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Οικονοµικές Καταστάσεις  

για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2018 
 

 

Βεβαιώνεται οτι οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Καραµανώφ Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών» την 18
η
 Φεβρουαρίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε 

την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.karamanofaxe.gr. 

 

 

Μιχαήλ Καραµανώφ 

Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Προς την ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

«ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 001253201000 

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23571/06/Β/91/13) 

Εταιρική Χρήση:  01.01.2018– 31.12.2018 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε µαζί µε την παρούσα έκθεση τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις της χρήσης 2018 και τις σηµειώσεις επ’ αυτών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα 

αυτών. Αυτές οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 ως 

εκάστοτε ισχύουν «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», παράγραφοι 1, 2, 3 & 4 του άρθρου 135 και 

παρουσιάζουν τα οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας µας για την περίοδο 01/01/2018 - 31/12/2018 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) µε αναλυτικές 

αναφορές στα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και στη διάρθρωση του οικονοµικού αποτελέσµατος 

της ΑΕΠΕΥ.  

Έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα πρότυπα που ισχύουν την 31 η ∆εκεµβρίου 2018. 

 

1. Οικονοµική Ανασκόπηση έτους 2018. 

• ∆ιενεργώντας µία σύντοµη ανασκόπηση του 2018, η χρηµατιστηριακή αγορά σε επίπεδο 

Γενικού ∆είκτη Τιµών σηµείωσε πτώση 23,60% µε µέσο ηµερήσιο τζίρο 55,1 εκ. ευρώ 

µειωµένος κατά 5,5% σεσχέση µε το 2017.  

• ∆ιαπιστώθηκε ότιο τραπεζικός δείκτης   κατέγραψε υποχώρηση κατά 50%, ο δείκτης µετοχών 

υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE- 25)  υπεχώρησε  κατά 23% και ο δείκτης εταιρειών µεσαίας 

κεφαλαιοποίησης (FTSE -40) κατά 18%.  Παρ’ όλα αυτά, 30 µετοχές σηµείωσαν αποδόσεις που 

ξεπέρασαν το 30% . 

• Ακόµη, η σχέση κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. προς το ΑΕΠ υποχώρησε στο 25,7% έναντι του 

ήδη χαµηλού 28% του προηγούµενου έτους, λόγω κυρίως της µεγάλης υποχώρησης του 

αριθµητή του κλάσµατος. 

Πιο συγκεκριµένα: 

 

• Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου και κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων προκειµένου να 

κλείσει η 3
η
 αξιολόγηση του προγράµµατος ο µέσος ηµερήσιος τζίρος είχε ενισχυθεί στα 71εκ ευρώ, 
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ενώ η πορεία του Γενικού ∆είκτη  του Χρηµατιστηρίου Αθηνών  δεν παρουσίασε ιδιαίτερη µεταβολή (-

2,7%). Στην συνέχεια, στο δεύτερο τρίµηνο 2018 και αφού διαφάνηκε ότι ο έλεγχος των τραπεζών 

(stresstest) δεν θα είχε αρνητικές συνέπειες, η δυναµική διατηρήθηκε µέχρι τον Μάιο. Τον Ιούνιο 

ολοκληρώθηκε η 4
η
 αξιολόγηση και οι αποφάσεις για το χρέος χωρίς να πείσουν τις αγορές οπότε η 

επενδυτική διάθεση περιορίστηκε σηµαντικά. µε αποτέλεσµα να περιοριστεί η δραστηριότητα, οπότε το 

δεύτερο τρίµηνο ο όγκος συναλλαγών περιορίστηκε στα 63,9εκ ενώ η αγορά παρουσίασε οριακή 

µεταβολή (-2,94%).  

• Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαµήνου η συναλλακτική δραστηριότητα περιορίστηκε ακόµα 

περισσότερο στα 43,7εκ. ευρώ καθώς και η έξοδος της χώρας από τα προγράµµατα δεν συνοδεύτηκε 

από αποκατάσταση της απρόσκοπτης πρόσβασης στις αγορές. ενώ ο Γενικός ∆είκτης παρουσίασε 

σηµαντική πτώση σηµειώνοντας απώλειες -19%, εν µέσω αρνητικού κλίµατος διεθνώς.  

• Παράλληλα, λόγω των συνεχιζόµενων ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων παρέµεινε περιορισµένη η 

δυνατότητα, µεταξύ άλλων, διοχέτευσης δραστηριότητας στις διεθνείς αγορές. 

• Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαµορφώθηκε στα 44,9 δις ευρώ στο τέλος του 2018 έναντι  

54,0 δις ευρώ στο τέλος του 2017. 

• Συνολικά κατά το 2018, το 37% των εταιριών του Γενικού ∆είκτη Χ.Α. σηµείωσε άνοδο ενώ το 63% 

σηµείωσε απώλειες. 

2. Οικονοµική Θέση της Εταιρείας. 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας εξακολουθούν να επηρεάζονται από τη σοβαρή κρίση της παγκόσµιας 

οικονοµίας, καθώς δραστηριοποιείται σ’ ένα περιβάλλον αστάθειας και επιβράδυνσης πιθανής  

ανάπτυξης. 

Η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2018, έχει ως ακολούθως: 

• Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2018 ανέρχεται σε ποσό 6.818.901,26 Ευρώ 

έναντι ποσού 7.056.980,35της προηγούµενης χρήσης. 

•  Ο κύκλος εργασιών κατά την 31/12/2018 ανέρχεται σε 282.511,52 Ευρώ έναντι 

293.876,84Ευρώ της προηγούµενης χρήσης και  

• το Αποτέλεσµα της 31/12/2018 είναι αρνητικό, που οφείλεται στην αρνητική αποτίµηση του 

χαρτοφυλακίου της Εταιρείας,  κατά το ποσό 348.010,24 ευρώ. 

 

3. Κατάρτιση Οικονοµικών Καταστάσεων - Βασικές λογιστικές αρχές. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2018 που καλύπτουν περίοδο 1
η
 

Ιανουαρίου 2018 έως 31
η 

∆εκεµβρίου 2018, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 

όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

σε εύλογες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (goingconcern) και είναι σύµφωνες 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών 
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Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), καθώς και των διερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB H IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία 

αναφέρονται ως «IFRS StablePlatform 2005». 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης 

κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για 

την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 

Επίσης, η εταιρεία και στην κλειόµενη περίοδο εφάρµοσε την Απόφαση 12/2016-12.07.2016 της 

ΕΛΤΕ µε τη σύµφωνη γνώµη της Κεφαλαιαγοράς (αρ. πρωτ. 3127/9-08-2016), η οποία ορίζει ότι τα 

χρηµατικά διαθέσιµα που κατατίθενται από τους πελάτες της εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασµούς 

της προς διενέργεια επενδύσεων για λογαριασµό τους και κατόπιν εντολής τους, δύναται να 

εµφανίζονται σε λογαριασµούς τάξεως αντί για λογαριασµούς ουσίας.  

Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις 

οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία είναι αυτές που αναφέρονται αναλυτικά στις σηµειώσεις της 

Εταιρείας (Νotes) που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2018 και θα αναρτηθούν στο 

site της. 

 

4. Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. 

Εκτενής αναφορά στα notes. 

5. Κτήρια και Εγκαταστάσεις.  

Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία. 

6. Υποκαταστήµατα. 

Η εταιρεία δεν έχει κανένα υποκατάστηµα. 

7. Υπόλοιπα και Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε όµιλο και δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες. 

 

8. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. 

Η εταιρεία υπολογίζει κεφαλαιακή επάρκεια για τους κινδύνους που αναλαµβάνει σύµφωνα µε το 

ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το 2018 ο ∆είκτης Κεφαλαιακής επάρκειας κυµάνθηκε µεταξύ 80% και 

90% πολύ υψηλότερος σε σχέση µε το όριο του 8%. 
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Επίσης η εταιρεία  διαθέτει στρατηγικές και διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων τους οποίους έχει 

αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβει. Οι εν λόγω στρατηγικές και διαδικασίες υπόκεινται σε 

τακτική εσωτερική επανεξέταση ώστε να εξασφαλιστεί ότι παραµένουν αναλογικές προς τη φύση, το 

εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  

Σε αυτά τα πλαίσια, η Εταιρεία έχει καταρτίσει και εφαρµόζει διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων οι 

οποίες αποτυπώνονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της, αλλά και ∆ιαδικασία 

Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (∆ΑΕΕΚ), η οποία αποσκοπεί στην παρακολούθηση 

και αξιολόγηση της επάρκειας των κεφαλαίων της για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων κινδύνων τους 

οποίους αναλαµβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει στο µέλλον. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας είναι υπεύθυνα για το 

σχεδιασµό, την έγκριση, την εφαρµογή και την περιοδική επαναξιολόγηση της ∆ΑΕΕΚ. 

9. Προβλεπόµενη πορεία, κίνδυνοι και προοπτικές για το έτος 2019. 

Το 2019 εκτιµάται ευµετάβλητο για το ελληνικό χρηµατιστήριο, αφού εξακολουθεί η χώρα να µην έχει 

αποκαταστήσει την απρόσκοπτη πρόσβασή της στις αγορές. Η πρόσβαση στις αγορές αποτελεί 

σηµαντικό στοιχείο έκφρασης επενδυτικής εµπιστοσύνης προς τη χώρα, η οποία αποτελεί σηµαντική 

συνθήκη δηµιουργίας δυναµικής αύξησης της συναλλακτικής δραστηριότητας στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών. Παράλληλα, ευελπιστούµε η ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας σε συνδυασµό µε την 

βαθµιαία αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στην αγορά να επιτρέψουν και την σταδιακή απελευθέρωση 

της κίνησης κεφαλαίων. Ενδεχόµενη µεταβλητότητα των διεθνών αγορών αναµένεται επίσης να 

επηρεάσει σηµαντικά και την εγχώρια αγορά. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί, προτεραιότητά µας είναι 

η συνεχής ανάπτυξη των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πελάτες µας, συγκρατώντας τόσο το 

λειτουργικό µας κόστος όσο και την έκθεση της Εταιρείας µας σε περαιτέρω κινδύνους. 

Το περιβάλλον παραµένει δύσκολο και απαιτητικό και η προσπάθειά µας θα πρέπει να εξακολουθήσει 

να είναι έντονη. 

Σας διαβεβαιώνουµε ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν επέλθει γεγονότα που να αλλοιώνουν την οικονοµική 

θέση της εταιρείας την 31/12/2018, τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις και τις σηµειώσεις επ’ αυτών.  

 

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2019 

 

O Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Γνώµη 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η 

Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 

2018, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών 

λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2018, τη 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώµης 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για 

Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον 

έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας 

υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα 

∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 

 

Άλλο Θέµα 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούµενη χρήση που έληξε την 31/12/2017 

ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

εξέδωσε την 28/02/2018 έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη. 
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Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαµβάνονται στην 

Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην 

“Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαµβάνουν τις 

οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώµη µας επί των οικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 

εκφράζουµε µε τη γνώµη αυτή οποιασδήποτε µορφής συµπέρασµα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να αναγνώσουµε 

τις άλλες πληροφορίες και, µε τον τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι 

ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις οικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή 

αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες που έχουµε εκτελέσει, 

καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είµαστε 

υποχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν έχουµε τίποτα να αναφέρουµε σχετικά µε το θέµα 

αυτό.  

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 

τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή 

η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 

της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει 

τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της 

λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, 

στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος 

και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα 

∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 

σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 

ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.  
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Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 

Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 

 

 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 

που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή 

και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους 

σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 

διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.  

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές 

οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας 

βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. 

Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει 

να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα 

του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (µέρος Β) 

του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 
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α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής 

αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το 

περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

 

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019 

 

 

 

  Μελέτιος ∆. Σιαστάθης 

  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  Α.Μ. ΣΟΕΛ12181 

 

 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 
Μέλοςτης Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
    31/12/2018 31/12/2017 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σηµείωση      

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 6.1 110.355,22 114.211,63 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 387,64 625,58 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 6.3 8.800,00 8.800,00 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη 6.4 0,00 100.660,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.5 540.635,07 563.951,74 

    660.177,93 788.248,95 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  6.6 333.829,02 619.670,72 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων 6.7 2.121.648,21 2.483.405,78 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.8 4.161.698,10 3.908.507,69 

    6.617.175,33 7.011.584,19 

Σύνολο ενεργητικού   7.277.353,26 7.799.833,14 

        

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ       

Τραπεζικοί λογ/σµοι Εκκαθαρισµένων υπολοίπων 

πελατών    653.242,98 1.183.556,11 

        

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 6.9 4.982.550,00 5.042.550,00 

Αποθεµατικά 6.10 1.239.452,76 1.239.452,76 

Αποτελέσµατα εις νέον   596.898,50 774.977,59 

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων   6.818.901,26 7.056.980,35 

        

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 6.11 52.488,63 50.056,92 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.12 224.798,91 328.543,59 

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων   277.287,54 378.600,51 

        

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.13 181.164,47 364.252,29 

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων   181.164,47 364.252,29 

        

Σύνολο υποχρεώσεων   458.452,01 742.852,80 

        

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   7.277.353,26 7.799.833,14 

        

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ       

Εκκαθαρισµένα υπόλοιπα πελατών   653.242,98 1.183.556,11 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

    

1/1/2018-

31/12/2018 

1/1/2017-

31/12/2017 

        

Πωλήσεις 6.14 282.511,52 293.876,84 

Κόστος πωληθέντων 6.15 -184.170,75 -142.494,09 

Μεικτό Κέρδος   98.340,77 151.382,75 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 6.16 27.575,35 7.624,07 

Έξοδα διοίκησης 6.17 -195.582,40 -214.716,14 

Έξοδα διάθεσης 6.17 -176,39 0,00 

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 6.18 -12.520,46 -129.100,43 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών Αποτελεσµάτων   -82.363,13 -184.809,75 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 6.19 153.431,68 494.503,91 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 6.20 -352.892,32 -12.146,79 

Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων   -281.823,77 297.547,37 

 Φόρος εισοδήµατος 6.21 103.744,68 -125.045,83 

Κέρδη/Ζηµιές µετά από φόρους   -178.079,09 172.501,55 

Κέρδη/Ζηµιές  µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά 

(σε Eυρώ)    6.22 -0,1072 0,1026 

 

    

1/1/2018-

31/12/2018 

1/1/2017-

31/12/2017 
  

 

       

Κέρδη/Ζηµιές περιόδου -178.079,09 172.501,55 

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 -178.079,09 172.501,55 

 

 

 
 

 

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2019 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & 

Αναπληρωτής ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος 

H Προϊσταµένη του 

Λογιστηρίου  

 

 

 

 

 
 

   

Μιχαήλ Καραµανώφ Μάριος Καραµανώφ Μαρία Καλοκουβάρου-

Σταµοπούλου 

 

Α.∆.T. ΑΙ 663735 Α.∆.Τ. ΑΚ 204283 Αρ. Αδείας Α’ Τάξης 0011551 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

  
Μετοχικό 

κεφάλαιο 
Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 

σε νέο 
Σύνολο 

          

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2017 5.102.550,00  1.239.452,76  602.476,04  6.944.478,80  

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 

1/1-31/12/2017 0,00  0,00  172.501,55 172.501,55 

Υπόλοιπα κατά την 31/12/2017 5.042.550,00  1.239.452,76  774.977,59  7.056.980,35  

          

          

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2018 5.042.550,00  1.239.452,76  774.977,59  7.056.980,35  

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 

1/1-31/12/2018 0,00 0,00  (178.079,09) (178.079,09) 

Υπόλοιπα κατά την 31/12/2018 4.982.550,00  1.239.452,76  596.898,50  6.818.901,26  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

Έµµεση µέθοδος 

1/1 - 

31/12/2018 

1/1 - 

31/12/2017 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων -281.823,77 297.547,37 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 7.861,68 5.927,05 

Προβλέψεις 351.617,88 -6.001,04 

Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές  -103.744,68 -203.910,95 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -86.057,97 -427.905,44 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

    

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 422.389,77 -60.561,66 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -170.896,87 357.335,00 

Μείον:     

Καταβεβληµένοι φόροι -9.759,24 0,00 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 129.586,80 -37.569,67 

      

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Πώληση/(απόκτηση) επενδυτικών τίτλων και λοιπών επενδύσεων 113.240,33 64.523,00 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -3.767,33 5.488,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 22.403,42 20.687,05 

Μερίσµατα εισπραχθέντα 51.727,19 42.877,00 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 183.603,61 133.575,05 

      

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) 253.190,41 36.005,38 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.908.507,69 3.872.502,31 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 4.161.698,10 3.908.507,69 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Εταιρεία «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής ως «η Εταιρεία») παρουσιάζει τις Συνοπτικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις, µαζί µε τις σηµειώσεις επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες 

αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, για την περίοδο 01/01/2018 – 31/12/2018. 

Η Εταιρεία 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. 4514/2018.    

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% 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 11,50% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 

 

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ηµεροµηνία της καταχώρησης στο 

οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της 

Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. 

Η Εταιρεία κατά την περίοδο για την οποία παρουσιάζει τις Οικονοµικές της καταστάσεις 1/1 – 

31/12/18 και 1/1 – 31/12/17, απασχόλησε κατά µέσo όρο εφτά(7) άτοµα. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ. 

 Σύµφωνα µε την απόφαση 19/471/16.5.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατ΄ εφαρµογή των 

διατάξεων του Ν. 4514/2018, 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. 
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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. 
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2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2018,  που καλύπτουν περίοδο 1 

Ιανουαρίου 2018 έως 31η ∆εκεµβρίου 2018 έχουν συνταχθεί από τη ∆ιοίκηση µε βάση την αρχή του 

ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες µέσω των αποτελεσµάτων και την αρχή της συνέχισης 

της δραστηριότητας (goingconcern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (εφεξής «∆.Π.Χ.Α.») και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «∆.Λ.Π.»),  όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόµισµα παρουσίας και 

λειτουργίας της Εταιρείας. 

Η  κατάρτιση  των  οικονοµικών  καταστάσεων βάσει ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.  απαιτεί  την  υιοθέτηση  

εκτιµήσεων,  αρχών  και   παραδοχών  οι  οποίες  επηρεάζουν  την  αποτίµηση  των  στοιχείων 

ενεργητικού,  παθητικού,  την  αναγνώριση  ενδεχόµενων  υποχρεώσεων,  καθώς  και  την  καταχώριση  

των  εσόδων  και  εξόδων  στις  οικονοµικές καταστάσεις.   

Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 

αρχών  της Εταιρείας.  

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν παρέχει γνωστοποιήσεις που ενδεχοµένως απαιτούνται από 

∆.Π.Χ.Α. εφόσον οι πληροφορίες που παρέχονται µέσω αυτών των γνωστοποιήσεων δεν είναι 

σηµαντικές. Οι πληροφορίες είναι σηµαντικές, αν η παράλειψή τους ή η κακή διατύπωσή τους θα 

µπορούσε να επηρεάσει τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν µε βάση τις 

οικονοµικές καταστάσεις. 
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των 

συνηµµένων ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ αναφέρονται στις 

παραγράφους που ακολουθούν και έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, εκτός 

αν αναφέρεται διαφορετικά: 

3.1 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 

οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Το νόµισµα 

παρουσίασης των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων είναι το Ευρώ, το οποίο είναι και το νόµισµα 

λειτουργίας της εταιρείας. 

(β) Παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα στο νόµισµα λειτουργίας 

Η αρχική αναγνώριση στο νόµισµα λειτουργίας, µιας συναλλαγής σε ξένο νόµισµα, γίνεται µε την 

εφαρµογή, στο ποσό του ξένου νοµίσµατος, της τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ του 

νοµίσµατος λειτουργίας και του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Η 

ηµεροµηνία της συναλλαγής είναι η ηµεροµηνία που η συναλλαγή πληροί για πρώτη φορά τις 

προϋποθέσεις αναγνώρισης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 

Κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης: 

- τα σε ξένο νόµισµα, χρηµατικά στοιχεία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος 

- τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόµισµα, 

µετατρέπονται µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία της ηµεροµηνίας της συναλλαγής και 

- τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται 

µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

3.2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους, 

µειωµένες µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν απαξιώσεις τους. Το κόστος κτήσεως των 

παγίων περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων ή 

ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του πάγιου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί 

να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα 

όταν πραγµατοποιούνται. 
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Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο 

µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:  

Κτίρια 25-33 έτη 

Μεταφορικά µέσα 10 έτη 

Έπιπλα, σκεύη, µηχανές γραφείου 10 έτη 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 έτη 

Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών  10 έτη 

Λοιπά Πάγια 10 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ηµεροµηνία σύνταξης της Οικονοµικής Θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα 

ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται 

και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

 

3.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στο σύνολό τους άδειες λογισµικού (software). Οι άδειες 

λογισµικού αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε 

τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία υπολογίζεται 

έως 10 χρόνια. 

 

3.4 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται 

σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί 

να µην είναι ανακτήσιµη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 

αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η 

ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης (εύλογη αξία του 

στοιχείου ενεργητικού µείον το κόστος πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η διαφορά µεταξύ της 

αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της άµεσα ανακτηµένης αξίας του υποκειµένου 

παγίου συνιστά ζηµιά αποµείωσης. Για σκοπούς υπολογισµού της αποµείωσης, τα πάγια 

κατηγοριοποιούνται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν µε ξεχωριστές αναγνωρίσιµες 

ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών). 
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3.5 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηµατοοικονοµικό 

περιουσιακό στοιχείο για µια οικονοµική οντότητα και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα 

συµµετοχικό τίτλο για µια άλλη οικονοµική οντότητα.  

Αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων  

Από την 1 Ιανουαρίου 2018, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την 

αρχική αναγνώριση, ως µεταγενέστερα επιµετρούµενα στο αποσβεσµένο κόστος, στην εύλογη αξία 

µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων ή στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η κατάταξη 

των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση βασίζεται στις 

συµβατικές ταµειακές ροές των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και στο επιχειρηµατικό 

µοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο.  

Με εξαίρεση τις απαιτήσεις από πελάτες, η εταιρεία αρχικά αποτιµά ένα χρηµατοοικονοµικό 

περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία του, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου που δεν αποτιµάται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  

Οι απαιτήσεις από πελάτες αρχικά αποτιµώνται στην αξία συναλλαγής όπως ορίζεται από το ∆ΠΧΑ 15.  

Για να ταξινοµηθεί και να αποτιµηθεί ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στο αποσβεσµένο 

κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, πρέπει να δηµιουργούνται 

ταµειακές ροές που αποτελούν «αποκλειστικά πληρωµές κεφαλαίου και τόκων» επί του ανεξόφλητου 

υπολοίπου κεφαλαίου. Η αξιολόγηση αυτή είναι γνωστή ως SPPI (“solelypayments of principal and 

interest”) κριτήριο και γίνεται σε επίπεδο µεµονωµένου χρηµατοοικονοµικού µέσου.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε τρεις 

κατηγορίες:  

- στο αποσβεσµένο κόστος  

- στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων  

- στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων  

Η Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των λοιπών 

συνολικών εισοδηµάτων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018. 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινοµούνται ως αποτιµώµενα στην εύλογη 

αξία µέσω των αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία µε τα κέρδη ή ζηµιές από την 

αποτίµηση αυτών να αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στο αποσβεσµένο κόστος, 

αποτιµώνται µεταγενέστερα βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου (EIR) και υπόκεινται σε 
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έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους. Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν το 

περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή αποµειώνεται.  

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αφορά το εµπορικό 

χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και περιλαµβάνει κυρίως µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, οι οποίες 

αποκτήθηκαν µε σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άµεσο µέλλον. Η εύλογη αξία των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς χρηµαταγορές (π.χ. µετοχές, 

οµόλογα), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της 

Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν 

διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και 

παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία της Χρηµατοοικονοµικής 

Θέσης. 

Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων τα δεδοµένα 

αναφορικά µε το κατά πόσον η αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µίας οµάδας 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχει αποµειωθεί ως ακολούθως:  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζηµιάς έναντι αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών για όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιµούνται στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων. Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές βασίζονται στη διαφορά ανάµεσα σε όλες τις 

συµβατικές ταµειακές ροές που είναι απαιτητές σύµφωνα µε τη σύµβαση και όλες τις ταµειακές ροές 

που η Εταιρεία προσδοκά να εισπράξει, προεξοφληµένες µε βάση το κατά προσέγγιση αρχικό 

πραγµατικό επιτόκιο.  

Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές αναγνωρίζονται σε δύο στάδια. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός 

χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν έχει αυξηθεί σηµαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονοµική 

οντότητα επιµετρά την πρόβλεψη ζηµιάς για το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό µέσο σε ποσό ίσο µε τις 

αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές των επόµενων 12 µηνών. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου έχει αυξηθεί σηµαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονοµική 

οντότητα επιµετρά την πρόβλεψη ζηµιάς για ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο σε ποσό ίσο µε τις 

αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, ανεξάρτητα από το πότε προέκυψε η 

αθέτηση.  

Για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συµβατικά περιουσιακά στοιχεία, η Εταιρεία εφαρµόζει την 

απλοποιηµένη προσέγγιση για τον υπολογισµό των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών. Εποµένως, σε 

κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, η Εταιρεία επιµετρά την πρόβλεψη ζηµιάς για ένα χρηµατοοικονοµικό 

µέσο σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να 

παρακολουθεί τις µεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. 
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Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (ή ένα µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου ή µέρος µίας οµάδας παρόµοιων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων) 

αποαναγνωρίζεται όταν:  

• τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,  

• η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών ροών από το συγκεκριµένο 

περιουσιακό στοιχείο αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε 

τρίτους πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό τη µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης, ή  

• η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών ροών από το συγκεκριµένο 

περιουσιακό στοιχείο ενώ παράλληλα, είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη από αυτό είτε (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου.  

Όταν η Εταιρεία µεταβιβάζει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών ροών από ένα περιουσιακό στοιχείο ή 

συνάπτει σύµβαση µεταβίβασης, αξιολογεί την έκταση κατά την οποία διατηρεί τους κινδύνους και τα 

οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου. Το µεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η 

συνδεδεµένη υποχρέωση επιµετρώνται σε βάση που αντανακλά τα δικαιώµατα και τις δεσµεύσεις που 

έχει διατηρήσει η Εταιρεία.  

 

3.6 Μετοχικό κεφάλαιο 

Έξοδα τα οποία πραγµατοποιούνται για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του 

σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

 

3.7 Φορολογία εισοδήµατος  - αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων, είναι το άθροισµα του 

τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος που συνδέεται µε συναλλαγές και γεγονότα που 

αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων.   

Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήµατος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσµατα της χρήσης. Τα 

φορολογητέα κέρδη όµως µπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν περιλαµβάνουν 

αφορολόγητα έσοδα ή µη εκπιπτόµενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή 

έξοδα που είναι φορολογητέα ή εκπιπτόµενα σε επόµενες χρήσεις.  

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας, υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών. 
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Η αναβαλλόµενη φορολογία λογίζεται είτε σαν µία απαίτηση (για φόρους που αναµένεται να 

εισπραχθούν ή να συµψηφιστούν µελλοντικά µε φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για 

φόρους που αναµένεται να πληρωθούν µελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική άποψη) 

διαφορές ανάµεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων, µε τη χρήση της µεθόδου της υποχρέωσης.  

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από 

φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις 

εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθµό που αναµένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία αυτές 

οι διαφορές θα µπορούσαν να εκπέσουν. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήµατος που 

αναµένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα 

τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συµψηφιστούν. 

Η εταιρείαλογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά 

επέκταση το ποσό της αναβαλλόµενης φορολογίας µε τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις 

συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται στο 

κέρδος ή στη ζηµιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος 

ή στη ζηµία. Για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσµάτων (είτε 

στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια), οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές 

επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα). 

Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν αφορούν µία προσωρινή (από 

φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 

 

3.8 Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσµες παροχές:  

Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζοµένους περιλαµβάνουν: 

� Ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων 

� Βραχύχρονες αποζηµιωµένες απουσίες, όπως ετήσια άδεια µε αποδοχές και άδεια ασθενείας µε 

αποδοχές, όταν οι απουσίες αναµένεται να πραγµατοποιηθούν µέσα σε 12 µήνες, µετά το τέλος 

της χρήσεως στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 

σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν 

ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε 

υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του 
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ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε 

µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 

Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 

Οι παροχές αυτές δηµιουργούνται,  όταν η επιχείρηση δεσµεύεται αποδεδειγµένα: 

� Να τερµατίσει την απασχόληση εργαζοµένου ή εργαζοµένων, πριν την κανονική ηµεροµηνία 

αποχώρησης 

Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως µία υποχρέωση και µία δαπάνη όταν και µόνο όταν η επιχείρηση 

δεσµεύεται να τις χορηγήσει.  Όταν οι παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 µηνών από το τέλος της 

περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται.  Στην περίπτωση µιας προσφοράς που γίνεται για να 

ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίµηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει 

να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχθούν την προσφορά 

Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από την 

ηµεροµηνία της Οικονοµικής Θέσης, τότε αυτές προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής 

ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων.  

Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων 

που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως 

ενδεχόµενη υποχρέωση. 

Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Οι παροχές αυτές αφορούν  στη νοµική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης 

κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για το πρόγραµµα αυτό είναι η παρούσα αξία της 

δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα των εργαζοµένων και 

σε σχέση µε το χρόνο που αναµένεται να καταβληθεί. 

Οι κρατικά καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, όπως 

και αυτές που αφορούν τα προσδιορισµένα προγράµµατα παροχών. Η εταιρεία λογίζει σαν υποχρέωση 

την παρούσα αξία των µελλοντικών ροών για νοµικές ή ηθικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόµενους 

σε αυτόν  για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε σχετικής 

υποχρέωσης, υπολογίζεται από αναλογιστή για την ηµεροµηνία της κάθε Οικονοµικής Θέσης. 

Αυξήσεις ή µειώσεις σε αυτές τις κρατικά καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, 

λογίζονται κατευθείαν στα αποτελέσµατα κάθε χρήσης. 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας που προκύπτουν από τη νοµοθεσία περί αποζηµιώσεων του προσωπικού, 

προσδιορίζεται από αναλογιστή και λογιστικοποιείται µε πίστωση σχετικού λογαριασµού πρόβλεψης. 
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3.9 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

� υπάρχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων 

γεγονότων 

� είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης 

� το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα 

 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την 

εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη 

αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται 

στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης εκτίµησης 

της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου 

αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας 

αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις 

που αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση. 

 

3.10 Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις χαρακτηρίζονται σαν χρηµατοδοτικές, όταν οι όροι των σχετικών συµβάσεων 

µεταφέρουν από άποψη ουσίας όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του αντικειµένου που ενοικιάζεται 

στο µισθωτή. Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από 

τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που 

προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης µε τη σταθερή 

µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. 

 

3.11 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών, καθαρά από Φόρο 

Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

� Αµοιβές και προµήθειες: Οι αµοιβές και προµήθειες αναγνωρίζονται την περίοδο που 

παρέχονται οι  εν λόγω υπηρεσίες. Οι αµοιβές και προµήθειες  αφορούν κυρίως έσοδα από τη 

διαχείριση  και διάθεση χαρτοφυλακίων τρίτων και λοιπές υπηρεσίες διαχείρισης. 

� Το έσοδο που προκύπτει από την εκ µέρους τρίτων χρήση περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης, που δίδουν τόκους ή µερίσµατα, όταν: 
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(α) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη σύµβαση θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση και, 

(β) το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Τα έξοδα από τόκους 

αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

 

3.12 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Ως συνδεδεµένα µέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί 

ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονοµική πολιτική τους. Επίσης ως συνδεδεµένα µέρη 

θεωρούνται τα µέλη της διοικήσεως της εταιρείας, συγγενικά µε αυτά πρόσωπα 1ου βαθµού, καθώς και 

εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή εταιρείες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη 

επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

Όλες οι συναλλαγές µεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών διενεργούνται µε 

τους ίδιους οικονοµικούς όρους, που διενεργούνται παρόµοιες συναλλαγές µε µη συνδεδεµένα µέρη 

κατά την ίδια χρονική στιγµή. 

3.13 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις 

την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

3.14 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµισµένο 

αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο 

όρο των τυχόν κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές. 

 

3.15 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, 

εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις  

γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ηµεροµηνία σύνταξης 

οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων.  

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 

συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις 

συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την χρησιµοποίηση όλων των 

διαθέσιµων πληροφοριών. 
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Οι εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές 

µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και ενέχουν σηµαντικό 

κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων αφορούν: 

� Φόροι εισοδήµατος 

Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για 

φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός 

προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους 

φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το ενδεχόµενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. 

Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα 

επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.  

Η εταιρεία εκτιµά επίσης την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος 

έναντι του οποίου αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

 

Η επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών 

περιουσιακών στοιχείων αντανακλά τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από 

τον τρόπο µε τον οποίο η εταιρεία αναµένει, κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς να ανακτήσει ή να 

τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών του.  

 

� Εξέταση για τυχόν αποµείωση περιουσιακών στοιχείων 

Η εταιρεία εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία των 

ασώµατων και ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων του µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Στην 

περίπτωση αυτή γίνεται σχετικός έλεγχος αποµείωσης προκειµένου να προσδιοριστεί η ανακτήσιµη 

αξία του περιουσιακού στοιχείου. Ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται το 

µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης του (αν υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας 

λόγω χρήσης του.  

 

� Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων 

Η εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο 

αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς των συννηµένων οικονοµικών καταστάσεων η 

διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων 

αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των εν λόγω στοιχείων. 

� Προβλέψεις για αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές από απαιτήσεις από πελάτες και 

συµβατικά περιουσιακά στοιχεία  
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Η Εταιρεία εφαρµόζει την απλοποιηµένη προσέγγιση του ∆ΠΧΑ 9 για τον υπολογισµό των 

αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών, σύµφωνα µε την οποία, η πρόβλεψη ζηµιάς επιµετράται πάντοτε σε 

ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από 

πελάτες και τα συµβατικά περιουσιακά στοιχεία.  

Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προκειµένου να καλύψει επαρκώς τη 

ζηµιά που µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Εξαιτίας του 

µεγάλου αριθµού των πελατών, δεν είναι πρακτικό να εξετάζεται η εισπραξιµότητα του κάθε 

λογαριασµού ξεχωριστά, και ως εκ τούτου, σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων όλες οι απαιτήσεις εκτιµώνται µε βάση ιστορικές τάσεις. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη 

αναπροσαρµόζεται µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές 

απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας 

πρόβλεψης.  

 

� Χρήση ευλόγων αξιών 

H εταιρεία στα πλαίσια εφαρµογής των ∆ΠΧΑ έχει την ευχέρεια να επιµετρά περιουσιακά του στοιχεία 

ή υποχρεώσεις στην εύλογη αξία τους. Η εύλογη αξία αποτελεί επιµέτρηση που βασίζεται στην αγορά 

και δεν αφορά µια συγκεκριµένη οντότητα. Για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, 

δύναται να υπάρχουν διαθέσιµες παρατηρήσιµες συναλλαγές στην αγορά ή πληροφορίες της αγοράς.  

Το µοναδικό σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο η εταιρεία έχει αναγνωρίζει στην εύλογη αξία 

αφορούν το κονδύλι «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων» (1ο επίπεδο 

ιεράρχησης εύλογης αξίας βάσει ∆ΠΧΑ 13). 

Σηµειώνεται ότι η ιεράρχηση εύλογης αξίας δίνει µέγιστη προτεραιότητα στις επίσηµες τιµές (χωρίς 

προσαρµογές) σε αγορές µε σηµαντικό όγκο συναλλαγών για πανοµοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις (εισροές 1ου επιπέδου) και ελάχιστη προτεραιότητα σε µη παρατηρήσιµες εισροές 

(εισροές 3ου επιπέδου). 

Οι εισροές 1ου επιπέδου είναι οι επίσηµες χρηµατιστηριακές τιµές (χωρίς προσαρµογή) στις αγορές για 

πανοµοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η οντότητα κατά την 

ηµεροµηνία επιµέτρησης. 

Οι εισροές 2ου επιπέδου είναι εισροές πέραν των επίσηµων χρηµατιστηριακών τιµών που 

περιλαµβάνονται στο 1ο επίπεδο οι οποίες είναι παρατηρήσιµες για το περιουσιακό στοιχείο ή την 

υποχρέωση είτε άµεσα είτε έµµεσα. Εάν το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση διαθέτει 

προκαθορισµένη (συµβατική) διάρκεια, µια εισροή 2ου επιπέδου πρέπει να είναι παρατηρήσιµη για την 

πλήρη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης.  
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Οι εισροές 3ου επιπέδου είναι µη παρατηρήσιµες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την 

υποχρέωση. 

Τέλος, για την αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων που διαθέτει η Εταιρεία (απαιτήσεις, 

διαθέσιµα και λοιπές υποχρεώσεις) βασίζεται στις ενδείξεις ή τις τιµές των ευλόγων τους αξιών για να 

εξετάσει την τυχόν αποµείωση τους ή την ανάγκη οποιασδήποτε προσαρµογής της λογιστικής τους 

αξίας εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από το λογιστικό πλαίσιο που εφαρµόζει. 

� Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση  

Η εταιρεία ταξινοµεί ένα µη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο σαν κατεχόµενο προς πώληση, αν η 

αξία του αναµένεται να ανακτηθεί κατά κύριο λόγο µέσω της πώλησης του στοιχείου και όχι µέσω της 

συνεχιζόµενης χρήσης του και η πώληση θεωρείται πολύ πιθανή. Αµέσως πριν την αρχική ταξινόµηση 

του µη κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου ως κατεχόµενου προς πώληση, το περιουσιακό 

στοιχείο αποτιµάται µε βάση τα ισχύοντα σε κάθε περίπτωση ∆ΠΧΑ. Τα µη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται σαν κατεχόµενα προς πώληση αποτιµώνται στη χαµηλότερη 

αξία µεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της εύλογης αξίας τους µειωµένης κατά τα άµεσα έξοδα 

πώλησης, και οι τυχόν προκύπτουσες ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. Όποια πιθανή αύξηση της εύλογης αξίας σε µεταγενέστερη αποτίµηση, καταχωρείται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων, αλλά όχι για ποσό µεγαλύτερο της προηγούµενης καταχωρηθείσας 

ζηµιάς αποµείωσης. Από την ηµέρα κατά την οποία ένα µη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο  

ταξινοµείται σαν κατεχόµενο προς πώληση, δεν λογίζονται αποσβέσεις ή αποµειώσεις επ’ αυτού. 
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4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρµογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018 ή 

µεταγενέστερα.  

Στην χρήση 2018 η εταιρεία υιοθέτησε τα πρότυπα ∆ΠΧΑ 15 και ∆ΠΧΑ 9. Όπου δεν αναφέρεται 

διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερµηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2018, δεν 

έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Η εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα 

πρότυπα, ερµηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από Σ.∆.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρµογή στη χρήση 2018.  

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2018 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει 

καθοδήγηση σχετικά µε την ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική 

αντιστάθµισης των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Το πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 και όλες τις 

προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9. Το ∆ΠΧΑ 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. Η επίδραση από την υιοθέτηση του προτύπου στην παρούσα χρήση 

παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο. 

Ταξινόµηση και Επιµέτρηση  

Η ταξινόµηση καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις λογιστικοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, και ειδικότερα 

πώς επιµετρώνται σε συνεχή βάση. Το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει µια λογική προσέγγιση για την ταξινόµηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, η οποία οδηγείται από τα χαρακτηριστικά των 

ταµειακών ροών και το επιχειρηµατικό µοντέλο στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Αυτή η 

µοναδική και βασισµένη σε αρχές προσέγγιση αντικαθιστά τις ισχύουσες απαιτήσεις που βασίζονταν 

σε κανόνες οι οποίοι γενικά θεωρούνται ως υπερβολικά πολύπλοκοι και δύσκολα εφαρµόσιµοι. Το νέο 

µοντέλο έχει επίσης ως αποτέλεσµα την εφαρµογή ενός µοναδικού µοντέλου αποµείωσης που 

εφαρµόζεται σε όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, καταργώντας έτσι µια πηγή πολυπλοκότητας που 

σχετίζεται µε τις προηγούµενες λογιστικές απαιτήσεις.  

Αποµείωση  
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Κατά τη διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η καθυστερηµένη αναγνώριση των πιστωτικών 

ζηµιών από δάνεια (και άλλα χρηµατοδοτικά µέσα) αναγνωρίστηκε ως αδυναµία των υφιστάµενων 

λογιστικών προτύπων. Ως µέρος του ∆ΠΧΑ 9, το Σ∆ΛΠ εισήγαγε ένα νέο µοντέλο αποµείωσης 

βασισµένο στις αναµενόµενες ζηµιές, το οποίο θα απαιτεί την πιο έγκαιρη αναγνώριση των 

αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών. Συγκεκριµένα, το νέο Πρότυπο απαιτεί από τις εταιρείες να 

λογιστικοποιήσουν τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες από τη στιγµή που αναγνωρίζονται για πρώτη 

φορά τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και να αναγνωρίσουν τις αναµενόµενες ζηµιές καθ’ όλη τη διάρκεια 

ζωή τους σε µια πιο έγκαιρη βάση. 

Λογιστική αντιστάθµισης 

Το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει ένα ουσιαστικά αναµορφωµένο µοντέλο για λογιστική αντιστάθµισης, µε 

ενισχυµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τη δραστηριότητα της διαχείρισης των κινδύνων. Το νέο 

µοντέλο αποτελεί µια σηµαντική αναµόρφωση της λογιστικής αντιστάθµισης που ευθυγραµµίζει το 

λογιστικό χειρισµό µε τις δραστηριότητες διαχείρισης του κινδύνου, δίνοντας την δυνατότητα στις 

εταιρείες να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις δραστηριότητες αυτές στις οικονοµικές καταστάσεις τους. 

Επιπλέον, ως αποτέλεσµα αυτών των αλλαγών, οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων θα έχουν 

καλύτερη πληροφόρηση σχετικά µε τη διαχείριση των κινδύνων και την επίδραση της λογιστικής 

αντιστάθµισης στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Η εταιρεία κατατάσσει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στο στάδιο 1 διότι δεν έχει αυξηθεί ο 

πιστωτικός κίνδυνος την ηµεροµηνία αναφοράς σε σχέση µε την αρχική αναγνώριση, δεν υπερβαίνει 

τις 30 ηµέρες καθυστέρησης και δεν έχει υποστεί ρύθµιση. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται 

αποµείωση ίση µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές µέσα στον επόµενο χρόνο. 

Ίδιος πιστωτικός κίνδυνος  

Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί επίσης τη µεταβλητότητα στο κέρδος ή τη ζηµία που προκαλούνταν από τις 

αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου των υποχρεώσεων για τις οποίες είχε επιλεγεί να αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία. Αυτή η αλλαγή στη λογιστική σηµαίνει ότι τα κέρδη που δηµιουργούνται από την 

επιδείνωση ίδιου πιστωτικού κινδύνου της οντότητας για τέτοιες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται 

πλέον στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Πρόωρη εφαρµογή της εν λόγω βελτίωσης της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, πριν από οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στη λογιστική των 

χρηµατοπιστωτικών µέσων, επιτρέπεται από το ∆ΠΧΑ 9. Με βάση την τρέχουσα εκτίµηση της 

διοίκησης, το ∆ΠΧΑ 9 κατά την πρώτη εφαρµογή του καθώς και στις µεταγενέστερες περιόδους, δεν 

αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Ειδικότερα 

εκτιµώνται τα παρακάτω: 

Ταξινόµηση και Επιµέτρηση  
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Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατείχε την 1/1/2018 η εταιρεία θα συνεχίσουν να 

επιµετρώνται στην ίδια βάση µε το νέο πρότυπο και εποµένως δεν προέκυψαν σηµαντικές µεταβολές 

στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων. 

Αποµείωση  

H εφαρµογή του νέου µοντέλου αποµείωσης κατά την 1/1/2018 οδήγησε, µε βάση τα τωρινά δεδοµένα, 

σε σωρευτική επίδραση ποσού € 1.175,93 στην Εταιρεία. 

 Μεταγενέστερες αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και στο επιχειρηµατικό µοντέλο της εταιρείας, 

ενδεχοµένως να επηρεάσουν τις παραπάνω εκτιµήσεις.  

Το µοντέλο αντιστάθµισης που χρησιµοποιήθηκε και η συνολική επιβάρυνση αναφέρεται κάτωθι: 

  ΠΕΛΑΤΕΣ [ΠΟΣΑ 

LOSS 

RATE 

LOSS 

ALLOWANCE 

0-30 21 157.144,34 0,00% 0,00 

31-60 0 0,00 50,00% 0,00 

61-180 2 4,22 100,00% 4,22 

181-365 9 45,58 100,00% 45,58 

BALANCE> 365 115 54.280,13 100,00% 54.280,13 

σύνολο 147 211.474,27 54.329,93 

Ίδιος πιστωτικός κίνδυνος  

Το νέο πρότυπο δεν αναµένεται να επηρεάσει τον λογιστικό χειρισµό των χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων της εταιρείας, καθώς η εταιρεία δεν έχει χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώµενες 

στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. 

 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Μάιο του 2014 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(Σ∆ΛΠ), υπεύθυνο για τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), και το 

Συµβούλιο Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής (FASB), υπεύθυνο για τις Αµερικανικές 

Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) των ΗΠΑ, εξέδωσαν από κοινού ένα συγκλίνον Πρότυπο 

σχετικά µε την αναγνώριση των εσόδων από συµβάσεις µε τους πελάτες. Το πρότυπο θα βελτιώσει την 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των εσόδων και τη βελτίωση της συγκρισιµότητας των οικονοµικών 

καταστάσεων σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα έσοδα είναι ένα ζωτικό µέσο για τους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων και χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής 

επίδοσης και τις προοπτικές της εταιρίας. Ωστόσο, οι προηγούµενες απαιτήσεις τόσο των ∆ΠΧΑ όσο 

και των US GAAP ήταν διαφορετικές και συχνά οδηγούσαν σε διαφορετική λογιστική αντιµετώπιση 
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για συναλλαγές που ήταν παρεµφερείς οικονοµικά. Επιπλέον, ενώ οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των 

εσόδων των ∆ΠΧΑ δεν είχαν επαρκείς λεπτοµέρειες, οι λογιστικές απαιτήσεις των US GAAP 

θεωρούνταν ως υπερβολικά περιοριστικές και αντικρουόµενες σε ορισµένους τοµείς. Απαντώντας σε 

αυτές τις προκλήσεις, τα συµβούλια ανέπτυξαν νέες, πλήρως συγκλίνουσες απαιτήσεις για την 

αναγνώριση των εσόδων τόσο των ∆ΠΧΑ όσο και των US GAAP, που παρέχουν σηµαντικές 

βελτιώσεις στην ποιότητα και τη συνέπεια του τρόπου µε τον οποίο αναφέρονται τα έσοδα, 

βελτιώνοντας παράλληλα τη συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών βάσει των 

∆ΠΧΑ και των US GAAP. Αυτό το νέο Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 18, το ∆ΛΠ 11 και τις 

∆ιερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 και ΜΕ∆ 31 που σχετίζονται µε την 

αναγνώριση εσόδων. Η βασική αρχή του νέου Προτύπου είναι για τις εταιρείες να αναγνωρίζουν τα 

έσοδα ώστε να αποτυπώνουν τη µεταφορά των αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες σε αξίες που να 

απεικονίζουν το τίµηµα (δηλαδή την πληρωµή) µε το οποίο η εταιρεία αναµένει να λάβει σε 

αντάλλαγµα για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το νέο πρότυπο θα οδηγήσει επίσης σε αυξηµένες 

γνωστοποιήσεις σχετικά µε τα έσοδα, παρέχοντας καθοδήγηση για συναλλαγές που δεν είχαν 

προηγουµένως αντιµετωπιστεί συνολικά (για παράδειγµα, τα έσοδα των συµβάσεων υπηρεσιών και 

τροποποιήσεις) καθώς και βελτίωση των οδηγιών σχετικά µε τις συµβάσεις πολλαπλών στοιχείων. 

Οι σχετικές τροποποιήσεις δεν έχουν επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 ∆ΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια» (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του νέου ∆ΠΧΑ 9 µε το ∆ΠΧΑ 

4».  

Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεµβρίου 2016 τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4 ώστε να 

αντιµετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου προτύπου 

χρηµατοοικονοµικών µέσων (∆ΠΧΑ 9), πριν από την εφαρµογή του νέου τροποποιηµένου από το 

συµβούλιο  ∆ΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και  αναβολή. Το 

τροποποιηµένο πρότυπο θα: 

• δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίσουν στα 

λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζηµία, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) που 

µπορεί να προκύψει όταν το ∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα 

ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

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

ασφάλειες, µια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 µέχρι το 2021. Οι 

οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν το 

υπάρχον πρότυπο ∆ΛΠ 39 για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 
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Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3
η
 Νοεµβρίου 2017. 

Οι σχετικές τροποποιήσεις δεν έχουν επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

Ε∆∆ΠΧΑ 22 ∆ιερµηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και Προκαταβολές» 

Η ∆ιερµηνεία 22 εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016 και 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 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 28
η
 Μαρτίου 2018. 

Οι σχετικές τροποποιήσεις δεν έχουν επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

∆ΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 

Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 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 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 14
η
 Μαρτίου 2018. 

Οι σχετικές τροποποιήσεις δεν έχουν επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόµηση και 

επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών”  
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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 ∆ΠΧΑ 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 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 26
η
 Φεβρουαρίου 2018. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 

2016,  έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 7
η
 Φεβρουαρίου 2018.  

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

Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις από τα ∆.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από 

το Προσάρτηµα Ε του ∆.Π.Χ.Α. 1 µε το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και 

δεν είναι πλέον απαραίτητες. 

∆.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες οντότητες: ∆ιευκρίνιση του σκοπού του 

προτύπου. 

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισµένες από τις 

γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συµµετοχές της οντότητας  που έχουν ταξινοµηθεί ως διακρατούµενες 

προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Η 

τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2017. Ως κατεχόµενα για πώληση, ως κατεχόµενα για διανοµή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες 

σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες». 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

∆ΛΠ 28 «Επιµέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που 

κατέχονται 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. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 

εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία  

 

 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις 

απαιτήσεις του ∆ΛΠ 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 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31
η
 

Οκτωβρίου 2017. Η εταιρεία  θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της 

Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία 

∆ΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηµατοοικονοµικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωµής µε 

αρνητική αποζηµίωση» 

Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε χαρακτηριστικά προπληρωµής τα οποία 

επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα αντισυµβαλλόµενο µέρος σε µια σύµβαση είτε να εξοφλήσει είτε να 

εισπράξει αποζηµίωση για τον πρόωρο τερµατισµό της σύµβασης, να µπορούν να αποτιµώνται στο 

αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 
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Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 22 Μαρτίου 2018. Η τροποποίηση 

δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Ε∆∆ΠΧΑ 23 ∆ιερµηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά µε το χειρισµό θεµάτων φορολογίας 

εισοδήµατος» 

Η ∆ιερµηνεία 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 την ορθότητα 

των φορολογικών χειρισµών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικοί 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 

• 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. 

Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει  επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

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

∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο πρότυπο 

∆ΠΧΑ 4.  

To ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να µην διενεργείται στο ιστορικό 

κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία µε τρόπο συνεπή και µε τη χρήση: 

• αµερόληπτων αναµενόµενων σταθµισµένων εκτιµήσεων µελλοντικών ταµειακών ροών µε βάση 

επικαιροποιηµένες παραδοχές,  
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• 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. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο τον ∆εκεµβρίου 

του 2017,  έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 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. 

 

 

∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΠΧΑ 11 Κοινές Συµφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά τον έλεγχο 

µιας επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίµηση των 

συµφερόντων που είχε προηγουµένως στην επιχείρηση αυτή.  

Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι µια οντότητα που συµµετέχει, αλλά δεν έχει από 

κοινού τον έλεγχο µιας κοινής επιχείρησης µπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή 

επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, τα συµφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουµένως δεν αποτιµώνται εκ 

νέου. 

∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος 

Το Συµβούλιο τροποποιώντας το ∆ΛΠ 12 διευκρίνισε ότι µια οικονοµική οντότητα πρέπει να 

καταχωρίζει όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων στα 

αποτελέσµατα, στα άλλα συνολικά εισοδήµατα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα µε το πού η οντότητα 

καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεµόµενα κέρδη και εν συνεχεία το 

µέρισµα.  

∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού 
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισµός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση 

περιουσιακού στοιχείου  παραµείνει σε εκκρεµότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί 

έτοιµο για την προοριζόµενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισµού αυτού θα πρέπει 

να συµπεριλαµβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισµού κατά  τον υπολογισµό του επιτοκίου 

κεφαλαιοποίησης. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες» 

Το Συµβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η 

εξαίρεση στο ∆ΠΧΑ 9 ισχύει µόνο για συµµετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 9 στα άλλα συµφέροντα σε 

συγγενείς και κοινοπραξίες, συµπεριλαµβανοµένων των µακροπρόθεσµων συµφερόντων στα οποία δεν 

εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν µέρος της καθαρής 

επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2019. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισµός 

του Προγράµµατος Παροχών.  

Το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7
η
 Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση 

στο ∆ΛΠ 19 µε την οποία διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος 

υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 

σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού, απαιτείταιεπανυπολογισµός της καθαρής 

υποχρέωσης ή απαίτησης των καθορισµένων παροχών. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 προβλέπει ότι θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι αναθεωρηµένες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν και κατά τον 

επανυπολογισµό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προκειµένου να προσδιοριστεί το κόστος 

υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο µετά την αλλαγή στο πρόγραµµα. 

Επίσης, µε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας τροποποίησης, περικοπής ή 

διακανονισµού στις απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης 

(ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου).  
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Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2019. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

Τροποποιήσεις των παραποµπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ∆ΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 

Μαρτίου 2018) 

Την 29
η
 Μαρτίου 2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρηµένο 

εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων, 

-τους ορισµούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των 

εσόδων και των εξόδων, 

-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά µε τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις, 

-τις βάσεις αποτίµησης και οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο που πρέπει να χρησιµοποιούνται και, 

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά µε την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιµάζουν 

οικονοµικές καταστάσεις να αναπτύσσουν   συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα 

γεγονότα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει 

δυνατότητα επιλογής µεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να 

βοηθήσει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, 

«Τροποποιήσεις στις παραποµπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις 

των προτύπων που επηρεάζονται προκειµένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρηµένο 

εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του 

εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2020. 

∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισµός του σηµαντικού» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισµό του σηµαντικού και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 

εφαρµοσθεί, συµπεριλαµβάνοντας στον ορισµό καθοδήγηση που µέχρι στιγµής έχει αναφερθεί σε άλλα 
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∆ΠΧΑ. Ο ορισµός του σηµαντικού, που αποτελεί µία σηµαντική λογιστική έννοια στα ∆ΠΧΑ, βοηθά 

τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 

τους καταστάσεις. Ο επικαιροποιηµένος ορισµός τροποποιεί το ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων» και το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και 

Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισµός του σηµαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα 

των ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

∆ΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισµού της επιχείρησης µε σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες 

να καθορίσουν κατά πόσον µια εξαγορά που πραγµατοποιούν αφορά επιχείρηση ή οµάδα 

περιουσιακών στοιχείων. Ο τροποποιηµένος ορισµός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόµενο 

προϊόν µιας επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο 

προηγούµενος ορισµός εστίαζε στις αποδόσεις µε τη µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου κόστους ή 

άλλου οικονοµικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, µέλη ή συµµετέχοντες.  

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρµόζουν τον τροποποιηµένο ορισµό της επιχείρησης σε εξαγορές που 

θα πραγµατοποιηθούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

� Χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά µέσα για εµπορικούς, χρηµατοοικονοµικούς και 

επενδυτικούς σκοπούς, όπως επίσης και για αντιστάθµιση κινδύνων. Η χρησιµοποίηση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων από την εταιρεία επηρεάζει ουσιωδώς την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, 

την κερδοφορία και τις ταµειακές της ροές.  

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση της αξίας και των κατηγοριών των χρηµατοοικονοµικών µέσων που 

διαθέτει η Εταιρεία καθώς και των λογαριασµών της Οικονοµικής Θέσης στους οποίους εµφανίζονται 

τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Επίσης παρατίθεται πληροφόρηση σχετικά µε τους κινδύνους 

που συνεπάγονται από την κατοχή των χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που διαθέτει η Εταιρεία 

είναι κυρίως οι εξής:  

• ΠιστωτικόςΚίνδυνος 

• Κίνδυνος Αγοράς (συναλλαγµατικός, επιτοκίων και λοιπών τιµών αγοράς)  

• ΚίνδυνοςΡευστότητας 
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Οι εργασίες διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνονται από το «Τµήµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων» της 

εταιρείας. Το εν λόγω τµήµα έχει αποκλειστική αρµοδιότητα να προσδιορίζει, να εκτιµά και να 

αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που 

αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Προ της διενέργειας τυχόν συναλλαγών αντιστάθµισης 

κινδύνων λαµβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της Εταιρείας προς 

τους αντισυµβαλλόµενούς της.  

� Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος είναι ο κίνδυνος το αντισυµβαλλόµενο µέρος 

να αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. 

Ειδικά για την εταιρεία ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο µη είσπραξης των 

απαιτήσεων της έναντι πελατών. 

Ο εν λόγω πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι σηµαντικός γιατί κατά πάγια τακτική η Εταιρεία:  

• εισπράττει το τίµηµα των αγορών των πελατών µέχρι το πέρας του διηµέρου (Τ+2) από την 

ηµέρα της συναλλαγής του, σε υλοποίηση σχετικών χρηµατιστηριακών διατάξεων (βλέπε 

σχετικά την επόµενη παράγραφο «Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 3» και  

• διενεργεί προβλέψεις αποµείωσης όλων των απαιτήσεων έναντι πελατών που δεν καλύπτονται 

από αντίστοιχη αξία χαρτοφυλακίου τους, 

• παρακολουθεί τυχόν καθυστερήσεις λοιπών απαιτήσεων και ενσωµατώνει την πληροφόρηση 

αυτή στο σύστηµα ελέγχου της πιστωτικής της πολιτικής. 

Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της εταιρείας γίνεται σε καθηµερινή βάση.  

Ο πιστωτικός κίνδυνος για ρευστά κεφάλαια (ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) θεωρείται αµελητέος, 

αφενός γιατί είναι υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις και εύκολα µετατρέψιµες σε µετρητά 

και αφετέρου γιατί οι αντισυµβαλλόµενοι είναι τράπεζες εγνωσµένης φήµης µε υψηλής ποιότητας 

πιστοληπτική ικανότητα. 

Η διαχείριση της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο, γίνεται συνυπολογιζοµένης της πιθανής έκθεσης σε 

διακυµάνσεις της αγοράς. 

� ∆εσµεύσεις  που σχετίζονται µε πίστωση 

Τηρούνται µε βάση τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις των εποπτευόντων αρχών. 

Η δυνατότητα παροχής πιστώσεων από το µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών προς τους πελάτες τους µε 

σκοπό τη διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών (marginaccount), ρυθµίστηκε για πρώτη φορά µε 

το νόµο 4141/2013 και την απόφαση υπ΄αριθµ. 6/675/27.2.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Το µοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στη γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται µόνον 

κατόπιν σχετικής έγγραφης σύµβασης µεταξύ µέλους και πελάτη και εφόσον ο τελευταίος παρέχει στο 
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µέλος αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης, επί της οποίας υφίσταται νόµιµο ενέχυρο υπέρ του 

µέλους. 

Το marginaccount παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες µετοχές από 

εκείνες που θα τους επέτρεπε το διαθέσιµο κεφάλαιο τους χρησιµοποιώντας την τεχνική µόχλευσης. 

Ωστόσο, η αγορά µετοχών µε πίστωση είναι µια τεχνική που χρησιµοποιείται από επενδυτές που είναι 

εξοικειωµένοι µε αυτό το εργαλείο και γνωρίζουν τη λειτουργία του. 

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την «µέρους των µελών του Χ.Α. παροχή πιστώσεων» 

ορίζονται στον νόµο, αλλά και στις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις των 

αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Πράξης του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο εκ της δραστηριότητας αυτής. 

� Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 3 

Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο µέχρι το πέρας του Τ+2, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το 

τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η Εταιρεία την ηµέρα Τ+3 προβαίνει σε 

αναγκαστικές εκποιήσεις προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

 

� Καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώριµων πιστωτικών  υπολοίπων 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειµένου να διαφυλάξει τα ελεύθερα χρηµατικά διαθέσιµα των 

πελατών επέβαλε στα µέλη του Χ.Α,  να τηρούν τα χρήµατα των πελατών τους σε ξεχωριστούς  

τραπεζικούς λογαριασµούς.  

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον µέγιστο βαθµό έκθεσης της εταιρείας στον 

πιστωτικό κίνδυνο έναντι των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της.  

� Κίνδυνος αγοράς 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία 

ή οι µελλοντικές ταµιακές ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων της Εταιρείας ενδέχεται να 

παρουσιάσουν διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις τιµές της αγοράς.  

Ο εν λόγω κίνδυνος για την Εταιρεία εστιάζεται κυρίως στους εξής ειδικότερους κινδύνους: (Ι) στον 

συναλλαγµατικό κίνδυνο (ΙΙ) στον κίνδυνο επιτοκίων και (ΙΙΙ) στον κίνδυνο λοιπών αγοραίων τιµών. 

� Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών συναλλαγών της εταιρείας γίνονται σε Ευρώ, ενώ η εταιρεία δεν 

διαθέτει επενδύσεις στο εξωτερικό. Συνεπώς ο συναλλαγµατικός κίνδυνος δεν είναι σηµαντικός. 

� Κίνδυνος επιτοκίου 
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Υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις για την Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση και ως εκ τούτου υπάρχει  

κίνδυνος από τις µεταβολές των επιτοκίων.  

� Κίνδυνος λοιπών αγοραίων τιµών 

Ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο που απορρέει από τη διακύµανση της εύλογης αξίας 

ή των µελλοντικών ταµιακών ροών των επενδύσεων της Εταιρείας για ίδιο λογαριασµό (µετοχές κ.α.). 

Για την εν µέρει αντιστάθµιση του εν λόγω κινδύνου η Εταιρεία κάνει χρήση παραγώγων. 

Το εµπορικό χαρτοφυλάκιο που κατέχει η Εταιρεία είναι µικρό και ως εκ τούτου ο βαθµός έκθεσης της 

Εταιρείας στον εν λόγω κίνδυνο είναι επουσιώδης. 

� Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος η Εταιρεία να αντιµετωπίσει µια δυσκολία στο να 

εκπληρώσει τις δεσµεύσεις της, οι οποίες σχετίζονται µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε  καθηµερινούς κινδύνους ρευστότητας και γι’ αυτό διατηρεί επαρκείς πόρους 

µετρητών για να καλύψει τον εν λόγω κίνδυνο καθώς η εµπειρία καταδεικνύει ότι το ελάχιστο επίπεδο 

επανεπένδυσης των κεφαλαίων προς λήξη µπορεί να προβλεφθεί µε κάποιο ποσοστό βεβαιότητας. 

Συγκεκριµένα προσδιορίζονται σε καθηµερινή βάση τα ελάχιστα κεφάλαια που θα πρέπει να είναι 

διαθέσιµα, προκειµένου να καλύπτονται όρια του ελάχιστου ποσοστού κεφαλαίων προς λήξη. 

Παρακάτω στη σηµείωση 6.24 παρατίθενται στοιχεία της ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων της εταιρείας την 31/12/2018 και 31/12/2017. 

� ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρεία παντός 

είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων µε τις παρακάτω  αρµοδιότητες: 

α) Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι αρµόδια για τη θέσπιση και εφαρµογή πολιτικών, 

διαδικασιών και ρυθµίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε 

τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρείας  (ιδίως τον 

πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο). Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου 

καθορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 4514/2018 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

(β) Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί συστηµατικά την καταλληλότητα και την 

αποτελεσµατικότητα των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που εφαρµόζει η Εταιρεία σχετικά 

µε τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων. 
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(γ) Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων µεριµνά ώστε η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική 

και µηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρµογής των 

διαδικασιών για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας της και την εν γένει διαχείριση των 

κινδύνων που συνέχονται µε τη λειτουργία της.  

(δ) Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνη για την τήρηση της ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης 

της Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου  (∆ΑΕΕΚ) της Εταιρείας. Ειδικότερα, οι βασικές αρχές 

διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιµέρους κίνδυνο, είναι οι εξής :  

� Αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική 

πρόληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική 

εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως: 

Προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του 

πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε το νόµο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς . 

Προβαίνει στο διαχωρισµό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγµάτων σε: α) απαιτήσεις υπό 

καθυστέρηση (pastdue) και β) επισφαλείς απαιτήσεις (impaired).  

� εφαρµόζει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των 

ανοιγµάτων (π.χ. standardized, markedtomarketmethod, originalexposuremethod, 

internalmodelmethod) και της προσαρµογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών. 

� προσδιορίζει τις τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου 

� προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες συµψηφισµού των εντός και εκτός 

Οικονοµικής Θέσης στοιχείων, καθώς και το βαθµό κατά τον οποίο η Εταιρεία κάνει χρήση 

των συµψηφισµών αυτών.   

� προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίµησης και διαχείρισης των 

εξασφαλίσεων και το είδος των εξασφαλίσεων που αποδέχεται η Εταιρεία. 

� προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων ανά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας ή είδος αντισυµβαλλοµένου  (π.χ. Τράπεζες, επιχειρήσεις, ιδρύµατα κτλ.) 

� προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων µε βάση την εναποµένουσα 

ληκτότητα τους. 

� αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρείας.  

� εφαρµόζει µε συνέπεια τη µέθοδο υπολογισµού της αξίας του Χρηµατοδοτικού Ανοίγµατος. 

� ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδοµένων που χρησιµοποιεί 

καθώς και τη διαδικασία επικαιροποιήσεως αυτών.   
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� εκτιµά την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλοµένου.   

� εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stresstesting).   

Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του 

αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο 

δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. 

Επιπλέον, πρέπει µέχρι το πέρας του Τ+2, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε 

διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α. προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, 

προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ηµέρα Τ+3. 

� Αρχέςδιαχείρισης κινδύνουρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων 

για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας.  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µε τη διατήρηση επαρκών διαθεσίµων και 

άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων. 

� Αρχές διαχείρισης κινδύνου αγοράς 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας για ίδιο λογαριασµό σε κινητές αξίες είναι εκτεθειµένες στον κίνδυνο 

µεταβολής της αξίας τους.  

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων διαµορφώνει 

τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και 

διαχείριση του προκείµενου κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των 

προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως: 

� µεριµνά ώστε η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα ανοίγµατα της Εταιρείας να 

κινείται στα νόµιµα όρια. 

� καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των 

ανοιγµάτων (π.χ. standardized, marktomarketmethod, originalexposuremethod, 

internalmodelmethod) και της προσαρµογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών. 

� εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stresstesting). 
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6. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

6.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Επί των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.Οι ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 
Γήπεδα - 

Οικόπεδα 

Κτίρια - 

Εγκαταστά-

σεις 

κτιρίων 

Μηχανή- 

µατα 

Μεταφο- 

ρικά µέσα 

Έπιπλα & 

Λοιπός 

εξοπλισµό

ς 

Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης             

              

Υπόλοιπα 01.01.2017 73.309,76 359.721,56 0,00 35.742,74 486.891,76 955.665,82 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 9.646,75 9.646,75 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2017 73.309,76 359.721,56 0,00 35.742,74 496.538,51 965.312,57 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 3.767,33 3.767,33 

Ανακατατάξεις/διορθώσεις 

κονδυλίων 0,00 0,00   -8.252,74 -4.000,85 -12.253,59 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2018 73.309,76 359.721,56 0,00 27.490,00 496.304,99 956.826,31 

              

Β. Αποσβέσεις             
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Υπόλοιπα 01.01.2017 0,00 327.412,87 0,00 35.743,58 482.171,48 845.327,93 

Αποσβέσεις 0,00 4.487,73   100,00 1.185,28 5.773,01 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2017 0,00 331.900,60 0,00 35.843,58 483.356,76 851.100,94 

Αποσβέσεις 0,00 4.652,69   639,97 2.331,08 7.623,74 

Ανακατατάξεις/διορθώσεις 

κονδυλίων 0,00 0,00   -12.253,59 0,00 -12.253,59 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2018 0,00 336.553,29 0,00 24.229,96 485.687,84 846.471,09 

              

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 73.309,76 27.820,96 0,00 -100,84 13.181,75 114.211,63 

              

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2018 73.309,76 23.168,27 0,00 3.260,04 10.617,15 110.355,22 

 

Οι ανακατατάξεις/διορθώσεις αφορούν καταστροφές και πωλήσεις παγίων που πραγµατοποιήθηκαν 

στην προηγούµενη χρήση και δεν είχαν εµφανιστεί στον πίνακα 

 

 

 

 

 

 

6.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισµικά προγράµµατα (software) και αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 
Λογισµικά 

προγ/τα 

Α. Αξίες Κτήσης   

    

Υπόλοιπα 01.01.2017 423.222,62 

Προσθήκες  706,51 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2017 423.929,13 

Προσθήκες  0,00 

Ανακατατάξεις/διορθώσεις 

κονδυλίων 153,77 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2018 424.082,90 

    

Β. Αποσβέσεις   

    

Υπόλοιπα 01.01.2017 423.149,51 

Αποσβέσεις  154,04 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2017 423.303,55 
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Αποσβέσεις  237,94 

Ανακατατάξεις/διορθώσεις 

κονδυλίων 153,77 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2018 423.695,26 

    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2017 625,58 

    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2018 387,64 

 

6.3. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Μετοχές µη εισηγµένων εταιρειών 8.800,00 8.800,00 

Σύνολο 8.800,00 8.800,00 

 

6.4. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Εταιρικά Οµόλογα 0,00 100.660,00 

Σύνολο 0,00 100.660,00 

 

6.5. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

31/12/2018 31/12/2017 

Συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο 172.727,74 202.521,41 

Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 366.138,00 359.661,00 

Λοιπές Εγγυήσεις 1.769,33 1.769,33 

Σύνολο 540.635,07 563.951,74 

 

Η συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο αφορά καταβολές για την κάλυψη κινδύνου συναλλαγών 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2471/1997 και Ν. 3371/2005.  

Η συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσό εγγυήσεων στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 

Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2533/1997.  

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

 

6.6. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Πελάτες  (χρεωστικά υπόλοιπα) 271.002,31 345.004,87 
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Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων 66.916,72 273.064,54 

Πρόβλεψη αναµενόµενης αποµείωσης  -54.329,93 -53.553,00 

Απαιτήσεις από τοποθετήσεις διαθεσίµων πελατών σε Repo 0,00 0,00 

Σύνολο 283.589,10 564.516,41 

    

  31/12/2018 31/12/2017 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 7.019,13 

Έξοδα εποµένων χρήσεων  5.778,45 6.427,14 

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 42.415,80 36.456,88 

Λοιποί χρεώστες  2.444,67 5.251,16 

Πρόβλεψη αναµενόµενης αποµείωσης  -399,00 0,00 

Σύνολο 50.239,92 55.154,31 

      

Γενικό Σύνολο 333.829,02 619.670,72 

 

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

6.7. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Μετοχές  2.118.333,47 2.479.100,76 

Μερίδια Α/Κ 3.314,74 4.305,02 

Σύνολο 2.121.648,21 2.483.405,78 

6.8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Ταµείο 257.849,85 249.330,00 

Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας   3.903.848,25 3.659.177,69 

∆εσµευµένες καταθέσεις  0,00 0,00 

Σύνολο 4.161.698,10 3.908.507,69 

 

Επιπρόσθετα των παραπάνω ιδίων διαθεσίµων, στους τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρείας 

περιλαµβάνονται και τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της, δηλαδή τα ταµειακά διαθέσιµα που 

έχουν κατατεθεί από πελάτες της εταιρείας προς διενέργεια επενδύσεων κατ’ εντολή και για 

λογαριασµό τους.  

Τα διαθέσιµα αυτά έχουν µεταφερθεί στα στοιχεία εκτός Ισολογισµού, σύµφωνα µε την πρόσφατη 

υπ’αριθµ.12/2016 Ανακοίνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και την σε 

συνέχεια αυτής υπ΄αρ. πρωτ. 3127/9.8.2016 γνωστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , καθώς 

θεωρείται ότι αυτά δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αναγνώρισης των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο 

για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. αλλά και την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/674.   
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Τα εν λόγω ταµειακά διαθέσιµα των πελατών της εταιρείας ανέρχονταν στις 31.12.2018 σε € 

653.242,98 και στις 31.12.2017 σε € 1.183.556,11αντίστοιχα. 

 

6.9. Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές και δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά. Tο 

Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας την 31/12/2018 και 31/12/2017 έχει ως εξής: 

  
Αριθµός  

Μετοχών 

Ονοµαστική  

Αξία 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

        

Υπόλοιπα την 01/01/2017 1.700.850 3,00 5.102.550,00 

Μείωση Μετοχικού 

Κεφαλαίου -20.000 3,00 -60.000,00 

Υπόλοιπα την 31/12/2017 1.680.850 3,00 5.042.550,00 

Μείωση Μετοχικού 

Κεφαλαίου -20.000 3,00 -60.000,00 

Υπόλοιπα την 31/12/2018 1.660.850 3,00 4.982.550,00 

 

Σύµφωνα µε την από 05/02/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το µετοχικό κεφάλαιο 

της εταιρείας µειώθηκε κατά το ποσό των € 60.000 µε επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου στους µετόχους 

και µε ακύρωση, αναλογικά µε το ποσοστό των µετόχων στο κεφάλαιο, 20.000 µετοχών ονοµαστικής 

αξίας € 3 η καθεµιά. 

 

6.10. Αποθεµατικά κεφάλαια 

Τα αποθεµατικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

      

Τακτικό αποθεµατικό 413.629,75  413.629,75  

Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα 

κατ' ειδικό τρόπο 267.441,58  267.441,58  

Λοιπά αποθεµατικά  558.381,43  558.381,43  

Σύνολο 1.239.452,76  1.239.452,76  

 

Το «Τακτικό Αποθεµατικό» σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

(Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετησίων καθαρών 

(µετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό µέχριτο ύψος του 

να φθάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
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6.11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Υποχρεώσεις ισολογισµού για συνταξιοδοτικές παροχές 52.488,63  50.056,92  

Σύνολο 52.488,63  50.056,92  

 

 

6.12. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις-υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις-υποχρεώσεις έχουν ως εξής: 

    
31/12/2018  31/12/2017 

ΑΞΙΑ 

ΦΟΡΟΣ 

28% ΑΞΙΑ 

ΦΟΡΟΣ 

29% 

1. Αποζηµίωση Προσωπικού -75.175,99 -21.049,29 -81.478,39 -22.813,95 

2. ∆ιαγραφή αποσβέσεων  45.435,54 12.721,95 49.506,90 13.861,93 

3. Αποτίµηση Χρηµ/κών µέσων -750.984,56 -210.275,68 -1.122.131,32 -314.196,77 

4. Επισφάλειες Πελατών  -4.271,07 -1.195,90 -1.410,00 -394,80 

5. ∆ιαφορές Φοολογικού ελέγχου   -5.000,00   -5.000,00 

      -224.798,91   -328.543,59 

      Υποχρέωση   Υποχρέωση 

 

 

Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν 

υπάρχει, από πλευράς εταιρείας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι 

αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

Σηµειώνουµε ότι στην κλειόµενη χρήση έγινε προσαρµογή της αναβαλλόµενης φορολογίας λόγω της 

µεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 29% σε 28%. 

 

6.13. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις     

  31/12/2018 31/12/2017 

Προµηθευτές  10.119,81 12.065,99 

Σύνολο 10.119,81 12.065,99 

      

Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Χρηµατιστήριο   

  31/12/2018 31/12/2017 

Υποχρεώσεις προς χρηµατιστές και ΧΑ 4.534,65 1.459,58 

Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών (µη εκκαθ.) 114.144,96 306.397,01 

Σύνολο 118.679,61 307.856,59 
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Λοιπές βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις      

  31/12/2018 31/12/2017 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  22.280,91 15.596,87 

Ασφαλιστικές εισφορές 6.465,39 5.852,18 

Σύνολο 28.746,30 21.449,05 

      

  31/12/2018 31/12/2017 

ΦΠΑ 75,22 48,96 

Φόροι αµοιβών προσωπικού  4.353,93 2.876,05 

Λοιποί φόροι  19.189,60 19.955,65 

Σύνολο 23.618,75 22.880,66 

      

Γενικό Σύνολο 181.164,47 364.252,29 

 

Η λογιστική αξία των ανωτέρω 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, 

σύµφωνα µε την πρόσφατη υπ’αριθµ.12/2016 Ανακοίνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων και την σε συνέχεια αυτής υπ΄αρ. πρωτ. 3127/9.8.2016 γνωστοποίηση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς , καθώς θεωρείται ότι αυτά δεν αποτελούν υποχρέωση της εταιρείας σύµφωνα µε τα 

κριτήρια αναγνώρισης των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, το ισχύον νοµοθετικό 

πλαίσιο για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. αλλά και την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/674.   

Τα εν λόγω ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της εταιρείας ανέρχονταν στις 31.12.2018 σε € 

653.242,98 και στις 31.12.2017 σε € 1.183.556,11 αντίστοιχα. 

 

6.14. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

  

1/1-

31/12/2018 

1/1-

31/12/2017 

Προµήθειες από διαµεσολάβηση σε 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές 282.511,52  293.876,84 

Σύνολο 282.511,52 293.876,84 

 

6.15. Κόστος παροχής υπηρεσιών 

Το κόστος παροχής υπηρεσιών αναλύεται ως εξής: 
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1/1-

31/12/2018 

1/1-

31/12/2017 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 99.514,86 67.174,05 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 25.611,97 22.287,64 

Παροχές τρίτων 21.125,74 18.133,83 

Φόροι - Τέλη 2.201,82 2.896,25 

∆ιάφορα έξοδα 32.101,32 29.631,51 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 3.049,50 2.309,20 

Αποσβέσεις άυλων στοιχείων ενεργητικού 95,18 61,62 

Προβλέψεις 470,37 0,00 

Σύνολο 184.170,75 142.494,09 

 

6.16. Λοιπά έσοδα 

Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

  

1/1-

31/12/2018 

1/1-

31/12/2017 

      

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 197,66 5.047,88 

Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων 1.691,00 1.430,98 

Συναλλαγµατικές διαφορές 25.686,69 0,00 

Έσοδα από µη χρησιµοποιηµένες προβλέψεις 0,00 1.145,21 

Σύνολο 27.575,35 7.624,07 

 

 

6.17. Έξοδα διοίκησης/ Έξοδα διάθεσης 

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 

  
1/1-

31/12/2018 
1/1-

31/12/2017 

      

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 66.343,24 100.761,07 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 38.417,95 33.431,46 

Παροχές τρίτων 31.688,61 27.200,74 

Φόροι - Τέλη 3.302,74 4.344,37 

∆ιάφορα έξοδα 48.151,97 44.507,26 

Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων 4.574,24 3.403,81 

Αποσβέσεις αύλων παγίων 142,76 92,42 

Προβλέψεις  2.960,88 975,00 

Σύνολο 195.582,40 214.716,14 

 

Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 

  
1/1-

31/12/2018 
1/1-

31/12/2017 

Προβλέψεις  176,39 0,00 
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Σύνολο 176,39 0,00 

 

 

6.18. Λοιπά έξοδα 

Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

  

1/1-

31/12/2018 
1/1-

31/12/2017 

      

Λοιπά έξοδα  3.329,05 125.341,98 

Εξοδα προηγουµένων χρήσεων  9.191,41 3.758,45 

Σύνολο 12.520,46 129.100,43 

 

6.19. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

  

1/1-

31/12/2018 

1/1-

31/12/2017 

Πιστωτικοί τόκοι 22.403,42 20.687,05 

Λοιπά έσοδα  70,00 66,12 

Έσοδα χρεογράφων 51.727,19 13.268,66 

Μερίσµατα 0,00 29.608,67 

Κέρδη αποτίµησης µετοχών 79.231,07 430.873,41 

Σύνολο 153.431,68 494.503,91 

6.20. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 

  

1/1-

31/12/2018 

1/1-

31/12/2017 

Έξοδα και ζηµιές χρεογράφων 3.213,20 9.393,22 

Ζηµια από αποτίµηση  348.010,24 0,00 

Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδ. έξοδα 1.668,88 2.753,57 

Σύνολο 352.892,32 12.146,79 

 

 

6.21. Φόρος εισοδήµατος 

Οι φόροι που λογίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως: 

  
1/1-

31/12/2018 

1/1-

31/12/2017 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 0,00 0,00 

Αναβαλλόµενη φορολογία 103.744,68 -125.045,83 

Σύνολο 103.744,68 -125.045,83 
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Ο αναβαλλόµενος φόρος χρήσης αφορά σε: 

  
1/1-

31/12/2018 

1/1-

31/12/2017 

Παροχές προσωπικού -680,88 -282,75 

Αποτίµηση χρηµ/κών µέσων -95.277,56 -124.429,56 

Αποσβέσεις  487,68 566,90 

Επισφαλείς απαιτήσεις -329,26 0,00 

Λοιπά -1.965,36 -900,42 

Προσαρµογή συντελεστή φορολογίας  -5.979,31 0,00 

-103.744,68 -125.045,83 

 

6.22. Βασικά κέρδη ανά µετοχή 

Ο υπολογισµός των βασικών κερδώνανά µετοχή έχει ως εξής: 

  

1/1-

31/12/2018 

1/1-

31/12/2017 

Κέρδη/Ζηµιές µετά από φόρους -178.079,09 172.501,55 

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 1.660.850 1.680.850 

Κέρδη/Ζηµιές  ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) -0,1072 0,1026 

 

 

6.23. Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατείχε η εταιρεία την 31/12/2018 και 31/12/2017 έχουν ως εξής: 

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων       

            

Περιουσιακά στοιχεία    

Κονδύλια  

Ισολογισµού   
31/12/2018 31/12/2017 

∆άνεια και απαιτήσεις   Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις   538.865,74 562.182,41 

    Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις (*)   285.634,77 566.670,09 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

διαθέσιµα προς πώληση 

  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα 

προς πώληση 

  8.800,00 8.800,00 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην 

εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων  

  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη 

αξία µέσω των αποτελεσµάτων  

  2.121.648,21 2.483.405,78 

  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   4.161.698,10 3.908.507,69 

∆ιακρατούµενα µέχρι τη λήξη 

χρεόγραφα 

  ∆ιακρατούµενα µέχρι τη λήξη χρεόγραφα   0,00 100.660,00 

    

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων   
7.116.646,82 7.630.225,97 

Υποχρεώσεις           

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

στο αποσβεσµένο κόστος 

  Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (*)   128.799,42 319.922,58 

          

  
  

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων   
128.799,42 319.922,58 
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(*) Το κονδύλι σε σχέση µε εµφανιζόµενο στον Ισολογισµό, διαφέρει κατά: 

� απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που δεν συνεπάγονται τη µεταβίβαση µετρητών ή άλλων 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

� προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, 

επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία του ενεργητικού, αλλά µε στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άυλων 

ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 

� προκαταβολές που έχουν ληφθεί από πελάτες για µελλοντική πώληση υπηρεσιών 

� προπληρωθέντα έξοδα ή προεισπραχθέντα έσοδα που δεν συνιστούν συµβατικές 

υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 

ενεργητικού. 

� απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις. 

 

 

 

6.24. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. 

31/12/2018           

            

(α) Χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία 

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Σύνολο 

Εντός  

6 µηνών 

6 έως  

12 µήνες 

Από 1  

έως 5 έτη 

Αργότερα 

από  5 έτη 
  

∆άνεια και απαιτήσεις 285.634,77   538.865,74   824.500,51 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

διαθέσιµα προς πώληση 
  8.800,00     8.800,00 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων 

6.283.346,31       6.283.346,31 

∆ιακρατούµενα µέχρι τη λήξη 

χρεόγραφα 
      0,00 0,00 

Σύνολο (α) 6.568.981,08 8.800,00 538.865,74 0,00 7.116.646,82 

            

31/12/2018           

            

 (β) Χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Σύνολο 

Εντός  

6 µηνών 

6 έως  

12 µήνες 

Από 1  

έως 5 έτη 

Αργότερα 

από  5 έτη 
  

Προµηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις 
128.799,42       128.799,42 

Σύνολο (β) 128.799,42 0,00 0,00 0,00 128.799,42 

Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α)-

(β) 
6.440.181,66 8.800,00 538.865,74 0,00 6.987.847,40 



Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις  1/1 – 31/12/2018 

  

 59

            

31/12/2017           

            

(α) Χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία 

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Σύνολο 

Εντός  

6 µηνών 

6 έως  

12 µήνες 

Από 1  

έως 5 έτη 

Αργότερα 

από  5 έτη 
  

∆άνεια και απαιτήσεις 566.670,09   562.182,41   1.128.852,50 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

διαθέσιµα προς πώληση 
  8.800,00     8.800,00 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων 

6.391.913,47       6.391.913,47 

∆ιακρατούµενα µέχρι τη λήξη 

χρεόγραφα 
      100.660,00 100.660,00 

Σύνολο (α) 6.958.583,56 8.800,00 562.182,41 100.660,00 7.630.225,97 

            

31/12/2017           

            

 (β) Χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Σύνολο 

Εντός  

6 µηνών 

6 έως  

12 µήνες 

Από 1  

έως 5 έτη 

Αργότερα 

από  5 έτη 
  

Προµηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις 
319.922,58       319.922,58 

Σύνολο (β) 319.922,58 0,00 0,00 0,00 319.922,58 

Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α)-

(β) 
6.638.660,98 8.800,00 562.182,41 100.660,00 7.310.303,39 

 

6.25. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Πίνακας που παρουσιάζει τον µέγιστο βαθµό έκθεσης της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο έναντι 

των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της έχει ως εξής: 

 

31/12/2018 
Ποσά που 

καλύπτονται 

από αξία 

χαρτοφυλακίο

υ 

Ποσά που 

καλύπτοντα

ι από 

ασφαλιστικ

ά 

συµβόλαια 

Ποσά που 

καλύπτονται από 

εγγυήσεις 

τραπεζών/δηµοσίο

υ ή άλλους 

οργανισµούς 

Ποσά που 

καλύπτοντα

ι από 

αντίστοιχη 

υποχρέωση 

(*) 

Λοιπά ποσά Σύνολο 

              

∆άνεια και 

απαιτήσεις 216.672,38 0,00 66.916,72 0,00 540.911,41 824.500,51 

ΣΥΝΟΛΟ 216.672,38 0,00 66.916,72 0,00 540.911,41 824.500,51 

              

              

              

              

31/12/2017 
Ποσά που 

καλύπτονται 

από αξία 

χαρτοφυλακίο

υ 

Ποσά που 

καλύπτοντα

ι από 

ασφαλιστικ

ά 

συµβόλαια 

Ποσά που 

καλύπτονται από 

εγγυήσεις 

τραπεζών/δηµοσίο

υ ή άλλους 

οργανισµούς 

Ποσά που 

καλύπτοντα

ι από 

αντίστοιχη 

υποχρέωση 

(*) 

Λοιπά ποσά Σύνολο 

              

∆άνεια και 291.451,87 0,00 273.064,54 0,00 564.336,09 1.128.852,50 
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απαιτήσεις 

ΣΥΝΟΛΟ 291.451,87 0,00 273.064,54 0,00 564.336,09 1.128.852,50 

 

 

7. Υπόλοιπα και συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε όµιλο και δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες. 

Οι συναλλαγές και υπόλοιπα της εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη αφορούν αποκλειστικά σε συναλλαγές 

και υπόλοιπα µε µέλη της διοίκησηςκαι έχουν ως εξής: 

Αµοιβές βασικών διοικητικών στελεχών  

1/1-

31/12/2018 

1/1-

31/12/2017 

Βασικά διοικητικά στελέχη 23.629,63 29.551,00 

Σύνολο 23.629,63 29.551,00 

 

8. Ασυνήθεις συναλλαγές 

∆εν συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή 

ταµειακών ροών τα οποία να είναι ασυνήθη λόγω της φύσης, του µεγέθους ή της περίπτωσής τους. 

 

9. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού € 5.000,00 για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που 

µπορεί να προκύψουν από φορολογικούς ελέγχους. 

Για τις χρήσεις 2011-2017 στην εταιρεία έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης 

«Χωρίς Επιφύλαξη» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994 και του άρθρου 

65
Α
 παρ. 1 του Ν. 4174/2013. 

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 εταιρείας µέλος τότε το Συνεγγυητικό επιστρέφει σ’ αυτήν τις εισφορές της 

µειωµένες µε τις αποζηµιώσεις που κατέβαλε (ή πιθανολογείται ότι θα καταβάλει) το Συνεγγυητικό 

προς εντολείς της εταιρείας µέλος. 

 

10. Λοιπές γνωστοποιήσεις 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την 

εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
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11. ∆ηµοσιοποίηση στοιχείων βάσει άρθρου 81 και 82 ν.4261/2014 (άρθρα  89-90 της οδηγίας  

2013/36/ΕΕ) 

 

ΑΡΘΡΟ 81, Ν.4261/2014 

 

Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΦΥΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - Ε∆ΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η επωνυµία της εταιρείας είναι «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Η εταιρεία έχει έδρα τον ∆ήµος Αθηναίων, επί της Πλατείας Αγ. Θεοδώρων 2. 

 

Η φύση δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι: 

1. Επενδυτικές Υπηρεσίες και δραστηριότητες:  

� Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών 

� Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών 

� Παροχή επενδυτικών συµβουλών 

� Τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης 

2. Παρεπόµενες υπηρεσίες:  

� Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών, 

περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών 

όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών 

� Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα, στα οποία µεσολαβεί η ΑΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το 

δάνειο 

� Παροχή υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την αναδοχή 

 

β) Κύκλος εργασιών έτους 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το οικονοµικό έτος αναφοράς ήταν € 282.511,52. 

 

γ) Αριθµός εργαζοµένων έτους 

Ο αριθµός των εργαζοµένων σε ισοδύναµο καθεστώς πλήρους απασχόλησης για την ηµεροµηνία 

αναφοράς ήταν επτά (7). 

 

δ) Αποτελέσµατα προ φορών 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων για το οικονοµικό έτος αναφοράς ήταν ζηµία €- 281.823,77. 
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ε) Φόροι επί των αποτελεσµάτων 

Ο φόρος επί των αποτελεσµάτων για το οικονοµικό έτος αναφοράς ήταν  € 103.744,68. 

 

στ) Εισπραττόµενες δηµόσιες επιδοτήσεις 

∆εν υπήρχαν κατά το οικονοµικό έτος αναφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 82, Ν.4261/2014 

∆είκτης απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού 

Η Εταιρεία δηµοσιοποιεί τον ∆είκτη απόδοσης ενεργητικού, ο οποίος υπολογίζεται ως το καθαρό 

αποτέλεσµα τους διαιρούµενο προς το ύψος του ενεργητικού της, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 82 

του ν.4261/2014. Για το 2018 ο ∆είκτης ανέρχεται σε -2,45%. 

 


