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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της «Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» την 5η Αυγούστου 2015 και θα δηµοσιοποιηθούν µε την κατάθεσή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου.

Αθήνα 5 Αυγούστου 2015
Μαυρίκης Ιωάννης
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους Μετόχους της
“Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της “ Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ” (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2015, τις
σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της
εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που
συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την
κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας
ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.
Εύρος της εργασίας επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης
Οικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας». Η
επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων,
κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή
αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό
του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να
αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα
µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.

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

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30/6/2015

31/12/2014

333.166,79
271.847,16
120.205,29
598.248,27
1.323.467,51

159.007,00
271.847,16
97.259,15
514.539,82
1.042.653,14

6

316.518,89

419.925,15

7

1.259.381,64

1.419.895,67

8

1.316.296,69
2.892.197,22
4.215.664,73

1.395.348,45
3.235.169,27
4.277.822,40

4.611.600,00
662.934,02
1.460.059,61
3.814.474,41

4.611.600,00
662.934,02
1.256.807,86
4.017.726,16

47.030,18

42.755,00

0,00
47.030,18

0,00
42.755,00

20.131,96
455,05
333.573,13
354.160,14

18.895,80
593,92
197.851,52
217.341,24

401.190,32

260.096,24

4.215.664,73

4.277.822,40

Σηµείωση

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

4

5

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Χρηµατιστήριο
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

9
10
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1/1/201530/06/2015

1/1/201430/06/2014

71.305,69
-75.362,30
-4.056,61
12.656,23
-76.023,12
-21.419,23

129.842,86
-92.963,00
36.879,86
11.524,25
-78.243,79
-27.657,63

-2.920,17

-11.324,99

-91.762,89
32.525,86
-166.960,87
-226.197,90
22.946,13
-203.251,76

-68.822,30
157.870,49
-168.814,88
-79.766,69
36.128,03
-43.638,66

-1,2341

-0,2650

1/1/201530/06/2015

1/1/201430/06/2014

Κέρδη/Ζηµιές περιόδου

-203.251,76

-43.638,66

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου

0,00
-203.251,76

0,00
-43.638,66

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Ζηµιές/Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους
Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε
Eυρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Σηµείωση
11
12

13
14

15
16
17
18
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έµµεση µέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση/(απόκτηση) επενδυτικών τίτλων και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις/(πληρωµές) από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Μερίσµατα πληρωθέντα
Πληρωµές για επιστροφή κεφαλαίου
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα
περιόδου
(α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

1/1 - 30/06/2015

1/1 - 30/06/2014

-226.197,90

-79.766,70

2.657,35
99.856,62
22.946,13

2.812,15
3.000,00
143.933,90
-12.367,73

180.211,84
141.094,08
220.568,12

154.848,44
-442.172,84
-229.712,78

-133.098,50
-176.817,14

-118.127,42
-488,31

2.526,15

4.426,98

7.769,61
-299.619,88

7.940,75
-106.248,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-79.051,76

-335.960,78

1.395.348,45
1.316.296,69

1.813.273,56
1.477.312,78
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα σε νέο

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2015
Αναγνώριση αποθεµατικών χρήσης 2014
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
Υπόλοιπα κατά την 30/06/2015

4.611.600,00
0,00
0,00
4.611.600,00

662.934,02

-1.256.807,86

0,00
662.934,02

-203.251,76
-1.460.059,62

4.017.726,16
0,00
-203.251,76
3.814.474,40

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2014
Αναγνώριση αποθεµατικών χρήσης 2013
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
Υπόλοιπα κατά την 30/06/2014

4.611.600,00
0,00
0,00
4.611.600,00

-398.540,95
84.766,40
0,00
-313.774,55

317.423,87
-84.766,40
-43.638,66
189.018,81

4.530.482,92
0,00
-43.638,66
4.486.844,26
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1. Πληροφορίες για την εταιρεία
Η Εταιρεία «Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής ως «η Εταιρεία») παρουσιάζει τις συνοπτικές της οικονοµικές καταστάσεις µαζί µε τις
σηµειώσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την περίοδο 1/1/2015 – 30/06/2015.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 (ΦΕΚ 3259/17.6.1996), έχει συσταθεί σύµφωνα µε την άδεια συστάσεως της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/71/2.4.1996, έχει αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.)
35943/06/Β/96/17 και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3606/2007, σύµφωνα µε την απόφαση
31/478/10-7-2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την οποία έγινε τροποποίηση της άδειας λειτουργίας κατ΄
εφαρµογή των διατάξεων του.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας
www.mavrikis.gr
Οι µέτοχοι της Εταιρείας µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους έχουν ως ακολούθως:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜ/XΗΣ

Μαυρίκης Ιωάννης

55,00

Μαυρίκη Στέλλα

2,92

Μαυρίκη Χριστίνα

21,04

Μαυρίκη Ελένη

21,04

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 Εταιρία απασχόλησε τις περιόδους 1/1/14 – 30/06/14 και 1/1/15 – 30/06/15, κατά µέσο όρο δέκα (10) άτοµα.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€). Όλα τα ποσά εµφανίζονται χωρίς στρογγυλοποίηση,
εκτός και αν αναφέρεται κάπου διαφορετικά.
Σύµφωνα µε την απόφαση 31/478/10.7.2008 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.
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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.



Παροχή υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την αναδοχή .

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 (01/01/2015 – 30/06/2015)
έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (∆ΛΠ 34) ‘Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις’,
όπως αυτό εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)). Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους (historical cost convention) όπως αυτή τροποποιείται µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία
συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που
απαιτούνται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ελεγµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, που είναι διαθέσιµες στην
Ιστοσελίδα της εταιρίας www.mavrikis.gr και οι οποίες, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν πλήρη ανάλυση των
λογιστικών αρχών, µεθόδων και εκτιµήσεων που εφαρµόστηκαν.
Οι εξωτερικοί ελεγκτές της εταιρείας για τις ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε στις 30
Ιουνίου 2015 δεν έχουν ελέγξει αλλά έχουν διενεργήσει επισκόπηση σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο για
Επισκοπήσεις 2410 ‘Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας’
Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν για
τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2014, εκτός από την υιοθέτηση από την
εταιρία των νέων και τροποποιηµένων ∆ΠΧΑ και των νέων διερµηνειών που ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 2015.
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3. Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες
Η εφαρµογή των παρακάτω νέων, αναθεωρηµένων ή τροποποιηµένων προτύπων και διερµηνειών είναι υποχρεωτική
για τις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου ή µεταγενέστερα. Επίσης, παρακάτω αναλύεται η εκτίµηση
επίδρασης από την εφαρµογή των νέων, αναθεωρηµένων ή τροποποιηµένων προτύπων και διερµηνειών στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
3.1. Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα
• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 01/07/2014)
Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από µία σειρά προσαρµογών σε 8
Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Τα θέµατα που
περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 2: Ορισµός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3:
Λογιστική αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου ανταλλάγµατος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση
λειτουργικών τοµέων, ∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση
τοµέων µε τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις,
∆ΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ∆ΛΠ 16/∆ΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική
αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24: Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
•

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

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

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 19 «Παροχές
σε εργαζοµένους» µε τίτλο Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Εισφορές Εργαζοµένων (Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ
19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρµογή σε εισφορές εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα
καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιµετώπιση για τις
εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως είναι για παράδειγµα, οι εισφορές που
υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές
Οικονοµικές Καταστάσεις.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4. Ενσώµατα πάγια
Τα ενσώµατα πάγια έχουν ως εξής:
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Ιδιοχρ/µενα
Ακίνητα

Έπιπλα &
Λοιπός
Εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Σύνολο

Α. Αξίες Κτήσης
Υπόλοιπα 1.1.2014
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2014
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 30.06.2015

192.006,06
0,00
0,00
192.006,06
176.131,49
0,00
368.137,55

99.617,26
0,00
0,00
99.617,26
0,00
0,00
99.617,26

295.688,53
6.587,00
0,00
302.275,53
6.587,00
0,00
308.862,53

587.311,85
6.587,00
0,00
593.898,85
182.718,49
0,00
776.617,34

49.674,09
0,00
0,00
49.674,09
5.901,35
0,00
55.575,44

84.853,82
2.712,50
0,00
87.566,32
1.345,10
0,00
88.911,42

292.664,32
4.987,12
0,00
297.651,44
1.312,25
0,00
298.963,69

427.192,23
7.699,62
0,00
434.891,85
8.558,70
0,00
443.450,55

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
31.12.2014

142.331,97

12.050,94

4.624,09

159.007,00

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
30.06.2015

312.562,11

10.705,84

9.898,84

333.166,79

Β. Αποσβέσεις
Υπόλοιπα 1.1.2014
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2014
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 30.06.2015

5. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
`
Συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο
Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
Λοιπές Συµµετοχές
Λοιπές Εγγυήσεις
Σύνολο

30/6/2015
30.000,00
446.892,00
10.000,00
111.356,27
598.248,27

31/12/2014
56.481,55
446.702,00
10.000,00
1.356,27
514.539,82

Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
Η συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο αφορά καταβολές ως εγγύηση εισφορών στο Επικουρικό Κεφάλαιο
Εκκαθάρισης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2471/1997 και Ν. 3371/2005.
∆ιαχειριστής και θεµατοφύλακας του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Η
συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσό εγγυήσεων στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης
Επενδυτικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του 2533/1997 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση υπ΄ αριθµόν
17759 /Β/769/23-4-2010 του Υπουργείου Οικονοµικών (ΦΕΚ 611-10/5/10 τεύχος β) .
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6. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Υπόλοιπα Πελατών
Πελάτες (χρεωστικά υπόλοιπα)
Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων
Προβλέψεις κάλυψης κινδύνου µη
είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων
Απαιτήσεις από τοποθετήσεις διαθεσίµων
πελατών σε repos

30/6/2015
186.427,16
0,00

31/12/2014
128.960,86
0,00

-48.865,73

-49.898,44

145.944,54
283.505,97

170.158,59
249.221,01

Λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις
Ελληνικό ∆ηµόσιο
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Εσοδα εισπρακτέα
Λοιποί χρεώστες
Προκαταβολές προµηθευτών

30/6/2015
19.221,11
373,62
0,00
1.931,50
11.486,69
33.012,92
316.518,89

31/12/2014
21.868,77
312,35
3.129,14
142.300,16
3.093,72
170.704,14
419.925,15

Σύνολο

Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
7. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αναλύονται ως εξής:
Μετοχές διαπραγµατευόµενες στο Χ.Α.
Αποµείωση αξίας
Σύνολο

30/6/2015
1.737.673,48
-478.291,84
1.259.381,64

31/12/2014
2.955.331,40
-1.535.435,73
1.419.895,67

Το χαρτοφυλάκιο των µετοχών την 30/06/2015 αφορά µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α.Α
8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής:
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Καταθέσεις Repos
Καταθέσεις όψεως πελατών
Σύνολο

30/6/2015
4.844,46
462.989,39
665.000,00
183.462,84
1.316.296,69

31/12/2014
5.013,81
296.420,50
1.080.000,00
13.914,14
1.395.348,45

9. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Το κονδύλι αναλύεται ως εξής :
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Προµηθευτες

30/6/2015
9.678,57

31/12/2014
5.140,04
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∆εδουλευµένα έξοδα
Παρακρατούµενοι φόροι
Λοιπές υποχρεώσεις
Ίδρυµα κοινωνικών ασφαλίσεων
Σύνολο

0,00
2.376,99
6.915,66
1.160,74
20.131,96

5.547,70
3.912,56
744,34
3.551,16
18.895,80

10. Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Χρηµατιστήριο
Το κονδύλι αναλύεται ως εξής :
Υποχρεώσεις σε πελάτες και Χρηµατιστήριο
Εκκαθαρισµένα Υπόλοιπα Πελατών
Μη Εκκαθαρισµένα Υπόλοιπα Πελατών
Υποχρεώσεις από τοποθετήσεις διαθεσίµων
πελατών σε repos
Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

30/6/2015
183.462,84
0,00

31/12/2014
13.914,14
7.766,78

145.943,86
4.166,43
0,00
333.573,13

170.158,51
3.340,18
2.671,91
197.851,52

11. Πωλήσεις
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής:

Προµήθειες από διαµεσολάβηση σε
χρηµατιστηριακές συναλλαγές
Σύνολο

1/130/06/2015

1/130/06/2014

71.305,69
71.305,69

129.842,86
129.842,86

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

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
∆ιάφοροι φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Σύνολο

1/130/06/2015
53.704,57
1.353,00
12.963,67
0,00
4.391,15
1.328,68
1.621,24
75.362,30

1/130/06/2014
60.158,88
18.081,92
4.842,21
330,75
6.643,17
1.406,08
1.500,00
92.963,00

13. Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής:

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων

1/130/06/2015

1/130/06/2014

17.901,52
31.806,13
4.387,94
3.512,92
17.234,64
531,47

20.052,96
27.923,42
1.791,77
1.395,02
25.918,20
562,43
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Προβλέψεις
Σύνολο

648,49
76.023,12

600,00
78.243,79

14. Έξοδα διάθεσης
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Σύνολο

1/130/06/2015
17.901,52
1.353,00
0,00
394,76
797,21
972,74
21.419,23

1/130/06/2014
20.052,96
5.410,32
0,00
450,71
843,65
900,00
27.657,63

15. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αναλύονται ως εξής:

Έσοδα συµµετοχών
Έσοδα χρεογράφων
Πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά έσοδα
Κέρδη πώλησης χρεογράφων
Έσοδα τόκων υπερηµερίας πελατών
Έσοδα αποτίµησης χρεογράφων
Σύνολο

1/130/06/2015
86,10
7.683,51
141,78

1/130/06/2014
3.990,21
3.950,54
332,41

22.230,10
2.384,37
0,00
32.525,86

145.502,76
4.094,57
0,00
157.870,49

16. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

Ζηµιά αποτίµησης µετοχών
Έξοδα χρεογράφων
Ζηµιές από πώληση χρεογράφων
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο

1/130/06/2015
95.581,44
0,00
70.460,33
919,10
166.960,87

1/130/06/2014
143.933,90
11.950,63
11.940,72
989,63
168.814,88

17. Φόρος εισοδήµατος
Οι φόροι που λογίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως:

Αναβαλλόµενη φορολογία
Σύνολο

1/130/06/2015
-22.946,13
-22.946,13

1/130/06/2014
-36.128,03
-36.128,03

1/1-

1/1-

Η αναβαλλόµενη φορολογία προκύπτει ως
εξής :
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Παροχές προσωπικού
Αποτιµήσεις χρηµ/κων µέσων
Επισφαλείς απαιτήσεις
Αντιλογισµός αποσβέσεων
Λοιπά

30/06/2015
-1.111,55
-24.851,17
268,50
2.748,08
0,00
-22.946,13

30/06/2014
-780,00
-37.422,81
69,24
2.004,38
1,16
-36.128,03

18. Κέρδη/ζηµιές ανά Μετοχή
Ο υπολογισµός των βασικών Κερδών ανά µετοχή έχει ως εξής:

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

1/130/06/2015
-203.251,76

1/130/06/2014
-43.638,66

164.700

164.700

-1,2341

-0,2650

19. Υπόλοιπα και συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
Η εταιρία δεν ανήκει σε όµιλο και δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες.
Οι συναλλαγές και υπόλοιπα της εταιρίας µε µέλη της διοίκησης έχουν ως εξής:

Συναλλαγές και αµοιβές µελών της
διοίκησης

30/6/2015

30/6/2014

18.937,03

18.340,79

20. Εποχικότητα πωλήσεων – ασυνήθεις συναλλαγές
Οι πωλήσεις των υπηρεσιών δεν παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη εποχικότητα και συνεπώς κατανέµονται µε οµαλό
και κατά βάση µε ισοµερή τρόπο στα δύο εξάµηνα της χρήσης.
∆εν συνέτρεξε περίπτωση είσπραξης εποχικών εσόδων ή ανάληψης ανώµαλων κοστών στην παρούσα ενδιάµεση
οικονοµική κατάσταση.
Τυχόν περιοδικά ή περιπτωσιακά έσοδα δεν προκαταλογίστηκαν ή αναβλήθηκαν στη παρούσα ενδιάµεση
οικονοµική κατάσταση στο βαθµό που ο προκαταλογισµός ή η αναβολή τους θα αποτελούσαν λανθασµένη
ενέργεια κατά το τέλος του οικονοµικού έτους.
∆εν συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταµειακών
ροών τα οποία να είναι ασυνήθη λόγω της φύσης, του µεγέθους ή της περίπτωσής τους. ∆εν συντρέχει περίπτωση
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταµειακών ροών τα οποία να είναι
ασυνήθη λόγω της φύσης, του µεγέθους ή της περίπτωσής τους.
21. ∆εσµεύσεις
∆εν 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.
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22. Eνδεχόµενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Η Εταιρεία για την φορολογικά ανέλεγκτη χρήση
2010 έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για ενδεχόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις, ύψους 22.000 χιλ ευρώ.
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.
23. Λοιπές γνωστοποιήσεις
∆εν εκδόθηκαν ούτε επαναγοράστηκαν, ούτε εξοφλήθηκαν οµολογίες.
Στην χρήση δεν έλαβαν χώρα αγορές ή πωλήσεις θυγατρικών, µακροπρόθεσµων επενδύσεων, αναδιοργανώσεις
και διακοπτόµενες δραστηριότητες.
∆εν προέκυψαν µεταβολές στις εκτιµήσεις των ποσών που απεικονίζονται σε προηγούµενα οικονοµικά έτη,
τέτοιες που να έχουν ουσιαστική επίδραση στην τρέχουσα ενδιάµεση περίοδο.
∆εν καταβλήθηκαν µερίσµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Οι τρέχουσες εξελίξεις που εκφράστηκαν µε την επιβολή περιορισµών στην διακίνηση κεφαλαίων (capital
controls), καθώς επίσης και η συνέχιση των διαπραγµατεύσεων για την οριστικοποίηση ενός µεσοπρόθεσµου
προγράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας, είναι παράγοντες αυξηµένης αβεβαιότητας σχετικά µε τις
γενικότερες µεσοµακροπρόθεσµες οικονοµικές συνθήκες λειτουργίας της εγχώριας αγοράς, έχοντας αρνητική
ενδεχοµένως επίπτωση στο ρυθµό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας και κατά επέκταση στο ΑΕΠ της χώρας
κατά το 2015 και το 2016. Πρόσθετα, η εφαρµογή των νέων φορολογικών µέτρων αναµένεται να δυσχεράνει την
δυνατότητα µερικών επιχειρήσεων να ανταποκριθούν εγκαίρως και εις ολόκληρον στις υποχρεώσεις τους.
Στο πλαίσιο του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος που δηµιουργείται από τα παραπάνω γεγονότα ανακύπτουν
κίνδυνοι οι σηµαντικότεροι εκ των οποίων αφορούν στη ρευστότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και
των επιχειρήσεων, στην εισπραξιµότητα απαιτήσεών τους, στην αποµείωση περιουσιακών τους στοιχείων, στην
αναγνώριση εσόδων τους, στην εξυπηρέτηση υφιστάµενων δανειακών τους υποχρεώσεων η/και στην
ικανοποίηση όρων και χρηµατοοικονοµικών δεικτών αυτών, στην ανακτησιµότητα αναβαλλόµενων φορολογικών
ωφελειών, στην αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών τους µέσων, στην επάρκεια προβλέψεων και στη δυνατότητα
συνέχισης της απρόσκοπτης δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
Tα ανωτέρω και τυχόν περαιτέρω δυσµενείς εξελίξεις στην Ελλάδα, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη
ρευστότητα, τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική θέση των ελληνικών εταιρειών, µε τρόπο που δεν
µπορεί επί του παρόντος να προβλεφθεί επακριβώς.

24. Μεταγενέστερα γεγονότα
Σύµφωνα µε το πολυνοµοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή στις 14/7/2015, ο φορολογικός συντελεστής των
Ανωνύµων Εταιριών αυξάνεται σε 29% από 26% µε ισχύ από τη χρήση 2015. Η αύξηση του φορολογικού
συντελεστή θα επηρεάσει τα αποτελέσµατα της Εταιρείας και οι προσαρµογές θα συµπεριληφθούν στις
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/12/2015. Η επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της τρέχουσας εξάµηνης περιόδου
του 2015 από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή δεν αναµένεται σηµαντική.
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