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Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο
1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2015

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της «Καραμανώφ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» την 31η Ιουλίου 2015
και θα δημοσιευθούν με την κατάθεσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.karamanofaxe.gr.

Μιχαήλ Καραμανώφ
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
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1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους Μετόχους της
“ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

Εισαγωγή

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη κατάσταση οικονομικής θέσης της “ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2015, τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσμάτων,
συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική
πληροφόρηση. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος της εργασίας επισκόπησης

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης
Οικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας». Η επισκόπηση της
ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως προς πρόσωπα που
είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει
στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με
την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο
συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Γεώργιος Πετρόπουλος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35021
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2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01-30/06/2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Η κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/06/2015 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της
προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άύλα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα μεχρι τη λήξη
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

30/6/2015

31/12/2014

116.313,83
5,14
8.800,00
199.493,00
588.081,07
912.693,04

121.589,76
5,14
8.800,00
199.493,00
501.531,05
831.418,95

6.3

497.804,01

2.032.822,88

6.4
6.5

2.045.778,93
4.297.100,57
6.840.683,51
7.753.376,55

1.679.655,48
4.614.960,62
8.327.438,98
9.158.857,93

5.162.550,00
1.588.299,59
343.343,80

5.162.550,00
1.588.299,59
228.951,39

7.094.193,39

6.979.800,98

58.743,57
147.529,24
206.272,81

56.326,24
126.746,91
183.073,15

452.910,35
452.910,35

1.995.983,80
1.995.983,80

659.183,16

2.179.056,95

7.753.376,55

9.158.857,93

Σημείωση
6.1

6.2

Σύνολο ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

6.6
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Η κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/06/2015 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της
προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής:

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μεικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε
Eυρώ)

6.7
6.8

6.9
6.10
6.11

6.12

1/1/201530/06/2015

1/1/201430/06/2014

189.393,31
-88.818,15
100.575,16
87.173,38
-102.337,75
-33.306,81
113.514,85
-7.880,18
157.738,66
-43.346,25
114.392,41

228.945,22
-103.750,64
125.194,58
66.825,96
-120.219,47
-38.906,49
262.983,88
-1.164,52
294.713,94
-61.501,21
233.212,73

0,0645

0,1303

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2015 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της
προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής:

Κέρδη/Ζημιές περιόδου
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων
Φόρος εισοδήματος επί των λοιπών συνολικών εσόδων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου

1/1/201530/06/2015

1/1/201430/06/2014

114.392,41

233.212,73

0,00
0,00
114.392,41

233.212,73
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Η κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1 – 30/6/2015 και τα συγκρίσιμα μεγέθη της
αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα σε
νέο

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2015

5.162.550,00

1.588.299,59

228.951,39

6.979.800,98

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
περιόδου 1/1-30/06/2015
Υπόλοιπα κατά την 30/06/2015

5.162.550,00

1.588.299,59

114.392,41
343.343,80

114.392,41
7.094.193,39

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2014

5.482.800,00

1.563.168,06

577.755,15

7.623.723,21

348.846,93

(348.846,93)

(200.250,00)
0,00

1.912.014,99

233.212,73
462.120,95

233.212,73
7.656.685,94

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Αναγνώριση αποθεματικών
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
περιόδου 1/1-30/06/2014
Υπόλοιπα κατά την 30/06/2014

(200.250,00)

5.282.550,00
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Η κατάσταση ταμειακών ροών της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1 – 30/6/2015 και τα συγκρίσιμα μεγέθη της αντίστοιχης
περιόδου της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

Έμμεση μέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)

1/1 30/06/2015

1/1 30/06/2014

157.738,66

294.713,94

5.275,93
2.889,97
-43.346,25

9.450,36
3.500,00
-200.032,10

7.517,96
0,00

-39.098,63
0,00

1.448.468,85
-1.519.873,79

686.917,42
-356.280,15

58.671,33

399.170,84

-328.305,00

-46.862,11
-3.049,12
0,00

17.012,23
54.761,39
-256.531,38

22.107,65
16.990,98
-10.812,60

-120.000,00

-200.250,00

-120.000,00

-200.250,00

-317.860,05

188.108,24

4.614.960,62
4.297.100,57

4.159.586,37
4.347.694,61

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)
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
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρία «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής ως «η
εταιρία») παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων οι
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την περίοδο 01/01/2015 – 30/06/2015.
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ 36/28.01.1991), έχει συσταθεί σύμφωνα με την άδεια συστάσεως της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 5/62/4-12-1990 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
www.karamanofaxe.gr

της

Εταιρείας

είναι

διαθέσιμες

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

της

Εταιρείας,

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
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 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.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/15 και την 30/06/14 ήταν δέκα (10) και δέκα (10) άτομα
αντίστοιχα.
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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4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 (01/01/2015 – 30/06/2015) έχουν
συνταχτεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ΔΛΠ 34) ‘Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις’, όπως αυτό
εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους (historical cost convention)
όπως αυτή τροποποιείται με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται
για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες Οικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα της εταιρίας
www.karamanofaxe.gr και οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, μεθόδων και
εκτιμήσεων που εφαρμόστηκαν.
Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 δεν έχουν ελεγχθεί από
τους εξωτερικούς ελεγκτές της εταιρίας. Οι εξωτερικοί ελεγκτές της εταιρίας έχουν διενεργήσει επισκόπηση σύμφωνα με το
Διεθνές Πρότυπο για Επισκοπήσεις 2410 ‘Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από
τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας’.
Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις συντάχτηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για τη
σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2014, εκτός από την υιοθέτηση από την εταιρία των
νέων και τροποποιημένων ΔΠΧΑ και των νέων διερμηνειών που ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 2015. Οι εν λόγω μεταβολές
περιγράφονται στην επόμενη υπ΄ αριθμ 5 σημείωση.
Η αναγνώριση των κινδύνων χρηματοοικονομικής φύσης καθώς και οι πολιτικές που ασκούνται για την αποτελεσματική
διαχείριση αυτών αναφέρονται αναλυτικά στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2014 και ακολουθούνται
με συνέπεια και στην τρέχουσα ενδιάμεση περίοδο.
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5.

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Η εφαρμογή των παρακάτω νέων, αναθεωρημένων ή τροποποιημένων προτύπων και διερμηνειών είναι υποχρεωτική για τις
οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου ή μεταγενέστερα. Επίσης, παρακάτω αναλύεται η εκτίμηση επίδρασης από
την εφαρμογή των νέων, αναθεωρημένων ή τροποποιημένων προτύπων και διερμηνειών στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
5.1. Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα


Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/07/2014)

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του
προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής:
ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε
συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του
ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος
αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/07/2014)

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του
προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής:
ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της
παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις
Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως
ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014)

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε
εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η
παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων
παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει 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 στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
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6. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
6.1 Πάγια και Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης ενδιάμεσης περιόδου δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στα πάγια και άυλα περιουσιακά
στοιχεία της Εταιρείας.

6.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
`
Συμμετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο
Συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο

30/6/2015
291.442,74
294.869,00

31/12/2014
208.130,72
291.631,00

1.769,33

1.769,33

588.081,07

501.531,05

Λοιπές Εγγυήσεις
Σύνολο

6.3 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

30/6/2015
325.656,23
57.361,58
-55.125,81

31/12/2014
393.760,44
0,00
-56.445,88

0,00

1.540.107,95

Σύνολο

327.892,00

1.877.422,51

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Έξοδα επομένων χρήσεων
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Λοιποί χρεώστες

30/6/2015
10.325,73
0,00
85.030,69
74.555,59

31/12/2014
5.103,54
7.223,60
87.473,34
55.599,89

Σύνολο

169.912,01

155.400,37

Πελάτες (χρεωστικά υπόλοιπα)
Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων
Πρόβλεψη απομείωσης
Απαιτήσεις από τοποθετήσεις διαθεσίμων πελατών σε Repo

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

Μετοχές
Μερίδια Α/Κ
Σύνολο

30/6/2015
2.044.959,65
819,28

31/12/2014
1.678.734,46
921,02

2.045.778,93

1.679.655,48
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6.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:
30/6/2015
192.962,51
3.638.709,66
320.559,40

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Καταθέσεις όψεως πελατών
Δεσμευμένες καταθέσεις
Σύνολο

31/12/2014
162.193,05
4.185.959,62
125.176,95

144.869,00

141.631,00

4.297.100,57

4.614.960,62

Οι δεσμευμένες καταθέσεις αφορούν ποσό το οποίο έχει δεσμευθεί υπέρ του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου.
6.6 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε μετόχους
ΦΠΑ
Φόροι - τέλη τρίτων
Φόροι αμοιβών προσωπικού
Λοιποί φόροι
Ασφαλιστικές εισφορές
Υποχρεώσεις προς χρηματιστές και ΧΑ
Υποχρεώσεις από τοποθετήσεις διαθεσίμων
πελατών σε Repo
Δουλευμένα έξοδα

30/06/15

31/12/14

72.489,58
0,00
191,34
0,00
62,45
58,00
2.163,63
40.404,49
6.698,07
787,43

56.115,52
10.928,25
428,14
120.000,00
53,76
93,00
3.543,84
20.924,13
11.010,75
72.320,87

0,00

1.540.107,95

0,00

770,69

122.854,99

1.836.296,90

320.559,40
9.495,96

125.176,95
34.509,95

Σύνολο

330.055,36

159.686,90

Γενικό Σύνολο

452.910,35

1.995.983,80

Σύνολο
Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών
Εκκαθαρισμένα υπόλοιπα πελατών
Μη εκκαθαρισμένα υπόλοιπα πελατών

Η λογιστική αξία των παραπάνω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
6.7 Πωλήσεις
Οι πωλήσεις της εταιρείας έχουν ως εξής:

Προμήθειες από διαμεσολάβηση σε
χρηματιστηριακές συναλλαγές

1/130/06/2015

1/130/06/2014

159.003,93

190.331,96
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Προμήθειες χρηματιστηριακών συναλλαγών
εξωτερικού
Έσοδα από προμήθειες μεταβιβαστικών

23.390,28

29.977,78

6.999,10

8.635,48

189.393,31

228.945,22

1/130/06/2015
42.801,11
13.641,09
9.287,07
1.393,75
19.584,76
2.110,37
0,00

1/130/06/2014
44.728,12
15.153,31
14.407,17
1.193,56
24.488,33
3.780,14
0,00

88.818,15

103.750,64

Προμήθειες από συναλλαγές σε παράγωγα
Σύνολο
6.8 Κόστος πωληθέντων
Το Κόστος Πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού
Σύνολο
6.9 Χρηματοοικονομικά έσοδα

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής:

Πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά έσοδα
Έσοδα χρεογράφων
Μερίσματα
Κέρδη αποτίμησης μετοχών
Σύνολο

6.10

1/130/06/2015
17.012,23
1.167,68
8.312,50
46.448,89
40.573,55

1/130/06/2014
13.795,16
3.673,58
8.312,49
16.990,98
220.211,67

113.514,85

262.983,88

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

Έξοδα και ζημιές χρεογράφων
Ζημια από αποτίμηση
Λοιπά συναφή με τις χρηματοδ. έξοδα
Σύνολο

6.11

1/130/06/2015
6.821,09
472,64
586,45
7.880,18

1/130/06/2014
753,10
0,00
411,42
1.164,52

Φόρος εισοδήματος

Τα ποσά των φόρων που λογίστηκαν στα αποτελέσματα της Εταιρείας, έχουν ως εξής:

Φόρος εισοδήματος περιόδου
Αναβαλλόμενη φορολογία
Σύνολο

1/130/06/2015
-22.563,92
-20.782,33
-43.346,25

1/130/06/2014
0,00
-61.501,21
-61.501,21
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Η αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει ως
εξής :

Παροχές προσωπικού
Αποτιμήση χρημ/κών μέσων
Αποσβεσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά

6.12

1/130/06/2015
628,51
-18.302,56
86,47
-2.841,35
-353,41
-20.782,33

1/130/06/2014
910,00
-52.008,35
-534,59
-9.182,42
-685,86
-61.501,22

(Ζημιές)/Κέρδη ανά μετοχή

Ο υπολογισμός των βασικών (ζημιών)/κερδών ανά μετοχή έχει ως εξής:

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

7.

1/130/06/2015
114.392,41

1/130/06/2014
232.060,81

1.774.201

1.789.984

0,0645

0,1296

Συναλλαγές με συνδεμένα 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:

Συναλλαγές και αμοιβές μελών της Διοίκησης
Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης

1/1 30/6/2015
5.160,00
0
0

1/1 30/6/2014
5.160,00
0
0

Εποχικότητα πωλήσεων – ασυνήθεις συναλλαγές
Οι πωλήσεις των υπηρεσιών δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη εποχικότητα και συνεπώς κατανέμονται με ομαλό και κατά
βάση με ισομερή τρόπο στα δύο εξάμηνα της χρήσης.
Δεν συνέτρεξε περίπτωση είσπραξης εποχικών εσόδων ή ανάληψης ανώμαλων κοστών στην παρούσα ενδιάμεση οικονομική
κατάσταση.
Τυχόν περιοδικά ή περιπτωσιακά έσοδα δεν προκαταλογίστηκαν ή αναβλήθηκαν στη παρούσα ενδιάμεση οικονομική
κατάσταση στο βαθμό που ο προκαταλογισμός ή η αναβολή τους θα αποτελούσαν λανθασμένη ενέργεια κατά το τέλος του
οικονομικού έτους.
Δεν 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.
Δεσμεύσεις - Επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις – ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Η Εταιρεία για την φορολογικά ανέλεγκτη χρήση 2010 έχει
σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, ύψους 5.000 χιλ ευρώ.
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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 Ε.Π.Ε.Υ. 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 Ε.Π.Ε.Υ.
Λοιπές γνωστοποιήσεις
Στην παρούσα ενδιάμεση περίοδο δεν έλαβαν χώρα πωλήσεις θυγατρικών, μακροπρόθεσμων επενδύσεων, αναδιοργανώσεις
και διακοπτόμενες δραστηριότητες.
Δεν προέκυψαν μεταβολές στις εκτιμήσεις των ποσών που απεικονίζονται σε προηγούμενα οικονομικά έτη, τέτοιες που να
έχουν σημαντική επίδραση στην τρέχουσα ενδιάμεση περίοδο.
Δεν καταβλήθηκαν μερίσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Οι τρέχουσες εξελίξεις που εκφράστηκαν με την επιβολή περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων (capital controls), καθώς
επίσης και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την οριστικοποίηση ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος στήριξης της
Ελληνικής Οικονομίας, είναι παράγοντες αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τις γενικότερες μεσομακροπρόθεσμες
οικονομικές συνθήκες λειτουργίας της εγχώριας αγοράς, έχοντας αρνητική ενδεχομένως επίπτωση στο ρυθμό ανάπτυξης της
Ελληνικής οικονομίας και κατά επέκταση στο ΑΕΠ της χώρας κατά το 2015 και το 2016. Πρόσθετα, η εφαρμογή των νέων
φορολογικών μέτρων αναμένεται να δυσχεράνει την δυνατότητα μερικών επιχειρήσεων να ανταποκριθούν εγκαίρως και εις
ολόκληρον στις υποχρεώσεις τους.
Στο πλαίσιο του μακροοικονομικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από τα παραπάνω γεγονότα ανακύπτουν κίνδυνοι οι
σημαντικότεροι εκ των οποίων αφορούν στη ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των επιχειρήσεων, στην
εισπραξιμότητα απαιτήσεών τους, στην απομείωση περιουσιακών τους στοιχείων, στην αναγνώριση εσόδων τους, στην
εξυπηρέτηση υφιστάμενων δανειακών τους υποχρεώσεων η/και στην ικανοποίηση όρων και χρηματοοικονομικών δεικτών
αυτών, στην ανακτησιμότητα αναβαλλόμενων φορολογικών ωφελειών, στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών τους μέσων,
στην επάρκεια προβλέψεων και στη δυνατότητα συνέχισης της απρόσκοπτης δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
Tα ανωτέρω και τυχόν περαιτέρω δυσμενείς εξελίξεις στην Ελλάδα, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη ρευστότητα, τα
αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση των ελληνικών εταιρειών, με τρόπο που δεν μπορεί επί του παρόντος να
προβλεφθεί επακριβώς.
Μεταγενέστερα γεγονότα
Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή στις 14/7/2015, ο φορολογικός συντελεστής των Ανωνύμων
Εταιριών αυξάνεται σε 29% από 26% με ισχύ από τη χρήση 2015. Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή θα επηρεάσει τα
αποτελέσματα της Εταιρείας και οι προσαρμογές θα συμπεριληφθούν στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2015. Η
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας εξάμηνης περιόδου του 2015 από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή
δεν αναμένεται σημαντική.
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