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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε µαζί µε την παρούσα έκθεση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2016 και τις σηµειώσεις επί των
οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτών. Αυτές οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε τις
διατάξεις του ΚΝ 2190/20 ως εκάστοτε ισχύουν «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», παράγραφοι 1, 2, 3 & 4 του άρθρου 135 και παρουσιάζουν τα
οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας µας για την περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) µε αναλυτικές αναφορές στα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και στη διάρθρωση του οικονοµικού αποτελέσµατος
της ΑΕΠΕΥ.
Βασικό χαρακτηριστικό των εξελίξεων στην εγχώρια αγορά µετοχών κατά τη διάρκεια του 2016 είναι η σηµαντική υποχώρηση της
συναλλακτικής δραστηριότητας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται µε τη µείωση των διακυµάνσεων των τιµών των
µετοχών και το µειωµένο αριθµό των πραγµατοποιούµενων πράξεων ηµερησίως. Συγκεκριµένα, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2016 η
µέση ηµερήσια αξία συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών διαµορφώθηκε σε 60,7 εκατ. ευρώ, µειωµένη κατά 19% σε σχέση µε την
αντίστοιχη περίοδο του 2015, µε τη ζηµία να προέρχεται κυρίως από το β’ εξάµηνο του 2016, όπου η συναλλακτική δραστηριότητα
υποχώρησε κατά περίπου 50% σε σχέση µε πέρυσι.
Κατά τη διάρκεια του έτους ο Γενικός ∆είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Γ∆ΧΑ) επηρεάστηκε σε σηµαντικό βαθµό από τις εξελίξεις στις
ευρωπαϊκές αγορές µετοχών. Ειδικά την περίοδο που ακολούθησε το δηµοψήφισµα στο Ηνωµένο Βασίλειο, ο Γ∆ΧΑ παρουσίασε τη
σηµαντικότερη πτώση µεταξύ των ευρωπαϊκών χρηµατιστηριακών δεικτών. Αναφορικά µε τις τραπεζικές µετοχές, οι ανησυχίες των
επενδυτών για την ευρωστία µεγάλων τραπεζών της ζώνης του ευρώ οδήγησαν τις ευρωπαϊκές τραπεζικές µετοχές σε µεγάλη πτώση κατά τη
διάρκεια του 2016 (ενδεικτικά, την περίοδο 1.1.2016-30.11.2016, EuroStoxx banks: -17,9%). Για τρίτο συνεχές έτος, πολλές εισηγµένες
επιχειρήσεις αποτιµήθηκαν σε χαµηλότερα επίπεδα από τη λογιστική τους αξία. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
βιοµηχανικούς και συγγενείς κλάδους, η υποχώρηση των χρηµατιστηριακών αποτιµήσεών τους ήταν αποτέλεσµα της γενικότερης πτωτικής
τάσης των τιµών στο Χρηµατιστήριο. Κατ’ επέκταση, και οι τιµές των µετοχών των ελληνικών τραπεζών µειώθηκαν αισθητά, δεδοµένης και
της υψηλότερης ευαισθησίας στην κατά καιρούς επιδείνωση του επενδυτικού κλίµατος.
Σε γενικές γραµµές η οικονοµία συνέχισε να επηρεάζεται το 2016 από τους περιορισµούς στην κίνηση κεφαλαίων, αλλά και από το αβέβαιο
οικονοµικό κλίµα των παρατεταµένων διαπραγµατεύσεων. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, ωστόσο, έθεσε τις βάσεις για τη βελτίωση
των συνθηκών χρηµατοδότησης και την ανάκαµψη της οικονοµίας. Το εννεάµηνο Ιανουαρίου- Σεπτεµβρίου 2016 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά
0,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015. Η αύξηση του ΑΕΠ το εν λόγω εννεάµηνο οφείλεται στην αύξηση των ακαθάριστων
επενδύσεων και την ανάκαµψη της κατανάλωσης, ενώ αρνητικά επέδρασαν οι καθαρές εξαγωγές.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάστηκαν από τη σοβαρή κρίση της ελληνικής οικονοµίας, καθώς δραστηριοποιήθηκε σ’ ένα περιβάλλον
αστάθειας και επιβραδύνσεως της αναπτύξεως, επιτυγχάνοντας παρ' όλα αυτά θετικό αποτέλεσµα µε την αξιοποίηση παρουσιαζοµένων
ευκαιριών αποκόµισης εσόδων από την παροχή λοιπών υπηρεσιών.
Η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2016, έχει ως ακολούθως:
- Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2016 ανέρχεται σε ποσό € 6.944.479 έναντι ποσού € 6.891.280 της προηγούµενης
χρήσης.
- Ο κύκλος εργασιών κατά την 31/12/2016 ανέρχεται σε € 247.899 έναντι € 263.003 της προηγούµενης χρήσης και
- Τα Αποτέλεσµα µετά φόρων της 31/12/2016 ανέρχονται σε κέρδη € 113.199 έναντι ζηµιών € 88.521 την προηγούµενη χρήση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η
∆εκεµβρίου 2016, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή
συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και
είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ),
όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB H IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως
«IFRS Stable Platform 2005».
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών
αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας έχουν επισηµανθεί
όπου κρίνεται κατάλληλα.
Επίσης, η εταιρία στην κλειόµενη περίοδο εφάρµοσε την Απόφαση 12/2016-12.07.2016 της ΕΛΤΕ µε τη σύµφωνη γνώµη της Κεφαλαιαγοράς
(αρ. πρωτ. 3127/9-08-2016), η οποία ορίζει ότι τα χρηµατικά διαθέσιµα που κατατίθενται από τους πελάτες της Εταιρείας σε τραπεζικούς
λογαριασµούς της προς διενέργεια επενδύσεων για λογαριασµό τους και κατόπιν εντολής τους, δύναται να εµφανίζονται σε λογαριασµούς
τάξεως αντί για λογαριασµούς ουσίας. Για να είναι οµοειδή και συγκρίσιµα τα κονδύλια µε αυτά της προηγούµενης χρήσης, έγινε αναµόρφωση
κονδυλίων της συγκρίσιµης περιόδου 31.12.2015 όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στην σηµείωση 10 των συνηµµένων ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων.
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.
Εκτενής αναφορά γίνεται τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων.

ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η εταιρεία δεν έχει κανένα υποκατάστηµα.
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.
Η εταιρεία δεν ανήκει σε όµιλο και δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες. Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αφορούν αποκλειστικά
αµοιβές διοίκησης, οι οποίες έχουν ως εξής:
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Αµοιβές βασικών διοικητικών στελεχών
Βασικά διοικητικά στελέχη
Σύνολο

1/131/12/2016

1/131/12/2015

18.414

10.320

18.414

10.320

I∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Η εταιρία δεν κατέχει ίδιες µετοχές.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία δε διαθέτει υποκαταστήµατα.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης 2016, προτείνει στην Γενική Συνέλευση
των Μετόχων τη µη διανοµή µερίσµατος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Σε ότι αφορά γεγονότα µετά τη λήξη της χρήσης και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης σηµειώνεται ότι δεν έχει συµβεί
κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία της εταιρίας.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ, ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Την τελευταία επταετία, η χώρα έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο όσον αφορά στη διόρθωση των δηµοσιονοµικών και εξωτερικών
ανισορροπιών της που την οδήγησαν στην κρίση. Οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την ελληνική οικονοµία δείχνουν ανάκαµψη
της δραστηριότητας η οποία ξεκινά από το β’ εξάµηνο του 2016 και συνεχίζεται, επιταχυνόµενη, στα έτη 2017, 2018 και 2019. Συγκεκριµένα,
για το 2017 προβλέπεται ρυθµός ανάπτυξης 2,5%, ο οποίος εκτιµάται ότι θα επιταχυνθεί στο 3% τα έτη 2018 και 2019, βασιζόµενος στην
άνοδο των επενδύσεων, της κατανάλωσης και των εξαγωγών. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράµµατος του ESM, η
συνεπής εφαρµογή των συµφωνηθέντων και η προσήλωση στους στόχους ανάκαµψης θα προλειάνει το έδαφος για την πλήρη επάνοδο του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Κύριοι Μέτοχοι, στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί, προτεραιότητά µας είναι η συνεχής ανάπτυξη των παρεχόµενων
υπηρεσιών προς τους πελάτες µας, συγκρατώντας τόσο το λειτουργικό µας κόστος όσο και την έκθεση της Εταιρείας µας σε περαιτέρω
κινδύνους.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017
O Πρόεδρος του ∆.Σ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, τις
καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον
έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια
αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε
σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από
τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση
της Εταιρείας ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016,
τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι:
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του
άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης
που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της
Συµβουλίου.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σηµείωση

31/12/2016

31/12/2015
* Αναδιατυπωµένα

Περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Άύλα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

110.338
73
8.800
199.493
678.831
997.535

113.667
5
8.800
199.493
612.999
934.964

6.6
6.7
6.8

342.369
2.114.566
3.872.502
6.329.438
7.326.973

575.461
1.949.826
4.103.527
6.628.814
7.563.778

6.9
6.10

5.102.550
1.239.453
602.476
6.944.479

5.162.550
1.239.453
489.277
6.891.280

6.11
6.12

49.082
203.498
252.580

47.530
143.521
191.051

6.13

129.914
129.914
382.494
7.326.973

481.447
481.447
672.499
7.563.778

*Βλέπε σχετικά τη σηµείωση 10

7

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 1/1 – 31/12/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σηµείωση

Παροχή υπηρεσιών
Κόστος παροχής υπηρεσιών
Μεικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους

6.14
6.15

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Eυρώ)

6.22

6.16
6.17
6.18

6.19
6.20
6.21

1/1 31/12/2016

1/1 31/12/2015

247.899
-151.158
96.741
35.144
-228.289
-11.560

263.003
-180.939
82.064
122.048
-271.409
-91.531

-107.965
299.482
-18.342
173.176
-59.977
113.199

-158.827
114.072
-26.992
-71.747
-16.774
-88.521

0,0665

-0,0499

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
1/1 31/12/2016

1/1 31/12/2015

113.199
0
113.199

-88.521
0
-88.521

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέο

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2015
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015
5.162.550
1.239.453
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 01/01 31/12/2015
Συνολικό αναγνωριζόµενο Κέρδος περιόδου
Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015
5.162.550
1.239.453
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2016
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016
5.162.550
1.239.453
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
-60.000
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 01/01 31/12/2016
Συνολικό αναγνωριζόµενο Κέρδος περιόδου
Υπόλοιπα κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016
5.102.550
1.239.453

Σύνολο

577.798

6.979.801

-88.521
-88.521
489.277

-88.521

489.277
113.199
113.199
602.476

6.891.280
6.891.280
-60.000
113.199
113.199
6.944.479
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1 31/12/2016

1/1 31/12/2015
* Αναδιατυπωµένα

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

173.176

-71.747

Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

11.108
-191.576
5.672
-156.030

8.125
10.573
0
265.992

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:

167.260
-351.533

-451.755
144.781

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-341.924

-94.032

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση/(απόκτηση) επενδυτικών τίτλων και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

79.689
7.847
0
38.922
44.442
170.899

-280.744
0
-202
41.812
66.909
-172.225

-60.000
-60.000

-120.000
-120.000

-231.025

-386.257

4.103.527
3.872.502

4.489.784
4.103.527

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για επιστροφή κεφαλαίου
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα
περιόδου
(α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

*Βλέπε σχετικά τη σηµείωση 10
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Εταιρεία «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής ως «η Εταιρεία»)
παρουσιάζει τις Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις, µαζί µε τις σηµειώσεις επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, για την περίοδο 01/01/2016 – 31/12/2016.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ 36/28.01.1991), έχει συσταθεί σύµφωνα µε την άδεια συστάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/62/412-1990 έχει αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 23571/06/Β/91/13 και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
3606/2007.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, www.karamanofaxe.gr
Οι µέτοχοι της Εταιρείας µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους έχουν ως ακολούθως:
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ
ΑΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜ/XΗΣ
36,66%
17,42%
32,16%
0,75%
1,50%
11,50%
100%

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ηµεροµηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της
διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
Η Εταιρεία κατά την περίοδο για την οποία παρουσιάζει τις Οικονοµικές της καταστάσεις 1/1 – 31/12/16 και 1/1 – 31/12/15, απασχόλησε κατά
µέσo όρο εφτά (7) άτοµα.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€). Όλα τα ποσά εµφανίζονται µε στρογγυλοποίηση, εκτός και αν αναφέρεται κάπου
διαφορετικά.
Σύµφωνα µε την απόφαση 19/471/16.5.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3606/2007, η εταιρεία
δύναται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες
Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών
Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών.
Παροχή επενδυτικών συµβουλών.
Τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης.
Β) Παρεπόµενες υπηρεσίες
Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών, περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών
θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών.
Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, στην οποία
µεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.
Έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες µορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται µε
συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα.
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2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, που καλύπτουν περίοδο 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016
έχουν συνταχθεί από τη ∆ιοίκηση µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες µέσω των αποτελεσµάτων και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going
concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής «∆.Π.Χ.Α.») και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(εφεξής «∆.Λ.Π.»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόµισµα παρουσίας και λειτουργίας της Εταιρείας. Όλα τα ποσά
εµφανίζονται µε στρογγυλοποίηση, εκτός και αν αναφέρεται κάπου διαφορετικά.
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων, αρχών και παραδοχών οι
οποίες επηρεάζουν την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, την αναγνώριση ενδεχόµενων υποχρεώσεων, καθώς και
την καταχώριση των εσόδων και εξόδων στις οικονοµικές καταστάσεις.
Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν παρέχει γνωστοποιήσεις που ενδεχοµένως απαιτούνται από ∆.Π.Χ.Α. εφόσον οι πληροφορίες που
παρέχονται µέσω αυτών των γνωστοποιήσεων δεν είναι σηµαντικές. Οι πληροφορίες είναι σηµαντικές, αν η παράλειψή τους ή η κακή
διατύπωσή τους θα µπορούσε να επηρεάσει τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις.
3.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνηµµένων ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά,
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά:
3.1 Συναλλαγµατικές µετατροπές
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η
εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Το νόµισµα παρουσίασης των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων είναι το Ευρώ, το οποίο είναι
και το νόµισµα λειτουργίας της εταιρείας.
(β) Παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα στο νόµισµα λειτουργίας
Η αρχική αναγνώριση στο νόµισµα λειτουργίας, µιας συναλλαγής σε ξένο νόµισµα, γίνεται µε την εφαρµογή, στο ποσό του ξένου νοµίσµατος,
της τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ του νοµίσµατος λειτουργίας και του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της
συναλλαγής. Η ηµεροµηνία της συναλλαγής είναι η ηµεροµηνία που η συναλλαγή πληροί για πρώτη φορά τις προϋποθέσεις αναγνώρισης
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.
Κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης:
τα σε ξένο νόµισµα, χρηµατικά στοιχεία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος
τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε τη συναλλαγµατική
ισοτιµία της ηµεροµηνίας της συναλλαγής και
τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που
υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες.
Οι συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου στην
οποία προκύπτουν.
3.2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους, µειωµένες µε τις συσσωρευµένες
αποσβέσεις και τις τυχόν απαξιώσεις τους. Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την
απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την
έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του πάγιου στοιχείου
και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν
πραγµατοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως
εξής:
Κτίρια
25 έτη
Μεταφορικά µέσα
10 έτη
Έπιπλα, σκεύη, µηχανές γραφείου
10 έτη
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
5 έτη
Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών
10 έτη
Λοιπά Πάγια
10 έτη
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία Οικονοµικής Θέσης.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται
άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
3.3 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στο σύνολό τους άδειες λογισµικού (software). Οι άδειες λογισµικού αναγνωρίζονται στο κόστος
κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών
η οποία υπολογίζεται έως 10 χρόνια.
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3.4 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και
όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι
το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης (εύλογη αξία του στοιχείου ενεργητικού µείον το κόστος πώλησης) και της αξίας
λόγω χρήσης. Η διαφορά µεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της άµεσα ανακτηµένης αξίας του υποκειµένου
παγίου συνιστά ζηµιά αποµείωσης. Για σκοπούς υπολογισµού της αποµείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο
ώστε να συνδεθούν µε ξεχωριστές αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών).
3.5 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον
οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού
κατά την αρχική ηµεροµηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ηµεροµηνία της Οικονοµικής Θέσης.
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται µε σκοπό να πουληθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ή αν έχουν
χαρακτηριστεί έτσι από την διοίκηση (συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και
αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος
αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα).
Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των
µεταβολών στα αποτελέσµατα.
Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση
είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.
Τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων της εταιρείας περιλαµβάνονται στα
κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης στα κονδύλια «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία
µέσω αποτελεσµάτων» και «Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα».
Τα ταµειακά ισοδύναµα, αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα µετατρέψιµες σε µετρητά και
είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εµφανίζουν αµελητέο κίνδυνο για αλλαγές την αποτίµησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους
και καταθέσεις προθεσµίας.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αφορά το εµπορικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και περιλαµβάνει
κυρίως µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, οι οποίες αποκτήθηκαν µε σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άµεσο µέλλον. Η εύλογη αξία των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς χρηµαταγορές (π.χ. µετοχές, οµόλογα), προσδιορίζεται από τις
δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που
στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία της Οικονοµικής Θέσης.
∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν
διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:
Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη µεταβίβαση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.
Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να
καλυφθούν µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά µε στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άυλων
ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών.
Προπληρωθέντα έξοδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων του ενεργητικού.
Απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις.
Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το κράτος,
Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών
πάγιων στοιχείων.
Τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις µε τακτή λήξη αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου, ενώ τα
∆άνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιµώνται στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίµηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα.
Τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα και µη, περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής
Θέσης, στα κονδύλια «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις».
Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα
οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.
Οι επενδύσεις κατεχόµενες µέχρι τη λήξη περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης,
στο κονδύλι «∆ιακρατούµενα µέχρι τη λήξη χρεόγραφα» και αφορούν εταιρικά οµόλογα.
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν
µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω.
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Κέρδος ή ζηµία επί διαθέσιµου προς
πώληση χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός από τυχόν ζηµίες αποµείωσης και
συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµίες, έως ότου παύσει η αναγνώριση του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση,
το σωρευτικό κέρδος ή η σωρευτική ζηµία που είχε προηγουµένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα θα ανακαταταχθεί από τα ίδια
κεφάλαια στα αποτελέσµατα ως προσαρµογή από ανακατάταξη. Οι τυχόν ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
Ειδικά, η αποτίµηση των συµµετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα αποτιµώνται στο κόστος. Οι
εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις
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τρέχουσες τιµές ζήτησης. Γα τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως
ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών που εξειδικεύονται να
απεικονίζουν τις πραγµατικές συνθήκες του εκδότη.
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση.
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφοριακά στοιχεία της
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης στο κονδύλι «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση» και αφορούν µετοχές που δεν
διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Περιλαµβάνει τις συµβατικές υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται για:
Παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση
Ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη επιχείρηση, µε όρους πιθανά δυσµενείς.
Μια σύµβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί µε συµµετοχικό τίτλο της επιχείρησης και είναι: (α) ένα µη
παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει µεταβλητό αριθµό ιδίων
συµµετοχικών τίτλων της επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί µε κάθε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή
ενός καθορισµένου χρηµατικού ποσού ή άλλης χρηµατοοικονοµικής απαίτησης µε ένα καθορισµένο αριθµό συµµετοχικών τίτλων
της επιχείρησης.
Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους πλέον (µείον) τα έξοδα που είναι
άµεσα αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριµένης συναλλαγής. Ως εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταµειακή εισροή από την
έκδοση του µέσου ή η εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά τη δηµιουργία της υποχρέωσης.
Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µέσω αποτελεσµάτων), στις οποίες δεν
εµπίπτουν οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε
τη χρησιµοποίηση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης
στο κονδύλι «Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις».
3.6 Μετοχικό κεφάλαιο
Έξοδα τα οποία πραγµατοποιούνται για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση
του προϊόντος της έκδοσης.
3.7 Φορολογία εισοδήµατος - αναβαλλόµενη φορολογία
Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων, είναι το άθροισµα του τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου
εισοδήµατος που συνδέεται µε συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήµατος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσµατα της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη όµως µπορεί να
διαφέρουν από τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν
περιλαµβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή µη εκπιπτόµενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι
φορολογητέα ή εκπιπτόµενα σε επόµενες χρήσεις.
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας, υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά το τέλος της περιόδου
αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών.
Η αναβαλλόµενη φορολογία λογίζεται είτε σαν µία απαίτηση (για φόρους που αναµένεται να εισπραχθούν ή να συµψηφιστούν µελλοντικά µε
φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναµένεται να πληρωθούν µελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από
φορολογική άποψη) διαφορές ανάµεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων,
µε τη χρήση της µεθόδου της υποχρέωσης.
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθµό που αναµένονται φορολογητέα
κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα µπορούσαν να εκπέσουν.
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήµατος που αναµένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που
οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή
συµψηφιστούν.
Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά επέκταση το ποσό της αναβαλλόµενης
φορολογίας µε τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που
αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζηµιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζηµία. Για
συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια
κεφάλαια), οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα
είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα).
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν αφορούν µία προσωρινή (από φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει
από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης.
3.8 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσµες παροχές:
Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζοµένους περιλαµβάνουν:
Ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων
Βραχύχρονες αποζηµιωµένες απουσίες, όπως ετήσια άδεια µε αποδοχές και άδεια ασθενείας µε αποδοχές, όταν οι απουσίες
αναµένεται να πραγµατοποιηθούν µέσα σε 12 µήνες, µετά το τέλος της χρήσεως στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική
υπηρεσία
14

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 1/1 – 31/12/2016

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος
αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το
ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού
της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.
Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως:
Οι παροχές αυτές δηµιουργούνται, όταν η επιχείρηση δεσµεύεται αποδεδειγµένα:
Να τερµατίσει την απασχόληση εργαζοµένου ή εργαζοµένων, πριν την κανονική ηµεροµηνία αποχώρησης
Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως µία υποχρέωση και µία δαπάνη όταν και µόνο όταν η επιχείρηση δεσµεύεται να τις χορηγήσει. Όταν οι
παροχές αυτές λήγουν πέραν των 12 µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται. Στην περίπτωση µιας
προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίµηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να
βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχθούν την προσφορά
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία της Οικονοµικής Θέσης, τότε
αυτές προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των
παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση.
Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Οι παροχές αυτές αφορούν στη νοµική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε
εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για το πρόγραµµα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή
ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα των εργαζοµένων και σε σχέση µε το χρόνο που αναµένεται να καταβληθεί.
Οι κρατικά καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, όπως και αυτές που αφορούν τα
προσδιορισµένα προγράµµατα παροχών. Η εταιρεία λογίζει σαν υποχρέωση την παρούσα αξία των µελλοντικών ροών για νοµικές ή ηθικές
υποχρεώσεις προς τους εργαζόµενους σε αυτόν για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε σχετικής
υποχρέωσης, υπολογίζεται από αναλογιστή για την ηµεροµηνία της κάθε Οικονοµικής Θέσης. Αυξήσεις ή µειώσεις σε αυτές τις κρατικά
καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα αποτελέσµατα κάθε χρήσης.
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας που προκύπτουν από τη νοµοθεσία περί αποζηµιώσεων του προσωπικού, προσδιορίζεται από αναλογιστή και
λογιστικοποιείται µε πίστωση σχετικού λογαριασµού πρόβλεψης.
3.9 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
υπάρχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων
είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης
το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την εξέταση
της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που
περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης εκτίµησης της διοίκησης, απαιτούνται να
καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον
προσδιορισµό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που
αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση.
3.10 Μισθώσεις
Οι µισθώσεις χαρακτηρίζονται σαν χρηµατοδοτικές, όταν οι όροι των σχετικών συµβάσεων µεταφέρουν από άποψη ουσίας όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη του αντικειµένου που ενοικιάζεται στο µισθωτή. Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον
εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.
3.11 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Αµοιβές και προµήθειες: Οι αµοιβές και προµήθειες αναγνωρίζονται την περίοδο που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες. Οι αµοιβές
και προµήθειες αφορούν κυρίως έσοδα από τη διαχείριση και διάθεση χαρτοφυλακίων τρίτων και λοιπές υπηρεσίες διαχείρισης.
Το έσοδο που προκύπτει από την εκ µέρους τρίτων χρήση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που δίδουν τόκους ή
µερίσµατα, όταν:
(α) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη σύµβαση θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και,
(β) το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.
3.12 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Ως συνδεδεµένα µέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και
οικονοµική πολιτική τους. Επίσης ως συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται τα µέλη της διοικήσεως της εταιρείας, συγγενικά µε αυτά πρόσωπα 1ου
βαθµού, καθώς και εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή εταιρείες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηµατικών
αποφάσεων.
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Όλες οι συναλλαγές µεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών διενεργούνται µε τους ίδιους οικονοµικούς όρους, που
διενεργούνται παρόµοιες συναλλαγές µε µη συνδεδεµένα µέρη κατά την ίδια χρονική στιγµή.
3.13 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
3.14 Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των τυχόν κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές.
3.15 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες
επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Επηρεάζουν
επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων καθώς και
τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών
για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την χρησιµοποίηση
όλων των διαθέσιµων πληροφοριών.
Οι εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων αφορούν:
Φόροι εισοδήµατος
Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές
συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από
αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το ενδεχόµενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό
αποτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη
για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.
Η εταιρεία εκτιµά επίσης την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου αχρησιµοποίητες
φορολογικές ζηµιές µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
Η επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων αντανακλά τις
επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο µε τον οποίο η εταιρεία αναµένει, κατά το τέλος της περιόδου
αναφοράς να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών του.
Εξέταση για τυχόν αποµείωση περιουσιακών στοιχείων
Η εταιρεία εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία των ασώµατων και ενσώµατων περιουσιακών
στοιχείων του µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετικός έλεγχος αποµείωσης προκειµένου να προσδιοριστεί η
ανακτήσιµη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της
καθαρής τιµής πώλησης του (αν υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας λόγω χρήσης του.
Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων
Η εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου
αναφοράς των συννηµένων οικονοµικών καταστάσεων η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών
στοιχείων αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των εν λόγω στοιχείων.
Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων
Όταν η εταιρεία έχει αντικειµενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόµενα σ’ αυτήν ποσά, σχηµατίζει πρόβλεψη για την αποµείωση
των εµπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαµορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το
ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσµατα.
Χρήση ευλόγων αξιών
H εταιρεία στα πλαίσια εφαρµογής των ∆ΠΧΑ έχει την ευχέρεια να επιµετρά περιουσιακά του στοιχεία ή υποχρεώσεις στην εύλογη αξία τους.
Η εύλογη αξία αποτελεί επιµέτρηση που βασίζεται στην αγορά και δεν αφορά µια συγκεκριµένη οντότητα. Για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις, δύναται να υπάρχουν διαθέσιµες παρατηρήσιµες συναλλαγές στην αγορά ή πληροφορίες της αγοράς.
Το µοναδικό σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο η εταιρεία έχει αναγνωρίζει στην εύλογη αξία αφορούν το κονδύλι «Χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων» (1ο επίπεδο ιεράρχησης εύλογης αξίας βάσει ∆ΠΧΑ 13).
Σηµειώνεται ότι η ιεράρχηση εύλογης αξίας δίνει µέγιστη προτεραιότητα στις επίσηµες τιµές (χωρίς προσαρµογές) σε αγορές µε σηµαντικό
όγκο συναλλαγών για πανοµοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (εισροές 1ου επιπέδου) και ελάχιστη προτεραιότητα σε µη
παρατηρήσιµες εισροές (εισροές 3ου επιπέδου).
Οι εισροές 1ου επιπέδου είναι οι επίσηµες χρηµατιστηριακές τιµές (χωρίς προσαρµογή) στις αγορές για πανοµοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή
υποχρεώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η οντότητα κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης.
Οι εισροές 2ου επιπέδου είναι εισροές πέραν των επίσηµων χρηµατιστηριακών τιµών που περιλαµβάνονται στο 1ο επίπεδο οι οποίες είναι
παρατηρήσιµες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση είτε άµεσα είτε έµµεσα. Εάν το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση διαθέτει
προκαθορισµένη (συµβατική) διάρκεια, µια εισροή 2ου επιπέδου πρέπει να είναι παρατηρήσιµη για την πλήρη διάρκεια ζωής του περιουσιακού
στοιχείου ή της υποχρέωσης.
Οι εισροές 3ου επιπέδου είναι µη παρατηρήσιµες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση.
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Τέλος, για την αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων που διαθέτει η Εταιρεία (απαιτήσεις, διαθέσιµα και λοιπές υποχρεώσεις) βασίζεται
στις ενδείξεις ή τις τιµές των ευλόγων τους αξιών για να εξετάσει την τυχόν αποµείωση τους ή την ανάγκη οποιασδήποτε προσαρµογής της
λογιστικής τους αξίας εφόσον κάτι τέτοιο απατιέται από το λογιστικό πλαίσιο που εφαρµόζει.
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4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
H Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν
την 1 Ιανουαρίου 2016. Στην παράγραφο 4.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016. Στην
παράγραφο 4.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν
υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.
4.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2016 ή µεταγενέστερα.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές εργαζοµένων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2015)
Τον Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 19 µε τίτλο «Πρόγραµµα
καθορισµένων παροχών: Εισφορές Εργαζοµένων». Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή σε εισφορές εργαζοµένων ή τρίτων µερών
αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσουν την λογιστική αντιµετώπιση για
τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως είναι για παράδειγµα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως
σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
•

•
Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2015)
Τον ∆εκέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ - Κύκλος 2010-2012», η οποία αποτελείται από µία
σειρά τροποποιήσεων αναφορικά µε επτά θέµατα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται
να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 2: Ορισµός των προϋποθέσεων
κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου ανταλλάγµατος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση
λειτουργικών τοµέων, ∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τοµέων µε τα στοιχεία του
ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 16 /∆ΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρµογής –
αναλογική αναδιατύπωση των σωρευµένων αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24: Υπηρεσίες Βασικών ∆ιευθυντικών Στελεχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισµός των Αποκτήσεων Συµµετοχών σε Από Κοινού Λειτουργίες» (εφαρµόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση
σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης συµµετοχής σε µία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά µία επιχείρηση και
διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές
Καταστάσεις.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινίσεις αναφορικά µε Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38. Το ∆ΛΠ 16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις
αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίον αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των
µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των µεθόδων που
βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που
δηµιουργούνται από µία δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες
διαφορετικούς από την ανάλωση των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 01/01/2016)
Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει η χρηµατοοικονοµική αναφορά για τις
καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο
τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 16). Συνεπώς, µε τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις,
µία οικονοµική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της
καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριµένων τροποποιήσεων, δεν
ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
•

•
Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ - Κύκλος 2012-2014», η οποία αποτελείται από µία
σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις
εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις
εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις µεθόδους διάθεσης, ∆ΠΧΑ
7: Συµβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρµογή των τροποποιήσεων του ∆ΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ∆ΛΠ 19:
Επιτόκιο προεξόφλησης: θέµα τοπικής αγοράς, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.

18

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 1/1 – 31/12/2016

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2016)
Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση
θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από
τις οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές
Οικονοµικές Καταστάσεις.
•

Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρµόζοντας την Εξαίρεση από την Ενοποίηση»
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν
λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά µε τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν
εξαιρέσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή των Προτύπων. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
•

4.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε
δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2016)
Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 14. Σκοπός του ενδιάµεσου αυτού Προτύπου είναι η
ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών των οικονοµικών οντοτήτων που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε
πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την παροχή και
την τιµολόγηση συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονοµικών οντοτήτων. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, εν αναµονή της τελικής έκδοσης του Προτύπου.
•

•
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε
τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύµφωνα µε τις αρχές τόσο των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικανικών Γενικά
Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς µε σηµαντικό µέρος
της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναµένεται να βελτιώσει τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό
πλαίσιο για την επίλυση θεµάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιµότητα µεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας
πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό του κόστους των συµβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να
αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18 «Έσοδα», το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συµβάσεις», καθώς και ορισµένες ∆ιερµηνείες που σχετίζονται µε τα
έσοδα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία.
Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
•
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαµβάνουν τη
δηµιουργία ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για «αναµενόµενες ζηµιές»
αποµείωσης, και επίσης, µία ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών Στοιχείων µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς
ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων)
Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28. Σκοπός των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιµετώπιση µίας αναγνωρισµένης ασυνέπειας µεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 και αυτών του ∆ΛΠ 28,
σχετικά µε τον χειρισµό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του.
Τον ∆εκέµβριο του 2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναµονή των αποτελεσµάτων του
ερευνητικού έργου σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
•

•
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη
ενός νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης
(«ο µισθωτής») και ο προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις µισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει
πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις,
αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης για µη Πραγµατοποιηθείσες Ζηµιές» (εφαρµόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες
ζηµιές από χρεωστικούς τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2017)
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Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονοµικές οντότητες να παρέχουν
γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών που προκύπτουν από ταµειακές ροές, καθώς και των µη
ταµειακών µεταβολών. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται
να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2018)
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές
αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε
τον οποίο αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή
τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική
στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2: «Ταξινόµηση και Επιµέτρηση Συναλλαγών Πληρωµής βασιζόµενων σε Συµµετοχικούς Τίτλους» (εφαρµόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης
είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό συγκεκριµένων τύπων συναλλαγών πληρωµής βασιζόµενων σε
συµµετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριµένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό της επίδρασης των
προϋποθέσεων κατοχύρωσης και µη κατοχύρωσης στην επιµέτρηση των πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους που
διακανονίζονται µε µετρητά, τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα
χαρακτηριστικό διακανονισµού σε συµψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και µία τροποποίηση στους όρους και
προϋποθέσεις µίας πληρωµής βασιζόµενης σε συµµετοχικούς τίτλους, η οποία µεταβάλλει την ταξινόµηση της συναλλαγής από
διακανονιζόµενη µε µετρητά σε διακανονιζόµενη µε συµµετοχικούς τίτλους. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 4: «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα σε συνδυασµό µε το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συµβάσεις»
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον Σεπτέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να
προσδιοριστεί ο χειρισµός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του ∆ΠΧΑ 9
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάµενες απαιτήσεις του
∆ΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονοµικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται µε ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρµογή
του ∆ΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συµβάσεων να αναγνωρίσουν στα
λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζηµιές, τη µεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 πριν την
έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017 και
01/01/2018)
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από µία
σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις
που περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής του Προτύπου, ∆ΠΧΑ 1: ∆ιαγραφή των
βραχυπρόθεσµων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ, ∆ΛΠ 28: Επιµέτρηση µίας συγγενούς ή µίας κοινοπραξίας στην
εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ∆ΠΧΑ
12, και την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ∆ΠΧΑ 1 και ∆ΛΠ 28. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Ε∆∆ΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγµα» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 01/01/2018)
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 22. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία περιλαµβάνει τις
απαιτήσεις σχετικά µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα (π.χ.
συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωµή προκαταβολικά. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις µεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) µία µεταβίβαση από,
ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει µεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) µία τέτοια
µεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάµβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόµησής του
ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω µεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκµηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Η
εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•
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5.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

5.1. Χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην αγορά των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και σε αυτό το πλαίσιο εκτίθεται δυνητικά σε µια σειρά από
κινδύνους. Η χρησιµοποίηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων από την εταιρεία τόσο άµεσα (µέσω του χαρτοφυλακίου συναλλαγών) όσο και
έµµεσα (µέσω των λειτουργικών της εσόδων) επηρεάζει ουσιωδώς την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, την κερδοφορία και τις ταµειακές της
ροές.
Στην υπ΄αριθµ. 6.23 σηµείωση παρατίθεται ανάλυση της αξίας και των κατηγοριών των χρηµατοοικονοµικών µέσων που διαθέτει η Εταιρεία
καθώς και των λογαριασµών του της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης στους οποίους εµφανίζονται τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.
5.2. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που διαθέτει η Εταιρία είναι κυρίως οι εξής:
•
Πιστωτικός Κίνδυνος
•
Κίνδυνος Αγοράς (συναλλαγµατικός, επιτοκίων και λοιπών τιµών αγοράς)
•
Κίνδυνος Ρευστότητας
5.3. Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος είναι ο κίνδυνος το αντισυµβαλλόµενο µέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά
που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν.
Ειδικά για την εταιρεία ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο µη είσπραξης των απαιτήσεων της έναντι πελατών.
Ο εν λόγω πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι σηµαντικός γιατί κατά πάγια τακτική η Εταιρία:
εισπράττει το τίµηµα των αγορών των πελατών µέχρι το πέρας του τριηµέρου (Τ+3) από την ηµέρα της συναλλαγής του, σε
υλοποίηση σχετικών χρηµατιστηριακών διατάξεων (βλέπε σχετικά την επόµενη παράγραφο «Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 4»
και
διενεργεί προβλέψεις αποµείωσης όλων των απαιτήσεων έναντι πελατών που δεν καλύπτονται από αντίστοιχη αξία
χαρτοφυλακίου τους
παρακολουθεί τυχόν καθυστερήσεις λοιπών απαιτήσεων και ενσωµατώνει την πληροφόρηση αυτή στο σύστηµα ελέγχου της
πιστωτικής του πολιτικής.
Ο πιστωτικός κίνδυνος για ρευστά κεφάλαια (ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) θεωρείται αµελητέος, αφενός γιατί είναι υψηλής ευκολίας
ρευστοποίησης επενδύσεις και εύκολα µετατρέψιµες σε µετρητά και αφετέρου γιατί οι αντισυµβαλλόµενοι είναι τράπεζες εγνωσµένης φήµης
µε υψηλής ποιότητας πιστοληπτική ικανότητα.
Η διαχείριση της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο, γίνεται συνυπολογιζοµένης της πιθανής έκθεσης σε διακυµάνσεις της αγοράς.
5.4. ∆εσµεύσεις που σχετίζονται µε πίστωση
Τηρούνται µε βάση τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις των εποπτευόντων αρχών.
Η δυνατότητα παροχής πιστώσεων από το µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών προς τους πελάτες τους µε σκοπό τη διενέργεια
χρηµατιστηριακών συναλλαγών (margin account), ρυθµίστηκε για πρώτη φορά µε το νόµο 2843/2000.
Το µοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στη γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται µόνον κατόπιν σχετικής έγγραφης σύµβασης
µεταξύ µέλους και πελάτη και εφόσον ο τελευταίος παρέχει στο µέλος αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης, επί της οποίας υφίσταται νόµιµο
ενέχυρο υπέρ του µέλους.
Το margin account παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες µετοχές από εκείνες που θα τους επέτρεπε το
διαθέσιµο κεφάλαιο τους χρησιµοποιώντας την τεχνική µόχλευσης. Ωστόσο, η αγορά µετοχών µε πίστωση είναι µια τεχνική που
χρησιµοποιείται από επενδυτές που είναι εξοικειωµένοι µε αυτό το εργαλείο και γνωρίζουν τη λειτουργία του.
Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την «µέρους των µελών του Χ.Α. παροχή πιστώσεων» ορίζονται στον νόµο, αλλά και στις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Πράξης του ∆ιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος. Ως εκ τούτου η Εταιρία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο εκ της δραστηριότητας αυτής.
5.5. Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 4
Σύµφωνα µε τον Ν. 2843/2000 και τηv υπ' αριθµόν 2/363/30.11.2005 (όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθµ. 8/370/26.1.06) απόφαση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρέπει µέχρι το πέρας του Τ + 3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το
µέλος του Χ.Α προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο την ηµέρα Τ + 4 προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις και έτσι δεν εκτίθεται σε
σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο.
5.6. Καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώριµων πιστωτικών υπολοίπων
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειµένου να διαφυλάξει τα ελεύθερα χρηµατικά διαθέσιµα των πελατών επέβαλε στα µέλη του Χ.Α, σύµφωνα
µε την απόφαση 2/306/22.06.2004 όπως ισχύει, να τηρούν τα χρήµατα των πελατών τους σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασµούς.
Στην υπ΄αριθµ. 6.25. σηµείωση παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον µέγιστο βαθµό έκθεσης της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο
έναντι των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της.
5.7. Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι µελλοντικές ταµιακές ροές των
χρηµατοοικονοµικών µέσων της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν
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5.8. Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι µελλοντικές ταµιακές ροές των
χρηµατοοικονοµικών µέσων της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις τιµές της αγοράς.
Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία εστιάζεται κυρίως στον συναλλαγµατικό κίνδυνο, στον κίνδυνο επιτοκίων και στον κίνδυνο λοιπών
αγοραίων τιµών.
5.9. Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών συναλλαγών της εταιρείας γίνονται σε Ευρώ, ενώ η εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις στο εξωτερικό.
Συνεπώς ο συναλλαγµατικός κίνδυνος δεν είναι σηµαντικός.
5.10. Κίνδυνος επιτοκίου
∆εν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις για την εταιρία στην τρέχουσα χρήση και ως εκ τούτου ο κίνδυνος από τις µεταβολές των επιτοκίων
είναι επουσιώδης.
5.11. Κίνδυνος λοιπών αγοραίων τιµών
Ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο που απορρέει από τη διακύµανση της εύλογης αξίας ή των µελλοντικών ταµιακών ροών
των επενδύσεων της Εταιρείας για ίδιο λογαριασµό (µετοχές, οµόλογα κ.α.).
5.12. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος η Εταιρία να αντιµετωπίσει µια δυσκολία στο να εκπληρώσει τις δεσµεύσεις της, οι οποίες
σχετίζονται µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις.
Η Εταιρία εκτίθεται σε καθηµερινούς κινδύνους ρευστότητας και γι’ αυτό διατηρεί επαρκείς πόρους µετρητών για να καλύψει τον εν λόγο
κίνδυνο καθώς η εµπειρία καταδεικνύει ότι το ελάχιστο επίπεδο επανεπένδυσης των κεφαλαίων προς λήξη µπορεί να προβλεφθεί µε κάποιο
ποσοστό βεβαιότητας. Συγκεκριµένα προσδιορίζονται σε καθηµερινή βάση τα ελάχιστα κεφάλαια που θα πρέπει να είναι διαθέσιµα,
προκειµένου να καλύπτονται όρια του ελάχιστου ποσοστού κεφαλαίων προς λήξη.
Στην υπ. αριθµ. 6.24. σηµείωση παρατίθεται πίνακας στον οποίο αναλύεται η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων.
5.13. Κίνδυνοι που απορρέουν από τι γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον
Η ζήτηση των προϊόντων και κατ' επέκταση οι πωλήσεις της Εταιρείας επηρεάζονται από διάφορους εξωγενείς µε τη δραστηριότητα και τον
κλάδο της Εταιρείας παράγοντες, όπως είναι η οικονοµική αβεβαιότητα και η ύφεση.
Ειδικά στην Ελληνική αγορά, οι οικονοµικές συνθήκες επιδεινώθηκαν µε ραγδαίο ρυθµό από το 2011, επηρεάζοντας ανάλογα την αγοραστική
δύναµη, την κατανάλωση, την παραγωγή, την απασχόληση και τις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές. Το ελληνικό κράτος αντιµετωπίζει
σηµαντικά δηµοσιονοµικά προβλήµατα µε αποτέλεσµα τη λήψη έκτακτων µέτρων για την ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισµού. Παρ’ όλο
το αρνητικό κλίµα, η εταιρεία έχει αυξήσει σηµαντικά τις πωλήσεις τις από το 2011 γεγονός που καταδεικνύει τις σηµαντικές δυνατότητες
ανάπτυξης της εταιρείας.
Μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον αβεβαιότητας και οικονοµικής αστάθειας µια ακριβής εκτίµηση της πορείας της αγοράς από την πλευρά
της ∆ιοίκησης δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί. Παρόλα αυτά για την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση των ανωτέρω κινδύνων η
Εταιρεία, εντείνει τις προωθητικές της ενέργειες, εστιάζοντας παράλληλα στην µείωση του λειτουργικού κόστους και στην παραγωγή θετικών
ταµειακών ροών.
5.14. ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται µε ευθύνη κατά περίπτωση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή του Λογιστηρίου. Η διαχείριση κινδύνων
λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις
για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων ήτοι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος
αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο λειτουργικός κίνδυνος, οι οποίοι αποτελούν και τους σηµαντικότερους για την Εταιρεία, κινδύνους.
Η διαδικασία που κατά κανόνα ακολουθείται είναι η εξής:
Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας.
Επιλογή των κατάλληλων ενεργειών για τη µείωση/αντιστάθµιση και αντιµετώπιση των κινδύνων
Εκτέλεση/εφαρµογή, των ενεργειών µείωσης/αντιστάθµισης και αντιµετώπισης των κινδύνων και
Συστηµατική παρακολούθηση και επαναξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών, διαδικασιών
και ρυθµίσεων που εφαρµόζει η Εταιρεία σχετικά µε τη ∆ιαχείριση Κινδύνων.
Η ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων γίνεται καθηµερινά από τη ∆ιοίκηση της εταιρείας, σύµφωνα µε τη ροή των εργασιών της Εταιρείας και
τη σχετική ενηµέρωση που λαµβάνει από τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας. Η ποσοτική αξιολόγηση διενεργείται σε χρονική βάση και από
συγκεκριµένα στελέχη της Εταιρείας, ανάλογα µε τον είδος του κινδύνου.
Η επιλογή των κατάλληλων ενεργειών µείωσης/αντιστάθµισης και αντιµετώπισης των κινδύνων γίνεται από τη ∆ιοίκηση, σε συνεργασία µε
συγκεκριµένα στελέχη όπου ανάλογα µε το είδος του κινδύνου τα στελέχη αυτά αναλαµβάνουν συνήθως και την εκτέλεση των ενεργειών
αυτών.
Συστηµατική παρακολούθηση και επαναξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών, διαδικασιών και
ρυθµίσεων που εφαρµόζει η Εταιρεία σχετικά µε τη ∆ιαχείριση Κινδύνων, η οποία γίνεται τουλάχιστον σε µηνιαία βάση, από τον Εσωτερικό
Ελεγκτή της Εταιρείας, ο οποίος συντάσσει και τις σχετικές εκθέσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.
5.15. Αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
Στα πλαίσια διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου η Εταιρεία µε ευθύνη του Λογιστηρίου και σε συνεργασία είτε µε το Ταµείο είτε µε
ανεξάρτητη Εταιρεία συµβούλων διενεργεί τα εξής
προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε το
νόµο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση τις απαιτήσεις της Εταιρείας
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προβαίνει στο χαρακτηρισµό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγµάτων σε επισφαλείς απαιτήσεις
εφαρµόζει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των ανοιγµάτων και της προσαρµογής της αξίας
και των προβλέψεων αυτών
προσδιορίζει τις τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου
προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες συµψηφισµού των εντός και εκτός ισολογισµού στοιχείων, καθώς και το βαθµό κατά
τον οποίο η Εταιρεία κάνει χρήση των συµψηφισµών αυτών
προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίµησης και διαχείρισης των εξασφαλίσεων και το είδος των εξασφαλίσεων που
αποδέχεται η Εταιρεία
προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ή είδος αντισυµβαλλοµένου
(π.χ. τράπεζες, επιχειρήσεις, ιδρύµατα κτλ.)
προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων µε βάση την εναποµένουσα ληκτότητα τους
ειδικώς για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, προσδιορίζει και εφαρµόζει τη µέθοδο κατανοµής του εσωτερικού
κεφαλαίου και καθορίζει τα πιστωτικά όρια για τα ανοίγµατα προς τον αντισυµβαλλόµενο
ειδικώς για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, διαµορφώνει την πολιτική που εφαρµόζεται ως προς τα ανοίγµατα που
υπόκεινται σε κίνδυνο δυσµενούς συσχέτισης και εκτιµά τον συντελεστή «άλφα» για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου,
σύµφωνα µε το νόµο
αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρείας
εφαρµόζει µε συνέπεια τη µέθοδο υπολογισµού της αξίας του Χρηµατοδοτικού Ανοίγµατος
ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδοµένων που χρησιµοποιεί καθώς και τη διαδικασία
επικαιροποιήσεως αυτών
εκτιµά την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλοµένου και τον κίνδυνο διακανονισµού
εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων)
Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας
αλλά και ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του.
Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της εταιρίας γίνεται σε καθηµερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που υπερβαίνει το 10 % των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, σύµφωνα µε την
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007.
Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ν.2843/2000 και αποφάσεις υπ. αριθµ. 2/363/30.11.2005 και 8/370/26.01.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
όπως ισχύουν, πρέπει µέχρι το πέρας του Τ+3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος
του Χ.Α. προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ηµέρα Τ+4.
5.16. Αρχές διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της
Εταιρίας.
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µε τη διατήρηση επαρκών διαθεσίµων και άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων.
5.17. Αρχές διαχείρισης κινδύνου αγοράς
Οι επενδύσεις της Εταιρίας για ίδιο λογαριασµό σε κινητές αξίες είναι εκτεθειµένες στον κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. Η Εταιρία
υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς των θέσεων που κατέχονται για ίδιο λογαριασµό εφαρµόζοντας την µέθοδο VaR (Value at Risk)
στηριζόµενη σε διαφορετικές υποθέσεις για την µεταβολή της αγοράς.
Επιπλέον, υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων µε βάση την
απόφαση 4/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που
είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του προκείµενου κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική
εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως:
µεριµνά ώστε η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα ανοίγµατα της Εταιρείας να κινείται στα νόµιµα όρια.
καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των ανοιγµάτων (π.χ. standardized,
mark to market method, original exposure method, internal model method) και της προσαρµογής της αξίας και των
προβλέψεων αυτών.
εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing).
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6.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Επί των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

Γήπεδα Οικόπεδα

Κτίρια Εγκαταστάσεις
κτιρίων

Μεταφορικά µέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

Α. Αξίες Κτήσης
Υπόλοιπα 01.01.2015
Προσθήκες
Μειώσεις

73.310
0
0

359.722
0
0

35.743
0
0

479.235
202
0

948.009
202
0

Υπόλοιπα 31.12.2015
Προσθήκες
Μειώσεις

73.310
0
0

359.722
0
0

35.743
0
0

479.436
7.455
0

948.210
7.455
0

Υπόλοιπα 31.12.2016

73.310

359.722

35.743

486.892

955.666

Υπόλοιπα 01.01.2015
Αποσβέσεις
Μειώσεις

0
0
0

314.023
7.258
0

35.743
0
0

476.654
867
0

826.419
8.125
0

Υπόλοιπα 31.12.2015
Αποσβέσεις
Μειώσεις

0
0
0

321.281
6.133
0

35.743
0
0

477.520
4.651
0

834.544
10.784
0

Υπόλοιπα 31.12.2016

0

327.413

35.743

482.171

845.328

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015

73.310

38.441

0

1.916

113.667

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2016

73.310

32.308

0

4.720

110.338

Β. Αποσβέσεις

6.2. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισµικά προγράµµατα (software) και αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Λογισµικά
προγ/τα

Α. Αξίες Κτήσης
Υπόλοιπα 01.01.2015
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2015
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2016

422.831
0
0
422.831
392
0
423.222

Β. Αποσβέσεις
Υπόλοιπα 01.01.2015
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2015
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2016

422.825
0
0
422.825
324
0
423.150

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015

5

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2016

73
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6.3. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται ως εξής:
31/12/2016

31/12/2015

8.800
8.800

8.800
8.800

Μετοχές µη εισηγµένων εταιρειών
Σύνολο

6.4. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη αναλύονται ως εξής:
31/12/2016

31/12/2015

199.493
199.493

199.493
199.493

Εταιρικά Οµόλογα
Σύνολο

6.5. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31/12/2016

31/12/2015

Συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο

281.458

316.361

Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο

395.604

294.869

Λοιπές Εγγυήσεις
Σύνολο

1.769

1.769

678.831

612.999

Η συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο αφορά καταβολές για την κάλυψη κινδύνου συναλλαγών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2471/1997
και Ν. 3371/2005.
Η συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσό εγγυήσεων στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2533/1997.
Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
6.6. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Πελάτες (χρεωστικά υπόλοιπα)
Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων
Αποµείωση πελατών
Σύνολο

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Έξοδα εποµένων χρήσεων
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
Λοιποί χρεώστες
Σύνολο

31/12/2016

31/12/2015

289.927
56.341
-54.698

94.017
459.228
-55.665

291.570

497.580

31/12/2016

31/12/2015

7.019
6.011
35.693
2.076

1.554
2.671
51.361
22.295

50.800

77.881

Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
6.7. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αναλύονται ως εξής:

Μετοχές
Μερίδια Α/Κ
Σύνολο

31/12/2016

31/12/2015

2.113.645
921
2.114.566

1.948.905
921
1.949.826
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6.8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής:
31/12/2016

31/12/2015

241.374
3.631.128
0
3.872.502

224.565
3.734.093
144.869
4.103.527

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
∆εσµευµένες καταθέσεις
Σύνολο

Επιπρόσθετα των παραπάνω ιδίων διαθεσίµων, στους τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρείας περιλαµβάνονται και τα πιστωτικά υπόλοιπα
των πελατών της, δηλαδή τα ταµειακά διαθέσιµα που έχουν κατατεθεί από πελάτες της εταιρείας προς διενέργεια επενδύσεων κατ’ εντολή και
για λογαριασµό τους.
Τα διαθέσιµα αυτά έχουν µεταφερθεί στα στοιχεία εκτός Ισολογισµού, σύµφωνα µε την πρόσφατη υπ’αριθµ.12/2016 Ανακοίνωση της
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και την σε συνέχεια αυτής υπ΄αρ. πρωτ. 3127/9.8.2016 γνωστοποίηση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς , καθώς θεωρείται ότι αυτά δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης των
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. αλλά και την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία
91/674.
Τα εν λόγω ταµειακά διαθέσιµα των πελατών της εταιρείας ανέρχονταν στις 31.12.2016 σε € 1.365.574 και στις 31.12.2015 σε € 956.190
αντίστοιχα.
6.9. Μετοχικό κεφάλαιο
Οι µετοχές της εταιρίας είναι ονοµαστικές και δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά. Tο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας την
31/12/2016 και 31/12/2015 έχει ως εξής:
Αριθµός
Ονοµαστική
Μετοχικό
Μετοχών
Αξία
Κεφάλαιο
Υπόλοιπα την 01/01/2015
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπα την 31/12/2015
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπα την 31/12/2016

1.720.850
0
1.720.850
20.000
1.700.850

3
0
3
3
3

5.162.550
0
5.162.550
60.000
5.102.550

Σύµφωνα µε την από 02/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά το ποσό
των € 60.000 µε επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου στους µετόχους και µε ακύρωση, αναλογικά µε το ποσοστό των µετόχων στο κεφάλαιο,
20.000 µετοχών ονοµαστικής αξίας € 3 η καθεµιά.
6.10. Αποθεµατικά κεφάλαια
Τα αποθεµατικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής:

Τακτικό αποθεµατικό
Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ'
ειδικό τρόπο
Λοιπά αποθεµατικά
Σύνολο

31/12/2016

31/12/2015

413.630

413.630

267.441
558.382
1.239.453

267.441
558.382
1.239.453

Το «Τακτικό Αποθεµατικό» σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία
ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετησίων καθαρών (µετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό
µέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
οποιοδήποτε άλλο λόγο.
6.11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία αναλύονται ως εξής:

Υποχρεώσεις ισολογισµού για
συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

31/12/2016

31/12/2015

49.082
49.082

47.530
47.530

6.12. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις-υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις-υποχρεώσεις έχουν ως εξής:

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Συµψηφισµένο πιστωτικό υπόλοιπο

31/12/2016

31/12/2015

13.518
217.016
203.498

13.465
156.986
143.521
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Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος της Εταιρείας είναι η παρακάτω:
Αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις

Ενσώµατες
ακινητοποιήσεις

Λοιπές
µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις

Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις

13.295
-567
12.728

6.645

-6.475
620
-5.855

∆ιαφορές
φορολογικού ελέγχου

Αποτίµηση
χρηµ/κών
µέσων
130.188
59.579
189.767

Υπόλοιπο 31/12/2015
Υπόλοιπο 31/12/2016

Αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Υπόλοιπο 31/12/2015

5.000

Υπόλοιπο 31/12/2016

5.000

6.645

Παροχές
Προσωπικού
21.798
450
22.248

Σύνολο

13.465
53
13.518

Σύνολο

156.986
60.029
217.016

Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας,
εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
6.13. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών (µη εκκ\σνα)
Υποχρεώσεις προς χρηµατιστές και ΧΑ
Σύνολο

ΦΠΑ
Φόροι τέλη αµοιβών τρίτων
Φόροι - Τέλη αµοιβών προσωπικού
Λοιποί φόροι - τέλη
Σύνολο

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ασφαλιστικές εισφορές
∆ουλευµένα έξοδα
Σύνολο
Γενικό Σύνολο

31/12/2016

31/12/2015

78.633
1.564
80.197

432.663
1.277
433.940

31/12/2016

31/12/2015

65
93
3.210
19.488
22.857

69
265
4.152
20.442
24.928

31/12/2016

31/12/2015

2.943
7.282
109
10.333

1.972
8.523
265
10.760

129.914

481.447

Η λογιστική αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.

6.14. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

Προµήθειες από διαµεσολάβηση σε
χρηµατιστηριακές συναλλαγές
Έσοδα από προµήθειες µεταβιβαστικών
Προµήθειες από συναλλαγές σε παράγωγα
Σύνολο

1/131/12/2016

1/131/12/2015

206.425
33.131
8.343
247.899

220.455
32.766
9.782
263.003

1/131/12/2016

1/131/12/2015

67.682
27.975
21.335
2.821
26.902

98.372
25.017
17.831
3.583
32.885

6.15. Κόστος παροχής υπηρεσιών
Το κόστος παροχής υπηρεσιών αναλύεται ως εξής:

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
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Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού
Σύνολο

4.314
130
151.158

3.250
0
180.939

1/131/12/2016

1/131/12/2015

33.264
1.880
35.144

103.941
18.107
122.048

1/131/12/2016

1/131/12/2015

101.523
41.962
32.003
4.232
40.353
6.470
194
1.552
228.289

147.558
37.526
26.747
5.375
49.327
4.875
0
0
271.409

1/131/12/2016

1/131/12/2015

0
4.045
7.515
11.560

32.777
1.820
56.935
91.531

1/131/12/2016

1/131/12/2015

24.378
1.164
23.645
44.442
205.855
299.482

35.137
5.522
16.625
53.483
3.305
114.072

1/131/12/2016

1/131/12/2015

14.467
0
3.875
18.342

15.148
10.573
1.271
26.992

6.16. Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής:

Λοιπά έσοδα
Έσοδα τόκων και παραγώγων
Σύνολο
6.17. Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων
Αποσβέσεις αύλων παγίων
Προβλέψεις
Σύνολο
6.18. Λοιπά έξοδα
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής:

Συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιπά έξοδα
Εξοδα προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο
6.19. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αναλύονται ως εξής:

Πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά έσοδα
Έσοδα χρεογράφων
Μερίσµατα
Κέρδη αποτίµησης µετοχών
Σύνολο
6.20. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

Έξοδα και ζηµιές χρεογράφων
Ζηµιά αποτίµησης χαρτοφυλακίου
Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδ. έξοδα
Σύνολο

6.21. Φόρος εισοδήµατος
Οι φόροι που λογίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως:
1/11/131/12/2015
31/12/2016
Τρέχον φόρος
Αναβαλλόµενη φορολογία
Σύνολο

0
-59.977
-59.977

0
-16.774
-16.774
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Ο αναβαλλόµενος φόρος χρήσης αφορά σε:
1/131/12/2016

1/131/12/2015

0
-450
-59.579
-567
620

-13.970
-2.551
-3.066
-567
3.380

-59.977

-16.774

Προσαρµογή στους τρέχοντες συντελεστές
Παροχές προσωπικού
Αποτίµηση χρηµ/κών µέσων
Αποσβέσεις
Λοιπά
Σύνολο αναβαλλόµενης
φορολογίας

6.22. Βασικά κέρδη ανά µετοχή
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή έχει ως εξής:
1/131/12/2016

1/131/12/2015

113.199

-88.521

1.702.653

1.774.201

0,0665

-0,0499

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού
µετοχών
Κέρδη/(Ζηµιές) ανά µετοχή (Ευρώ ανά
µετοχή)

6.23. Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατείχε η εταιρεία την 31/12/2016 και 31/12/2015 έχουν ως εξής:

Περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
∆ιακρατούµενα µέχρι τη λήξη
χρεόγραφα

Κονδύλια
Ισολογισµού
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
(*)
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη
αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
∆ιακρατούµενα µέχρι τη λήξη χρεόγραφα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων

31/12/2016

31/12/2015

677.062
293.646

611.230
519.875

8.800

8.800

2.114.566

1.949.826

3.872.502
199.493

4.103.527
199.493

7.166.069

7.392.751

96.724

445.759

96.724

445.759

Υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο
αποσβεσµένο κόστος

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (*)
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων

(*) Το κονδύλι σε σχέση µε εµφανιζόµενο στον Ισολογισµό, διαφέρει κατά:
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που δεν συνεπάγονται τη µεταβίβαση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.
προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν µε
µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά µε στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή
υπηρεσιών.
προκαταβολές που έχουν ληφθεί από πελάτες για µελλοντική πώληση υπηρεσιών
προπληρωθέντα έξοδα ή προεισπραχθέντα έσοδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση µετρητών ή άλλων
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού.
απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις.

6.24. Κίνδυνος Ρευστότητας
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
31/12/2016

(α) Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
διαθέσιµα προς πώληση

Βραχυπρόθεσµες
Εντός
6 µηνών

Μακροπρόθεσµες

6 έως
12 µήνες

293.646

Από 1
έως 5 έτη
677.062

8.800

Σύνολο

Αργότερα από
5 έτη
970.708
8.800
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Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
∆ιακρατούµενα µέχρι τη λήξη
χρεόγραφα
Σύνολο (α)

5.987.068

6.280.714,42

5.987.068

8.800,00

677.061,61

199.493

199.493

199.493,00

7.166.069,03

31/12/2016
Βραχυπρόθεσµες

(β) Χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις

Εντός
6 µηνών

Μακροπρόθεσµες

6 έως
12 µήνες

Από 1
έως 5 έτη

Σύνολο

Αργότερα από
5 έτη

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

96.724

Σύνολο (β)

96.724

0

0

0

96.724

Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α)-(β)

6.183.990

8.800

677.062

199.493

7.069.345

96.724

31/12/2015
Βραχυπρόθεσµες

(α) Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία

Εντός
6 µηνών

∆άνεια και απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
διαθέσιµα προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
0
Σύνολο (α)

Μακροπρόθεσµες

6 έως
12 µήνες

Από 1
έως 5 έτη

519.875

Σύνολο

Αργότερα από
5 έτη

611.230

1.131.105

8.800

8.800

6.053.353

6.053.353

6.573.228

8.800

611.230

199.493

199.493

199.493

7.392.751

31/12/2015
Βραχυπρόθεσµες

(β) Χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις

Εντός
6 µηνών

Μακροπρόθεσµες

6 έως
12 µήνες

Από 1
έως 5 έτη

Σύνολο

Αργότερα από
5 έτη

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

445.759

Σύνολο (β)

445.759

0

0

0

445.759

Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α)-(β)

6.127.469

8.800

611.230

199.493

6.946.991

445.759

6.25. Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Πίνακας που παρουσιάζει τον µέγιστο βαθµό έκθεσης της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο έναντι των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων της έχει ως εξής:
31/12/2016

∆άνεια και
απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά που
καλύπτονται
από αξία
χαρτοφυλακίου

Ποσά που
καλύπτονται από
εγγυήσεις
τραπεζών/δηµοσίου
ή άλλους
οργανισµούς

235.229
235.229

56.341
56.341

Ποσά που
καλύπτονται
από αξία
χαρτοφυλακίου

Ποσά που
καλύπτονται από
εγγυήσεις
τραπεζών/δηµοσίου
ή άλλους
οργανισµούς

38.351
38.351

459.228
459.228

31/12/2015

∆άνεια και
απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Λοιπά ποσά

679.138
679.138

Λοιπά ποσά

633.525
633.525

Σύνολο

970.708
970.708

Σύνολο

1.131.105
1.131.105
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7. Υπόλοιπα και συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Η εταιρεία δεν ανήκει σε όµιλο και δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες.
Οι συναλλαγές και υπόλοιπα της εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη αφορούν αποκλειστικά σε συναλλαγές και υπόλοιπα µε µέλη της διοίκησης
και έχουν ως εξής:

Αµοιβές βασικών διοικητικών στελεχών
Βασικά διοικητικά στελέχη

1/131/12/2016

Σύνολο

1/131/12/2015

18.414

10.320

18.414

10.320

8. Ασυνήθεις συναλλαγές
∆εν συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταµειακών ροών τα οποία να είναι
ασυνήθη λόγω της φύσης, του µεγέθους ή της περίπτωσής τους.
9. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Για την κάλυψη του κινδύνου επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων
κατά το χρόνο που οι φορολογικές δηλώσεις για τις ανωτέρω χρήσεις θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν έχει σχηµατιστεί σχετική
πρόβλεψη συνολικού ποσού € 5.000.
Για τις χρήσεις 2011-2015 στην εταιρεία έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης «Χωρίς Επιφύλαξη» σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 22338/1994 και του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013.
Για τη χρήση 2016 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον προαιρετικό φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 65Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013, όπως ισχύει. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2016. Ο εν λόγω έλεγχος δεν αναµένεται να επιφέρει
σηµαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωµατωθεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις.
Η συµµετοχή της εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσά που καταβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2533/1997, στο
άρθρο 74 § 4 του οποίου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας µιας εταιρίας µέλος τότε το Συνεγγυητικό επιστρέφει σ’
αυτήν τις εισφορές της µειωµένες µε τις αποζηµιώσεις που κατέβαλε (ή πιθανολογείται ότι θα καταβάλει) το Συνεγγυητικό προς εντολείς της
εταιρίας µέλος.
10. Αναταξινόµηση συγκρίσιµων κονδυλίων
Με βάση την ανακοίνωση 12/2016 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), «Λογιστικός χειρισµός πιστωτικών υπολοίπων
πελατών που τηρούν οι ΑΕΠΕΥ σε τραπεζικούς λογαριασµούς», η εταιρεία δεν υποχρεούται πλέον να εµφανίζει σε λογαριασµούς ουσίας (on
balance sheet) τα ταµειακά διαθέσιµα που κατατίθενται από πελάτες της προς διενέργεια επενδύσεων για λογαριασµό τους και κατόπιν
εντολής τους. Τα εν λόγω ταµειακά διαθέσιµα παρακολουθούνται µε κατάλληλο τρόπο στο λογιστικό σύστηµα της εταιρείας και διασφαλίζεται
απόλυτα η διαχείρισή τους και οι ελεγκτικές επαληθεύσεις. Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία αναταξινόµησε τα συγκριτικά στοιχεία της
προηγούµενης χρήσης χωρίς να προκύπτει καµία µεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια και στα αποτελέσµατα χρήσης. Επιπλέον έγινε αναταξινόµηση
ποσού στα κέρδη εις νέο από το κονδύλι αποθεµατικά. Αναλυτικά οι µεταβολές αυτές έχουν ως εξής:
Κονδύλια κατάστασης οικονοµικής θέσης της
χρήσης 2015
Περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

∆ηµοσιοποιηµένα
κονδύλια

Αναδιατυπωµένα
κονδύλια

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

1.393.844
4.241.333
7.585.004
8.519.968

-818.383
-137.806
-956.190
-956.190

575.461
4.103.527
6.628.814
7.563.778

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

1.588.300
140.430
1.437.637
1.437.637
1.628.688
8.519.968

-348.847
348.847
956.190
-956.190
-956.190
-956.190

1.239.453
489.277
481.447
481.447
672.499
7.563.778

∆ηµοσιοποιηµένα
κονδύλια
257.340
-551.685

-709.095
696.350

Αναδιατυπωµένα
κονδύλια
-451.755
144.781

-81.403

-12.745

-94.032

-373.627

-12.745

-386.257

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

Κονδύλια κατάστασης ταµειακών ροών της
χρήσης 2015
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου
(α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
περιόδου

4.614.961
4.241.449

-125.177
-137.922

4.489.784
4.103.527
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11. Λοιπές γνωστοποιήσεις
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά
από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
12. ∆ηµοσιοποίηση στοιχείων βάσει άρθρου 81 και 82 ν.4261/2014 (άρθρα 89-90 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ 81, Ν.4261/2014
Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΦΥΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - Ε∆ΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η επωνυµία της εταιρείας είναι «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
Η εταιρεία έχει έδρα τον ∆ήµος Αθηναίων, επί της Πλατείας Αγ. Θεοδώρων 2.
Η φύση δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι:
1. Επενδυτικές Υπηρεσίες και δραστηριότητες:
Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών
Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών
Παροχή επενδυτικών συµβουλών
Τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης
2. Παρεπόµενες υπηρεσίες:
Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών, περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών
θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών
Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, στα οποία
µεσολαβεί η ΑΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο
Παροχή υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την αναδοχή
β) Κύκλος εργασιών έτους
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το οικονοµικό έτος αναφοράς ήταν € 247.899.
γ) Αριθµός εργαζοµένων έτους
Ο αριθµός των εργαζοµένων σε ισοδύναµο καθεστώς πλήρους απασχόλησης για την ηµεροµηνία αναφοράς ήταν επτά (7).
δ) Αποτελέσµατα προ φορών
Τα αποτελέσµατα προ φόρων για το οικονοµικό έτος αναφοράς ήταν € 173.176.
ε) Φόροι επί των αποτελεσµάτων
Ο φόρος επί των αποτελεσµάτων για το οικονοµικό έτος αναφοράς ήταν € 59.977.
στ) Εισπραττόµενες δηµόσιες επιδοτήσεις
∆εν υπήρχαν κατά το οικονοµικό έτος αναφοράς.
ΑΡΘΡΟ 82, Ν.4261/2014
∆είκτης απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού
Η Εταιρεία δηµοσιοποιεί τον ∆είκτη απόδοσης ενεργητικού, ο οποίος υπολογίζεται ως το καθαρό αποτέλεσµα τους διαιρούµενο προς το ύψος
του ενεργητικού της, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 82 του ν.4261/2014. Για το 2015 ο ∆είκτης ανέρχεται σε 1,54%.
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