοράς δείχνει να επηρεάζει επίσης θετικά τον κλάδο 

συνολικά.  

Ένα άλλο θετικό στοιχείο για το μέγεθος του ανταγωνισμού στον κλάδο, συνδέεται με 

το ότι υφίστανται σχετικά -για το μέγεθός του- λίγοι ανταγωνιστές, οπότε επίσης κατά 

κανόνα, λιγότερες εταιρείες ανταγωνίζονται για τους ίδιους πελάτες.         

Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, όπως η τρέχουσα, αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου 

προβαίνουν σε συγκράτηση ή επιλεκτική μείωση των αμοιβών τους, έτσι ώστε να 

συγκρατήσουν την πελατεία τους και να σταθεροποιήσουν περαιτέρω την θέση τους 

στη αγορά.  

Σε πρόσφατη έρευνα, οι αναλυτές διαπιστώνουν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι δαπάνες 

για συμβούλους επιχειρήσεων το 2014 αυξήθηκαν κατά +6,1% σε σχέση με το 2013, 

φθάνοντας τα 125,2 δισεκατομμύρια $, από τα 118,1 δισ. $ το 2013.  

Οι κορυφαίες τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων, όλες με αφετηρία και εμπειρία 

στον τομέα της λογιστικής, γνωστές ως Big Four (Deloitte, PwC, EY και KPMG) κατέχουν 

μαζί το 40% της συνολικής αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με μια 

δεκαετία πριν, οι Big Four έχουν αυξήσει σημαντικά το μερίδιό τους στην αγορά, αφενός 

μέσω της οργανικής τους ανάπτυξης και αφετέρου της εμπλοκής τους σε δεκάδες 

εξαγορές.  

Συνολικά, οι top 10 εταιρείες συμβούλων αντιπροσωπεύουν το 52% της παγκόσμιας 

αγοράς, ενώ οι κορυφαίες 200 εταιρείες παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής κατέχουν  

αντίστοιχα το 79%. 

 

4.6 Η ΑΠΕΙΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 

Η είσοδος ενός νέου ανταγωνιστή στον κλάδο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων  

απαιτεί συνήθως είτε υψηλά κεφάλαια, γεγονός το οποίο είναι θετικό για την αγορά, είτε 

την εμπλοκή στελεχών και μετόχων με σημαντική εμπειρία και αναγνωρισιμότητα στην 

επιχειρηματική κοινότητα.  

Η ανάγκη συγκέντρωσης υψηλών κεφαλαίων, σημαίνουν ότι ένας νέος παίκτης θα 

πρέπει να ξοδέψει πολλά χρήματα, προκειμένου να καταφέρει να ανταγωνιστεί την 

αγορά.  
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Η εξελιγμένη τεχνογνωσία και η εμπειρία που απαιτεί ο χώρος, καθιστά επίσης δύσκολη 

την είσοδο νέων ανταγωνιστών, καθώς ντετερμινιστικά ο αριθμός των στελεχών αυτών 

είναι περιορισμένος.  

Από την άλλη πλευρά, οι πελάτες είναι πιστοί στα υπάρχοντα «ονόματα». Για να 

δημιουργήσει μία νέα εταιρεία «όνομα» θα χρειαστεί χρόνο, στελέχη και χρήμα. Αυτό 

σημαίνει ότι οποιοσδήποτε νέος παίκτης, θα έχει εκ των πραγμάτων αδύναμα μέσα, 

προκειμένου να ανταγωνιστεί την υφιστάμενη αγορά.  

Από κει και πέρα, για την ίδια την εξεταζόμενη εταιρεία, ως επί μέρους φραγμοί εισόδου 

στην αγορά, θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι παρακάτω :  

α) Η αλλαγή της νομοθεσία στο χώρο της συμβουλευτικής και ειδικότερα στο ρυθμιστικό 

και το φορολογικό κομμάτι  (ΧΑΜΗΛΟ ΡΙΣΚΟ). 

β) Η εμφάνιση concept με τα ίδια περιμετρικά, άρα και εξειδικευμένα, χαρακτηριστικά 

με αυτά της εταιρείας (ΜΕΣΑΙΟ ΡΙΣΚΟ, κινητικότητα παρατηρείται κυρίως στο χώρο των 

εταιρειών που εμπλέκονται με φορολογικό σχεδιασμό). 

γ) Χαμηλές ροές Cash Flow, με αποτέλεσμα την αδυναμία τήρησης του 

χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης (ΧΑΜΗΛΟ ΡΙΣΚΟ, καθώς οι προβλεπόμενες ταμειακές 

ροές δείχνουν ικανοποιητική δυναμική). 

δ) Αποτυχία στη δημιουργία brand loyalty, το οποίο μπορεί να υφίσταται ως θεωρητικός 

κίνδυνος. (ΧΑΜΗΛΟ-ΜΕΣΑΙΟ ΡΙΣΚΟ). 

 

4.7 ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Στην αγορά συμβούλων παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση υπηρεσιών, κάτι που, 

σε γενικές γραμμές, επιδρά θετικά στο κλάδο.  

Όταν οι υπηρεσίες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο 

για τον πελάτη να τις συγκρίνει, έτσι ώστε να καλύψει με επάρκεια τις ανάγκες της 

επιχείρησής του και με παράλληλο δεδομένο την αντικειμενική εξειδίκευση και εμπειρία 

της κάθε εταιρείας.  

Η μόνη απειλή στο συγκεκριμένο τομέα η οποία θα πρέπει να καταγραφεί, είναι η 

προσπάθεια κάλυψης των απαιτούμενων υπηρεσιών εσωτερικά, δηλαδή από το ήδη 

υπάρχον προσωπικό της επιχείρησης, στρατηγική η οποία επιλέγεται κυρίως για λόγους 

μείωσης κόστους.   

 

4.8 Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, η απουσία ενσώματου προϊόντος καθιστά 

από μόνη της την έννοια των προμηθευτών, παράμετρο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τους «προμηθευτές» του κλάδου σε 

δύο κατηγορίες με εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά. Πιο 

συγκεκριμένα, υφίσταται 
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(α) η κατηγορία των «προμηθευτών» που παρέχουν μια εξειδικευμένη υπηρεσία, 

χρήσιμη για το χτίσιμο ενός σύνθετου «συμβουλευτικού προϊόντος», με στόχο την 

αντιμετώπιση του πελάτη στη λογική του One-stop-shop. Τυπικό παράδειγμα εμπλοκής 

προμηθευτή αυτής της κατηγορίας, είναι η ένταξη μιας εξειδικευμένης IT εταιρείας, σε 

ένα συμβουλευτικό concept επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης, όπου η χρήση νέων 

τεχνολογιών θα κληθεί να παίξει στρατηγικό ρόλο. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι σπάνιο 

και συνήθως η απόλυτη εξειδίκευση, έχει την τάση να αμείβεται ακριβότερα.   

(β) Ως δεύτερη κατηγορία «προμηθευτών», θεωρούνται αυτοί, οι οποίοι είναι σε θέση να 

προωθήσουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μιας εταιρείας στο υφιστάμενο πελατολόγιο 

τους.  

Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία τραπεζικών ιδρυμάτων με συμβουλευτικές 

εταιρείες, τις οποίες «προτείνουν» (=επιβάλλουν) σε πελάτες τους, όταν αυτοί βρεθούν 

στο status της αναδιοργάνωσης του τραπεζικού τους δανεισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

«προμηθευτής»-τράπεζα, ουσιαστικά προσφέρει έτοιμους πελάτες στην συμβουλευτική 

εταιρεία, αποκτώντας το ρόλο του προμηθευτή πελατών (=πωλητή). Και υπό το 

συγκεκριμένο μανδύα, η διαπραγματευτική του δύναμη έναντι της εταιρείας είναι 

εξαιρετικά σημαντική.  

 

4.9 Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 

Λόγω του μεγάλου πλήθους των επιχειρήσεων-δυνητικών πελατών των 

συμβουλευτικών εταιρειών, σε συνδυασμό με την ύφεση που παρατηρείται τα τελευταία 

χρόνια, κάθε πελάτης που οι ανάγκες τον στρέψουν στον κλάδο, τείνει να έχει χαμηλή 

σχετικά διαπραγματευτική επιρροή, καθώς είναι αναγκασμένος να στραφεί στους 

επαγγελματίες που θα του διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το γεγονός 

αυτό από μόνο του, ενισχύει την πορεία του κλάδου.  

Από και πέρα, όσο οι επιχειρήσεις θα αναζητούν περαιτέρω εξατομικευμένες υπηρεσίες, 

θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν από ένα στενό σχετικά δείγμα εταιρειών, 

ικανών να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.  Κατά συνέπεια, η ανάγκη εξατομίκευσης των 

πελατών, επίσης βοηθάει στην ανάπτυξη του κλάδου, καθώς, οι πελάτες που ζητούν 

συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά κανόνα είναι και διατεθειμένοι να πληρώσουν και 

υψηλότερες αμοιβές.    

 

4.10  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

Με βάση τα όσα αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, καθίσταται σαφές, ότι 

η First Advisory and Holdings A.E., διαθέτει μια σειρά πλεονεκτημάτων, τα οποία θα 

κληθούν να τη στηρίξουν στο μέλλον, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι: 

✓ Η φήμη και η θέση της Εταιρείας, η οποία εδράζεται στο γεγονός ότι οι μέτοχοι 

και τα στελέχη της έχουν διαγράψει και συνεχίζουν να διαγράφουν μία 

καταξιωμένη και συνεπή πορεία στην Ελληνική αγορά (κυρίως στο χώρο των 
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υπηρεσιών ΙΤ), έχοντας αποδεδειγμένη αξιοπιστία και ποιότητα στις υπηρεσίες 

τους. 

✓ Η εταιρεία, θα κληθεί να προσφέρει μεγάλο φάσμα προϊόντων και λύσεων τα 

οποία θα έχουν την δυνατότητα κάλυψης όλων των επιπέδων της αγοράς (από 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Μεγάλες εταιρείες και Οργανισμού) και μπορούν 

να ανταποκριθούν σε περιβάλλοντα απαιτήσεων και έντασης. 

✓ Στρατηγική της Εταιρείας θα αποτελεί η ενσωμάτωση σε κάθε προτεινόμενη 

λύση τεχνολογιών αιχμής, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ταχύτατη τεχνολογική 

απαξίωση των επενδύσεων των πελατών της. 

✓ Η εγκατεστημένη βάση και οι συστάσεις των υπαρχόντων γνωριμιών των 

βασικών συντελεστών της εταιρείας. 

✓ Η στρατηγική απόφαση της συνεχούς επένδυσης στο προσωπικό 

(εκπαίδευση, ενδοεταιρικά σεμινάρια κλπ.). 

✓ Η τοποθέτηση ως πρώτου στόχου στις μελλοντικές της επενδύσεις, τον 

μηχανολογικό εξοπλισμό, την οργάνωση και προώθηση των πωλήσεων, την 

απόκτηση τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς και την 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

✓ Η βαθιά γνώση και εμπειρία γύρω από την επιχειρηματική δραστηριότητα 

των Ελληνικών επιχειρήσεων ενώ επίκειται και η δόμηση μόνιμων 

συνεργασιών με ειδικούς συμβούλους, έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει λύσεις 

σε οτιδήποτε φορολογικό, νομικό, τεχνικό, ή άλλο ειδικό θέμα προκύψει. 

✓ Τέλος, η στρατηγική απόφαση επένδυσης συνεχώς σε διαδικασίες που θα 

διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών της. 

 

4.11 ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T.  

Η Εταιρεία, έχει ένα ευέλικτο Διοικητικό σχήμα, το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται 

εύκολα και γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς. 

Η τεχνογνωσία και οι εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί από τη Διοίκησή της κατά το 

παρελθόν, της δίνουν ένα ισχυρό όπλο και κίνητρο για την περαιτέρω μεγέθυνση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. 

Στη συνέχεια, αποτυπώνεται επιγραμματικά, μια τυπική ανάλυση S.W.O.T. (S.W.O.T. 

Analysis) των Εταιρικών Δυνάμεων / Αδυναμιών (Strengths / Weaknesses) της και 

συνακόλουθα των Επιχειρηματικών Ευκαιριών / Απειλών (Opportunities / Threats), 

που περικλείουν το επιχειρηματικό περιβάλλον της Εταιρείας.  

4.11.01 ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Οι  ειδικές γνώσεις, ικανότητες, οργανωτικές δεξιότητες των  στελεχών της. 

• Λόγω του μικρού μεγέθους της Εταιρείας, αυτή καθίσταται : 

o Ευέλικτη στην επικοινωνία με τους πελάτες της, χωρίς ιδιαίτερες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες.  
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o Έχει τη δυνατότητα να παρέχει όλο τον απαιτούμενο χρόνο για τις υπηρεσίες της 

στους πελάτες. 

o Θα μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα και με ταχύτητα δίνοντας τις αναγκαίες 

λύσεις όταν προκύπτουν αλλαγές ή δυσκολίες στην υλοποίηση μιας 

προγραμματισμένης διαδικασίας. 

o Χαμηλά κόστη χρεώσεων – πολύ καλή σχέση κόστους/παρεχόμενων υπηρεσιών. 

•  Η ανάπτυξη της επιχείρησης δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τον 
ανταγωνισμό, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. 

•   Υπάρχει μεγάλη τεχνολογική και επιχειρηματική εμπειρία, προσωπική 
δικτύωση στην αγορά και ισχυρή τεχνογνωσία στο αντικείμενο από την επιχειρηματική 
ομάδα. 

•  Ελεγχόμενο και σχετικά χαμηλό εργατικό κόστος. 

4.11.02 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

• Νεοσύστατη Εταιρεία. 

• Διεθνής ανταγωνισμός με κυρίαρχη επιβολή των Big Four. 

• Ασταθές φορολογικό καθεστώς. 

• Υψηλό country risk. 

• Αδύναμο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. 

4.11.03  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

• Αναπτυσσόμενος κλάδος με πολλές ευκαιρίες για επιτυχία. 

• Ποικίλα επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και κυβερνητικά προγράμματα, στα οποία η 

ένταξη των επιχειρήσεων επιβάλλει τη συνεργασία τους με εταιρείες συμβούλων. 

• Η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στο σύνολο των επιχειρήσεων 

επιβάλλει τον ανασχεδιασμό της οργάνωσης και του προγραμματισμού τους, γεγονός 

που οδηγεί στην αναζήτηση της συμβουλής επαγγελματιών του χώρου. 

• Λόγω της εγχώριας οικονομικής κατάστασης, πολλές εταιρείες αναζητούν την 

εξωστρέφεια, είτε για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, είτε απλά για την επιβίωση στην 

επόμενη ημέρα. Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να 

στραφούν προς την κατεύθυνση της αγοράς εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

4.11.04 ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Η αρνητική διεθνής και εθνική οικονομική συγκυρία. 

• Migration: Στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να περιοριστούν τα έσοδα, αλλά όχι 

απειλητικά. 

 

• Ανάπτυξη ανταγωνισμού. 

• Mitigation: Υπάρχει χώρος για την ανάπτυξη πολλών εταιρειών και ιδιαίτερα 

στον τομέα των εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

 

• Capital controls και συνακόλουθη περιοριστική πολιτική στις χρηματικές ροές.  
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• Mitigation: Η Εταιρεία μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της στο συγκεκριμένο 

τομέα, μέσω της υψηλής τραπεζικής αξιολόγησης των μετόχων της. 

 

• Μη υλοποίηση ευρωπαϊκών και κυβερνητικών επιδοτούμενων προγραμμάτων 

• Migration: Η Εταιρεία θα κληθεί να παρέχει πληθώρα υπηρεσιών και δεν 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχή υλοποίηση των παραπάνω. 

 

 

4.12 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

4.12.01 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει μια σειρά από γενικούς κινδύνους, ως αποτέλεσμα της φύσης 

των εργασιών της. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο αυξανόμενος 

ανταγωνισμός, η πιθανότητα μετάδοσης προβλημάτων από τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, ο νομικός κίνδυνος, ο κίνδυνος μακροοικονομικού περιβάλλοντος και ο 

κίνδυνος επέλευσης καταστροφικών γεγονότων.  

• κίνδυνος αγοράς αφορά την εξέλιξη της νομοθεσίας στον επιχειρηματικό και 

φορολογικό τομέα αλλά και κατά πόσο οι συγκεκριμένες εξελίξεις αξιοποιούνται και 

εντάσσονται στο σχεδιασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας. Για την 

αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κινδύνου  

1. θα πραγματοποιούνται ενδελεχείς έλεγχοι έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι κατάλληλοι 

μέθοδοι πολιτικών, τακτικών και διαδικασιών που σκοπό έχουν την πρόληψη λαθών 

από το σχεδιασμό νέων προϊόντων.  

2. έχει ήδη θεσμοθετηθεί ο έλεγχος της πιστοληπτικής κατάστασης όλων των πελατών. 

3. θα ενεργοποιηθεί άμεσα ένα εσωτερικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων που αφορά τη 

μέτρηση όλων των παραμέτρων των κινδύνων, όπως η μεταβλητότητα πωλήσεων, ο 

επιχειρηματικός κίνδυνος, η διακύμανση των επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, τα 

περιθώρια και τα κόστη.   

• Ο κίνδυνος αύξησης του ανταγωνισμού στον κλάδο δραστηριοποίησης της 

εταιρείας, ειδικά όταν αυτός είναι έντονος εμπεριέχει το ρίσκο ώθησης σε τακτικές  

υποτιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πρακτική αυτή συντελεί στην αύξηση 

του κινδύνου λειτουργικών ζημιών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει 

ανεκτή από την Διοίκηση της First Advisory and Holdings A.E. .    

• Ο κίνδυνος μετάδοσης προβλημάτων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

κυρίως εξαιτίας των capital controls, αλλά και της πιθανότητας κουρέματος των 

καταθέσεων.   

• Ο νομικός κίνδυνος, αφορά υπερβάσεις σε θέματα νόμιμων διαδικασιών ή 

κανονιστικών υποχρεώσεων, κυρίως στο φορολογιστικό τομέα. Ο νομικός κίνδυνος 

συσχετίζεται και με τις συμβάσεις που υπογράφει η εταιρεία με τους πελάτες της, στην 

περίπτωση που εμφανιστεί κάποια αμφισβήτηση μεταξύ των δύο πλευρών. Η εταιρεία 

μεριμνά από την πρώτη ημέρα για τη μείωση του νομικού κινδύνου μέσω 
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αναγνωριστικών ελέγχων και μία σειράς άμεσων επεμβάσεων. Η διαχείριση του νομικού 

κινδύνου επιτυγχάνεται μέσω των παρακάτω δράσεων: 

1. τη διαρκή έρευνα των συμβάσεων, 

2. την άμεση εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και 

3. την επίβλεψη του επιπέδου συμμόρφωσης των λειτουργιών της εταιρείας με το νομικό 

κίνδυνο.  

• Ο κίνδυνος μακροοικονομικού περιβάλλοντος μπορεί να επέλθει σε περίπτωση 

που επιδεινωθεί η μακροοικονομική κατάσταση και ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η 

ζήτηση συμβουλευτικών υπηρεσιών.  

• Ο κίνδυνος επέλευσης καταστροφικών γεγονότων αφορά γεγονότα τα οποία 

μπορούν να εξαναγκάσουν την εταιρεία να ρευστοποιήσει εσπευσμένα κάποια στοιχεία 

του ενεργητικού της ώστε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.    

Ο κίνδυνος αγοράς αλλά και ο μακροοικονομικός θεωρούνται οι πιο σημαντικοί.  

4.12.02 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της Εταιρείας θα πραγματοποιούνται σε €, οπότε 

ο επενδυτικός κίνδυνος και κατ’ επέκταση ο συναλλαγματικός, βρίσκονται σε χαμηλά 

επίπεδα. Η Εταιρεία δε θα επενδύει σε χρηματοοικονομικά παράγωγα ή άλλα επενδυτικά 

προϊόντα υψηλού ρίσκου για ίδιο λογαριασμό.  

Πέραν των παραπάνω, η Εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει έως 57,2 εκ, ευρώ, σε άλλες 

Εταιρείες, τα αποτελέσματα των οποίων θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την 

πορεία της.  

4.12.03 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Το μόνο προϊόν της Εταιρείας που συνδέεται με ξένα νομίσματα, είναι το Ομολογιακό της 

δάνειο, στο πλαίσιο του οποίου έχει δανειστεί σε ξένα νομίσματα ως ακολούθως : 

-Βρετανικές λίρες  :     7.253.707,87 

-Αμερικάνικα δολάρια ¨ 33.426.390.60  

Η διαφοροποίηση στις τιμές των παραπάνω νομισμάτων, θα μπορούσε να επηρεάσει 

αρνητικά τα αποτελέσματα της Εταιρείας. 

4.12.04 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Η Εταιρεία λόγω των δραστηριοτήτων της είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς  

κινδύνους όπως σε αυτόν του επιτοκίου, στον πιστωτικό και στον κίνδυνο ρευστότητας. 

Η ορθή διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων επιτυγχάνεται μέσω της 

απόλυτης συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης, της Οικονομικής Διεύθυνσης και των 

εμπλεκόμενων τμημάτων της Εταιρείας.  

4.12.05 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

Στον κίνδυνο επιτοκίου εμπεριέχεται η πιθανότητα επέλευση ζημίας από 

χρηματοοικονομικά μέσα εξαιτίας των διαφοροποιήσεων στα επιτόκια της αγοράς. Το 

Ενεργητικό της εταιρείας αποτελείται από σημαντικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να 
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αποφέρουν τόκο. Οι δανειακές υποχρεώσεις είναι συνδεδεμένες με κυμαινόμενα 

επιτόκια τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.  Η 

στρατηγική και οι επενδυτικές αποφάσεις καθορίζονται από τη Διοίκηση και την 

Οικονομική Διεύθυνση.  

4.12.06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος εμπεριέχει το ρίσκο 

αδυναμίας εξόφλησης υποχρεώσεων των πελατών της, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα 

ποσά των μελλοντικών ταμειακών εισροών από τα περιουσιακά στοιχεία της κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. Η First Advisory and Holdings A.E. είναι διατεθειμένη να 

σχηματίσει αντίστοιχες προβλέψεις επισφαλειών στην περίπτωση που οι απαιτήσεις 

από πελάτες προέλθουν από τη συγκεκριμένη πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική 

κατάσταση των δυνητικών πελατών της εταιρείας θεωρείται θετική, καθώς ο τρόπος 

πώλησης των προϊόντων της επιφέρει μηδενικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. 

Έχουν σχεδιαστεί διαδικασίες που μειώνουν την έκθεση στον συγκεκριμένο κίνδυνο, 

καθώς τα υπόλοιπα των λογαριασμών τηρούνται σε υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.   

Κλείνοντας, τονίζεται ότι η αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου 

βασίζεται στις παρακάτω αρχές: 

Α) Λειτουργία κάτω από ασφαλείς διαδικασίες,  

Β) εγκαθίδρυση ενός ελεγχόμενου πλαισίου πιστωτικού κινδύνου,   

Γ) εφαρμογή της κατάλληλης πολιτικής πωλήσεων, 

Δ) διασφάλιση της απαραίτητης γνώσης από όλα το προσωπικό,  

Ε) συχνές αναφορές προς τη Διοίκηση με σκοπό την προληπτική διαχείριση των 

κινδύνων και 

Στ) εφαρμογή εντατικών ελέγχων στις προεκτάσεις του πιστωτικού κινδύνου.       

Η επάρκεια του αποθεματικού, οι ασφαλείς πρακτικές και η ποιότητα του Ενεργητικού 

σε συνδυασμό με τις ανωτέρω αρχές, συντελούν στην έγκαιρη πρόβλεψη και 

γνωστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου.    

4.12.07 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Η Εταιρεία βασίζεται στη συνεχή διαχείριση της ρευστότητας της καθώς θα υφίσταται 

ο κατάλληλος συνδυασμός ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών 

πιστώσεών. Θα υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένα διαθέσιμα και αποκλείεται ο κίνδυνος 

αδυναμίας της εταιρείας να εκποιήσει επενδύσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία, στην 

περίπτωση που χρειαστεί να διακανονιστούν οι οικονομικές της υποχρεώσεις, όταν 

αυτές καταστούν απαιτητές.      

Ο κύριος στόχος της Διοίκησης είναι η διατήρηση της  ρευστότητας σε ασφαλή επίπεδα 

μέσα από :  

• διαφοροποιημένη σύνθεση χρηματοδοτικών πηγών, αναλόγως την περίπτωση, 
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• τη δόμηση ενός υψηλά εμπορεύσιμου ενεργητικού, ικανού να εξασφαλίσει πηγές 

χρηματοδότησης και 

• την ανάληψη κόστους, με όλα τα επακόλουθα πλεονεκτήματα και κινδύνους. 

4.12.08 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι μετοχές της Εταιρείας δεν αποτελούν κατάλληλη επένδυση για όλους τους επενδυτές.  

Κάθε πιθανός επενδυτής σε οποιεσδήποτε μετοχικές αξίες, εισηγμένες σε μη ρυθμιζόμενη 

αγορά, όπως η Ν.Ε.Α. αγορά του Χ.Α.Κ., πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα μιας 

τέτοιας επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

Συγκεκριμένα κάθε πιθανός επενδυτής πρέπει : 

o να έχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί 

σε ουσιαστική αξιολόγηση και κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται σε 

μια τέτοια επένδυση, στο πλαίσιο της ιδιαίτερης οικονομικής κατάστασής του, 

και τις επιπτώσεις που δύναται να επιφέρει μια τέτοια επένδυση στο συνολικό 

του χαρτοφυλάκιο. 

o Να έχει ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους και ρευστότητα, έτσι ώστε να 

μπορέσει να επωμισθεί όλους τους κινδύνους της επένδυσης του. 

o Να αναγνωρίσει ότι υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρει να πωλήσει τις 

μετοχές του για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και καθόλου και 

o να είναι σε θέση να αξιολογήσει, (είτε ο ίδιος είτε με τη βοήθεια οικονομικών 

συμβούλων), τα πιθανά σενάρια που αφορούν τους παράγοντες που δύναται να 

επηρεάσουν την επένδυση του, όπως το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, ή 

άλλους παράγοντες και στη δυνατότητα του να αναλάβει τους κινδύνους που 

εμπεριέχονται στην επένδυση του. 

Πέραν αυτών, οι χρηματιστηριακές αγορές διεθνώς υπόκεινται κατά καιρούς σε 

σημαντικές μεταβολές, τόσον όσον αφορά στις τιμές των μετοχών, όσο και στον όγκο 

συναλλαγών. Η τιμή των μετοχών της Εταιρείας μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις, 

οι οποίες να οφείλονται στις προαναφερθείσες μεταβολές και να μην συνδέονται άμεσα 

με τη δραστηριότητα και τις προοπτικές της Εταιρείας.  

Οι γενικότερες οικονομικές, πολιτικές και χρηματιστηριακές συνθήκες, όπως για 

παράδειγμα η οικονομική ύφεση, οι διακυμάνσεις των επιτοκίων και των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία της τιμής 

και τη ζήτηση για τις μετοχές της Εταιρείας. 

4.12.09 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

4.12.09.1 ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η Εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα όπου το οικονομικό και πολιτικό 

περιβάλλον διέπονται από σημαντικό βαθμό αστάθειας. Κατά συνέπεια τα 

αποτελέσματά της εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τις οικονομικές εξελίξεις, τθς 

πολιτικές αλλαγές, τις θεσμικές αλλαγές κ.ο.κ. . Πέρα από αυτό, η απόκλιση των 

επίσημων προβλέψεων για την πορεία των ρυθμών ανάπτυξης βασικών μεγεθών και 
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μακροοικονομικών δεικτών της Ελληνικής Οικονομίας, όπως η ανεργία, ο πληθωρισμός, 

μπορούν να δημιουργήσουν αρνητικό κλίμα. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνει υπόψιν της το σύνολο των παραπάνω κινδύνων και 

θα αναπροσαρμόζει την αναπτυξιακή της στρατηγική ανάλογα. 

4.12.09.2 ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Μέρος των εργασιών της Εταιρείας προβλέπεται να στηριχθεί στην πορεία των 

ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στο χώρο της Ελληνικής Οικονομίας. Σε περίπτωση που οι εν 

λόγω χρηματοδοτήσεις καθυστερήσουν ή καθιστούν ανέφικτες, το γεγονός αυτό θα έχει 

συνέπειες στις αναμενόμενες μελλοντικές ροές της Εταιρείας. 

4.12.09.3 ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ 

Η εξάρτηση της Εταιρείας -όπως συμβαίνει και με τ0ο σύνολο των εταιρειών του 

κλάδου- από συγκεκριμένα στελέχη είναι σημαντική, καθώς οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται στους επιχειρηματίες πέραν από το τεχνικό περιεχόμενό τους τείνουν να 

στηρίζονται σε προσωπικές σχέσεις. Κατά συνέπεια, στην εξέλιξη της Εταιρείας, η 

απώλεια σημαντικών στελεχών πιθανόν να επιφέρει αρνητική επίδραση στα 

αποτελέσματα του Ομίλου.  . 
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5 ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

5.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Κατά την ίδρυσή της, το μετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν σε εκατό χιλιάδες ευρώ 

(€100.000,00), ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) 

μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) ευρώ η κάθε μία. 

Στην Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, η οποία συνήλθε 

στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, μεταξύ των άλλων, αποφασίσθηκε η απομείωση της 

ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 ευρώ σε 0,50 ευρώ, με σκοπό την αύξηση της 

δυνητικής εμπορευσιμότητας των τίτλων της εταιρείας, μετά την σκοπούμενη εισαγωγή 

της, στη Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη. 

 

5.2 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Η εταιρεία προ της απόφασης της εισαγωγής των μετοχών της στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ., 

διέθετε μια συγκεντρωμένη μετοχική βάση, απότοκο του ιδρυτικού της πλαισίου. Πιο  

συγκεκριμένα, υφίσταντο στο μετοχολόγιό της, συνολικά μόνον δύο (2) μέτοχοι :  

οι ιδρυτές της  

✓ κ. Νικόλαος Βαρδινογιάννης και  

✓ η σύζυγός του κ. Αλεξία-Μαρία Αντσακλή-Βαρδινογιάννη. 

Στις 17 Οκτωβρίου 2016, ο Νικόλαος Βαρδινογιάννης, αποφάσισε την πώληση 800 

μετοχών, σε οκτώ νέους μετόχους. Κάθε νέος μέτοχος απέκτησε από 100 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ, στην ονομαστική τους τιμή, κατά συνέπεια κάθε πράξη 

μεταβίβασης ανήλθε στο ποσό των €50,00. 

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, άυλες, ονομαστικές και επί του παρόντος μη 

εισηγμένες σε Χρηματιστήριο. 

Η συνοπτική παρουσίαση των μετόχων της Εταιρείας, εμφανίζεται στον παρακάτω 

Πίνακα 9 : 
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Κωδ. Μέτοχος
Σύνολο 

μετοχών

 Ονομαστική 

αξία 

 Συνολική 

αξία 
Ποσοστό

1 Νικόλαος Βαρδινογιάννης 99.900             1,00 €     99.900,00 € 99,90%

2 Αλεξία-Μαρία Αντσακλή-Βαρδινογιάννη 100             1,00 €          100,00 € 0,10%

100.000             1,00 €  100.000,00 € 100,00%

Κωδ. Μέτοχος
Σύνολο 

μετοχών

 Ονομαστική 

αξία 

 Συνολική 

αξία 
Ποσοστό

1 Νικόλαος Βαρδινογιάννης 199.800             0,50 €     99.900,00 € 99,90%

2 Αλεξία-Μαρία Αντσακλή-Βαρδινογιάννη 200             0,50 €          100,00 € 0,10%

200.000             0,50 €  100.000,00 € 100,00%

Κωδ. Μέτοχος
Σύνολο 

μετοχών

 Ονομαστική 

αξία 

 Συνολική 

αξία 
Ποσοστό

1 Νικόλαος Βαρδινογιάννης 199.000             0,50 €     99.500,00 € 99,50%

2 Αλεξία-Μαρία Αντσακλή-Βαρδινογιάννη 200             0,50 €          100,00 € 0,10%

3 Γεώργιος Οικονόμου 100             0,50 €            50,00 € 0,05%

4 Παναγιώτης Βοτσαρίδης 100             0,50 €            50,00 € 0,05%

5 Πολυτίμη Ροϊδη 100             0,50 €            50,00 € 0,05%

6 Βασίλειος Μάργαρης 100             0,50 €            50,00 € 0,05%

7 Χρήστος Καλιπτσίδης 100             0,50 €            50,00 € 0,05%

8 Ελένη Βλαχογιάννη 100             0,50 €            50,00 € 0,05%
9 Απόστολος Κυριαζής 100             0,50 €            50,00 € 0,05%

10 Διονύσιος-Παύλος Μουζάκης 100             0,50 €            50,00 € 0,05%

200.000             0,50 €  100.000,00 € 100,00%

Γ. ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (17/10/2016)

ΣΥΝΟΛΑ

 Β. SPLIT MEΤΟΧΩΝ (30/09/2016)

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ FAH ΑΣΣΕ

ΣΥΝΟΛΑ

Α. ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ (05.09.2016)

ΣΥΝΟΛΑ

Πίνακας 9 : Μέτοχοι Εταιρείας 
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5.3 ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η Εταιρεία διαθέτει μετοχική βάση, δέκα (10) μετόχων. Σε σχέση με τις ιδιότητες των 

μετόχων της Εταιρείας, το υφιστάμενο status αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα 

Νο10 : 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ  (ΟΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

(ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ 

ΕΜΜΕΣΗ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ   

(%) 

Πρόεδρος & Διευθύνων 

Σύμβουλος 
199.000 199.200 99,60% 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  200 199.200 99,60% 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 199.200 199.200 99,60% 

Γενικός Διευθυντής 0 0 0% 

Προϊστάμενος Λογιστηρίου  0 0 0% 

Οικονομικός Διευθυντής  0 0 0% 

Γραμματέας 0 0 0% 

Ελεγκτές 0 0 0% 

Αγορά Ιδίων Μετοχών 0 0 0% 

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων 0 0 0% 

Κύριοι-αρχικοί Μέτοχοι άνω 

του 5%  
0 0 0% 

Αρχικοί Μέτοχοι κάτω του 5% 800 800 0,40% 

Υπάλληλοι της εκδότριας 0 0 0% 

Ιδιωτική τοποθέτηση 0 0 0% 

Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου 200.000 200.000 100,00% 

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με 

ποσοστό κατοχής του κάθε 

μετόχου ξεχωριστά να 

υπερβαίνει το 2% των μετοχών. 

1 φυσικό, πρόσωπο με  μετοχές 99,50% 

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με 

ποσοστό κατοχής του κάθε 

μετόχου ξεχωριστά να μην 

υπερβαίνει το 2% των μετοχών. 

9 φυσικά πρόσωπα με μετοχές 0,50% 

Ολικό (Φυσικά και Νομικά 

Πρόσωπα) 

10 φυσικά πρόσωπα 
100,50% 

   Πίνακας 10 : Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου 
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6 ΣΤΟΧΟΙ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

6.1 ΣΤΟΧΟΙ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Στο χώρο της συμβουλευτικής η επιτυχής πορεία είναι αυτή που κρίνεται μέσα από τη 

διαχρονικότητα των σχέσεων εταιρείας και πελατών. Στη συγκεκριμένη αγορά η FIRST 

ADVISORY AND HOLDINGS A.E. θα δοκιμάσει να επιχειρήσει συνδέοντας το όνομά της με 

προϊόντα και λύσεις ποιότητας και αξιοπιστίας, καθώς  οι εταιρείες του κλάδου που θα 

κατορθώσουν σήμερα να πάρουν επιθετική θέση στη διαφαινόμενη αναδιανομή –λόγω 

της κρίσης- της αγοράς, θα είναι και οι κυρίαρχες εταιρείες του μέλλοντος. 

Καθίσταται λοιπόν σαφές, ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της εποχής, έτσι όπως 

περιεγράφησαν παραπάνω, ουσιαστικά ενισχύουν και τη στρατηγική της εκ των έσω 

περαιτέρω οργανικής ανάπτυξης, στην οποία στηρίζεται το παρόν πλάνο.  

Όλα τα παραπάνω θα μπορέσουν να πραγματωθούν με την πρόσληψη μελλοντικά νέων 

συνεργατών, ενώ θα υποστηριχθούν με τη δημιουργία ενός ισχυρού  in-house team 

υποστήριξης πωλήσεων σε διεθνές κυρίως επίπεδο. 

 

6.2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Η σκοπούμενη εισαγωγή της Εταιρείας στη Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου, θα γίνει χωρίς αύξηση κεφαλαίου. Τα κεφάλαια για την υλοποίηση των όποιων 

μελλοντικών επενδυτικών της σκοπών θα προέλθουν από τη δυνατότητα άντλησης, είτε 

ιδίων, είτε ξένων κεφαλαίων που της παρέχει η μετοχική της δομή και σύνθεση, με 

σημαντικότερο εργαλείο το Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, το οποίο 

περιγράφεται στο επόμενο υποκεφάλαιο. 

6.2.01 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ 

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 

Η «FIRST ADVISORY AND HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέγραψε την 19 Οκτωβρίου 2016 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού 

Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού 60 εκ. ευρώ, μαζί με τις ανάλογες Συμβάσεις Κάλυψης 

και Πρωτογενούς Διάθεσης με συγκεκριμένες Εταιρείες, οι οποίες δεσμεύθηκαν να το 

καλύψουν. 

Το παραπάνω Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

3156/2003 «Ομολογιακά Δάνεια, Τιτλοποίηση Απαιτήσεων Και Απαιτήσεων Από 

Ακίνητα Και Άλλες Διατάξεις»  με τον οποίο καθορίζεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο 

έκδοσης ομολογιακών δανείων από τις ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και των 

ειδικών επί των ομολογιακών δανείων άρθρων του «Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων 

Εταιρειών», όπως αυτοί ισχύουν. 

Σκοπός έκδοσης του ομολογιακού δανείου είναι η χρηματοδότηση εξαγορών εταιρειών 

και η κάλυψη  γενικών χρηματοοικονομικών αναγκών της Εταιρείας. 

Το ομολογιακό δάνειο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, διατέθηκε με ιδιωτική 

τοποθέτηση και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) έγχαρτες, κοινές, ονομαστικές, 
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κατ’ αύξοντα αριθμό αριθμούμενες ομολογίες, ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (€1.000) 

έκαστη, μη μεταβιβαζόμενες παρά μόνο με συναίνεση του Εκδότη. 

Αρχικά, το σύνολο του ποσού μέχρι 60 εκ. ευρώ, δεσμεύθηκαν ότι θα καλύψουν η 

εταιρεία KIKERO ENTERPRISES LIMITED (Cy) μέχρι του ποσού των 59 εκ. ευρώ και η 

BINASCO SERVICES LIMITED (Cy) μέχρι του ποσού του 1 εκ. ευρώ.  

Η Εκδότρια είχε δικαίωμα να εκδώσει τις ομολογίες και να εκταμιεύσει τα χρήματα εντός 

12 μηνών από την υπογραφή του Προγράμματος εφάπαξ και για ποσό που δεν θα 

ξεπερνάει τα 60 εκ. ευρώ, καθώς και τα επί μέρους ποσά δέσμευσης ανά ομολογιούχο. Σε 

περίπτωση μερικής έκδοσης, οι υποχρεώσεις των ομολογιούχων για την κάλυψη 

ομολογιών εξαντλούνται στο ποσό της μερικής έκδοσης. 

Οι υπόλοιποι τεχνικοί όροι του ομολογιακού δανείου είναι οι εξής : 

Επιτόκιο   : 3% 

Προμήθεια αδράνειας  : 0,1% για την περίοδο πέραν των πρώτων 60 ημερών (δε θα 

χρεωθεί προμήθεια αδράνειας μέχρι την 19η Δεκεμβρίου 2016) και επί του συνολικού 

ποσού για το οποίο έχει δεσμευθεί ο κάθε ομολογιούχος. Μόλις πραγματωθεί κάποια 

έκδοση, παύει ο υπολογισμός της προμήθειας αδράνειας. 

Διάρκεια    : 5 έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης και έκδοσης των 

ομολογιών. 

Αποπληρωμή   : Σε μία δόση, στη λήξη του ομολογιακού δανείου.  

Τελικά, στα τέλη της χρήσης του 2016, η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να 

ενεργοποιήσει το Ομολογιακό, σε τρεις tranches.. 

Η ενεργοποίηση του πρώτου tranche στις 23/12/2016 παρουσιάζεται παρακάτω στον 

Πίνακα Νο11 και οδήγησε στην άντληση €28.707.164,04. 

 

 

Αντίστοιχα, η ενεργοποίηση του δεύτερου tranche, η οποία έγινε στις 27/12/2016, 

παρουσιάζεται παρακάτω στον Πίνακα Νο12 και οδήγησε στην άντληση €392.467,80. 

 

Τέλος, η ενεργοποίηση του τρίτου tranche, έγινε στις 29/12/2016, παρουσιάζεται 

παρακάτω στον Πίνακα Νο13, και οδήγησε στην άντληση €28.126.368,16. 

Currency Amount Rate EUR Equiv. KIKERO €
ΚΙΚΕRO 

BONDS
BINASCO

BINASCO 

BONDS

EUR 16.344.870,66 €  1 16.344.870,66 €  16.198.870,66 €   16.198,87 146.000,00 €  146,00

GBP 1.501.818,38£      0,85278 1.761.085,37 €     1.761.085,37 €     1.761,09 -  €                 0

USD 11.074.021,89$    1,0446 10.601.208,01 €  10.601.208,01 €   10.601,21 -  €                 0

28.707.164,04 €  28.561.164,04 €   28.561,16 146.000,00 €  146,00

Α' TRANCHE ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ : 23/12/2016

TOTAL

Currency Amount Rate EUR Equiv. KIKERO €
ΚΙΚΕRO 

BONDS
BINASCO

BINASCO 

BONDS

EUR 392.467,80 €        1 392.467,80 €        267.467,80 €        267,47 125.000,00 €  125,00

392.467,80 €       267.467,80 €        267,47 125.000,00 €  125,00

Β' TRANCHE ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ : 27/12/2016

TOTAL

Πίνακας 11: Πρώτο tranche ενεργοποίησης ομολογιακού 23/12/2016 

Πίνακας 12 : Δεύτερο tranche ενεργοποίησης ομολογιακού 27/12/2016 
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Η συνολική ενεργοποίηση του Ομολογιακού, τελικώς απέδωσε στην Εταιρεία την 

άντληση 57,226 εκ. ευρώ, με την έκδοση αντίστοιχων 57.226 ομολογιών, από τις οποίες,  

η KIKERO ENTERPRISES LIMITED (Cy) απέκτησε τις 56.452 και η BINASCO SERVICES 

LIMITED (Cy) τις 774. 

Η συνολική εικόνα του Ομολογιακού παρουσιάζεται ακολούθως στον Πίνακα Νο14 : 

 

 

 

6.2.02 ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ 

Οι εταιρείες KIKERO ENTERPRISES LIMITED και BINASCO SERVICES LIMITED είναι 

ιδίων συμφερόντων με την εκδότρια.   

Η BINASCO SERVICES LIMITED ιδρύθηκε στις 14/12/2004 και δραστηριοποιείται 

επενδυτικά κατέχοντας μετοχές εταιρειών, εισηγμένων ή μη σε Χρηματιστήριο. 

Ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις και έχει Σύνολο Ενεργητικού περί τα 24,2 εκ. ευρώ 

και σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων περί τα 24 εκ. 

Η KIKERO ENTERPRISES LIMITED ιδρύθηκε στις 16/10/2006 και δραστηριοποιείται 

επενδυτικά κατέχοντας μετοχές εταιρειών, εισηγμένων ή μη σε Χρηματιστήριο, μερίδια 

Επενδυτικών Κεφαλαίων κ.λπ. . Ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις και επί του 

παρόντος έχει καταθέσει μέχρι και το 2012 και είναι στη διαδικασία ετοιμασίας και 

Currency Amount Rate EUR Equiv. KIKERO €
ΚΙΚΕRO 

BONDS
BINASCO

BINASCO 

BONDS

GBP 5.751.889,49£      0,853 6.743.129,53 €     6.743.129,53 €     6.743,13 -  €                 0,00

USD 22.351.899,34$    1,0453 21.383.238,63 €  20.880.238,63 €   20.880,24 503.000,00 €  503,00

28.126.368,16 €  27.623.368,16 €   27.623,37 503.000,00 €  503,00

Γ' TRANCHE ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ : 29/12/2016

TOTAL

Date Currency Amount Rate EUR Equiv. KIKERO €
ΚΙΚΕRO 

BONDS
BINASCO

BINASCO 

BONDS

23/12/2016 EUR 16.344.870,66 €  1 16.344.870,66 €  16.198.870,66 €   16.198,87 146.000,00 €  146,00

27/12/2016 EUR 392.467,80 €        1 392.467,80 €        267.467,80 €        267,47 125.000,00 €  125,00

16.737.338,46 €  16.737.338,46 €  16.466.338,46 €   16.466,34 271.000,00 €  271,00

29/12/2016 GBP 5.751.889,49£      0,853 6.743.129,53 €     6.743.129,53 €     6.743,13

23/12/2016 GBP 1.501.818,38£      0,85278 1.761.085,37 €     1.761.085,37 €     1.761,09

7.253.707,87£     8.504.214,90 €    8.504.214,90 €     8.504,21 -  €                 0

29/12/2016 USD 22.351.899,34$    1,0453 21.383.238,63 €  20.880.238,63 €   20.880,24 503.000,00 €  503,00

23/12/2016 USD 11.074.021,89$    1,0446 10.601.208,01 €  10.601.208,01 €   10.601,21

33.425.921,23$   31.984.446,64 €  31.481.446,64 €   31.481,45 503.000,00 €  503,00

57.226.000,00 €  56.452.000,00 €   56.452,00 774.000,00 €  774,00TOTAL

Πίνακας 13: Τρίτο tranche ενεργοποίησης ομολογιακού 29/12/2016 

Πίνακας 14:  Ομολογιακό δάνειο Εταιρείας  29/12/2016 



FIRST ADVISORY AND HOLDINGS A.E.          Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ό  Σ η μ ε ί ω μ α  

 

Σελίδα 41 από 64 

κατάθεσης των υπολειπόμενων χρήσεων. Το Σύνολο Ενεργητικού της είναι περί τα 56 εκ 

ευρώ, όπως και το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της. 
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7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

7.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Β. Βαρδινογιάννης είναι 

επιχειρηματίας. Αποφοίτησε από το Κολέγιο Αθηνών το 1992 και σπούδασε 

International Business στην Ουάσινγκτον στο Georgetown University.  

Στις αρχές της καριέρας του εργάστηκε στην Mobil Oil (FAIRFAX VA) στο “Marine and 

Aviation Division”. Το 1997 κατατάχθηκε στο Ναυτικό και μετά την 2ετή θητεία του 

ανέλαβε καθήκοντα Αντιπροέδρου στην LPC Hellas, η οποία αργότερα μετονομάστηκε 

σε Cyclon Hellas και προσφάτως σε LPC A.E., στην οποία αργότερα ανέλαβε τα 

καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι και το 2004.  

Το 2005 ίδρυσε με τον κ. Αναστάσιο Παπαργύρη την εταιρεία Real Consulting Integration 

and Operation  Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε., όπου διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου έως σήμερα. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής τόσο στο δημόσιο 

όσο και ιδιωτικό τομέα και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εγχώριες εταιρείες του 

κλάδου. 

Έχει διατελέσει μέλος της Διοίκησης της εταιρείας Incadea GmbH από την εξαγορά της 

από τη Real Consulting και μετέπειτα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Incadea plc 

κατά την εισαγωγή της στην αγορά AIM του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και έως τον 

Ιανουάριο του 2015, οπότε και πουλήθηκε στα πλαίσια δημόσιας πρότασης. 

Τέλος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών Assertive Παροχή 

Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής Α.Ε., Ερμιόνη Ακίνητα Α.Ε. και Ανώπολις 

Ακίνητα Α.Ε.  

Γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα, είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. 

 

H Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αλεξία Αντσακλή - 

Βαρδινογιάννη είναι δημοσιογράφος. Σπούδασε Οικονομικά στο London School of 

Economics και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στο Management από το SDA Bocconi στο 

Μιλάνο.  

Εργάστηκε στη Conde Nast International στο Λονδίνο από το 2001 έως το 2003 και στη 

συνέχεια στις Εκδόσεις Λυμπέρη στην Αθήνα από το 2003 έως το 2007.  

Από το 2008 συνεργάζεται με το Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Δέστε ενώ 

το 2013 συνεργάστηκε με το Μουσείο Μπενάκη ως ανεξάρτητη επιμελήτρια της πρώτης 

έκθεσης αφιερωμένη στο design.  

Από το 2015 δημοσιεύει μια σειρά συνεντεύξεων αφιερωμένη στις Τέχνες στο 

www.artflyer.net. 

Γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα, είναι έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών. 

 

Το Μέλος του Δ.Σ. κα. Ανδριανή Λυμπεροπούλου σπούδασε Marketing and Business 

Administration στο Mediterranean College στην Αθήνα.  
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Το 1999 εργάστηκε στην Ωμέγα Χρηματιστηριακή στο τμήμα Έρευνας & Ανάλυσης και 

κατόπιν από το 2000 έως το 2004 στην Σίγμα Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.  

Το 2004 και μετά τη συγχώνευση της Σίγμα ΑΧΕΠΕΥ με τη Δεβλέτογλου  ΑΧΕΠΕΥ, 

αναλαμβάνει καθήκοντα Προσωπικού Βοηθού του Διευθύνοντος Συμβούλου της νέας 

εταιρείας, με την επωνυμία Σίγμα -Δεβλέτογλου ΑΧΕΠΕΥ, νυν Πειραιώς 

Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. 

Από το 2005 μέχρι και σήμερα εργάζεται στον όμιλο Motor Oil Holdings.   

Γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα, είναι έγγαμη και μητέρα 4 παιδιών. 

 

7.2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Θεοφάνης Αντωνίου είναι οικονομολόγος. Έχει 

σπουδάσει Management Sciences στο London School of Economics και κατέχει 

μεταπτυχιακό M.Sc. στα Χρηματοοικονομικά από το University of Durham στην Αγγλία.  

Εργάστηκε από το 1997 στον Χρηματοπιστωτικό τομέα (Τράπεζα Κύπρου, Εγνατία 

Τράπεζα, Ελληνική Χρηματιστηριακή) στους τομείς του Corporate και Investment 

Banking, ενώ από το 2002 κατέχει διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες εγχώριες επιχειρήσεις. 

Από το 2002 έως το 2007 εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής στην εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Paperpack-Τσουκαρίδης A.E., εταιρεία 

δραστηριοποιούμενη στην παραγωγή χάρτινων υλικών συσκευασίας. 

Την περίοδο 2008-2013 δραστηριοποιήθηκε στον τομέας ανάπτυξης και επενδύσεων 

ακινήτων ως Οικονομικός Διευθυντής στον Όμιλο Χαραγκιώνη και στην Assos Capital. 

Από το 2013 διατελεί Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Real Consulting, ο οποίος 

δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής, κατέχοντας ηγετική θέση στην 

εγχώρια αγορά. 

Από το 2016 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Assertive Παροχή 

Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής Α.Ε. 

Έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων σε τομείς όπως η Διαχείριση Κινδύνων, οι 

Υποχρεώσεις Εισηγμένων Εταιρειών, οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, τα Παράγωγα 

Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και άλλα. 

Γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα, είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. 

 

7.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Δεν υφίστανται σημαντικές συναλλαγές, ούτε έχουν συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν 

μεταξύ του εκδότη και των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας ή 

οποιονδήποτε μέτοχο που κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του εκδοθέντος 

κεφαλαίου ή συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων.  
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7.4 ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Το οργανόγραμμα της Εταιρείας στην πλήρη του ανάπτυξη, αναλύεται, πέραν της 

Διοίκησης (Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος),  στον  

o Τομέα Εμπορικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τη Διεύθυνση 

Πωλήσεων και το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης,  

o στον Τομέα Παραγωγικής Λειτουργίας, ο οποίος  συμπεριλαμβάνει το Τμήμα 

Πελατών, διαχωρισμένο σε πρώτη φάση στους υποτομείς των ιδιωτών πελατών και των 

πελατών του Δημοσίου,  

o και τέλος στον Τομέα της Εταιρικής (Διοικητικής) Υποστήριξης, ο οποίος 

συμπεριλαμβάνει την Οικονομική Διεύθυνση, το Τμήμα του Προσωπικού και τέλος 

Τμήμα του ΙΤ.  

Το Αναλυτικό Οργανόγραμμα της Εταιρείας, παρουσιάζεται ακολούθως, στον Πίνακα 15. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΩΝ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ 
ΠΟΡΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΙΤ

ΤΟΜΕΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Πίνακας 15 : Οργανόγραμμα Εταιρείας 
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8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Το χρηματοοικονομικό σχέδιο της Εταιρείας έχει προϋπολογισθεί σε χρονικό ορίζοντα 

τετραετίας (2016-2019) και οι προβλέψεις και τα επί μέρους στοιχεία του, αναλύονται 

παρακάτω . 

 

8.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Όπως προκύπτει από το χρηματοοικονομικό σχέδιο, η εταιρεία θα μπορέσει να φέρει εις 

πέρας το επιχειρηματικό της μοντέλο χωρίς τη διενέργεια αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου, γεγονός το οποίο εδράζεται τόσο στην ικανοποιητική της κερδοφορία, όσο 

και στο εργαλείου του Ομολογιακού που έχει σχεδιάσει.  

Η πολιτική marketing στηρίζεται στην ισχυροποίηση του brand name, δια μέσου της 

οποίας ενισχύεται περαιτέρω η αξιοπιστία της εταιρείας στην αγορά και διασφαλίζεται 

η  επίτευξη των στόχων και δη αυτών της μεγέθυνσης της πελατειακής της βάσης τόσο 

στην ελληνική αγορά, όσο και -σε δεύτερο χρόνο- στη διεθνή.  

Η αύξηση των δαπανών είναι εξίσου συντηρητική, κινούμενη στο πλαίσιο της εξέλιξης 

των πωλήσεων. Επίσης οι αναμενόμενες οικονομίες κλίμακος, θεωρήθηκε σκόπιμο να 

εξομοιωθούν με την αύξηση του κόστους των πωλήσεων. 

Αντίστοιχα συντηρητική κρίνεται και η πρόβλεψη των χρηματοροών, παρά το ότι 

υπάρχουν ενδείξεις πως η χρονική παγίωση της εταιρείας στο πλαίσιο της αγορά, θα 

δημιουργήσει περαιτέρω αισιόδοξες προοπτικές.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι σχετικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

συνοδευόμενες  από αναλυτική κατάσταση παραδοχών και σχολιασμό, αναφορικά με τη 

διαμόρφωση των επί μέρους κονδυλίων. 

Το σύνολο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι υπολογισμένο με βάση τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και συμπεριλαμβάνονται στο 

αναμορφωμένο Επιχειρησιακό Πλάνο της Εταιρείας, το οποίο συνετάχθει από την 

Capital Markets Experts A.E., σύμφωνα με τα στοιχεία που της παρέθεσαν τα 

Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας. Κατά συνέπεια οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της 

Εταιρείας φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη διαμόρφωση των προβλέψεων και 

των παραδοχών και εκτιμήσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. 

Οι προβλέψεις δεν έχουν τύχει κάποιας επισκόπησης από ανεξάρτητο ελεγκτή, στη 

σελίδα 2 δε του παρόντος, υπάρχει σχετική Δήλωση Μελλοντικών Προβλέψεων. 

 

8.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

Στο πλαίσιο του παρόντος, έγιναν υπολογισμοί στο πλαίσιο μιας ρεαλιστικής 

προσέγγισης της πορείας της Ελληνικής οικονομίας, με τη βασική παραδοχή ότι σε δύο 

περίπου χρόνια θα αρχίσει να ανακάμπτει με ουσιαστικούς ρυθμούς.  
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Το επιτόκιο απόδοσης των χρηματικών διαθεσίμων προσδιορίζεται σε συντηρητικά 

επίπεδα και σε μεσοπρόθεσμο μάλιστα ορίζοντα και κάτω από το 1% και με βάση το 

γεγονός ότι η εταιρεία θα ασκεί μια γενναιόδωρη μερισματική πολιτική, δεν 

προσδιορίστηκαν σημαντικά έσοδα από τόκους . 

Οι επενδύσεις που προβλέπεται να γίνουν, προσδιορίζονται από την εξέλιξη των 

χρηματοροών και παραμένουν στο μέσο περίπου των ορίων που ορίζονται από το 

Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου, καθώς ακόμη η Διοίκηση της 

Εταιρείας δεν έχει λάβει αποφάσεις επί των μελλοντικών επενδυτικών της κινήσεων.  Τα 

έξοδα πρόσκτησης και οι συνακόλουθες αμοιβές ακολουθούν τους ρυθμούς αύξησης των 

πωλήσεων.  Επίσης, ο υπολογισμός των εσόδων από μερίσματα, έχει υπολογιστεί στο 

3% περίπου των επενδύσεων που παρουσιάζονται ότι θα λάβουν χώρα.   

Ο γενικός μέσος δείκτης απόδοσης εσόδων επί των πωλήσεων, υπολογίζεται ότι θα 

συνεχίζει να αυξάνεται, όσο η εταιρεία κερδίζει σε απόλυτα μερίδια αγοράς. Η 

συγκεκριμένη πρακτική επιβάλλεται στη βάση της λογικής του κλάδου, η στατιστική του 

οποίου καταδεικνύει, ότι όσο θα γίνεται ευρύτερα γνωστή η εταιρεία, τόσο υψηλότερη 

απόδοση επί των πωλήσεων θα επιτυγχάνει. 

Τέλος η φορολογία υπολογίστηκε με βάση την κείμενη νομοθεσία (29% μετά το 2015). 

 

8.3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Στον παρακάτω Πίνακα 16, εμφανίζεται η πορεία προβλεπόμενων Αποτελεσμάτων 

Χρήσης της Εταιρείας για την τετραετία αναφοράς του Επιχειρησιακού Πλάνου (2016-

2019). 

 

Ι. Κύκλος εργασιών 

Έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών 40.000 €           100% 250.000 €          100% 600.000 €          100% 800.000 €        100%

Μερίσματα -  €                 0% 1.850.000 €       740% 2.000.000 €       333% 2.200.000 €     275%

Κόστος πωλήσεων 5.000 €             13% 100.000 €          40% 205.000 €          34% 240.000 €        30%

Μικτό Αποτέλεσμα 35.000 €          88% 2.000.000 €      800% 2.395.000 €      399% 2.760.000 €    345%

Αμοιβές Management -  €                 0% 22.000 €            9% 25.000 €            4% 28.000 €          4%

Δαπάνες ίδρυσης 5.000 €             13% -  €                   0% -  €                   0% -  €                 0%

Αμοιβές Συμβούλων 30.000 €           75% 10.000 €            4% 15.000 €            3% 15.000 €          2%

Αμοιβές ελεγκτών 3.000 €             8% 3.000 €               1% 3.000 €               1% 3.000 €             0%

Διάφορες αμοιβές τρίτων -  €                 0% 10.000 €            4% 30.000 €            5% 40.000 €          5%

ΙΙ.
Κέρδη προ φόρων & τόκων 

(ΕΒΙΤ)
3.000 €-             (8%) 1.955.000 €      782% 2.322.000 €      387% 2.674.000 €    334%

Κέρδη προ φόρων, τόκων, 

αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ)
3.000 €-             (8%) 1.955.000 €      782% 2.322.000 €      387% 2.674.000 €    334%

Αποσβέσεις -  €                 0% 2.000 €               1% 5.000 €               1% 7.000 €             1%

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 500 €                1% 1.500 €               1% 2.000 €               0% 2.000 €             0%

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 2.000 €             5% 1.716.000 €       686% 1.716.000 €       286% 1.716.000 €     215%

ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 4.500 €-             (11%) 238.500 €          95% 603.000 €          101% 953.000 €        119%

Φόροι χρήσης -  €                 0% 67.860 €            27% 174.870 €          29% 276.370 €        35%

ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ 

ΦΟΡΩΝ
4.500 €-             (11%) 170.640 €          68% 428.130 €          71% 676.630 €        85%

31/12/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 2016-2019FIRST ADVISORY ΑΝD HOLDINGS ΑΣΣΕ

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Πίνακας 16 : Προϋπολογιστικά Αποτελέσματα Χρήσεων 2016-2019 (ποσά σε €) 
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Επί των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να παρατηρήσουμε τα εξής : 

i. Για λόγους συντηρητικότητας, τα λειτουργικά και τα λοιπά έξοδα υπολογίζονται 

με οριακά αυξημένους ρυθμούς.  

ii. Οι φόροι, όπως υπογραμμίστηκε και παραπάνω έχουν υπολογιστεί με βάση τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και με αυξημένο σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς 

φορολογίας.  

iii. Τόσο τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, όσο και τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, 

έχουν υπολογιστεί σε σχέση με τα βασικά μοντέλα κόστους, καθώς σημαντικό 

μέρος των προϋπολογιζόμενων δαπανών, έχει ενσωματωθεί στο κόστος 

πωληθέντων. 

 

8.4 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Η πληρότητα του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας, σε συνδυασμό, τόσο με την 

σχεδιαζόμενη ευέλικτη εμπορική της πολιτική, είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που 

μπορεί να προσδώσουν σε μια νεοεισερχόμενη εταιρεία με το μέγεθος και τις εμπειρίες 

των στελεχών της First Advisory and Holdings A.E., τη δυνατότητα να εδραιώσει τις 

πωλήσεις της με συγκεκριμένους αυξητικούς ρυθμούς. 

Το γεγονός αυτό από μόνο του, αποδεικνύει την ορθότητα της επεκτατικής πολιτικής 

που καλείται να εφαρμόσει, η οποία σταδιακά θα αντικατοπτριστεί και στην εσωτερική 

αξία της μετοχής.  

 

 

Στον παραπάνω Πίνακα 17, εμφανίζεται το σύνολο των αποτελεσμάτων προς διάθεση, 

μετά και την επιβολή της φορολογίας, καθώς και η προτεινόμενη μερισματική πολιτική. 

  

Πίνακας Διάθεσης 

αποτελεσμάτων
31/12/2016 % 31/12/2017 % 31/12/2018 % 31/12/2019 %

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)  

χρήσης
4.500 €-             -11,3% 170.640 €          68,3% 428.130 €          71,4% 676.630 €        84,6%

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες)  

χρήσης
-  €                 0,0% -  €                   0,0% -  €                   0,0% -  €                 0,0%

Υπόλοιπο αποτελ. 

προηγούμενων χρήσεων
-  €                 0,0% 4.500 €-              -1,8% 157.608 €          26,3% 414.332 €        51,8%

Σύνολο 4.500 €-             -11,3% 166.140 €          66,5% 585.738 €          97,6% 1.090.962 €    136,4%

Αποθεματικά χρήσης -  €                 0,0% 8.532 €              3,4% 21.407 €            3,6% 33.832 €          4,2%

Συσσωρευμένα αποθεματικά -  €                 0,0% 8.532 €              3,4% 29.939 €            5,0% 63.770 €          8,0%

Μέρισμα -  €                 0,0% -  €                   0,0% 150.000 €          25,0% 300.000 €        37,5%

Αποτελέσματα εις Νέον 4.500 €-             -11,3% 157.608 €          63,0% 414.332 €          69,1% 757.130 €        94,6%

Καθαρή θέση πλην μετοχικού 

κεφαλαίου
4.500 €-             -11,3% 166.140 €          66,5% 444.270 €          74,0% 820.900 €        102,6%

Μερισματική απόδοση Εταιρίας 0,00% 0,00% 150,00% 300,00%

Πίνακας 17 : Διάθεση Αποτελεσμάτων και προτεινόμενη μερισματική πολιτική (ποσά σε €) 
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8.5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  

Οι μελλοντικοί ισολογισμοί της εταιρείας (περίοδος 2016-2019) αναμένεται, 

λαμβάνοντας υπόψη, τόσο την παράθεση του παραπάνω ιστορικού όσο και των 

προϋπολογισμών σε επίπεδο Αποτελεσμάτων Χρήσης και σε επίπεδο διανομής, να 

διαμορφωθούν σε απόλυτα υγιείς βάσεις. 

Παρακάτω παρατίθεται ο σχετικός πίνακας με τους ισολογισμούς της συγκεκριμένης 

περιόδου (Πίνακας 18). 

 
 

 

 

FIRST ADVISORY ΑΝD HOLDINGS ΑΣΣΕ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Άυλα  Στοιχεία & αναβ/νες φορολ. απαιτήσεις 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0%

Πάγια 0 € 0% 5.000 € 0% 10.000 € 0% 15.000 € 0%

Συμμετοχές 0 € 0% 57.200.000 € 0% 57.200.000 € 99% 57.200.000 € 97%

Υπεραξία συμμετοχών 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0%

Σύνολο μη κυκλ.στοιχ. του  Ενεργητικού 0 € 0% 57.205.000 € 99% 57.210.000 € 99% 57.215.000 € 97%

Διάφορες απαιτήσεις-χρεώστες 23.000 € 0% 83.000 € 0% 85.000 € 0% 92.000 € 0%

Διαθέσιμα 57.272.500 € 100% 246.000 € 0% 775.840 € 1% 1.394.120 € 2%

Σύνολο κυκλ.στοιχείων του Ενεργητικού 57.295.500 € 100% 329.000 € 1% 860.840 € 1% 1.486.120 € 3%

Μεταβατικοί λογαριασμοί 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 100%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 57.295.500 € 100% 57.534.000 € 100% 58.070.840 € 100% 58.701.120 € 100%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Φόροι πληρωτέοι 0 € 0% 67.860 € 0% 174.870 € 0% 276.370 € 0%

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0%

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 € 0% 0 € 0% 150.000 € 0% 300.000 € 1%

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0 € 0% 67.860 € 0% 324.870 € 1% 576.370 € 1%

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 57.200.000 € 100% 57.200.000 € 99% 57.201.700 € 99% 57.203.850 € 97%

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 57.200.000 € 100% 57.200.000 € 99% 57.201.700 € 99% 57.203.850 € 97%

Μετοχικό Κεφάλαιο & Υπέρ το Άρτιο 100.000 € 0% 100.000 € 0% 100.000 € 0% 100.000 € 0%

Αποθεματικά 0 € 0% 8.532 € 0% 29.939 € 0% 63.770 € 0%

Κέρδη /(Ζημίες) εις νέο -4.500 € 0% 157.608 € 0% 414.332 € 1% 757.130 € 1%

Ποσά προοριζόμενα για ΑΜΚ         -   € 0%         -   € 0%         -   € 0%         -   € 100%

Σύνολο Καθαρής Θέσης 95.500 € 0% 266.140 € 0% 544.270 € 1% 920.900 € 2%

Μεταβατικοί λογαριασμοί 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 100%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 57.295.500 € 100% 57.534.000 € 100% 58.070.840 € 100% 58.701.120 € 100%

31/12/2019

31/12/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 2016-2019

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Πίνακας 18: Projection Ισολογισμών 2016-2019 (ποσά σε  €) 
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8.6 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

Ως ελεύθερες ταμειακές ροές προς την Εταιρεία, ορίζονται οι ροές που απομένουν αφού 

καλυφθούν οι ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης καθώς και σε χρηματοοικονομικές 

επενδύσεις και συμμετοχές. 

Στον παρακάτω Πίνακα 19, εμφανίζεται η συνολική εξέλιξη των Ταμειακών Ροών της 

Εταιρείας. Αναλυτικότερα : 

 

 

Σε συνολικά επίπεδα, οι σχετικές προβλέψεις μαρτυρούν τη δυνατότητα της Εταιρείας 

να παράγει τις ροές που χρειάζεται, ακόμη και χωρίς κάποια αύξηση του μετοχικού της 

κεφαλαίου.  

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19

Κέρδος πριν από τη φορολογία Χ -            4.500 €          238.500 €      603.000 €           953.000 € 

Αποσβέσεις Χ                       -   €               2.000 €           5.000 €                7.000 € 

Ζημιά/(κέρδος) από εκποίηση πάγιων στοιχείων Χ/(Χ)                       -   €                       -   €                    -   €                        -   € 

Συναλλαγματικές ζημιές/(κέρδη) μη-πραγματοποιηθείσες Χ/(Χ)                       -   €                       -   €                    -   €                        -   € 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι) Χ              2.000 €      1.716.000 €  1.716.000 €       1.716.000 € 

Χρηματοοικονομικά εισοδήματα (τόκοι) (Χ) -                500 € -             1.500 € -         2.000 € -              2.000 € 

Ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες πριν

απο τις μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (ΡΜΛΔΠΜΚΚ) Χ -            3.000 €      1.955.000 €  2.322.000 €       2.674.000 € 

Αύξηση στους χρεώστες (Χ) -         23.000 € -          60.000 € -         2.000 € -              7.000 € 

Μείωση στα αποθέματα Χ                       -   €                       -   €                    -   €                        -   € 

Μείωση στους πιστωτές (Χ)                       -   €            67.860 €      258.710 €           253.650 € 

Ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες Χ -         26.000 €      1.962.860 €  2.578.710 €       2.920.650 € 

Τόκοι που πληρώνονται (Χ) -            2.000 € -    1.716.000 € -1.716.000 € -     1.716.000 € 

Φόροι που πληρώνονται (Χ)                       -   € -          67.860 € -    174.870 € -        276.370 € 

Καθαρή ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες Χ -         28.000 €          179.000 €      687.840 €           928.280 € 

Πληρωμές για αγορές πάγιων στοιχείων & μακρ.επενδύσεων (Χ)                       -   € - 57.207.000 € -      10.000 € -           12.000 € 

Εισπράξεις από πώληση πάγιων στοιχείων & μακρ.επενδύσεων Χ                       -   €                       -   €                    -   €                        -   € 

Τόκοι που εισπράττονται Χ                  500 €               1.500 €           2.000 €                2.000 € 

Μερίσματα που εισπράττονται Χ                       -   €                       -   €                    -   €                        -   € 

Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Χ                  500 € - 57.205.500 € -         8.000 € -           10.000 € 

Εισπράξεις από έκδοση κεφαλαίου

(ονομαστική αξία + υπέρ το άρτιο) Χ         100.000 €                       -   €                    -   €                        -   € 

Εισπράξεις από έκδοση ομολόγου Χ   57.200.000 €                       -   €                    -   €                        -   € 

Αποπληρωμή μακροχρόνιων δανείων (Χ)                       -   €                       -   €                    -   €                        -   € 

Αποπληρωμή χρηματοδοτικών μισθώσεων - κεφάλαιο (Χ)                       -   €                       -   €                    -   €                        -   € 

Μερίσματα που πληρώνονται (Χ)                       -   €                       -   € -    150.000 € -        300.000 € 

Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές

δραστηριότητες   57.300.000 €                       -   € -    150.000 € -        300.000 € 

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών Χ   57.272.500 € - 57.026.500 €      529.840 €           618.280 € 

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στην αρχή της περιόδου Χ                       -   €   57.272.500 €      246.000 €           775.840 € 

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών στο τέλος της περιόδου Χ   57.272.500 €          246.000 €      775.840 €       1.394.120 € 

Πίνακας 19 : Προβλεπόμενες ταμειακές ροές 2016-2020 
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8.7 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

(α) Η Εταιρεία δεν αποτελεί μέρος Ομίλου.  

(β) Η πρώτη χρήση της Εταιρείας θα κλείσει στις 31.12.2016 και θα αφορά την περίοδο 

05.09.2016-31.12.2016. 

(γ) Η Εταιρεία δεν έχει κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εισαγωγής στη ΝΕΑ 

δανειακές υποχρεώσεις, πλην του Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου, το 

οποίο ενεργοποιήθηκε στα τέλη της χρήσης και αν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί κατά 

το δοκούν ως χρηματοδοτικό εργαλείο στη φαρέτρα της. 
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9 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

9.1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός για τη μεταβίβαση των τίτλων από 

οποιοδήποτε μέτοχο της Εταιρείας σε άλλο, όπως επίσης δεν υπάρχουν συμφωνίες που 

δυνατόν να περιορίζουν την ελεύθερη μεταβίβαση. 

 

9.2 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Η Εταιρεία δεν έχει παραχωρήσει ειδικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε μέτοχο. Επίσης 

δεν υπάρχουν σημαντικές συμφωνίες με τα όργανα διοίκησης ή με μεγαλομετόχους και 

με συνδεδεμένα με αυτά άτομα. 

 

9.3 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Προκειμένου περί μετοχών, ο εκδότης διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση 

θα προσφέρεται αρχικά στους υφιστάμενους μετόχους ανάλογα του ποσοστού που ο 

κάθε ένας κατέχει στο κεφάλαιο του εκδότη, εκτός εάν με ειδικό ψήφισμα τους οι 

μέτοχοι αποφασίσουν διαφορετικά. 

 

9.4 STATUS ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως ορίζεται και στο άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά και την τελευταία 

τροποποίησή του η οποία επήλθε από τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

της 30ης Σεπτεμβρίου 2016, «Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες ονομαστικές και 

μπορούν να μεταβιβασθούν χωρίς κανένα περιορισμό κατά τον τύπο που ορίζει ο 

Νόμος..».  

Μάλιστα στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παρακρατήθηκαν οι μέχρι τότε υφιστάμενοι 

προσωρινοί τίτλοι, που είχαν κατατεθεί για τη συμμετοχή σε αυτή από τους μετόχους 

και εντός του μήνα παραδόθηκαν νέα πιστοποιητικά άυλων τίτλων με νέα αρίθμηση, τα 

οποία βεβαιώνουν την κατοχή των τίτλων, μέχρι την εισαγωγή τους στο Σύστημα Άυλων 

Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.  

Οι τίτλοι που προτείνονται για εισαγωγή είναι πλήρως αποπληρωμένοι, δεν είναι 

εισηγμένοι σε άλλη χρηματιστηριακή αγορά, ούτε εκκρεμεί αίτηση για την εισαγωγή 

τους σε άλλη αγορά πλην της Ν.Ε.Α. . Η δε εισαγωγή αφορά όλους τους τίτλους που 

εκδόθηκαν ή μέλλουν να εκδοθούν, καθώς επίσης και όλα τα τυχόν δικαιώματα, ή άλλα 

χρηματοοικονομικά παράγωγα που μετατρέπονται ή δίδουν το δικαίωμα να 

μετατραπούν σε τίτλους της ίδιας κατηγορίας των τίτλων που θα εισαχθούν. 

Τέλος, οι τίτλοι δεν δεσμεύονται έναντι οποιουδήποτε κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τα 

συμφέροντα των κατόχων των τίτλων του, και ρητά διευκρινίζεται ότι διασφαλίζεται η 

ίση μεταχείριση των δικαιούχων των αξιών, της ίδιας κατηγορίας, αναφορικά με όλα τα 

δικαιώματα ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτές. 
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9.5 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει αποφασίσει τη μερισματική πολιτική που θα 

ακολουθήσει όσον αφορά την τρέχουσα χρήση. Διευκρινίζεται ότι οι μετοχές της 

Εταιρείας δεν έχουν κανένα κώλυμα για τη λήψη μερίσματος, σε περίπτωση που τελικά 

κάτι τέτοιο αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση.  
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10 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 

10.1 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ 

Από την παράθεση της σχετικής Επιστολής-Έκθεσης του Συμβούλου Εισαγωγής, 

προκύπτει ότι η προτεινόμενη τιμή εισαγωγής της τιμής της μετοχής στη Ν.Ε.Α. του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, θα είναι δίκαιο να οριστεί στο € 0,50 ήτοι στην 

ονομαστική τιμή € 0,50, κατά συνέπεια η χρηματιστηριακή αξία της Εταιρείας ανέρχεται 

στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ  (€ 100.000,00), για τους λόγους που αναλύονται 

στο σχετικό υποκεφάλαιο 3.1 στη σελίδα 10. 

  

10.2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν εφαρμόζει επί του παρόντος τις αρχές του Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς δεν είναι υποχρεωμένη στη σχετική τήρηση. 

 

10.3 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Έχει ξεκινήσει ήδη ο σχεδιασμός της εταιρικής ιστοσελίδας στη διεύθυνση www.fah.gr . 

H σελίδα αναμένεται να ολοκληρωθεί και να ανεβεί στο διαδίκτυο στις αρχές του 2017.  

 

10.4 ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Δεδομένου ότι το κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων είναι η παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, δεν έχει προβλεφθεί επί του παρόντος η ανάπτυξη και λειτουργία ενός 

ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ). 

 

10.5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ 

Ο εκδότης είναι έτοιμος και ικανός να παραδώσει το Μητρώο του στο Κεντρικό 

Αποθετήριο και Μητρώο και να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση του κατά την 

ανάληψη ή κατά την στην συνέχεια τήρηση του Μητρώου ή των Μητρώων των 

εγγεγραμμένων κατόχων των αξιών του. 

 

10.6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

10.6.01 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η Εταιρεία έχει Φορολογική Έδρα την Ελληνική Επικράτεια. Ο ισχύον νόμος (για τη 

Χρήση του 2016) είναι 29% στα Εταιρικά Κέρδη και 10% στα διανεμόμενα μερίσματα. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει και η Προκαταβολή Φόρου κατά 100% καθώς και το τέλος 

Επιτηδεύματος. 

http://www.fah.gr/
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10.6.02 ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Από τις 17 Ιουνίου 2005 τροποποιήθηκε ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των 

Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Νόμος του 1999 και πλέον επιβάλλεται ενιαίος 

συντελεστής τέλους σε ποσοστό 0,15% που βαρύνει τον πωλητή ή το πρόσωπο που 

ανακοινώνει τη συναλλαγή, αναλόγως της περίπτωσης. 

Η καταβολή του ειδικού τέλους γίνεται κατά το χρόνο που καταρτίζεται η συναλλαγή 

και αν πρόκειται για συναλλαγή που καταρτίζεται εκτός Χρηματιστηρίου, το τέλος 

πρέπει να καταβάλλεται κατά το χρόνο που ανακοινώνεται η συναλλαγή στο 

Χρηματιστήριο. 

 

10.7 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Δεν υπάρχουν, δικαστικές διαφορές, διαιτησίες ή διακοπή δραστηριοτήτων που να 

αφορούν τον Εκδότη. 

 

10.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ EUR 

60.000.000,00 

Το πρόγραμμα εκδόθηκε την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου   2016, από την εταιρεία και αρχικά 

αφορούσε σε κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους ευρώ εξήντα εκατομμυρίων (€ 

60.000.000,00). Τελικά, όπως περιγράφεται και στο υποκεφάλαιο 6.02.01, από το 

παραπάνω ποσό, ενεργοποιήθηκε σε τρία tranches η άντληση €57.226.000 με την 

έκδοση 57.226 ομολογιών.  

Σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα του Ομολογιακού, διέπεται  από τους κατωτέρω 

όρους και συμφωνίες και ειδικότερα: 

10.8.01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 

Σε συνέχεια της από 14.10.2016 σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του 

Εκδότη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη, δυνάμει της  από 17.10.2016 απόφασής 

του, αποφάσισε (i) την εκ μέρους του Εκδότη έκδοση πενταετούς διάρκειας κοινού 

ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι Ευρώ εξήντα  εκατομμυρίων ευρώ (€ 60.000.000,00) 

και την έκδοση του σχετικού προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.    

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη, δυνάμει της ως άνω απόφασής του, αποφάσισε 

για: 

(i) την έκδοση του Ομολογιακού προγράμματος, και 

(ii) την επιλογή της εταιρείας με την επωνυμία KIKERO ENTERPRISES LIMITED με 

έδρα την Κύπρο και της εταιρείας με την επωνυμία BINASCO SERVICES LIMITED επίσης 

με έδρα την Κύπρο, ως αρχικούς Ομολογιούχους Δανειστές (οι «Ομολογιούχοι»), στους 

οποίους θα διατεθεί πρωτογενώς το Ομολογιακό Δάνειο και  
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(iii) εξουσιοδότησε τον κ. Νικόλαο Β. Βαρδινογιάννη , όπως  υπογράψει στο όνομα και 

για λογαριασμό της Εταιρείας το παρόν Πρόγραμμα, τους τίτλους των Ομολογιών, και 

κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί.   

Αναφορικά με τους Ομολογιούχους δανειστές, σημειώνονται τα εξής : 

Οι εταιρείες KIKERO ENTERPRISES LIMITED και BINASCO SERVICES LIMITED είναι 

ιδίων συμφερόντων με την εκδότρια.   

Η BINASCO SERVICES LIMITED ιδρύθηκε στις 14/12/2004 και δραστηριοποιείται 

επενδυτικά κατέχοντας μετοχές εταιρειών, εισηγμένων ή μη σε Χρηματιστήριο. 

Ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις και έχει Σύνολο Ενεργητικού περί τα 24,2 εκ. ευρώ 

και σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων περί τα 24 εκ. 

Η KIKERO ENTERPRISES LIMITED ιδρύθηκε στις 16/10/2006 και δραστηριοποιείται 

επενδυτικά κατέχοντας μετοχές εταιρειών, εισηγμένων ή μη σε Χρηματιστήριο, μερίδια 

Επενδυτικών Κεφαλαίων κ.λπ. . Ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις και επί του 

παρόντος έχει καταθέσει μέχρι και το 2012 και είναι στη διαδικασία ετοιμασίας και 

κατάθεσης των υπολειπόμενων χρήσεων. Το Σύνολο Ενεργητικού της είναι περί τα 56 εκ 

ευρώ, όπως και το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της. 

Με το πρόγραμμα καθορίστηκαν και εξειδικεύθηκαν οι όροι εκδόσεως και καλύψεως του 

Δανείου, και αναλήψεως των Ομολογιών από τους αρχικούς Ομολογιούχους και η 

αντιμετώπιση λοιπών, συναφών προς τα ανωτέρω, ζητημάτων . 

Το προϊόν του Δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση εξαγορών εταιρειών 

και την κάλυψη γενικών χρηματοοικονομικών αναγκών του Εκδότη. 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο στο τέλος της χρήσης η Διοίκηση αποφάσισε την 

ενεργοποίηση του Ομολογιακού, το οποίο τελικώς απέδωσε στην Εταιρεία την άντληση 

57,226 εκ. ευρώ, με την έκδοση αντίστοιχων 57.226 ομολογιών, από τις οποίες,  η 

KIKERO ENTERPRISES LIMITED (Cy) απέκτησε τις 56.452 και η BINASCO SERVICES 

LIMITED (Cy) τις 774. 

Η συνολική εικόνα του Ομολογιακού παρουσιάζεται ακολούθως στον Πίνακα Νο14, στο 

υποκεφάλαιο 6.02.01. 

10.8.02 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Το Δάνειο μετά την ενεργοποίησή του, διαιρείται πλέον σε πενήντα επτά χιλιάδες, 

διακόσιες είκοσι έξη (57.226) έγχαρτες, κοινές, ονομαστικές, κατ’ αύξοντα αριθμό 

αριθμούμενες ομολογίες, ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (€1.000) έκαστη. Σε 

περίπτωση μερικής έκδοσης, ο Εκδότης υποχρεούται να εκδώσει ακέραιο αριθμό 

ομολογιών και το ύψος του Δανείου περιορίζεται αντίστοιχα. 

Οι Ομολογίες αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό τους, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία 

του δικαιούχου, τη διεύθυνση κατοικίας ή την έδρα του δικαιούχου, την Ονομαστική 

τους Αξία, το Επιτόκιο, την Ημερομηνία Έκδοσης και την Ημερομηνία Αποπληρωμής 

τους. 

Οι Ομολογίες είναι ονομαστικές, δε μεταβιβάζονται, εκτός εάν συναινέσει εγγράφως 

προς τούτο ο Εκδότης κατόπιν γραπτού αιτήματος του Ομολογιούχου που αιτείται την 
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εν λόγω μεταβίβαση. Για τους σκοπούς κάθε τέτοιας μεταβίβασης, οι νόμιμοι κομιστές 

των Ομολογιών (οι «Ομολογιούχοι») θα μπορούν να δίνουν προς τον ενδιαφερόμενο 

τρίτο που επιθυμεί την απόκτηση των Ομολογιών κάθε πληροφορία αναφορικά με τον 

Εκδότη και το Δάνειο. 

Ο Εκδότης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσει προς 

τρίτους δικαιώματα, αξιώσεις, απαιτήσεις, εξουσίες και υποχρεώσεις από την παρούσα 

χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ομολογιούχου. 

10.8.03 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Ως Ημερομηνία Έναρξης του Προγράμματος ορίζεται η 19.10.2016. Ως Περίοδος 

Έκδοσης Ομολογιών ορίζεται η 29η Δεκεμβρίου 2016, οπότε και ολοκληρώθηκαν τα τρία 

tranches της ενεργοποίησής του.  

10.8.04 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΛΗΞΗ 

Ως «Ημερομηνία Κάλυψης» ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών από τον 

Εκδότη και κάλυψης αντίστοιχα από τον Ομολογιούχο, ήτοι η 29η Δεκεμβρίου 2017. Το 

ομολογιακό ισχύει για πέντε έτη (5) από την Ημερομηνία Κάλυψης.  

10.8.05 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Η ονομαστική αξία εκάστης των Ομολογιών ανέρχεται σε ευρώ χίλια (€ 1.000). Η τιμή 

έκδοσης εκάστης των Ομολογιών ορίζεται στο άρτιο (100%) της ονομαστικής αξίας. 

10.8.06 ΤΟΚΟΣ & ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ 

Οι Ομολογίες είναι έντοκες. Ο τόκος του Ομολογιακού Δανείου υπολογίζεται για κάθε 

περίοδο Εκτοκισμού επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου, 

τοκαριθμικά με βάση έτος τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, με σταθερό επιτόκιο, 

ανερχόμενο σε τρία τοις εκατό (3%) ετησίως.  

Ο τόκος του Ομολογιακού Δανείου καταβάλλεται δεδουλευμένος κατά την τελευταία 

ημέρα κάθε Περιόδου Εκτοκισμού. «Περίοδος Εκτοκισμού» σημαίνει την κάθε 

αλλεπάλληλη χρονική περίοδο δώδεκα (12) μηνών, η πρώτη από τις οποίες αρχίζει από 

την Ημερομηνία Κάλυψης και κάθε επόμενη αμέσως μετά την τελευταία ημέρα της 

προηγούμενης. Αν η λήξη μιας Περιόδου Εκτοκισμού συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, 

τότε η περίοδος αυτή θα λήγει κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Σε περίπτωση υπερημερίας του Εκδότη ως προς την πληρωμή κεφαλαίου ή τόκων που 

οφείλονται για κάθε Ομολογία, θα οφείλεται τόκος υπερημερίας που θα υπολογίζεται 

από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης έως την εξόφληση του καθυστερουμένου ποσού, 

με επιτόκιο ίσο προς δύο κόμμα πέντε (2,5) εκατοστιαίες μονάδες επιπλέον του 

Συμβατικού Επιτοκίου. 

10.8.07 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 

Η αποπληρωμή από τον Εκδότη προς τους Ομολογιούχους κατά κεφάλαιο, τόκους ή 

οποιοδήποτε άλλο σχετικό με το Ομολογιακό Δάνειο ποσό, θα γίνεται δια κατάθεσης σε 

τραπεζικό λογαριασμό κάθε Ομολογιούχου.  
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 Το κεφάλαιο του Δανείου θα εξοφληθεί σε μία δόση μετά την πάροδο των πέντε ετών 

από την κάλυψη του. Οι τίτλοι των Ομολογιών που θα εκδοθούν θα φέρουν την 

ημερομηνία λήξεώς τους. 

Δύναται να πραγματοποιηθεί πρόωρη αποπληρωμή του Δανείου μετά από έγγραφη 

ειδοποίηση των Ομολογιούχων τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες (15) πριν την 

ημερομηνία προπληρωμής. 

10.8.08 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Κάθε Ομολογιούχος έχει το δικαίωμα, να καταγγείλει, προ της λήξεως της κάθε 

Ομολογίας αυτήν, εγγράφως και χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας, στην 

περίπτωση που ο Εκδότης: 

(α) καθυστερήσει πέραν του ενός (1) μηνός την εξόφληση τόκων ή του κεφαλαίου, ή 

(β)  κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

(γ) λυθεί ή αποφασισθεί η λύση του ή ανακληθεί η διοικητική πράξη που ενέκρινε τη 

σύστασή του. 

Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ομολογία καθίσταται ληξιπρόθεσμη και αμέσως απαιτητή 

μαζί με τους δεδουλευμένους, μέχρι την ημερομηνία εξοφλήσεως, τόκους, καθώς και 

τους Τόκους Υπερημερίας.  

10.8.09 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Οι Ομολογίες διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση στους Ομολογιούχους που 

αναφέρονται κατωτέρω ως εξής: 

(α) πενήντα έξη χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα δύο (56.452) Ομολογίες, συνολικής 

ονομαστικής αξίας πενήντα έξη εκατομμυρίων, τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων 

(56.452.000,00) ΕΥΡΩ κάλυψε η KIKERO ENTERPRISES LIMITED. 

(β) Επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις (774) Ομολογίες, συνολικής ονομαστικής αξίας 

επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (774.000,00) ΕΥΡΩ κάλυψε η BINASCO 

SERVICES LIMITED. 

 

10.9 ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Δεν υφίσταται κάποιο είδος σημαντικών ενεργών συμβάσεων στις οποίες να εμπλέκεται 

η Εταιρεία, πλην αυτών που αφορούν την ιδιωτική τοποθέτηση στο Πρόγραμμα 

Έκδοσης Ομολόγων, όπως περιεγράφηκε παραπάνω στο υποκεφάλαιο 10.08.  

Οι βασικοί όροι της εν λόγω σύμβασης, η οποία και αποτελεί μέρος του συνολικού 

προγράμματος έκδοσης, παρουσιάζονται παρακάτω . 

10.9.01 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ 

Οι Αρχικοί Ομολογιούχοι δηλώνουν ρητά ότι: 

α. Είναι σε πλήρη γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους και αποδέχθηκαν 

ανεπιφύλακτα. 
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β. Οι Αρχικοί Ομολογιούχοι αποδέχονται και αναγνωρίζουν ότι η έκδοση και διάθεση των 

Ομολογιών, κατά τα ανωτέρω, λαμβάνει χώρα υπό τους όρους και προϋποθέσεις του 

Προγράμματος και της Σύμβασης, οι οποίοι διέπουν και καθορίζουν τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις τους έναντι του Εκδότη.   

Τον Εκδότη βαρύνουν, καταλογίζονται, επιρρίπτονται, και καταβάλλονται από αυτόν: 

(α) οι πάσης φύσεως Φόροι επί των καταβλητέων υπό την παρούσα ποσών, 

εξαιρέσει του φόρου εισοδήματος των Ομολογιούχων, με συνέπεια ο Εκδότης να 

υποχρεούται να καταβάλλει το Χρέος ελεύθερο και απαλλαγμένο και δίχως 

παρακράτηση, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου από κάθε Φόρο, είτε ισχύει 

σήμερα, είτε θα ισχύσει στο μέλλον, αναφορικά με τη σύναψη, την κάλυψη, την 

αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου κατά κεφάλαιο και τόκους, τις τυχόν 

προμήθειες, τα έξοδα, τη σύσταση και εκτέλεση των Εξασφαλίσεων, την έκδοση 

εξοφλητικής ή άλλης απόδειξης και, γενικά, κάθε ποσό οφειλόμενο υπό τη Σύμβαση. 

Ρητά συνομολογήθηκε ότι ο Εκδότης θα καταβάλλει, εμπροθέσμως και προσηκόντως, σε 

κάθε αρμόδια αρχή τα πάσης φύσεως ποσά Φόρων, περιλαμβανομένης της 

παρακράτησης του εκάστοτε φόρου εισοδήματος των Ομολογιούχων επί των τόκων και 

θα τους παραδίδει τις εξοφλητικές αποδείξεις ή/και τις σχετικές βεβαιώσεις 

παρακράτησης. 

(β) Κάθε έξοδο, δαπάνη ή ζημία στην οποία οι Ομολογιούχοι Δανειστές υποβλήθηκαν, 

λόγω μεταβολής οποιουδήποτε νόμου ή κανονιστικής διάταξης που θα είχε σαν συνέπεια 

ως προς οιονδήποτε Δικαιούχο: 

(i) την επιβολή οποιουδήποτε Φόρου, 

(ii) τη μεταβολή της βάσης υπολογισμού και επιβολής οιουδήποτε Φόρου (εξαιρέσει 

των φόρων στο συνολικό εισόδημα Δικαιούχου) εν σχέση προς τα ποσά του Χρέους, ή 

(iii) τη μεταβολή επί το επαχθέστερο ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση των 

υποχρεώσεων Δικαιούχου για το σχηματισμό αποθεματικών, για υποχρεωτικές 

καταθέσεις ή για άλλες δεσμεύσεις του αναφορικά με  χρηματοδοτήσεις ή επενδύσεις 

τους σε ομόλογα,  και το αποτέλεσμα κάθε μιας τέτοιας μεταβολής θα είναι, είτε η αύξηση 

για το Δικαιούχο του κόστους, είτε η μείωση των εισπραχθησομένων ποσών κεφαλαίου 

και τόκων έναντι του Χρέους, 

(γ)  Κάθε έξοδο και δαπάνη, στα οποία οι Ομολογιούχοι Δανειστές υποβλήθηκαν ή θα 

υποβληθούν για: 

(i) τη σύσταση, εγγραφή, καταχώρηση, διατήρηση, πραγματοποίηση, εκτέλεση, 

παραίτηση, άρση, ή/και κατάργηση, της παρούσας Σύμβασης καθώς και οποιασδήποτε 

εμπράγματης ή προσωπικής ασφάλειας που τυχόν συσταθεί για την εξασφάλιση των 

απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών υπό την παρούσα, ανεξαρτήτως του αν η 

σύσταση της εμπράγματης ή της προσωπικής ασφάλειας συμφωνείται ή 

πραγματοποιείται, είτε με την παρούσα είτε με οποιοδήποτε άλλο παρεπόμενο της 

παρούσας σύμφωνο ή έγγραφο, ή σε εκτέλεση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης (με 

την οποία παρέχεται προσωρινή ή οριστική δικαστική προστασία), ή διαταγής 

πληρωμής ή με άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, 



FIRST ADVISORY AND HOLDINGS A.E.             Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ό  Σ η μ ε ί ω μ α  

 

Σελίδα 60 από 64 

(ii) την ασφάλιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του Εκδότη επί του οποίου 

τυχόν συσταθεί εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των 

Ομολογιούχων Δανειστών υπό την παρούσα,  

(iii) την εξώδικη και δικαστική επιδίωξη των απαιτήσεών των Ομολογιούχων 

Δανειστών εκ της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν επιδικασθέντων 

δικαστικών εξόδων, καθώς και των πάσης φύσεως εξόδων εκτελέσεως και αναγγελιών 

σε πλειστηριασμούς, και 

(iv) τη διενέργεια δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων, τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων 

και τη συνομολόγηση της παρούσας, την έκδοση των Ομολογιών και λοιπά συναφή. 

 (δ) κάθε άλλο, αναγκαίο έξοδο και δαπάνη που δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα 

και στο οποίο ο οι Ομολογιούχοι Δανειστές, καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβλήθηκαν με 

αιτία ή αφορμή τη Σύμβαση, την εκτέλεσή της, την άσκηση ή/και τη διατήρηση των 

δικαιωμάτων τους. 

Εφόσον οποιοσδήποτε από τους Ομολογιούχους υποβληθεί σε οποιαδήποτε δαπάνη, 

έξοδο, Φόρο, ή υποστεί αυξημένο κόστος ή ζημία σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Εκδότης θα 

αποκαθιστά,  άπαντα τα ανωτέρω, καταβάλλοντας προς αυτούς τη δαπάνη, Φόρο, έξοδα 

ή ζημία που υπέστησαν,  εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα κατά την οποία 

πραγματοποιήθηκαν. Ρητά, περαιτέρω, συμφωνείται ότι η ανωτέρω υποχρέωση 

αποζημιώσεως καλύπτει και οποιοδήποτε ποσό εκ των περιλαμβανομένων στον 

παρόντα όρο, που οποιοσδήποτε από τους Ομολογιούχους, κατά περίπτωση, κατέβαλαν.  

Οι αξιώσεις από τις Ομολογίες παραγράφονται, του μεν κεφαλαίου σε είκοσι έτη, των δε 

τόκων σε πέντε έτη. Η παραγραφή της αξιώσεως, ως προς το κεφάλαιο, αρχίζει την 

επομένη της, καθ’ οιονδήποτε τρόπο ημερομηνίας λήξεως των Ομολογιών και ως προς 

τους τόκους,  την επομένη της λήξης του έτους εντός του οποίου λήγει η Περίοδος 

Εκτοκισμού, κατά την οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμοι οι τόκοι. 

Η Σύμβαση, ως εκάστοτε ισχύει, ενεργεί υπέρ και κατά των νόμιμων διαδόχων κάθε 

Συμβαλλομένου. 

Οι Συμβαλλόμενοι θα συμπράξουν μεταξύ τους ή/και θα προκαλέσουν την εκ μέρους 

τρίτων υπογραφή οποιωνδήποτε συμβάσεων ή εγγράφων και γενικά τη διενέργεια κάθε 

πράξεως, δηλώσεως ή ανακοινώσεως που απαιτείται για την πραγμάτωση των 

αναγραφόμενων στη Σύμβαση.  

Τα εκ της Συμβάσεως παρεχόμενα στους Ομολογιούχους δικαιώματα, αξιώσεις, 

προνόμια και απαιτήσεις ισχύουν εκ παραλλήλου προς τα τυχόν εκ του νόμου 

χορηγούμενα αντίστοιχα.  

Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας, 

προνομίου, αξίωσης ή διακριτικής ευχέρειας των Ομολογιούχων Δανειστών δεν θα 

ερμηνεύεται ως άφεση χρέους, παραίτηση, συναίνεση, έγκριση ή συγκατάθεση και, 

επομένως, οι Ομολογιούχοι θα δύνανται να ασκήσουν ακώλυτα τα οικεία δικαιώματα, 

εξουσίες, προνόμια, απαιτήσεις και ευχέρειες.  

Οι διατάξεις της Σύμβασης, oι oπoίες στo σύνoλό τoυς συμφωνούνται ότι είναι 

oυσιώδεις, τρoπoπoιoύνται και συμπληρώνονται μόνον ρητώς και εγγράφως από κοινού 
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από όλους τους Συμβαλλόμενους, o δε έγγραφoς τύπoς είναι συστατικός και όχι μόνο 

αποδεικτικός. Ανεξαρτήτως των πρoβλέψεωv της προηγουμένης παραγράφου, 

ανταπόδειξη κατά του περιεχoμένoυ της Σύμβασης ή για την ύπαρξη προσθέτου 

συμφώνου επιτρέπεται μόνον εγγράφως, απoκλειoμένoυ παντός ετέρoυ απoδεικτικoύ 

μέσου στο οποίο  περιλαμβάνεται και o όρκος.  

Τυχόν ακυρότητα, ανίσχυρο ή μη εκτελεστό οιουδήποτε όρου της παρούσας δεν θα 

επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων, οι οποίοι θα ερμηνεύονται τοιουτοτρόπως ώστε 

να μην ανατρέπεται ή αλλοιώνεται το οικονομικό αποτέλεσμα που οι συμβαλλόμενοι 

επεδίωκαν δια της Συμβάσεως, ως συνόλου. Όλες οι ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις, 

οχλήσεις, αιτήσεις και εγκρίσεις θα διενεργούνται, εγγράφως αποκλειστικά, κατ’ 

αποκλεισμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), και θα απευθύνονται ως 

ακολούθως:  

-ως προς τον Εκδότη,  

Διεύθυνση:  Λεωφόρος Κηφισίας  44, Μαρούσι 151 25, Αθήνα , Ελλάδα 

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 0030 210 8023896. 

Υπόψη: κυρίου Νικολάου Β. Βαρδινογιάννη 

-ως προς τον Ομολογιούχο KIKERO ENTERPRISES LIMITED, 

Διεύθυνση: Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 58, Iris Tower, Λευκωσία 1075, Κύπρος 

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 00357 22717744 

Υπόψη: IRIS CORPORATE SERVICES 

-ως προς τον Ομολογιούχο BINASCO SERVICES LIMITED, 

Διεύθυνση: Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 58, Iris Tower, Λευκωσία 1075, Κύπρος 

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 00357 22717744 

Υπόψη: IRIS CORPORATE SERVICES 

ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση καθένας συμβαλλόμενος γνωστοποιήσει στον άλλον 

εγγράφως.  

Δηλώσεις, γνωστοποιήσεις και λοιπές ανακοινώσεις, θα γίνονται εγγράφως και θα 

απευθύνονται με οποιοδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης και της τηλεομοιοτυπικής 

διαβιβάσεως (fax). 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται, ερμηνεύεται και εκτελείται κατά τις διατάξεις του 

ελληνικού δικαίου και, μεταξύ άλλων, κατά τις διατάξεις του: (i) ν. 3156/2003 και του 

κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύουν, (ii) ν.δ. της 17.7/13.8.1923 "Περί Ειδικών 

Διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών", ως εκάστοτε ισχύει, καθ’ ό μέρος ένας ή 

περισσότεροι των Ομολογιούχων είναι πιστωτικά ιδρύματα, (iii) τυχόν άλλου 

προνομιακού υπέρ Ομολογιούχων ή, καθ’ ό μέρος αφορά, πιστωτικών ιδρυμάτων, νόμου, 

ρυθμίσεως ή ερμηνείας. 

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από τη Σύμβαση και 

τις συνδεόμενες με αυτή πάσης φύσεως συμβάσεις, περιλαμβανομένης της εκδόσεως 

διαταγής πληρωμής, ορίζονται τα Ελληνικά δικαστήρια και αρμόδια κατά τόπο θα είναι 

τα δικαστήρια των Αθηνών. Ο Εκπρόσωπος ή/και οι Ομολογιούχοι Δανειστές καθώς και 
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ο Διαχειριστής Πληρωμών, δύνανται να ζητήσουν προστασία και από οποιοδήποτε άλλο 

δικαστήριο, εντός των ορίων τοπικής αρμοδιότητάς του οποίου ο Εκδότης θα έχει την 

έδρα της, θα ασκεί δραστηριότητες ή θα ευρίσκονται περιουσιακά στοιχεία της 

Εκδότριας, με την παρούσα ορίζει αντίκλητό της τον κ. Θεοφάνη Αντωνίου, οδός 

Κηφισίας αριθμ. 44, 151 25 Μαρούσι,  Αθήνα, Ελλάδα. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 

Εγώ ο Νικόλαος Βαρδινογιάννης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εκδότριας 

Εταιρείας FIRST ADVISORY AND HOLDINGS A.Σ.Σ.E., δηλώνω υπεύθυνα και εν’ γνώσει των 

συνεπειών του Νόμου, ότι οι απαντήσεις σε όλα τα πιο πάνω ερωτήματα είναι αληθείς. 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                                        
 

 

 

   .…………………………….                                                         .........................................      

         Νικόλαος Βαρδινογιάννης          Βασίλειος Μάργαρης 

 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος    Εντεταλμένος Σύμβουλος       

           της εκδότριας Εταιρείας                                     Capital Markets Experts A.E. 

FIRST ADVISORY AND HOLDINGS A.Σ.Σ.E.            Σύμβουλος Εισαγωγής   
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