Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35943/06/Β/96/17
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο
1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017
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 2017 και θα δηµοσιοποιηθούν µε την κατάθεσή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου.

Αθήνα 5 Αυγούστου 2017
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 χρηµατοοικονοµικής θέσης της “ Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ” (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2017, τις σχετικές
καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την
ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η ∆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.

Π. Φάληρο, 29 Αυγούστου 2017
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Γεώργιος Πετρόπουλος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35021
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30/6/2017

31/12/2016

151.268,02
2.442,81
498.395,29
8.857,86
568.621,26
1.229.585,24

153.421,41
2.587,20
498.395,29
83.943,11
581.781,71
1.320.128,73

7

387.808,53

178.569,15

8

1.102.176,58

884.161,71

9

1.168.018,60
2.658.003,71
3.887.588,95

1.345.226,39
2.407.957,25
3.728.085,98

513.818,27

406.943,50

4.512.780,00
662.934,02
-1.400.441,58
3.775.272,44

4.512.780,00
662.934,02
-1.535.806,22
3.639.907,80

36.121,25

37.422,91

36.121,25

37.422,91

12.389,19
3.304,87
60.501,19
76.195,25

21.344,04
1.087,44
28.323,78
50.755,26

112.316,50

88.178,17

3.887.588,95

3.728.085,97

513.818,27

406.943,50

Σηµείωση

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
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
6

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Αξίες Τρίτων για είσπραξη
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
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
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
∆ικαιούχοι Αξιών για είσπραξη

10
11
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

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)

Σηµείωση
12
13

14
15

16
17
18
19

1/1/201730/06/2017

1/1/201630/06/2016

50.614,84
-75.168,83
-24.553,99
17.892,47
-60.418,27
-20.732,33

40.017,10
-75.294,29
-35.277,19
21.684,75
-59.702,18
-26.775,25

-1.076,31

-6.640,25

-88.888,42
317.635,36
-18.297,04
210.449,90
-75.085,26
135.364,64

-106.710,12
37.421,86
-39.506,39
-108.794,65
7.575,78
-101.218,87

0,8219

-0,6146

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

H Αντιπρόεδρος του ∆.Σ

Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Μαυρίκης Ιωάννης

Μαυρίκη Χριστίνα

Καλοκουβάρου -Σταµοπούλου Μαρία

Α.∆.Τ ΑΒ 649404

Α.∆.Τ ΑΕ 077184

Α∆Τ Ξ 225006
ΟΕΕ 011551 Α’ ΤΑΞΗΣ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

1/1/201730/06/2017

1/1/201630/06/2016

Καθαρά κέρδη περιόδου

135.364,64

-101.218,87

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου

0,00
135.364,64

0,00
-101.218,87
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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)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση/(απόκτηση) επενδυτικών τίτλων και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
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 - 30/06/2017

1/1 - 30/06/2016

210.449,90

-108.794,65

2.431,48
-1.705,98
-319.442,54

3.378,12
1.340,18
14.621,91

-196.078,93
24.138,33

415.402,16
4.657,34

0,00
-3.166,15
-283.373,89

0,00
0,00
330.605,06

82.430,12
0,00

1.318,63
-1.008,35

10.064,10
13.671,88
106.166,10

3.675,67
12.985,58
16.971,53

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

0,00
0,00
0,00
0,00
-98.820,00
-98.820,00

-177.207,79

248.756,59

1.345.226,39
1.168.018,60

1.098.713,38
1.347.469,97
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα σε νέο

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2017
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
Υπόλοιπα κατά την 30/06/2017

4.512.780,00
0,00
4.512.780,00

662.934,02
0,00
662.934,02

-1.535.806,22
135.364,64
-1.400.441,58

3.639.907,80
135.364,64
3.775.272,44

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2016
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
Υπόλοιπα κατά την 30/06/2016

4.611.600,00
-98.820,00

662.934,02

-1.485.707,42

4.512.780,00

662.934,02

-101.218,87
-1.586.926,29

3.788.826,60
-98.820,00
-101.218,87
3.588.787,73
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

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 1/1/2017 – 30/06/2017.
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

35,00

Μαυρίκη Στέλλα

2,92

Μαυρίκη Χριστίνα

31,04

Μαυρίκη Ελένη

31,04

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 1/1/16 – 30/06/16 και 1/1/17 – 30/06/17, κατά µέσα όρο εννέα (9) 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.
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Β) Παρεπόµενες υπηρεσίες
Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών, περιλαµβανοµένης
της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών
διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών.
Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα
χρηµατοπιστωτικά µέσα, στην οποία µεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.
Παροχή υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την αναδοχή .
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 (01/01/2017 – 30/06/2017)
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 2016, 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 2017 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 2016, εκτός από την υιοθέτηση από την
εταιρία των νέων και τροποποιηµένων ∆ΠΧΑ και των νέων διερµηνειών που ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 2017.
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3. Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για τις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρµογή
αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά νια την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2017
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) "Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες
ζηµιές"
Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που επιµετρώνται στην
εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει
επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
∆ΛΠ 7 Καταστάσεις ταµιακών ροών (Τροποποίηση) "Γνωστοποιήσεις" Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές
γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι
τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να
αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες,
συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που προέρχονται από ταµειακές ροές και µεταβολές µη ταµειακής φύσης. Η
τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και
δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016. Η κατωτέρω
βελτίωση έχει εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατωτέρω τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από
την Εταιρεία
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι υποχρεωτικά για
µεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα.
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει την ταξινόµηση
και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 και όλες
τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9.Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο
κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, µε
βάση το επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον
πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων δεν έχει
αλλάξει σε σχέση µε τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του
Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ – ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
11
- 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (ποσά σε €)

∆ΠΧΑ 9, καθώς η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις
χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις.
Το ∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεµβρίου 2016.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» και συµπεριλαµβανοµένων
και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεµβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής
εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και αποτελεί το νέο
πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου.
Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 και
ΜΕ∆ 31.
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που προκύπτουν από µια
σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον
κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιµέτρηση των κερδών και
ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή
από συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της
ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των
περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και
εκτιµήσεις.Το ∆ΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεµβρίου 2016.
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15, καθώς η εφαρµογή του εν λόγω
προτύπου στο µέλλον µπορεί να έχει επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις.

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το πρότυπο σκοπός του οποίου είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων
∆ραστηριοτήτων» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιµή ή
ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθµιση από το κράτος.
Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να συνεχίσει να
λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «µεταβατικών λογαριασµών ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων»
σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ όσο και στις
µεταγενέστερες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασµών
παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης, αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εισοδηµάτων
ενώ συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να
εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία
των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από
την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για
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όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι
µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις
µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για
κάθε τύπο σύµβασης. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»
Στις 18 Μαΐου 2017 το Σ∆ΑΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4.Το
∆ΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίµηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε στόχο την παροχή µιας περισσότερο οµοιόµορφης προσέγγισης αποτίµησης και
παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Το ∆ΠΧΑ 17 απαιτεί την αποτίµηση των ασφαλιστικών
υποχρεώσεων στην τρέχουσα αξία µε τη χρήση:
•

αµερόληπτων αναµενόµενων σταθµισµένων εκτιµήσεων µελλοντικών ταµειακών ροών µε βάση
επικαιροποιηµένες παραδοχές,

•

προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταµειακών ροών των συµβάσεων και
εκτιµήσεων σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς και µη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των
ασφαλιστήριων συµβολαίων.

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2021 και
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση)
«Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ
του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2014, είναι ότι ολόκληρο
το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια
θυγατρική ή όχι). Ένα µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού
που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στεγάζονται σε µια θυγατρική. Η
τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Τροποποίηση) "Ταξινόµηση και επιµέτρηση
συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών"
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την
αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που
µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους.
Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να
αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ' ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου
ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων
που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και
δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του νέου ∆ΠΧΑ 9 µε το ∆ΠΧΑ 4».
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεµβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4 ώστε να αντιµετωπιστούν οι
ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου προτύπου χρηµατοοικονοµικών µέσων (∆ΠΧΑ 9), πριν από
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την εφαρµογή του νέου τροποποιηµένου από το συµβούλιο ∆ΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις:
επικάλυψη και αναβολή. Το τροποποιηµένο πρότυπο θα:
•

δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά
συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζηµία, την αστάθεια που µπορεί να προκύψει όταν το ∆ΠΧΑ 9
εφαρµόζεται πριν από τις νέες ασφαλιστικές συµβάσεις.

•

παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται µε τις ασφάλειες, µια
προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή ∆ΠΧΑ 9 µέχρι το 2021.

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και
δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες»
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 15
δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρµογή των εν λόγω
αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία
σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς
προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική
στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Χρηµατοοικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία επίπτωση. Η τροποποίηση
εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016, έχουν
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς
Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις από τα ∆.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το
Προσάρτηµα Ε του ∆.Π.Χ.Α. 1 µε το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον
απαραίτητες.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) Επιµέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που κατέχεται
από µια οντότητα που είναι ένας οργανισµός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας που πληροί τις
προϋποθέσεις να επιµετρηθούν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων είναι διαθέσιµη για κάθε µια επένδυση
σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.
∆ΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι µια οικονοµική
οντότητα δύναται να µεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και µόνο όταν, υπάρχουν
ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον
ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από µόνη
της δεν αποτελεί ένδειξη µιας αλλαγής στη χρήση.
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Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε∆∆ΠΧΑ 22 ∆ιερµηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και Προκαταβολές»
Η ∆ιερµηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό για τις συναλλαγές που περιλαµβάνουν την είσπραξη ή την
πληρωµή προκαταβολών σε ξένο νόµισµα. Συγκεκριµένα, εφαρµόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όταν η
οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο ή µια µη νοµισµατική υποχρέωση που
προκύπτει από την πληρωµή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό
περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύµφωνα µε τη διερµηνεία η ηµεροµηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του
καθορισµού της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης των µη νοµισµατικών
προπληρωµών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές
πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ηµεροµηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωµή ή είσπραξη.
Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε∆∆ΠΧΑ 23 ∆ιερµηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και Προκαταβολές»
Η ∆ιερµηνεία 23 έχει εφαρµογή στον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζηµία), τις φορολογικές
βάσεις, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους
φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των φορολογικών χειρισµών σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται:
•

εάν οι φορολογικές χειρισµοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατοµικευµένα και υπό την παραδοχή ότι
οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών:

•

η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισµός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των
φορολογικών βάσεων, των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών, των αχρησιµοποίητων πιστώσεων φόρου
και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και

•

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

Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4. Ενσώµατα πάγια
Τα ενσώµατα πάγια έχουν ως εξής:
Ιδιοχρ/µενα
Ακίνητα

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
Εξοπλισµός

Σύνολο

Α. Αξίες Κτήσης
Υπόλοιπα 1.1.2016
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2016
Προσθήκες
Ανακατάταξη κονδυλίων
Υπόλοιπα 30.06.2017

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

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

304.489,05
4.821,80
-112,95
309.423,80
133,70
0,00
309.557,50

772.243,86
4.821,80
176.018,54
601.047,12
133,70
0,00
601.180,82

49.674,09
0,00
0,00
49.674,09
0,00
0,00
49.674,09

90.278,82
2.705,08
0,00
92.983,90
1.361,82
0,00
94.345,72

301.439,53
3.528,19
0,00
304.967,72
925,27
0,00
305.892,99

441.392,44
6.233,27
0,00
447.625,71
2.287,09
0,00
449.912,80

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
31.12.2016

142.331,97

6.633,36

4.456,08

153.421,41

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
30.06.2017

142.331,97

5.271,54

3.664,51

151.268,02

Β. Αποσβέσεις
Υπόλοιπα 1.1.2016
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2016
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 30.06.2017

5. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

Το κονδύλι αναλύεται ως εξής :
Αναβαλλόµενες
φορολογικές
απαιτήσεις

Υπόλοιπο 1/1/2016
Καταχώρηση στα
αποτελέσµατα
Υπόλοιπο
31/12/2016
Καταχώρηση στα
αποτελέσµατα
Υπόλοιπο
30/06/2017

Αποτιµήσεις
χρηµ/κων
στοιχείων

Παροχές
Προσωπικού

Επισφαλείς
απαιτήσεις

Αντιλογισµός
αναπρ.ακινήτων

Πρόβλεψεις
διαφορών
φορολογικού
ελέγχου

∆ιαγραφή
εξόδων
εγκατάστασης

Σύνολο

105.917,57

764,36

14.212,81

-9.238,53

-27.000,00

155,15

84.811,36

9.426,24

388,65

859,90

-6.280,84

-5.000,00

-262,20

-868,25

115.343,81

1.153,02

15.072,70

-15.519,36

-32.000,00

-107,05

83.943,12

-71.350,53

-377,48

-117,25

-3.239,99

0,00

0,00

-75.085,26

43.993,27

775,53

14.955,45

-18.759,35

-32.000,00

-107,05

8.857,86
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6. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
`
Συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο
Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
Λοιπές Συµµετοχές
Λοιπές Εγγυήσεις
Σύνολο

30/6/2017
31.999,99
355.999,00
11.266,00
169.356,27
568.621,26

31/12/2016
29.735,44
370.424,00
11.266,00
170.356,27
581.781,71

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) .
7. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Υπόλοιπα Πελατών
Πελάτες (χρεωστικά υπόλοιπα)
Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

30/6/2017
411.461,47
20.630,44
-51.570,51
380.521,40

31/12/2016
173.686,60
48.137,70
-51.974,83
169.849,47

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

30/6/2017
4.396,20
959,68
1.931,25
0,00
7.287,13
387.808,53

31/12/2016
6.263,42
432,52
1.997,85
25,89
8.719,68
178.569,15

Σύνολο

Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
8. 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

30/6/2017
1.226.724,67
-124.548,09
1.102.176,58

31/12/2016
1.254.746,12
-370.584,41
884.161,71

Το χαρτοφυλάκιο των µετοχών την 30/06/2017 αφορά µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α.Α
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9. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής:
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Καταθέσεις Repos
Καταθέσεις όψεως πελατών
Σύνολο

30/6/2017
39.429,77
228.588,83
900.000,00
0,00
1.168.018,60

31/12/2016
39.614,72
171.789,41
1.133.822,26
0,00
1.345.226,39

Επιπρόσθετα των παραπάνω ιδίων διαθεσίµων, στους τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρείας περιλαµβάνονται
και τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της, δηλαδή τα ταµειακά διαθέσιµα που έχουν κατατεθεί από πελάτες
της εταιρείας προς διενέργεια επενδύσεων κατ’ εντολή και για λογαριασµό τους.
Τα διαθέσιµα αυτά έχουν µεταφερθεί στα στοιχεία εκτός Ισολογισµού, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.12/2016
Ανακοίνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και την σε συνέχεια αυτής υπ΄αρ. πρωτ.
3127/9.8.2016 γνωστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , καθώς θεωρείται ότι αυτά δεν αποτελούν
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. αλλά και την σχετική
Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/674.
Τα εν λόγω ταµειακά διαθέσιµα των πελατών της εταιρείας ανέρχονταν στις 30.06.2017 σε € 513.849,22 και
στις 31.12.2016 σε € 451.325,13 αντίστοιχα.
10. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Το κονδύλι αναλύεται ως εξής :
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Προµηθευτές
∆εδουλευµένα έξοδα
Παρακρατούµενοι φόροι
Λοιπές υποχρεώσεις
Ίδρυµα κοινωνικών ασφαλίσεων
Σύνολο

30/6/2017
3.219,70
0,00
0,00
5.305,65
3.863,84
12.389,19

31/12/2016
8.301,86
3.892,22
4.864,58
775,72
3.509,66
21.344,04

30/6/2017
60.172,70
328,49
0,00
60.501,19

31/12/2016
28.323,78
0,00
0,00
28.323,78

11. Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Χρηµατιστήριο
Το κονδύλι αναλύεται ως εξής :

Υποχρεώσεις σε πελάτες και Χρηµατιστήριο
Μη Εκκαθαρισµένα Υπόλοιπα Πελατών
Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων
Υποχρεώσεις από τοποθετήσεις διαθεσίµων πελατών σε repos
Σύνολο
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Επιπρόσθετα των παραπάνω µη εκκαθαρισµένων πιστωτικών υπολοίπων πελατών, υπάρχουν και τα ώριµα
πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της εταιρείας , δηλαδή τα ταµειακά διαθέσιµα που έχουν κατατεθεί από πελάτες
της εταιρείας προς διενέργεια επενδύσεων κατ’ εντολή και για λογαριασµό τους.
Τα ώριµα αυτά πιστωτικά υπόλοιπα πελατών έχουν µεταφερθεί στα στοιχεία εκτός Ισολογισµού, µε την υπ’ αριθµ.
12/2016 Ανακοίνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και την σε συνέχεια αυτής υπ΄αρ.
πρωτ. 3127/9.8.2016 γνωστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς θεωρείται ότι αυτά δεν αποτελούν
υποχρέωση της εταιρείας σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. αλλά και την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/674.
Τα εν λόγω ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της εταιρείας ανέρχονταν στις 30.06.2017 σε € 513.849,22
και στις 31.12.2016 σε € 451.325,13 αντίστοιχα.
12. Πωλήσεις
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής:

Προµήθειες από διαµεσολάβηση σε χρηµατιστηριακές
συναλλαγές
Σύνολο

1/130/06/2017

1/130/06/2016

50.614,84
50.614,84

40.017,10
40.017,10

13. 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

1/130/06/2017
55.779,89
588,00
11.869,68
352,31
5.363,20
1.215,74
0,00
75.168,83

1/130/06/2016
50.982,44
1.648,88
14.079,49
331,45
4.080,42
2.211,81
1.959,82
75.294,29

14. Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής:
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Σύνολο

1/1-30/06/2017

1/1-30/06/2016

18.593,30
17.028,00
3.619,64
1.628,99
19.062,05
486,30
0,00
60.418,27

16.994,15
15.493,60
6.912,16
1.325,79
17.307,83
884,72
783,93
59.702,18
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15. Έξοδα διάθεσης
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Σύνολο

1/1-30/06/2017
18.593,30
810,36
599,22
729,44
0,00
20.732,33

1/1-30/06/2016
16.994,15
6.577,28
700,85
1.327,09
1.175,89
26.775,25

16. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αναλύονται ως εξής:

Έσοδα χρεογράφων
Πιστωτικοί τόκοι
Κέρδη πώλησης χρεογράφων
Έσοδα τόκων υπερηµερίας πελατών
Έσοδα αποτίµησης χρεογράφων
Σύνολο

1/130/06/2017
13.671,88
3.466,67
47.863,06
6.597,43
246.036,32
317.635,36

1/130/06/2016
12.985,58
130,85
20.760,61
3.544,82
0,00
37.421,86

17. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

Ζηµιά αποτίµησης µετοχών
Ζηµιές από πώληση χρεογράφων
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο

1/130/06/2017
0,00
17.681,57
615,47
18.297,04

1/130/06/2016
31.740,73
7.317,46
448,20
39.506,39

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

Αναβαλλόµενη φορολογία
Σύνολο

1/130/06/2017
75.085,26
75.085,26

1/130/06/2016
-7.575,78
-7.575,78

1/130/06/2017
377,48
71.350,53
117,25
3.239,99
0,00
75.085,26

1/130/06/2016
-388,65
-9.204,81
-748,04
3.068,92
-303,19
-7.575,78

Η αναβαλλόµενη φορολογία προκύπτει ως εξής :

Παροχές προσωπικού
Αποτιµήσεις χρηµ/κων µέσων
Επισφαλείς απαιτήσεις
Αντιλογισµός αποσβέσεων
Λοιπά
Σύνολο
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19. Κέρδη/ζηµιές ανά Μετοχή
Ο υπολογισµός των βασικών Κερδών ανά µετοχή έχει ως εξής:

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

1/130/06/2017
135.364,64
164.700

1/130/06/2016
-101.218,87
164.700

0,8219

-0,6146

20. 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
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη
της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και
µέλη της διοίκησης

30/6/2017
19.774,24

30/6/2016
19.050,32

0,00

0,00

2.917,50

0,00

21. 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.
22. ∆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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23. Eνδεχόµενες υποχρεώσεις
Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011,2012,2013,2014,2015 και
2016 στην εταιρεία χορηγήθηκε έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης «χωρίς επιφύλαξη» σύµφωνα µε την ΠΟΛ.
1159/2011 και 1134/2015.
Η συµµετοχή της εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσά που καταβάλλονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 2533/1997, στο άρθρο 74 § 4 του οποίου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της
λειτουργίας µιας Ε.Π.Ε.Υ. τότε το Συνεγγυητικό επιστρέφει σ’ αυτήν τις εισφορές της µειωµένες µε τις
αποζηµιώσεις που κατέβαλε (ή πιθανολογείται ότι θα καταβάλει) το Συνεγγυητικό προς εντολείς της Ε.Π.Ε.Υ.
24. 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 υπάρχουν µεταγενέστερα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την
εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
∆εν καταβλήθηκαν µερίσµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου.
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