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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της «Καραμανώφ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» την 25 Ιουλίου 

2016 και θα δημοσιευθούν με την κατάθεσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής 
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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 χρηματοοικονομικής θέσης της “ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2016, τις σχετικές 

καταστάσεις 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 

χρηματοοικονομική 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 χρηματοοικονομικής 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, 29 Αυγούστου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Γεώργιος Πετρόπουλος  

 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35021 
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2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01-30/06/2016 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/06/2016 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα 

μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: 

 

 

    30/6/2016 31/12/2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σημείωση      

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6.1 112.553,29 113.666,78 

Άύλα περιουσιακά στοιχεία   370,70 5,14 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση   8.800,00 8.800,00 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα μεχρι τη λήξη   199.493,00 199.493,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.2 702.095,36 612.999,07 

    1.023.312,35 934.963,99 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  6.3 1.205.117,34 1.393.844,44 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 6.4 1.901.432,54 1.949.826,02 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.5 4.031.203,90 4.241.333,43 

    7.137.753,78 7.585.003,89 

Σύνολο ενεργητικού   8.161.066,13 8.519.967,88 

        

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 6.6 5.102.550,00 5.162.550,00 

Αποθεματικά   1.588.299,59 1.588.299,59 

Αποτελέσματα εις νέον   96.840,14 140.430,03 

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων   6.787.689,73 6.891.279,62 

        

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία   47.837,32 47.530,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   140.221,16 143.521,06 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων   188.058,48 191.051,06 

        

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.7 1.185.317,92 1.437.637,20 

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων   1.185.317,92 1.437.637,20 

        

Σύνολο υποχρεώσεων   1.373.376,40 1.628.688,26 

        

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   8.161.066,13 8.519.967,88 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/06/2016 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη 

της προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής: 

    

1/1/2016-

30/06/2016 

1/1/2015-

30/06/2015 

        

Πωλήσεις 6.8 131.085,89 189.393,31 

Κόστος πωληθέντων 6.9 -73.895,39 -88.818,15 

Μεικτό Κέρδος   57.190,50 100.575,16 

Λοιπά έσοδα/έξοδα εκμετάλευσης   33.582,16 87.173,38 

Έξοδα διοίκησης   -83.439,64 -102.337,75 

Έξοδα διάθεσης   -27.710,77 -33.306,81 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.10 48.275,99 113.514,85 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.11 -74.788,03 -7.880,18 

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων   -46.889,79 157.738,66 

 Φόρος εισοδήματος 6.12 3.299,90 -43.346,25 

Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους   -43.589,89 114.392,41 

Κέρδη/Ζημιές  μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε 

Eυρώ)    6.13 -0,0256 0,0665 

 

 

 

 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2016 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της 

προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής: 

 

    

1/1/2016-

30/06/2016 

1/1/2015-

30/06/2015 

        

Κέρδη/Ζημιές περιόδου -43.589,89 114.392,41 

Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων   0,00 0,00 

Φόρος εισοδήματος επί των λοιπών συνολικών εσόδων   0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου -43.589,89 114.392,41 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 
Η κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας  κατά την περίοδο 1/1 – 30/6/2016 και τα συγκρίσιμα μεγέθη της 
αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

 

  Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά 
Αποτελέσματα σε 

νέο 
Σύνολο 

          

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2016 5.162.550,00  1.588.299,59  140.430,03  6.891.279,62  

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου  (60.000,00)     (60.000,00) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

περιόδου 1/1-30/06/2016     (43.589,89) (43.589,89) 

Υπόλοιπα κατά την 30/06/2016 5.102.550,00  1.588.299,59  96.840,14  6.787.689,73  

          

          

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     114.392,41  114.392,41 

Υπόλοιπα κατά την 30/06/2015 5.162.550,00  1.588.299,59  343.343,80  7.094.193,39  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

Η κατάσταση ταμειακών ροών της Εταιρείας  κατά την περίοδο 1/1 – 30/6/2016 και τα συγκρίσιμα μεγέθη της αντίστοιχης 

περιόδου της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: 

 

Έμμεση μέθοδος 

1/1 - 

30/06/2016 

1/1 - 

30/06/2015 

Λειτουργικές δραστηριότητες 
  

Κέρδη προ φόρων -46.889,79 157.738,66 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις 5.276,73 5.275,93 

Προβλέψεις 307,32 2.889,97 

Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές  0,00 -43.346,25 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας 16.088,67 7.517,96 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 99.630,81 1.448.468,85 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 

-252.319,28 

-

1.519.873,79 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 0,00 0,00 

Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 0,00 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -177.905,54 58.671,33 

   Επενδυτικές δραστηριότητες  
  

Πώληση/(απόκτηση) επενδυτικών τίτλων και λοιπών επενδύσεων -10.031,01 -328.305,00 

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -4.528,80 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 5.659,13 17.012,23 

Μερίσματα εισπραχθέντα 36.676,69 54.761,39 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 27.776,01 -256.531,38 

   Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  
  

Πληρωμές για επιστροφή κεφαλαίου  -60.000,00 -120.000,00 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -60.000,00 -120.000,00 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 

περιόδου  

(α)+(β)+(γ) 

-210.129,53 -317.860,05 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.241.333,43 4.614.960,62 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 4.031.203,90 4.297.100,57 
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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 01/01/2016 – 30/06/2016. 

 

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 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 ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜ/XΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 36,66% 

ΑΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 17,42% 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 32,17% 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΚΑΣ 0,75% 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 1,50% 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 11,50% 

ΣΥΝΟΛΟ 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 30/06/16 και την 30/06/15 ήταν επτά (7) 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. 

http://www.karamanofaxe.gr/
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4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 (01/01/2016 – 30/06/2016) 

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 2015, 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 2016 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 2015, εκτός από την υιοθέτηση από την εταιρία των 

νέων και τροποποιημένων ΔΠΧΑ και των νέων διερμηνειών που ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 2016. 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 2015 και 

ακολουθούνται με συνέπεια και στην τρέχουσα ενδιάμεση περίοδο. 

 

 

http://www.karamanofaxe.gr/
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5. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ  

 5.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί 

σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2016 ή μεταγενέστερα. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινίσεις 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 ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 

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 ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 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 (ΔΛΠ 16). Συνεπώς, με τις εν λόγω τροποποιήσεις οι 

καρποφόρες φυτείες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις 

καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ – 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 ΔΠΧΑ -  Κύκλος 2012-2014», η οποία 

αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
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2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε 

αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους διάθεσης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις Υπηρεσίας και 

Εφαρμογή των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο 

προεξόφλησης: θέμα τοπικής αγοράς, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 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. 

 5.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες 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 Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

 ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (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 ΔΠΧΑ 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 εταιρία 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. 

 

 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι 

πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των 

ΔΠΧΑ 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 

ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα 

έσοδα. Η εταιρία 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. 

 

 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 εταιρία 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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 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 10 και στο 

ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιμετώπιση μίας αναγνωρισμένης ασυνέπειας μεταξύ των 

απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και αυτών του ΔΛΠ 28, σχετικά με τον χειρισμό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών 

στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. Τον Δεκέμβριο 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 εταιρία 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 στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας την Εξαίρεση από 

την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 

και ΔΛΠ 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. Η εταιρία 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. 

 

 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 εταιρία 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 ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 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 εταιρία 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 ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (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 ΔΛΠ 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 
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μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη ταμειακών μεταβολών. Η εταιρία 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. 

 

 Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 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 εταιρία 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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 εταιρία 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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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:  

 

` 30/6/2016 31/12/2015 

Συμμετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο 304.722,03 316.360,74 

Συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 395.604,00 294.869,00 

Λοιπές Εγγυήσεις 1.769,33 1.769,33 

Σύνολο 702.095,36 612.999,07 

 

 

 

6.3 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

  30/6/2016 31/12/2015 

Πελάτες  (χρεωστικά υπόλοιπα) 195.562,80 94.016,69 

Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων 48.894,06 459.228,35 

Πρόβλεψη απομείωσης  -54.910,02 -55.665,38 

Απαιτήσεις από τοποθετήσεις διαθεσίμων 

πελατών σε Repos 928.772,03 818.383,41 

Σύνολο 1.118.318,87 1.315.963,07 

 

    

  30/6/2016 31/12/2015 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.554,23 1.554,23 

Έξοδα επομένων χρήσεων  2.961,60 2.670,64 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 52.886,48 51.361,06 

Λοιποί χρεώστες  29.396,16 22.295,44 

Σύνολο 86.798,47 77.881,37 

 

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: 

 

  30/6/2016 31/12/2015 

Μετοχές  1.900.894,97 1.948.905,00 

Μερίδια Α/Κ 537,57 921,02 

Σύνολο 1.901.432,54 1.949.826,02 

 

6.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

  30/6/2016 31/12/2015 

Ταμείο 267.800,16 224.565,44 
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Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας   3.617.386,11 3.734.092,65 

Καταθέσεις όψεως πελατών 146.017,63 137.806,34 

Δεσμευμένες καταθέσεις  0,00 144.869,00 

Σύνολο 4.031.203,90 4.241.333,43 

 

Οι δεσμευμένες καταθέσεις αφορούν ποσό το οποίο έχει δεσμευθεί υπέρ του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου. 

 

6.6 Μετοχικό κεφαλαίο  

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

  

  Αριθμός Ονομαστική Μετοχικό 

  Μετοχών Αξία Κεφάλαιο 

Υπόλοιπα την 31/12/2014 1.720.850 3 5.162.550 

Υπόλοιπα την 31/12/2015 1.720.850 3 5.162.550 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου -20.000 3 -60.000 

Υπόλοιπα την 30/06/2016 1.700.850 3 5.102.550 

 

 

Κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, και σύμφωνα με την από 02/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000) με 

ακύρωση είκοσι χιλιάδων μετοχών (20.000) με σκοπό την επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου στους μετόχους. 

 

 

6.7 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις    

Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 

  
 

30/06/16 31/12/15 

Προμηθευτές  30.481,30 11.819,69 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  338,92 1.972,01 

ΦΠΑ 65,66 68,52 

Φόροι - τέλη τρίτων  0,00 265,00 

Φόροι αμοιβών προσωπικού  1.836,61 4.152,34 

Λοιποί φόροι  18.505,34 20.442,04 

Ασφαλιστικές εισφορές 3.683,14 8.522,81 

Υποχρεώσεις προς χρηματιστές και ΧΑ 2.719,47 1.276,57 

Υποχρεώσεις από τοποθετήσεις διαθεσίμων 

πελατών σε Repos 
928.772,03 818.383,41 

Δουλευμένα έξοδα 108,55 265,26 

Σύνολο 986.511,02 867.167,65 

      

Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών     

Εκκαθαρισμένα υπόλοιπα πελατών 146.017,63 137.806,34 

Μη εκκαθαρισμένα υπόλοιπα πελατών 52.789,27 432.663,21 

Σύνολο 198.806,90 570.469,55 

   Γενικό Σύνολο 1.185.317,92 1.437.637,20 

Η λογιστική αξία των παραπάνω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 
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6.8 Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις της εταιρείας έχουν ως εξής: 

  1/1-30/06/2016 

1/1-

30/06/2015 

Προμήθειες από διαμεσολάβηση σε 

χρηματιστηριακές συναλλαγές 109.867,08   159.003,93 

Προμήθειες χρηματιστ. συναλλαγών 

εξωτερικού 

  Έσοδα από προμήθειες μεταβιβαστικών 16.979,10   23.390,28 

Προμήθειες από συναλλαγές σε παράγωγα 4.239,71   6.999,10 

Σύνολο 131.085,89 189.393,31 

 

6.9 Κόστος πωληθέντων 

Το Κόστος Πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

  1/1-30/06/2016 

1/1-

30/06/2015 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 31.817,70 42.801,11 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 13.837,06 13.641,09 

Παροχές τρίτων 10.936,54 9.287,07 

Φόροι - Τέλη 1.227,86 1.393,75 

Διάφορα έξοδα 13.965,54 19.584,76 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 2.100,24 2.110,38 

Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 10,45 0,00 

Σύνολο 73.895,39 88.818,15 

 

6.10 Χρηματοοικονομικά έσοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

  1/1-30/06/2016 

1/1-

30/06/2015 

Πιστωτικοί τόκοι 5.659,13 17.012,23 

Λοιπά έσοδα  624,16 1.167,68 

Έσοδα χρεογράφων 8.312,50 8.312,50 

Μερίσματα 28.364,19 46.448,89 

Κέρδη αποτίμησης μετοχών 5.316,01 40.573,55 

Σύνολο 48.275,99 113.514,85 

 

6.11 Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 

  
1/1-30/06/2016 

1/1-

30/06/2015 

Έξοδα και ζημιές χρεογράφων 14.437,62 6.821,09 

Ζημιά από αποτίμηση  58.424,49 472,64 

Λοιπά συναφή με τις χρηματοδ. έξοδα 1.925,92 586,45 

Σύνολο 74.788,03 7.880,18 
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6.12 Φόρος εισοδήματος 

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

  
1/1-

30/06/2016 

1/1-

30/06/2015 

Φόρος εισοδήματος περιόδου 0,00 -22.563,92 

Αναβαλλόμενη φορολογία 3.299,90 -20.782,33 

Σύνολο 3.299,90 -43.346,25 

      

      

Η αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει ως εξής :     

  
1/1-

30/06/2016 

1/1-

30/06/2015 

Παροχές προσωπικού 89,12 628,51 

Αποτίμηση χρημ/κών μέσων 3.429,83 -18.302,56 

Αποσβέσεις  0,00 86,47 

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 -2.841,35 

Λοιπά -219,05 -353,41 

Σύνολο 3.299,90 -20.782,33 

 

6.13 (Ζημιές)/Κέρδη ανά μετοχή 

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

  
1/1-

30/06/2016 

1/1-

30/06/2015 

Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους -43.589,89 114.392,41 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 1.704.366 1.720.850 

Κέρδη/Ζημιές  ανά μετοχή (Ευρώ ανά 

μετοχή) 
-0,0256 0,0665 

 

 

7. 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: 

 

  

1/1 -  

30/6/2016 

1/1 -  

30/6/2015 

Συναλλαγές και αμοιβές μελών της 

Διοίκησης 16.290,58 5.160,00 

Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης 0 0 

Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης  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. 
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 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 ευρώ 5.000.  

 

Για τη χρήση 2015 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παραγρ. 1 Ν. 4174/2013 και την υπ. αριθ. ΠΟΛ 1124/18-6-2015 απόφαση του 

Υπουργείου Οικονομικών. Ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη και δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις 

φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. Για το λόγο αυτό η εταιρεία δεν έχει 

σχηματίσει σχετική πρόβλεψη φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2015.  Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, η Εταιρεία 

έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την ΠΟΛ 1159/26-07-2011, ενώ για την χρήση 2014 έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση 

την ΠΟΛ 1124/18-06-2015 και έχει λάβει πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης «χωρίς επιφύλαξη». 

 

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. 

 

 

 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2016 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & 

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου 

   

  

 

 

 

 

Μιχαήλ Καραμανώφ Μάριος Καραμανώφ  Μαρία Σταμοπούλου  

Α.Δ.T. ΑΙ 663735 Α.Δ.Τ. ΑΚ 204283 Αριθμ. Αδείας 0011551                     

 


