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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
 

Προς τους Μετόχους της  
“ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” 

 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων χρήσεως, συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό 
μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση 
και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι 
τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 
Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί  άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2016 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 
 

Πετρόπουλος Γεώργιος 

 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35021 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

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:  01.01.2015– 31.12.2015 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε μαζί με την παρούσα έκθεση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 και τις σημειώσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών. Αυτές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τις 

διατάξεις του ΚΝ 2190/20 ως εκάστοτε ισχύουν «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», παράγραφοι 1, 2, 3 & 4 του άρθρου 135 και παρουσιάζουν τα 

οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας μας για την περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 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 Δεκεμβρίου 2015. 

 

1. Οικονομική Ανασκόπηση έτους 2015. 

 

Το 2015 ήταν ένα έτος, το οποίο σημαδεύτηκε από τη ρευστή παγκόσμια πολιτική και οικονομική κατάσταση, το προσφυγικό, τις πολεμικές 

εντάσεις, την πτώση των τιμών των αγαθών και τις ανησυχίες για την πορεία των αναδυόμενων οικονομιών. Η Ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει 

να αντιμετωπίζει προβλήματα, με την προσπάθεια να επικεντρώνεται, μέσα από τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και το αναπτυξιακό σχέδιο για την Ευρώπη, στην επαναφορά της οικονομίας σε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης και στον 

περιορισμό του φαινομένου του αποπληθωρισμού. 

Όσον αφορά την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά λειτούργησε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ρευστότητας, που σημαδεύτηκε 

κυρίως από την κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών, με το Γενικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες 23,58% και τον τραπεζικό δείκτη να 

υποχωρεί 93,87%. 

Το κλείσιμο του Χ.Α για έναν μήνα και τα capital controls ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της χρηματιστηριακής χρονιάς. Το Χ.Α. παρέμεινε 

κλειστό για πέντε εβδομάδες κάτι που γίνεται για πρώτη φορά σε καιρό ειρήνης. 

Το χρηματιστήριο επαναλειτούργησε στις 3 Αυγούστου και η δραματική πτώση 16,23% του Γ.Δ.Τ και η υποχώρηση της κεφαλαιοποίησης 

κατά 10 δισ. ευρώ μέσα σε μία ημέρα, άφησε το στίγμα της στην χρονιά που φεύγει και όχι μόνο. Η πτώση της 3ης Αυγούστου 2015 ήταν η 

μεγαλύτερη στην ιστορία του Χ.Α. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε το 2015 κατά 6,4 δισ. ευρώ, και ανέρχεται περίπου στο 

25% του ΑΕΠ. 

Ο τραπεζικός κλάδος ανακεφαλαιοποιήθηκε από την αρχή, γεγονός που σήμανε την οριστική απώλεια δεκάδων δισεκατομμυρίων από τους 

επενδυτές και το ελληνικό δημόσιο. 

Η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών των ημερών λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών διαμορφώθηκε στα 86 εκ. Ευρώ, 

μειωμένη κατά 33% σε σχέση με 127 εκ. ευρώ το 2014. 

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε το 2015 στις 631,35 μονάδες, έναντι 826,18 μονάδων του 2014 καταγράφοντας πτώση 194,83 

μονάδων ή σε ποσοστό 23,58%. 

Η συνολική  κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 46,8 δις Ευρώ μειωμένη κατά 7,7 δις Ευρώ ή 14% χαμηλότερα από την αρχή 

του έτους. 

Συνολικά κατά το 2015, το 30% των εταιρειών του Χ.Α. σημείωσε άνοδο, το 53% έκλεισε με απώλειες και το 16% έκλεισε αμετάβλητο σε 

σχέση με την αποτίμηση από την αρχή του έτους. 

Γενικά, η οικονομία παρουσίασε μεγαλύτερη ύφεση, η οποία ωστόσο, περιορίστηκε από τις τουριστικές εισροές, την ισχυρή πίεση που 

δέχτηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου και ακολούθως τα παράγωγά τους, αλλά και την προετοιμασία πολλών επιχειρήσεων και νοικοκυριών 

σε ενδεχόμενο κεφαλαιακών περιορισμών. 
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2. Οικονομική Θέση της Εταιρείας. 

 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάστηκαν από τη σοβαρή κρίση της ελληνικής οικονομίας, καθώς δραστηριοποιήθηκε σ’ ένα περιβάλλον 

αστάθειας και επιβραδύνσεως της αναπτύξεως, επιτυγχάνοντας παρ' όλα αυτά θετικό αποτέλεσμα με την αξιοποίηση παρουσιαζομένων 

ευκαιριών αποκόμισης εσόδων από την παροχή λοιπών υπηρεσιών. 

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2015, έχει ως ακολούθως: 

 Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2015 ανέρχεται σε ποσό 6.891.279,62 Ευρώ έναντι ποσού 6.979.800,98 της 

προηγούμενης χρήσης. 

  Ο κύκλος εργασιών κατά την 31/12/2015 ανέρχεται σε 263.003,22 Ευρώ έναντι 404.649,24 Ευρώ της προηγούμενης χρήσης και  

 το Αποτέλεσμα της 31/12/2015 είναι ζημιογόνο  κατά το ποσό 88.521,36  ευρώ έναντι ζημιών 323.672,23 ευρώ της προηγούμενης 

χρήσης. 

 
3. Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων - Βασικές λογιστικές αρχές. 

 

Η  κατάρτιση  των  οικονομικών  καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ  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 Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών  της Εταιρείας. 

Συγκεκριμένα οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά 

εφαρμόζει η Εταιρεία είναι αυτές που αναφέρονται αναλυτικά στις σημειώσεις της Εταιρείας (notes) που συνοδεύουν τις οικονομικές 

καταστάσεις της 31/12/2015 και θα αναρτηθούν στο site της και στηρίζονται στην αρχή της συνέχισης δραστηριότητας της εταιρείας.  

 

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. Προβλεπόμενη πορεία, κίνδυνοι και προοπτικές για το έτος 2016. 

Το 2016 εκτιμάται ευμετάβλητο για το ελληνικό χρηματιστήριο, αφού η διαδικασία της αξιολόγησης αναμένεται να είναι χρονοβόρα, ωστόσο 

διατηρούμε μια πιο θετική στάση για τη πορεία των μετοχών δεδομένων των τρεχουσών χαμηλών αποτιμήσεων και την εκτίμηση ότι η 

αξιολόγηση τελικά θα ολοκληρωθεί. Η μεταβλητότητα των διεθνών αγορών αναμένεται επίσης να επηρεάσει σημαντικά και την εγχώρια 

αγορά.  

Το 2016 είναι μια χρονιά μεγάλων ευκαιριών αλλά και υψηλού ρίσκου εκτέλεσης. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης του δεύτερου 

προγράμματος χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση της ελάφρυνσης του ελληνικού 

χρέους, με πολλαπλές ωφέλειες στην πλεονασματική εκτέλεση του προϋπολογισμού, το προφίλ ρίσκου της χώρας και την αναχρηματοδότηση 

των επιχειρήσεων. 

Συμπερασματικά, το 2016 χαρακτηρίζεται από γεγονότα αυξημένου ειδικού βάρους, που μπορούν να εκτρέψουν προς το καλύτερο την 

κατάσταση στο μέτωπο της οικονομίας, αρκεί να ξεπεραστούν τα ρίσκα υλοποίησης. 

  

 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. 
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Στο σημείο αυτό αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, σας καλούμε να εγκρίνετε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις με τις αναφερόμενες αναλυτικές 

σημειώσεις και να λάβετε θέση επί των θεμάτων της επικείμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 
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    31/12/2015 31/12/2014 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σημείωση      

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6.1 113.666,78 121.589,76 

Άύλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 5,14 5,14 

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

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα μεχρι τη λήξη 6.4 199.493,00 199.493,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.5 612.999,07 501.531,05 

    934.963,99 831.418,95 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  6.6 1.393.844,44 2.032.822,88 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 6.7 1.949.826,02 1.679.655,48 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.8 4.241.333,43 4.614.960,62 

    7.585.003,89 8.327.438,98 

Σύνολο ενεργητικού   8.519.967,88 9.158.857,93 

        

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 6.9 5.162.550,00 5.162.550,00 

Αποθεματικά 6.10 1.588.299,59 1.588.299,59 

Αποτελέσματα εις νέον   140.430,03 228.951,39 

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων   6.891.279,62 6.979.800,98 

        

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6.11 47.530,00 56.326,24 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.12 143.521,06 126.746,91 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων   191.051,06 183.073,15 

        

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.13 1.437.637,20 1.995.983,80 

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων   1.437.637,20 1.995.983,80 

        

Σύνολο υποχρεώσεων   1.628.688,26 2.179.056,95 

        

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   8.519.967,88 9.158.857,93 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  

 

    
1/1/2015-

31/12/2015 
1/1/2014-

31/12/2014 

        

Πωλήσεις 6.15 263.003,22 404.649,24 

Κόστος πωληθέντων 6.16 -180.939,01 -190.633,62 

Μεικτό Κέρδος   82.064,21 214.015,62 

Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης 6.17 122.048,19 74.521,88 

Έξοδα διοίκησης 6.18 -271.408,51 -287.295,63 

Λοιπά έξοδα εκμετάλευσης 6.19 -91.531,28 -71,08 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων   -158.827,39 1.170,79 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.20 114.072,38 145.238,72 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.21 -26.992,20 -633.454,47 

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων   -71.747,21 -487.044,96 

 Φόρος εισοδήματος 6.22 -16.774,15 163.372,73 

Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους   -88.521,36 -323.672,23 

Κέρδη/Ζημιές  μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Eυρώ)    6.23 -0,0484 -0,1771 

        

    
 

  

        

    
1/1/2015-

31/12/2015 
1/1/2014-

31/12/2014 

        

Κέρδη/Ζημιές περιόδου -88.521,36 -323.672,23 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων   0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου -88.521,36 -323.672,23 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

  Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Αποτελέσματα σε νέο Σύνολο 

          

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2015 5.162.550,00  1.588.299,59  228.951,39  6.979.800,98  

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου  0,00  0,00  0,00 0,00  

Αναγνώριση αποθεματικών  0,00  0,00  0,00  0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 
1/1-31/12/2015 0,00  0,00  -88.521,36 -88.521,36 

Υπόλοιπα κατά την 31/12/2015 5.162.550,00  1.588.299,59  140.430,03  6.891.279,62  

          

          

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2014 5.482.800,00  1.563.168,06  577.755,15  7.623.723,21  

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου  (320.250,00) 0,00  0,00  (320.250,00) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου       0,00  

Αναγνώριση αποθεματικών  0,00 25.131,53  (25.131,53) 0,00  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 
1/1-31/12/2014 0,00 0,00  (323.672,23) (323.672,23) 

Υπόλοιπα κατά την 31/12/2014 5.162.550,00  1.588.299,59  228.951,39  6.979.800,98  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

Έμμεση μέθοδος 

1/1 - 
31/12/2015   

1/1 - 
31/12/2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη προ φόρων -71.747,21   -487.044,96 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

  
  

Αποσβέσεις 8.124,70   12.833,69 
Προβλέψεις 10.573,09   1.345,20 
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές  0,00   0,00 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 265.991,59   520.940,01 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00   0,00 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

  

  

  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 257.339,88   943.144,97 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -551.684,56   -375.484,29 
Μείον:   

  
  

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

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -81.402,51   615.734,62 

        

Επενδυτικές δραστηριότητες        

Πώληση/(απόκτηση) επενδυτικών τίτλων και λοιπών επενδύσεων -280.743,63   -53.997,07 

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -201,72   -3.049,12 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0,00   0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 41.811,98   32.219,24 

Μερίσματα εισπραχθέντα 66.908,69   64.716,58 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -172.224,68   39.889,63 

        

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες        

Εισπράξεις/(πληρωμές) από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 0,00   0,00 

Εξοφλήσεις δανείων 0,00   0,00 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00   0,00 

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00   0,00 

Πληρωμές για επιστροφή κεφαλαίου  -120.000,00   -200.250,00 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -120.000,00   -200.250,00 
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
περιόδου  
(α)+(β)+(γ) 

-373.627,19   455.374,25 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.614.960,62   4.159.586,37 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 4.241.333,43   4.614.960,62 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Η Εταιρεία «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 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 01/01/2015 – 31/12/2015. 
 
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. 
3606/2007.    
 
Οι  οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας,  www.karamanofaxe.gr  

 
Οι μέτοχοι της Εταιρείας με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους έχουν ως ακολούθως: 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/XΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 36,66% 

ΑΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 17,42% 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 32,16% 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΚΑΣ 0,75% 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 1,50% 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ 11,50% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της 
διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. 
   
Η Εταιρεία κατά την περίοδο για την οποία παρουσιάζει τις Οικονομικές της καταστάσεις 1/1 – 31/12/14 και 1/1 – 31/12/15, απασχόλησε κατά 
μέσo όρο εννιά (9) και επτά (7)  άτομα. 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€). Όλα τα ποσά εμφανίζονται με στρογγυλοποίηση, εκτός και αν αναφέρεται κάπου 
διαφορετικά.  

 
Σύμφωνα με την απόφαση 19/471/16.5.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3606/2007, η εταιρεία 
δύναται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
  
Α) Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 

 Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών 

 Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών. 

 Παροχή επενδυτικών συμβουλών.  

 Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. 

Β) Παρεπόμενες υπηρεσίες 

 Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών 
θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών. 

 Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία 
μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. 

 Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με 
συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karamanofaxe.gr/
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2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες 
μέσω των αποτελεσμάτων και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ») και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «ΔΛΠ»),  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1606/ 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, 
όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. Η περίοδος εφαρμογής κάθε ΔΛΠ/ΔΠΧΑ ορίζεται από 
τους σχετικούς κανονισμούς που εκδίδει η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα παρουσίας και λειτουργίας της εταιρείας. Όλα τα ποσά 
εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονομικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η  κατάρτιση  των  οικονομικών  καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ  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 Διοίκηση κατά τη 
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών  της Εταιρείας.  

Οι  παρούσες οικονομικές  καταστάσεις  αποτυπώνουν  τη  δίκαιη  εικόνα  της  χρηματοοικονομικής  κατάστασης  της  επιχείρησης  κατά  την 
ημερομηνία σύνταξής τους. 
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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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ. 
Κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης: 

- τα σε ξένο νόμισμα, χρηματικά στοιχεία, μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος 
- τα μη χρηματικά στοιχεία, που αποτιμώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με τη συναλλαγματική 

ισοτιμία της ημερομηνίας της συναλλαγής και 
- τα μη χρηματικά στοιχεία, που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που 

υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες. 
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου στην 
οποία προκύπτουν. 

3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους, μειωμένες με τις συσσωρευμένες 
αποσβέσεις και τις τυχόν απαξιώσεις τους. Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 
απόκτηση των στοιχείων. 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την 
έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του πάγιου στοιχείου 
και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 
πραγματοποιούνται. 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως 
εξής:  

Κτίρια 25 έτη 
Μεταφορικά μέσα 10 έτη 
Έπιπλα, σκεύη, μηχανές γραφείου 10 έτη 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 έτη 
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών  10 έτη 
Λοιπά Πάγια 10 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία Οικονομικής Θέσης. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται 
άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας 
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  
 
3.3 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). 
 
3.5 Χρηματοοικονομικά μέσα 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον 
οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 
κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης. 

 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται με σκοπό να πουληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αν έχουν 
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χαρακτηριστεί έτσι από την διοίκηση (συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και 
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος 
αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 

 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με αναγνώριση των 
μεταβολών στα αποτελέσματα. 

 
Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση 
είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.  
 
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων της εταιρείας περιλαμβάνονται στα 
κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στα κονδύλια  «Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε  εύλογη αξία 
μέσω  αποτελεσμάτων» και «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα». 
Τα ταμειακά ισοδύναμα, αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και 
είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές την αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους 
και καταθέσεις προθεσμίας. 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αφορά το εμπορικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και περιλαμβάνει 
κυρίως μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ, οι οποίες αποκτήθηκαν με σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον. Η εύλογη αξία των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργούς χρηματαγορές (π.χ. μετοχές, ομόλογα), προσδιορίζεται από τις 
δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που 
στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης. 
 
Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν 
διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται:  

 Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.  
 Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να 

καλυφθούν με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά με στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή άυλων 
ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 

 Προπληρωθέντα  έξοδα που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού. 

 Απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις. 
 Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος,  
 Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών 

πάγιων στοιχείων.  
 
Τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις με τακτή λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, ενώ τα 
Δάνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιμώνται στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίμηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα.  
 
Τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα και μη, περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης, στα κονδύλια «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» και «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις». 
  
Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα 
οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.  
 
Οι επενδύσεις κατεχόμενες μέχρι τη λήξη περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, 
στο κονδύλι «Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη χρεόγραφα» και αφορούν εταιρικά ομόλογα. 
 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία  
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν 
μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 
 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Κέρδος ή ζημία επί διαθέσιμου προς 
πώληση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός από τυχόν ζημίες απομείωσης και 
συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες, έως ότου παύσει η αναγνώριση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση, 
το σωρευτικό κέρδος ή η σωρευτική ζημία που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα θα ανακαταταχθεί από τα ίδια 
κεφάλαια στα αποτελέσματα ως προσαρμογή από ανακατάταξη. Οι τυχόν ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  
 
Ειδικά, η αποτίμηση των συμμετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα αποτιμώνται στο κόστος. Οι 
εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις 
τρέχουσες τιμές ζήτησης. Γα τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως 
ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών που εξειδικεύονται να 
απεικονίζουν τις πραγματικές συνθήκες του εκδότη. 
 
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. 
 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που περιλαμβάνονται στο μη κυκλοφοριακά στοιχεία της 
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση» και αφορούν μετοχές που 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 
 



 16 

 
 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Περιλαμβάνει τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για: 

 Παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση 
 Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με άλλη επιχείρηση, με όρους πιθανά δυσμενείς. 
 Μια σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με συμμετοχικό τίτλο της επιχείρησης και είναι: (α) ένα μη 

παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει μεταβλητό αριθμό ιδίων 
συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί με κάθε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή 
ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού ή άλλης χρηματοοικονομικής απαίτησης με ένα καθορισμένο αριθμό συμμετοχικών τίτλων 
της επιχείρησης. 

 
Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους πλέον (μείον) τα έξοδα που είναι 
άμεσα αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριμένης συναλλαγής. Ως εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταμειακή εισροή από την 
έκδοση του μέσου ή η εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά τη δημιουργία της υποχρέωσης. 
 
Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μέσω αποτελεσμάτων), στις οποίες δεν 
εμπίπτουν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με 
τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
στο κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις». 
 

3.1 Μετοχικό κεφάλαιο 
Έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση 
του προϊόντος της έκδοσης.  
 
3.2 Φορολογία εισοδήματος  - αναβαλλόμενη φορολογία 
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είναι το άθροισμα του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου 
εισοδήματος που συνδέεται με συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων.   
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να 
διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν 
περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι 
φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις.  
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος της Εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν ή να συμψηφιστούν μελλοντικά με 
φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναμένεται να πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από 
φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, 
με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης.  
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα 
κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να εκπέσουν. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που αναμένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που 
οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή 
συμψηφιστούν. 
 
Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά επέκταση το ποσό της αναβαλλόμενης 
φορολογίας με τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 
αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζημιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζημία. Για 
συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια), οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα 
είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα). 
 
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει 
από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 
 
3.3  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 ενεργητικού 
της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
 
 
Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 
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Οι παροχές αυτές δημιουργούνται,  όταν η επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα: 
 Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την κανονική ημερομηνία αποχώρησης 

Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η επιχείρηση δεσμεύεται να τις χορηγήσει.  Όταν οι 
παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται.  Στην περίπτωση μιας 
προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να 
βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν την προσφορά 
 
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης, τότε 
αυτές προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων.  
 
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των 
παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 
 
Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Οι παροχές αυτές αφορούν  στη νομική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε 
εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή 
ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων και σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί. 
 
Οι κρατικά καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, όπως και αυτές που αφορούν τα 
προσδιορισμένα προγράμματα παροχών. Η εταιρεία  λογίζει σαν υποχρέωση την παρούσα αξία των μελλοντικών ροών για νομικές ή ηθικές 
υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους σε αυτόν  για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε σχετικής 
υποχρέωσης, υπολογίζεται από αναλογιστή για την ημερομηνία της κάθε Οικονομικής Θέσης. Αυξήσεις ή μειώσεις σε αυτές τις κρατικά 
καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα αποτελέσματα κάθε χρήσης. 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας που προκύπτουν από τη νομοθεσία περί αποζημιώσεων του προσωπικού, προσδιορίζεται από αναλογιστή και 
λογιστικοποιείται με πίστωση σχετικού λογαριασμού πρόβλεψης. 

 
3.4  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. 
 
3.5  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή φόρος συναλλαγών επί 
χρηματιστηριακών πράξεων, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Το έσοδο που προκύπτει από την εκ μέρους τρίτων χρήση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που δίδουν τόκους ή 
μερίσματα, όταν: 
(α) πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη σύμβαση θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και, 
(β) το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
  
3.6  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο κατέχοντας άμεσα ή έμμεσα πάνω από το 50% του 
μετοχικού τους κεφαλαίου 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. 
 
3.7  Διανομή 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. 
 
3.8  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.  



 18 

 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών 
για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση 
όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 
 
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες αφορούν: 
 

 Φόροι εισοδήματος 
Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από 
αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό 
αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη 
για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  
 
Η εταιρεία εκτιμά επίσης την έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου αχρησιμοποίητες 
φορολογικές ζημιές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
 
Η επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων αντανακλά τις 
επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αναμένει, κατά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών του.  
 

 Εξέταση για τυχόν απομείωση περιουσιακών στοιχείων 
Η εταιρεία εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία των ασώματων και ενσώματων περιουσιακών 
στοιχείων του μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετικός έλεγχος απομείωσης προκειμένου να προσδιοριστεί η 
ανακτήσιμη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 
καθαρής τιμής πώλησης του (αν υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας λόγω χρήσης του.  
 

 Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 
Η εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς των συννημένων οικονομικών καταστάσεων η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών 
στοιχείων αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των εν λόγω στοιχείων. 
 

 Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 
Όταν η εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα σ’ αυτήν ποσά, σχηματίζει πρόβλεψη για την απομείωση 
των εμπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαμορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας των 
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται με το πραγματικό επιτόκιο. Το 
ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσματα.  
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4. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

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

ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

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

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή μεταγενέστερα. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν 

και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: 

ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 

(εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε 

ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Η εταιρία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο 

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε 

εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να 

απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για 

παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

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

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν 

και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: 

ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις 

επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς 

παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: 

Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων 

αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές 

Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρεία έχει την επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την 

έκδοση της συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις 

της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία.  

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, 

αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: 

ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες 

Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. 

Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2016) 
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Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων 

φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της 

παραγωγής, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις 

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

καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

  Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά 

με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και 

διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

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

01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση 

θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από 

τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές 

προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των 

μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που 

βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που 

δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και 

όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η εταιρία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία.   

4.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα 

τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί 

αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:  

 ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της 

συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών  που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν 

κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση  των 

συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της 

Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός 

Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις 

οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές 

Καταστάσεις. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει 

καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 
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Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν 

λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν 

εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Η εταιρία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για μη 

πραγματοποιημένες ζημιές” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να 

αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρεόγραφα 

που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν 

αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον 

αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο 

πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με 

τα έσοδα. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός 

λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης 

μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δημοσίευσε το νέο Πρότυπο, ΔΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου του IASB  ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου 

για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν  και τα δύο μέρη σε μια σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτή») και ο 

προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή πληροφοριών για τις μισθώσεις με τον τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τη μίσθωση. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

 
5.1. Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 

Η Εταιρία 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.  

 
Στην υπ΄αριθμ. 6.23. σημείωση παρατίθεται ανάλυση της αξίας και των κατηγοριών των χρηματοοικονομικών μέσων που διαθέτει η Εταιρεία 
καθώς και των λογαριασμών της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στους οποίους εμφανίζονται τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία.  

 
5.2. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει η Εταιρία είναι κυρίως οι εξής:  
 Πιστωτικός Κίνδυνος  
 Κίνδυνος Αγοράς (συναλλαγματικός, επιτοκίων και λοιπών τιμών αγοράς)  
 Κίνδυνος Ρευστότητας 

  
5.3. Πιστωτικός κίνδυνος  

Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος είναι ο κίνδυνος το αντισυμβαλλόμενο μέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά 
που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. 

 
Ειδικά για την εταιρεία ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο μη είσπραξης των απαιτήσεων της έναντι πελατών. 
 Ο εν λόγω πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι σημαντικός γιατί κατά πάγια τακτική η Εταιρία:  

 εισπράττει το τίμημα των αγορών των πελατών μέχρι το πέρας του τριημέρου (Τ+3) από την ημέρα της συναλλαγής του, σε 
υλοποίηση σχετικών χρηματιστηριακών διατάξεων (βλέπε σχετικά την επόμενη παράγραφο «Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 4» 
και  

 διενεργεί προβλέψεις απομείωσης όλων των απαιτήσεων έναντι πελατών που δεν καλύπτονται από αντίστοιχη αξία 
χαρτοφυλακίου τους 
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 παρακολουθεί τυχόν καθυστερήσεις λοιπών απαιτήσεων και ενσωματώνει την πληροφόρηση αυτή στο σύστημα ελέγχου της 
πιστωτικής του πολιτικής. 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος για ρευστά κεφάλαια (ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) θεωρείται αμελητέος, αφενός γιατί είναι υψηλής ευκολίας 
ρευστοποίησης επενδύσεις και εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και αφετέρου γιατί οι αντισυμβαλλόμενοι είναι τράπεζες εγνωσμένης φήμης 
με υψηλής ποιότητας πιστοληπτική ικανότητα. 

 
Η διαχείριση της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο, γίνεται συνυπολογιζομένης της πιθανής έκθεσης σε διακυμάνσεις της αγοράς. 

 
5.4. Δεσμεύσεις  που σχετίζονται με πίστωση 

Τηρούνται με βάση τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις των εποπτευόντων αρχών. 
Η δυνατότητα παροχής πιστώσεων από το μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών προς τους πελάτες τους με σκοπό τη διενέργεια 
χρηματιστηριακών συναλλαγών (margin account), ρυθμίστηκε για πρώτη φορά με το νόμο 2843/2000. 
Το μοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στη γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται μόνον κατόπιν σχετικής έγγραφης σύμβασης 
μεταξύ μέλους και πελάτη και εφόσον ο τελευταίος παρέχει στο μέλος αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης, επί της οποίας υφίσταται νόμιμο 
ενέχυρο υπέρ του μέλους. 
Το margin account παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες μετοχές από εκείνες που θα τους επέτρεπε το 
διαθέσιμο κεφάλαιο τους χρησιμοποιώντας την τεχνική μόχλευσης. Ωστόσο, η αγορά μετοχών με πίστωση είναι μια τεχνική που 
χρησιμοποιείται από επενδυτές που είναι εξοικειωμένοι με αυτό το εργαλείο και γνωρίζουν τη λειτουργία του. 
Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την «μέρους των μελών του Χ.Α. παροχή πιστώσεων» ορίζονται στον νόμο, αλλά και στις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Πράξης του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Ως εκ τούτου η Εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο εκ της δραστηριότητας αυτής. 

 
5.5. Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 4 

Σύμφωνα με τον Ν. 2843/2000 και τηv υπ' αριθμόν 2/363/30.11.2005 (όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 8/370/26.1.06) απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρέπει μέχρι το πέρας του Τ + 3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το 
μέλος του Χ.Α προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο την ημέρα Τ +  4 προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις και έτσι δεν εκτίθεται σε 
σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. 

 
5.6. Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώριμων πιστωτικών  υπολοίπων 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να διαφυλάξει τα ελεύθερα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών επέβαλε στα μέλη του Χ.Α, σύμφωνα 
με την απόφαση 2/306/22.06.2004 όπως ισχύει, να τηρούν τα χρήματα των πελατών τους σε ξεχωριστούς  τραπεζικούς λογαριασμούς.  

 
Στην υπ΄αριθμ. 6.25. σημείωση παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον μέγιστο βαθμό έκθεσης της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο 
έναντι των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της.  
 

5.7. Κίνδυνος αγοράς  
Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των 
χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν 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.  
 

5.8. Συναλλαγματικός κίνδυνος  
Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών της εταιρείας γίνονται σε Ευρώ, ενώ η εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις στο εξωτερικό. 
Συνεπώς ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν είναι σημαντικός. 
 

5.9. Κίνδυνος επιτοκίου 
Δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις για την εταιρία στην τρέχουσα χρήση και ως εκ τούτου ο κίνδυνος από τις μεταβολές των επιτοκίων 
είναι επουσιώδης.  
 

5.10. Κίνδυνος λοιπών αγοραίων τιμών    
Ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο που απορρέει από τη διακύμανση της εύλογης αξίας ή των μελλοντικών ταμιακών ροών 
των επενδύσεων της Εταιρείας για ίδιο λογαριασμό (μετοχές, ομόλογα κ.α.).  

  
Στην υπ΄αριθμ. 6.27 σημείωση παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον βαθμό έκθεσης της εταιρείας στον κίνδυνο διακύμανσης τιμών των 
χρεογράφων που κατέχει η Εταιρεία. 
 

5.11. Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος η Εταιρία να αντιμετωπίσει μια δυσκολία στο να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, οι οποίες 
σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 
Η Εταιρία εκτίθεται σε  καθημερινούς κινδύνους ρευστότητας και γι’ αυτό διατηρεί επαρκείς πόρους μετρητών για να καλύψει τον εν λόγο 
κίνδυνο καθώς η εμπειρία καταδεικνύει ότι το ελάχιστο επίπεδο επανεπένδυσης των κεφαλαίων προς λήξη μπορεί να προβλεφθεί με κάποιο 
ποσοστό βεβαιότητας. Συγκεκριμένα προσδιορίζονται σε καθημερινή βάση τα ελάχιστα κεφάλαια που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, 
προκειμένου να καλύπτονται όρια του ελάχιστου ποσοστού κεφαλαίων προς λήξη. 
Στην υπ. αριθμ. 6.26. σημείωση παρατίθεται πίνακας στον οποίο αναλύεται η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων. 
 

5.12. Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται με ευθύνη κατά περίπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Λογιστηρίου. Η διαχείριση κινδύνων 
λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις 
για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων ήτοι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο λειτουργικός κίνδυνος, οι οποίοι αποτελούν και τους σημαντικότερους για την Εταιρεία, κινδύνους. 
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Η διαδικασία που κατά κανόνα ακολουθείται είναι η εξής: 
 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας. 
 Επιλογή των κατάλληλων ενεργειών για τη μείωση/αντιστάθμιση και αντιμετώπιση των κινδύνων 
 Εκτέλεση/εφαρμογή, των ενεργειών μείωσης/αντιστάθμισης και αντιμετώπισης των κινδύνων και 
 Συστηματική παρακολούθηση και επαναξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, διαδικασιών 

και ρυθμίσεων που εφαρμόζει η Εταιρεία σχετικά με τη Διαχείριση Κινδύνων. 
 
Η ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων γίνεται καθημερινά από τη Διοίκηση της εταιρείας, σύμφωνα με τη ροή των εργασιών της Εταιρείας και 
τη σχετική ενημέρωση που λαμβάνει από τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας. Η ποσοτική αξιολόγηση διενεργείται σε χρονική βάση και από 
συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρείας, ανάλογα με τον είδος του κινδύνου. 
 
Η επιλογή των κατάλληλων ενεργειών μείωσης/αντιστάθμισης και αντιμετώπισης των κινδύνων γίνεται από τη Διοίκηση, σε συνεργασία με 
συγκεκριμένα στελέχη όπου ανάλογα με το είδος του κινδύνου τα στελέχη αυτά αναλαμβάνουν συνήθως και την εκτέλεση των ενεργειών 
αυτών. 
 
Συστηματική παρακολούθηση και επαναξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, διαδικασιών και 
ρυθμίσεων που εφαρμόζει η Εταιρεία σχετικά με τη Διαχείριση Κινδύνων, η οποία γίνεται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, από τον Εσωτερικό 
Ελεγκτή της Εταιρείας, ο οποίος συντάσσει και τις σχετικές εκθέσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

 
5.13. Αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου   

Στα πλαίσια διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου η Εταιρεία με ευθύνη του Λογιστηρίου και σε συνεργασία είτε με το Ταμείο είτε με 
ανεξάρτητη Εταιρεία συμβούλων διενεργεί τα εξής  

 προβαίνει σε εκτίμηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με το 
νόμο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις απαιτήσεις της Εταιρείας  
 προβαίνει στο χαρακτηρισμό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγμάτων σε  επισφαλείς απαιτήσεις  
 εφαρμόζει την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των ανοιγμάτων και της προσαρμογής της αξίας 

και των προβλέψεων αυτών 
 προσδιορίζει τις τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου 
 προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες συμψηφισμού των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων, καθώς και το βαθμό κατά 

τον οποίο η Εταιρεία κάνει χρήση των συμψηφισμών αυτών   
 προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης των εξασφαλίσεων και το είδος των εξασφαλίσεων που 

αποδέχεται η Εταιρεία 
 προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή είδος αντισυμβαλλομένου  

(π.χ. τράπεζες, επιχειρήσεις, ιδρύματα κτλ.) 
 προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων με βάση την εναπομένουσα ληκτότητα τους 
 ειδικώς για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, προσδιορίζει και εφαρμόζει τη μέθοδο κατανομής του εσωτερικού 

κεφαλαίου και καθορίζει τα πιστωτικά όρια για τα ανοίγματα προς τον αντισυμβαλλόμενο 
 ειδικώς για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, διαμορφώνει την πολιτική που εφαρμόζεται ως προς τα ανοίγματα που 

υπόκεινται σε κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης και εκτιμά τον συντελεστή «άλφα» για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, 
σύμφωνα με το νόμο 

 αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρείας  
 εφαρμόζει με συνέπεια τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας του Χρηματοδοτικού Ανοίγματος 
 ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιεί καθώς και τη διαδικασία 

επικαιροποιήσεως αυτών   
 εκτιμά την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλομένου και τον κίνδυνο διακανονισμού   
 εφαρμόζει πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων)   
Για την μείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαμβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου, ο κίνδυνος της χώρας 
αλλά και ο τομέας της οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. 
 
Η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της εταιρίας γίνεται σε καθημερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα που υπερβαίνει το 10 % των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, σύμφωνα με την 
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007.  
 
Επιπλέον, σύμφωνα με το Ν.2843/2000 και αποφάσεις υπ. αριθμ. 2/363/30.11.2005 και 8/370/26.01.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
όπως ισχύουν, πρέπει μέχρι το πέρας του Τ+3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το μέλος 
του Χ.Α. προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ημέρα Τ+4. 
 
5.14. Αρχές διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας   
Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναμίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της 
Εταιρίας.  
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα με τη διατήρηση επαρκών διαθεσίμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων χρεογράφων. 

 
5.15. Αρχές διαχείρισης κινδύνου αγοράς  
Οι επενδύσεις της Εταιρίας για ίδιο λογαριασμό σε κινητές αξίες είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. Η Εταιρία 
υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς των θέσεων που κατέχονται για ίδιο λογαριασμό εφαρμόζοντας την μέθοδο VaR (Value at Risk) 
στηριζόμενη σε διαφορετικές υποθέσεις για την μεταβολή της αγοράς.  
Επιπλέον, υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων με βάση την 
απόφαση 4/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης 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. 
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 καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των ανοιγμάτων (π.χ. standardized, 
mark to market method, original exposure method, internal model method) και της προσαρμογής της αξίας και των 
προβλέψεων αυτών. 

 εφαρμόζει πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing). 
 

6. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

6.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις των 
παγίων προσδιορίστηκαν με βάση την πραγματική ωφέλιμη ζωή τους.  
Επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 
Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια - 
Εγκαταστά-

σεις 
κτιρίων 

Μεταφο- 
ρικά μέσα 

Έπιπλα &  
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης           

            

Υπόλοιπα 01.01.2014 73.309,76 359.721,56 35.742,74 476.185,52 944.959,58 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 3.049,12 3.049,12 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2014 73.309,76 359.721,56 35.742,74 479.234,64 948.008,70 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 201,72 201,72 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2015 73.309,76 359.721,56 35.742,74 479.436,36 948.210,42 

            

Β. Αποσβέσεις           

            

Υπόλοιπα 01.01.2014 0,00 302.071,49 35.742,72 475.771,04 813.585,25 

Αποσβέσεις 0,00 11.951,12 0,00 882,57 12.833,69 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2014 0,00 314.022,61 35.742,72 476.653,61 826.418,94 

Αποσβέσεις 0,00 7.258,09 0,00 866,61 8.124,70 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2015 0,00 321.280,70 35.742,72 477.520,22 834.543,64 

            

            

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 73.309,76 45.698,95 0,02 2.581,03 121.589,76 

            

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 73.309,76 38.440,86 0,02 1.916,14 113.666,78 

 
 
 
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 01.01.2014 422.830,62 

Προσθήκες  0,00 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2014 422.830,62 

Προσθήκες  0,00 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2015 422.830,62 

    

    

Β. Αποσβέσεις   
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Υπόλοιπα 01.01.2014 422.825,48 

Αποσβέσεις  0,00 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2014 422.825,48 

Αποσβέσεις  0,00 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2015 422.825,48 

    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 5,14 

    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 5,14 

 
 
6.3. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής: 
 

Διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά μέσα     

  31/12/2015 31/12/2014 

Μετοχές  8.800,00 8.800,00 

Σύνολο 8.800,00 8.800,00 

 
 
6.4. Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη χρεόγραφα 
Τα διακρατούμενα μέχρι τη λήξη χρεόγραφα αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

Εταιρικά Ομόλογα 199.493,00 199.493,00 

Σύνολο 199.493,00 199.493,00 

 
 
Το παραπάνω εταιρικό Ομόλογα είναι πενταετής διάρκειας.  
 
6.5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

` 31/12/2015 31/12/2014 

Συμμετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο 316.360,74 208.130,72 

Συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 294.869,00 291.631,00 

Λοιπές Εγγυήσεις 1.769,33 1.769,33 

Σύνολο 612.999,07 501.531,05 

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

  31/12/2015 31/12/2014 

Πελάτες  (χρεωστικά υπόλοιπα) 94.016,69 393.760,44 

Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων 459.228,35 0,00 

Πρόβλεψη απομείωσης  -55.665,38 -56.445,88 
Απαιτήσεις από τοποθετήσεις διαθεσίμων 
πελατών σε Repo 

818.383,41 1.540.107,95 

 Σύνολο 1.315.963,07 1.877.422,51 
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  31/12/2015 31/12/2014 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.554,23 5.103,54 

Έξοδα επομένων χρήσεων  2.670,64 7.223,60 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 51.361,06 87.473,34 

Λοιποί χρεώστες  22.295,44 55.599,89 

 Σύνολο 77.881,37 155.400,37 

Γενικό Σύνολο 1.393.844,44 2.032.822,88 

 
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: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

Μετοχές  1.948.905,00 1.678.734,46 

Μερίδια Α/Κ 921,02 921,02 

Σύνολο 1.949.826,02 1.679.655,48 

 
6.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

Ταμείο 224.565,44 162.193,05 

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας   3.734.092,65 4.185.959,62 

Καταθέσεις όψεως πελατών 137.806,34 125.176,95 

Δεσμευμένες καταθέσεις  144.869,00 141.631,00 

Σύνολο 4.241.333,43 4.614.960,62 

 
 
6.9. Μετοχικό κεφάλαιο   
Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά.  Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας την 
31/12/2015 έχει ως εξής: 
 

    
  

Αριθμός  
Μετοχών 

Ονομαστική  
Αξία 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπόλοιπα την 31/12/2013 1.827.600 3 5.482.800 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου -106.750 3 -320.250 

Υπόλοιπα την 31/12/2014 1.720.850 3 5.162.550 

Υπόλοιπα την 31/12/2015 1.720.850 3 5.162.550 

 
 
 
 
6.10. Αποθεματικά κεφάλαια 
Τα αποθεματικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

Τακτικό αποθεματικό 413.629,75  413.629,75  

Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' 
ειδικό τρόπο 267.441,38  267.441,38  

Λοιπά αποθεματικά  907.228,46  907.228,46  

Σύνολο 1.588.299,59  1.588.299,59  

 
 
 
Το «Τακτικό Αποθεματικό» σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία 
ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό 
μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
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Τα «Αποθεματικά από έσοδα  φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο», «Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα» και 
«Αφορολόγητα αποθεματικά (Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ)» σχηματίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις τις φορολογικής 
νομοθεσίας. Μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεμηθούν με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφού ληφθούν 
υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά.   
 
Τα «Κέρδη από αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθαρά από φόρους» αφορούν κέρδη από την 
αποτίμηση στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση.  
 
6.11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

Υποχρεώσεις ισολογισμού για     

Συνταξιοδοτικές παροχές 47.530,00 56.326,24 

      
Σύνολο 47.530,00 56.326,24 

      

Χρεώσεις/(Πιστώσεις) στα αποτελέσματα 8.796,24 -1.345,20 

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

      

  31/12/2015 31/12/2014 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 13.465,17 24.622,21 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 156.986,22 151.369,12 

Συμψηφισμένο πιστωτικό υπόλοιπο 143.521,06 126.746,91 

 
 
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος της Εταιρείας είναι η παρακάτω: 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Ενσώματες 
ακινητοποιήσεις 

Λοιπές 
μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις 

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 31/12/2014 13.861,93 6.644,86 4.115,42 24.622,21 

  -566,90   -10.590,14 -11.157,04 

Υπόλοιπο 31/12/2015 13.295,03 6.644,86 -6.474,72 13.465,17 

          

          

Αναβαλλόμενες φορολογικές Διαφορές 
φορολογικού ελέγχου 

Αποτίμηση 
χρημ/κών 

μέσων 

Παροχές 
Προσωπικού 

Σύνολο 

υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο 31/12/2014 5.000,00 127.121,64 19.247,48 151.369,12 

    3.066,20 2.550,91 5.617,11 

Υπόλοιπο 31/12/2015 5.000,00 130.187,83 21.798,39 156.986,22 

 
 
Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, 
εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι προσδιορίστηκαν βάσει των φορολογικών συντελεστών που αναμένεται να ισχύουν κατά την περίοδο όπου το 
περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί οριστικά, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία των 
οικονομικών καταστάσεων.  
 
6.13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις    
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 
  

 
31/12/2015 31/12/2014 

Προμηθευτές  11.819,69 56.115,52 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα  0,00 10.928,25 

Σύνολο 11.819,69 67.043,77 
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Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Χρηματιστήριο 

Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών (εκκ\σνα) 137.806,34 125.176,95 

Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών (μη εκκ\σνα) 432.663,21 34.509,95 

Υποχρεώσεις προς χρηματιστές και ΧΑ 1.276,57 72.320,87 

Υποχρεώσεις από τοποθετήσεις διαθεσίμων πελατών 
σε Repo 

818.383,41 1.540.107,95 

  1.390.129,53 1.772.115,72 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις     

ΦΠΑ 68,52 53,76 
Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων 265,00 93,00 
Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 4.152,34 3.543,84 
Λοιποί φόροι  - τέλη 20.442,04 20.924,13 

Σύνολο 24.927,90 24.614,73 

      

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
  Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  1.972,01 428,14 

Υποχρεώσεις προς μετόχους  0,00 120.000,00 

Ασφαλιστικές εισφορές 8.522,81 11.010,75 

Δουλευμένα έξοδα 265,26 770,69 

Σύνολο 10.760,08 132.209,58 

      

   
Γενικό Σύνολο 1.437.637,20 1.995.983,80 

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

 
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  
1/1-

31/12/2015 
1/1-

31/12/2014 

Προμήθειες από διαμεσολάβηση σε 
χρηματιστηριακές συναλλαγές 

220.455,46 337.264,61 

Έσοδα από προμήθειες μεταβιβαστικών 32.765,51 52.687,72 

Προμήθειες από συναλλαγές σε παράγωγα 9.782,25 14.696,91 

Σύνολο 263.003,22 404.649,24 

 
6.15. Κόστος πωληθέντων  
Το κόστος των πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

  
1/1-

31/12/2015 
1/1-

31/12/2014 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 98.372,30 91.567,88 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 25.017,22 26.540,68 

Παροχές τρίτων 17.831,38 24.674,09 

Φόροι - Τέλη 3.583,45 2.512,42 

Διάφορα έξοδα 32.884,78 40.205,07 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 3.249,88 5.133,48 

Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού 0,00 0,00 

Σύνολο 180.939,01 190.633,62 

 
6.16. Λοιπά έσοδα 
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
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1/1-

31/12/2015 
1/1-

31/12/2014 

Λοιπά έσοδα 103.941,45 19.618,96 

Έσοδα τόκων και παραγώγων  18.106,74 54.902,92 

Σύνολο 122.048,19 74.521,88 

 

 
6.17. Έξοδα διοίκησης    
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 

  
1/1-

31/12/2015 
1/1-

31/12/2014 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 147.558,44 137.351,81 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 37.525,82 39.811,02 

Παροχές τρίτων 26.747,08 37.011,14 

Φόροι - Τέλη 5.375,18 3.768,64 

Διάφορα έξοδα 49.327,17 60.307,61 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων 4.874,82 7.700,21 

Προβλέψεις  0,00 1.345,20 

Σύνολο 271.408,51 287.295,63 

 
 
6.18. Λοιπά έξοδα 
     
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 

  

1/1-
31/12/2015 

1/1-
31/12/2014 

Συναλλαγματικές διαφορές 32.776,62 0,00 

Λοιπά έξοδα  1.820,12 71,08 

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων  56.934,54 0,00 

Σύνολο 91.531,28 71,08 

 

 
6.19. Χρηματοοικονομικά έσοδα     
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2015 
1/1-

31/12/2014 

Πιστωτικοί τόκοι 35.137,06 32.219,24 

Λοιπά έσοδα  5.522,12 6.998,32 

Έσοδα χρεογράφων 16.625,00 16.624,98 

Μερίσματα 53.483,07 64.716,58 

Κέρδη αποτίμησης μετοχών 3.305,13 24.679,60 

Σύνολο 114.072,38 145.238,72 

 
 
6.20. Χρηματοοικονομικά έξοδα     
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής 

  

1/1-
31/12/2015 

1/1-
31/12/2014 

Έξοδα και ζημιές χρεογράφων 15.147,88 1.177,79 

Ζημιά αποτίμησης 
χαρτοφυλακίου  

10.573,09 631.608,59 

Λοιπά συναφή με τις 
χρηματοδ. έξοδα 

1.271,23 668,09 

Σύνολο 26.992,20 633.454,47 

 
6.21. Φόρος εισοδήματος 
Οι φόροι που λογίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  
1/1-

31/12/2015 
1/1-

31/12/2014 

Φόρος εισοδήματος περιόδου 0,00 0,00 
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Αναβαλλόμενη φορολογία -16.774,15 163.372,73 

Σύνολο -16.774,15 163.372,73 

 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος χρήσης αφορά σε: 
 

  
1/1-

31/12/2015 
1/1-

31/12/2014 
Προσαρμογή στους τρέχοντες 
συντελεστές  

-13.970,01 0,00 

Παροχές προσωπικού -2.550,91 -349,75 

Αποτίμηση χρημ/κών μέσων -3.066,20 164.218,23 

Αποσβέσεις  -566,90 0,00 

Λοιπά 3.379,87 -495,75 

 
-16.774,15 163.372,73 

 
 
6.22. Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή 
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών/(ζημιών) ανά μετοχή έχει ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2015 
1/1-

31/12/2014 

Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους -88.521,36 -323.672,23 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 1.774.201 1.774.201 
Κέρδη/Ζημιές  ανά μετοχή (Ευρώ ανά 
μετοχή) -0,0499 -0,1824 

 
 
 
6.23. Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατείχε η εταιρεία την 31/12/2015 και 31/12/2014 έχουν ως εξής: 
 

Περιουσιακά στοιχεία    

Κονδύλια  
Ισολογισμού   

31/12/2015 31/12/2014 

Δάνεια και απαιτήσεις   Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   611.229,74 499.761,72 

    Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
(*) 

  1.338.258,51 1.933.022,40 

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  

  1.949.826,02 1.679.655,48 

  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   4.241.333,43 4.614.960,62 

Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη 
χρεόγραφα 

  Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη χρεόγραφα   199.493,00 199.493,00 

    

Σύνολο χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων   

8.348.940,70 8.935.693,22 

Υποχρεώσεις           

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο 
αποσβεσμένο κόστος 

  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (*)   1.402.644,66 1.756.338,51 

          

  
  

Σύνολο χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων   

1.402.644,66 1.756.338,51 

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

31/12/2015 

Ποσά που 
καλύπτονται 

από αξία 
χαρτοφυλακίου 

Ποσά που 
καλύπτονται 

από 
ασφαλιστικά 
συμβόλαια 

Ποσά που 
καλύπτονται από 

εγγυήσεις 
τραπεζών/δημοσίου 

ή άλλους 
οργανισμούς 

Ποσά που 
καλύπτονται 

από 
αντίστοιχη 
υποχρέωση 

(*) 

Λοιπά ποσά Σύνολο 

              

Δάνεια και 38.351,31 0,00 459.228,35 818.383,41 633.525,18 1.949.488,25 
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απαιτήσεις 

ΣΥΝΟΛΟ 38.351,31 0,00 459.228,35 818.383,41 633.525,18 1.949.488,25 

              

              

              

              
31/12/2014 

Ποσά που 
καλύπτονται 

από αξία 
χαρτοφυλακίου 

Ποσά που 
καλύπτονται 

από 
ασφαλιστικά 
συμβόλαια 

Ποσά που 
καλύπτονται από 

εγγυήσεις 
τραπεζών/δημοσίου 

ή άλλους 
οργανισμούς 

Ποσά που 
καλύπτονται 

από 
αντίστοιχη 
υποχρέωση 

(*) 

Λοιπά ποσά Σύνολο 

              

Δάνεια και 
απαιτήσεις 337.314,56 0,00 0,00 1.540.107,95 555.361,61 2.432.784,12 

ΣΥΝΟΛΟ 337.314,56 0,00 0,00 1.540.107,95 555.361,61 2.432.784,12 

              
 

(*) Ποσά απαιτήσεων έναντι τοποθετήσεων διαθεσίμων πελατών σε repo. 

 
 

 

6.25. Κίνδυνος Ρευστότητας 
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
 

31/12/2015 
     

      

(α) Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Σύνολο 

Εντός  
6 μηνών 

6 έως  
12 μήνες 

Από 1  
έως 5 έτη 

Αργότερα από  
5 έτη 

  

Δάνεια και απαιτήσεις 1.338.258,51 
 

611.229,74 
 

1.949.488,25 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση  

8.800,00 
  

8.800,00 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

6.191.159,45 
   

6.191.159,45 

Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη 
χρεόγραφα    

199.493,00 199.493,00 

Σύνολο (α) 7.529.417,96 8.800,00 611.229,74 199.493,00 8.348.940,70 

      
31/12/2015 

     

      

 (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 1.402.644,66 
   

1.402.644,66 

Σύνολο (β) 1.402.644,66 0,00 0,00 0,00 1.402.644,66 

Συμψηφιστικό υπόλοιπο (α)-(β) 6.126.773,30 8.800,00 611.229,74 199.493,00 6.946.296,04 

      

      31/12/2014 
     

      

(α) Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Σύνολο 

Εντός  
6 μηνών 

6 έως  
12 μήνες 

Από 1  
έως 5 έτη 

Αργότερα από  
5 έτη 

  

Δάνεια και απαιτήσεις 1.933.022,40 
 

499.761,72 
 

2.432.784,12 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση  

8.800,00 
  

8.800,00 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

6.294.616,10 
   

6.294.616,10 

0 
   

199.493,00 199.493,00 
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Σύνολο (α) 8.227.638,50 8.800,00 499.761,72 199.493,00 8.935.693,22 

      
31/12/2014 

     

      

 (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 1.756.338,51 
   

1.756.338,51 

Σύνολο (β) 1.756.338,51 0,00 0,00 0,00 1.756.338,51 

Συμψηφιστικό υπόλοιπο (α)-(β) 6.471.299,99 8.800,00 499.761,72 199.493,00 7.179.354,71 

      
 
 

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

  

1/1 -  
31/12/2015 

1/1 -  
31/12/2014 

Συναλλαγές και αμοιβές μελών της 
Διοίκησης 10.320,00 10.320,00 

Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης 0 0 

Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης  0 0 
 
 

8. Ασυνήθεις συναλλαγές 
Δεν συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταμειακών ροών τα οποία να είναι 
ασυνήθη λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της περίπτωσής τους. 
 

9. Δεσμεύσεις - Επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων  
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και της εταιρείας.  

 
10. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

 
Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Η Εταιρεία για την φορολογικά ανέλεγκτη χρήση 2010 έχει σχηματίσει πρόβλεψη 
για ενδεχόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, ύψους 5.000 χιλ ευρώ. Για τη χρήση 2015 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παραγρ. 1 Ν. 4174/2013 και την υπ. αριθ. ΠΟΛ 1124/18-6-
2015 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη και δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις 
φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. Για το λόγο αυτό η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει σχετική 
πρόβλεψη φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2015.  Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την 
ΠΟΛ 1159/26-07-2011, ενώ για την χρήση 2014 έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την ΠΟΛ 1124/18-06-2015 και έχει λάβει πιστοποιητικά 
φορολογικής συμμόρφωσης «χωρίς επιφύλαξη». 
Η συμμετοχή της εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997, στο 
άρθρο 74 § 4 του οποίου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας μιας Ε.Π.Ε.Υ. τότε το Συνεγγυητικό επιστρέφει σ’ αυτήν τις 
εισφορές της μειωμένες με τις αποζημιώσεις που κατέβαλε (ή πιθανολογείται ότι θα καταβάλει) το Συνεγγυητικό προς εντολείς της Ε.Π.Ε.Υ. 
 
 

11. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΚΑΙ 82 Ν.4261/2014 (άρθρα  89-90 της Οδηγίας  2013/36/ΕΕ) 
12.1 ΑΡΘΡΟ 81, Ν.4261/2014 

 
Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΦΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με  

Η εταιρεία έχει έδρα τον Δήμος 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. 
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 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) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το οικονομικό έτος αναφοράς ήταν 263.003,22 €. 
 
Γ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 

Ο αριθμός των εργαζομένων σε ισοδύναμο καθεστώς πλήρους απασχόλησης για την ημερομηνία αναφοράς ήταν 7. 
 
Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

Τα αποτελέσματα προ φόρων για το οικονομικό έτος αναφοράς ήταν  -71.747,21 €. 
 
Ε) ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ο φόρος επί των αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος αναφοράς ήταν  -16.774,15 €. 
 
ΣΤ) ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Δεν υπήρχαν κατά το οικονομικό έτος αναφοράς. 
 

12.2 ΑΡΘΡΟ 82, Ν.4261/2014 
Δείκτης απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού 
Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τον Δείκτη απόδοσης ενεργητικού, ο οποίος υπολογίζεται ως το καθαρό αποτέλεσμα τους διαιρούμενο προς το 
ύψος του ενεργητικού της, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 82 του ν.4261/2014. Για το 2015 ο Δείκτης ανέρχεται σε -1,04%. 

 
12. Λοιπές γνωστοποιήσεις 

 
Δεν εκδόθηκαν ούτε επαναγοράστηκαν, ούτε εξοφλήθηκαν ομολογίες. 
Στην χρήση δεν έλαβαν χώρα αγορές ή πωλήσεις θυγατρικών, μακροπρόθεσμων επενδύσεων, αναδιοργανώσεις και διακοπτόμενες 
δραστηριότητες, εκτός των αναφερόμενων στην ανωτέρω παρ. 6.4. 
Πέραν του ανωτέρου δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα οποία 
επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος 

     H Προϊσταμένη του Λογιστηρίου  
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