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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 2017, 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 2017 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Γεώργιος Πετρόπουλος  
 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35021 
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2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01-30/06/2017 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
Η κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/06/2017 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της 
προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

        

    30/6/2017 31/12/2016 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σημείωση      

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       

Ενσώματες ακινητοποιήσεις   107.635,70 110.338,22 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία   374,78 72,79 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση   8.800,00 8.800,00 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη 

λήξη 6.1 99.493,00 199.493,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.2 617.849,94 678.830,94 

    834.153,42 997.534,95 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  6.3 281.051,54 342.369,38 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 6.4 2.509.052,87 2.114.566,32 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.5 4.090.235,57 3.872.501,99 

    6.880.339,98 6.329.437,69 

Σύνολο ενεργητικού   7.714.493,40 7.326.972,64 

        
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ       

Αξίες Τρίτων για είσπραξη    1.208.691,92 1.365.573,67 

 
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 6.6 5.042.550,00 5.102.550,00 

Αποθεματικά   1.239.452,66 1.239.452,66 

Αποτελέσματα εις νέον   907.305,10 602.476,04 

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων   7.189.307,76 6.944.478,70 

        

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία   49.200,56 49.081,92 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

328.572,88 203.497,76 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων   377.773,44 252.579,68 

        

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.7 147.412,21 129.914,26 

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων   147.412,21 129.914,26 

        

Σύνολο υποχρεώσεων   525.185,65 382.493,94 

        

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   7.714.493,40 7.326.972,64 
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ       

Δικαιούχοι Αξιών για είσπραξη   1.208.691,92 1.365.573,67 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 
Η κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/06/2017 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της 
προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής: 
 

    
1/1/2017-

30/06/2017 
1/1/2016-

30/06/2016 

        

Πωλήσεις 6.8 144.678,86 131.085,89 

Κόστος πωληθέντων 6.9 -68.106,14 -73.895,39 

Μεικτό Κέρδος   76.572,72 57.190,50 

Λοιπά έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης   -3.676,24 33.582,16 

Έξοδα διοίκησης   -76.738,04 -83.439,64 

Έξοδα διάθεσης   -25.506,87 -27.710,77 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.10 470.215,97 48.275,99 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.11 -10.930,44 -74.788,03 

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων   429.904,17 -46.889,80 

 Φόρος εισοδήματος 6.12 -125.075,12 3.299,90 

Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους   304.829,05 -43.589,89 

Κέρδη/Ζημιές  μετά από φόρους ανά μετοχή - 
βασικά (σε Eυρώ)    6.13 0,1814 -0,0256 

 

 

 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2017 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της 
προηγούμενης περιόδου έχουν ως εξής: 
 

    
1/1/2017-

30/06/2017 
1/1/2016-

30/06/2016 

        

Κέρδη/Ζημιές περιόδου 304.829,05 -43.589,89 

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 304.829,05 -43.589,89 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
 
Η κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας  κατά την περίοδο 1/1 – 30/6/2017 και τα συγκρίσιμα μεγέθη της 
αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 
 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα σε 

νέο 
Σύνολο 

          

Υπόλοιπα κατά την 
1/1/2017 

5.102.550,00  1.239.452,66  602.476,04  6.944.478,70  

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου  (60.000,00)  0,00 0,00  (60.000,00) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 1/1-30/06/2017  0,00  0,00 304.829,05 304.829,05 

Υπόλοιπα κατά την 

30/06/2017 
5.042.550,00  1.239.452,66  907.305,09  7.189.307,75  

          

          

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) 0,00  0,00  (60.000,00) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 1/1-30/06/2016 0,00  0,00  (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  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   
 
Η κατάσταση ταμειακών ροών της Εταιρείας  κατά την περίοδο 1/1 – 30/6/2017 και τα συγκρίσιμα μεγέθη της αντίστοιχης 
περιόδου της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

Έμμεση μέθοδος 
1/1 - 

30/06/2017 
1/1 - 

30/06/2016 

Λειτουργικές δραστηριότητες 
  

Κέρδη προ φόρων 429.904,17 -46.889,79 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις 3.043,37 5.276,73 

Προβλέψεις 118,64 307,32 

Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές  -533.377,31 0,00 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας 0,00 16.088,67 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 

λειτουργικές δραστηριότητες: 

  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 222.298,84 99.630,81 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 17.497,95 -252.319,28 

Μείον:   

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

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 139.485,66 -177.905,54 

   Επενδυτικές δραστηριότητες  
  

Πώληση/(απόκτηση) επενδυτικών τίτλων και λοιπών 

επενδύσεων 100.000,00 -10.031,01 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -96,00 -4.528,80 

Τόκοι εισπραχθέντες 422,76 5.659,13 

Μερίσματα εισπραχθέντα 37.921,16 36.676,69 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 138.247,92 27.776,01 

   Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  
  

Πληρωμές για επιστροφή κεφαλαίου  -60.000,00 -60.000,00 
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) -60.000,00 -60.000,00 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 
ισοδύναμα περιόδου  

(α)+(β)+(γ) 

217.733,58 -210.129,53 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 3.872.501,99 4.241.333,43 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 4.090.235,57 4.031.203,90 
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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 01/01/2017 – 30/06/2017. 
 
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 32,16% 

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 30/06/17 ήταν επτά (07) και επτά (07) 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 2017 (01/01/2017 – 30/06/2017) 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 2016, 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 2017 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 2016, εκτός από την υιοθέτηση από την εταιρία των 
νέων και τροποποιημένων ΔΠΧΑ και των νέων διερμηνειών που ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 2017. 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 2016 και ακολουθούνται 
με συνέπεια και στην τρέχουσα ενδιάμεση περίοδο. 

 

 

http://www.karamanofaxe.gr/


 10 

5. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των 
νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες  υποχρεωτικά νια την τρέχουσα οικονομική χρήση 2017 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) "Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές" 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε 
μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η 
τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ΔΛΠ 7 Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) "Γνωστοποιήσεις" Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές 
γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις 
μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις 
οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται από 
ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016. Η κατωτέρω βελτίωση έχει 
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η κατωτέρω τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα 
από την Εταιρεία 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι υποχρεωτικά για 
μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα. 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την ταξινόμηση και 
επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις 
προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, 
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το 
επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των 
συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της 
οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις 
υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9, καθώς η εφαρμογή του 
εν λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και 
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016. 
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και συμπεριλαμβανομένων και των 
τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην 
αναγνώριση του εσόδου. 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση 
με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις 
του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση 
ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες 
της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα 
απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες 
σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων 
σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις.Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 
22 Σεπτεμβρίου 2016. 

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15, καθώς η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο 
μέλλον μπορεί να έχει επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το πρότυπο σκοπός του οποίου είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» που 
προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε 
ειδική ρύθμιση από το κράτος. 

Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσει να λογιστικοποιεί, 
με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» σύμφωνα με τα 
προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις 
καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις 
απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 
εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των 
συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 
μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις 
μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. 
Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του 
ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές 
μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» 

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΑΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4.Το ΔΠΧΑ 17 
θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με 
στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια. Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί την αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων στην τρέχουσα αξία με τη χρήση: 
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• αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση επικαιροποιημένες 

παραδοχές, 

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και 

εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021 και δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) 
«Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του 
Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ολόκληρο το 

κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). 
Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν 
επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) "Ταξινόμηση και επιμέτρηση 
συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών" 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία 
των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν 
μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν 
μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να 
επρόκειτο να διακανονιστεί εξ' ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να 
παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4». 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που 
προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου 
τροποποιημένου από το συμβούλιο ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το 
τροποποιημένο πρότυπο θα: 

• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά 

έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια που μπορεί να προκύψει όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν από 

τις νέες ασφαλιστικές συμβάσεις. 

• παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, μια 

προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 

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 εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 
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να έχουν καμία επίπτωση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018 και 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016, έχουν εφαρμογή 
σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το Προσάρτημα Ε του 

Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον απαραίτητες. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που κατέχεται από μια 
οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις 
να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή 
κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση. 

ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα 
δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής 
της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε 
ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας 

αλλαγής στη χρήση. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 

Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την πληρωμή 
προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική 
οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την 
πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή 
έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή 
της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία 
της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 

Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορολογικές βάσεις, 
τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, 
όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση 
θα πρέπει να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικές χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι οι 

έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών: 



 14 

• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των 

φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου και 

των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και 

• η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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6. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 
6.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη 

 

  30/6/2017 31/12/2016 

Εταιρικά Ομόλογα  199.493,00 199.493,00 

Προσθήκες 0,00 0,00 

Πωλήσεις -100.000,00 0,00 

Σύνολο 99.493,00 199.493,00 

 
 
6.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:  
 

   

 
30/6/2017 31/12/2016 

Συμμετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο 232.457,61 281.457,61 

Συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 383.623,00 395.604,00 

Λοιπές Εγγυήσεις 1.769,33 1.769,33 

Σύνολο 617.849,94 678.830,94 

 
 
 
 
6.3 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

  30/6/2017 31/12/2016 

Πελάτες  (χρεωστικά υπόλοιπα) 161.060,97 289.926,71 

Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων 125.215,69 56.341,29 

Πρόβλεψη απομείωσης  -53.623,91 -54.698,21 

Σύνολο 232.652,75 291.569,79 

 
    

  30/6/2017 31/12/2016 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 7.019,13 7.019,13 

Έξοδα επομένων χρήσεων  1.579,29 6.011,37 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 37.182,46 35.692,77 

Λοιποί χρεώστες  2.617,91 2.076,32 

Σύνολο 48.398,79 50.799,59 

 

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: 

  30/6/2017 31/12/2016 

Μετοχές  2.509.052,87 2.113.645,30 

Μερίδια Α/Κ 0,00 921,02 

Σύνολο 2.509.052,87 2.114.566,32 
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6.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

     30/6/2017 31/12/2016 

Ταμείο 241.843,53 241.374,30 

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας   3.848.392,04 3.631.127,69 

Καταθέσεις όψεως πελατών 0,00 0,00 

Σύνολο 4.090.235,57 3.872.501,99 

 

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 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 Διεθνών 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 30.06.2017 σε € 1.208.692 και στις 31.12.2016 

σε € 1.365.574 αντίστοιχα. 

 

 

6.6 Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Σύμφωνα με την απόφαση της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 2333/ & του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ με αρ. πρωτ. 

Νο.781015, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 60.000€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Έτσι κατά την 

30/6/2017 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.042.550,00  € διαιρούμενο σε 1.680.850 μετοχές των 3,00 € η 

κάθε μία.  

 
 
 
6.7 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις    

Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 

  
 

30/06/17 31/12/16 

Προμηθευτές  16.551,58 16.526,67 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  5.586,99 2.942,63 

ΦΠΑ 33,67 65,11 

Φόροι - τέλη τρίτων  0,00 93,00 

Φόροι αμοιβών προσωπικού  1.878,58 3.210,38 

Λοιποί φόροι  18.780,59 19.488,49 

Ασφαλιστικές εισφορές 2.465,95 7.281,96 

Υποχρεώσεις προς χρηματιστές και ΧΑ 3.682,95 1.564,04 

Δουλευμένα έξοδα 0,00 108,55 

Σύνολο 48.980,31 51.280,83 
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Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών     

Μη εκκαθαρισμένα υπόλοιπα πελατών 98.431,90 78.633,43 

Σύνολο 98.431,90 78.633,43 

   Γενικό Σύνολο 147.412,21 129.914,26 

 

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

Επιπρόσθετα των παραπάνω μη εκκαθαρισμένων πιστωτικών υπολοίπων πελατών, υπάρχουν και τα ώριμα πιστωτικά 

υπόλοιπα των πελατών της εταιρείας , δηλαδή τα ταμειακά διαθέσιμα που έχουν κατατεθεί από πελάτες της εταιρείας προς 

διενέργεια επενδύσεων κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους.  

Τα ώριμα αυτά πιστωτικά υπόλοιπα πελατών έχουν μεταφερθεί στα στοιχεία εκτός Ισολογισμού, με την 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 υποχρέωση της εταιρείας σύμφωνα 

με τα κριτήρια αναγνώρισης των Διεθνών 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 ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της εταιρείας ανέρχονταν στις 30.06.2017  σε €  1.208.692 και στις 

31.12.2016 σε € 1.365.574 αντίστοιχα. 

 

 

6.8 Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις της εταιρείας έχουν ως εξής: 

  
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 

Προμήθειες από διαμεσολάβηση σε 
χρηματιστηριακές συναλλαγές 119.987,49   109.867,08 

Προμήθειες χρηματιστηριακών συναλλαγών 
εξωτερικού 

  Έσοδα από προμήθειες μεταβιβαστικών 19.717,35   16.979,10 

Προμήθειες από συναλλαγές σε παράγωγα 4.974,02   4.239,71 

Σύνολο 144.678,86 131.085,89 

 

 

6.9 Κόστος πωληθέντων 

Το Κόστος Πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

  
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 31.221,40 31.817,70 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 10.249,80 13.837,06 

Παροχές τρίτων 9.680,41 10.936,54 

Φόροι - Τέλη 1.271,07 1.227,86 

Διάφορα έξοδα 14.466,11 13.965,54 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 1.119,41 2.100,24 

Αποσβέσεις άυλων στοιχείων ενεργητικού 97,94 10,45 

Σύνολο 68.106,14 73.895,39 
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6.10 Χρηματοοικονομικά έσοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

  
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 

Πιστωτικοί τόκοι 422,76 5.659,13 

Λοιπά έσοδα  705,67 624,16 

Έσοδα χρεογράφων 8.312,49 8.312,50 

Μερίσματα 29.608,67 28.364,19 

Κέρδη αποτίμησης μετοχών 431.166,38 5.316,01 

Σύνολο 470.215,97 48.275,99 

 

 

6.11 Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 

Έξοδα και ζημιές χρεογράφων 8.626,44 14.437,62 

Ζημιά από αποτίμηση  0,00 58.424,49 

Λοιπά συναφή με τις χρηματοδ. έξοδα 2.304,00 1.925,92 

Σύνολο 10.930,44 74.788,03 

 

 

6.12 Φόρος εισοδήματος 

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

  
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 

Φόρος εισοδήματος περιόδου 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενη φορολογία -125.075,12 3.299,90 

Σύνολο -125.075,12 3.299,90 

      
Η αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει ως 
εξής :     

  
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 

Παροχές προσωπικού 34,41 89,12 

Αποτίμηση χρημ/κών μέσων -124.514,52 3.429,83 

Αποσβέσεις  -283,45 0,00 

Κόκκινοι κωδικοί  -311,55 0,00 

Λοιπά 0,00 -219,05 

 
-125.075,12 3.299,90 

 

6.13 (Ζημιές)/Κέρδη ανά μετοχή 

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

  
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 

Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους 304.829,05 -43.589,89 
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού 
μετοχών 1.680.850 1.704.366 
Κέρδη/Ζημιές  ανά μετοχή (Ευρώ ανά 
μετοχή) 0,1814 -0,0256 
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7. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε όμιλο και  δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες.  
Κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου δεν υπήρξαν συναλλαγές και υπόλοιπα της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.  
 
 
 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 ευρώ 5.000.  
 
Για τις χρήσεις 2011,2012,2013,2014,2015  και 2016 στην εταιρεία χορηγήθηκε έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης «χωρίς 
επιφύλαξη» σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1159/2011 και 1124/2015.  
 
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 2017 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου 
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