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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της «Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» την 22η Φεβρουαρίου 2022 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την κατάθεση τους στις 
αρµόδιες υπηρεσίες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την ανάρτησή τους στο 
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.mavrikis.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευόµενα  στον τύπο συνοπτικά 
οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν 
παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευόµενα  στον τύπο 
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Προς την ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

«Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 002364801000 

(Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 35943/06/Β/96/17) 

Εταιρική Χρήση: 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε, µαζί µε την παρούσα έκθεση, τις οικονοµικές καταστάσεις της 

χρήσης 2021 και τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 

τµήµα αυτών. Αυτές οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του άρθρου 149 

του Ν. 4548/2018 περί ανωνύµων εταιρειών  και παρουσιάζουν τα οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας 

µας για την περίοδο 01/01/2021 - 31/12/2021 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) µε αναλυτικές αναφορές στα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και στη 

διάρθρωση του οικονοµικού αποτελέσµατος της ΑΕΠΕΥ. 

Έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα πρότυπα που ισχύουν την 31/12/2021. 

 
Συνθήκες χρηµατιστηριακών αγορών για την χρήση του 2021. 

∆ιενεργώντας µία σύντοµη ανασκόπηση του 2021, η χρηµατιστηριακή αγορά σε επίπεδο Γενικού ∆είκτη 

Τιµών σηµείωσε άνοδο 10% µε µέσο ηµερήσιο τζίρο 69,9 εκ. ευρώ, αυξηµένο κατά 9% σε σχέση µε το 

2020.  

 

Το 2021 θα µείνει στην ιστορία ως έτος ακραίων φαινοµένων στην διάρκεια του οποίου γίναµε µάρτυρες   

εκατοµµυρίων ανθρώπων να αρρωσταίνουν ή να χάνονται από τον κορονοϊό. 

Ας δούµε αναλυτικά τις εξελίξεις του 2021. 

 

Η χρονιά που πέρασε µπορεί να ταξινοµηθεί σε δυο περιόδους :  

 

Η Πρώτη περίοδο αφορά την περίοδο  από την αρχή µέχρι την ολοκλήρωση του 1ΟΥ τετράµηνου. Μετά 

από µια βραχύβια περίοδο υποχώρησης κατά τον Ιανουάριο (χαµηλό έτους στις 743,5 µονάδες) λόγω της 

επικείµενης εφαρµογής lockdown εξαιτίας της υγειονοµικής κρίσης, ο Γ.∆. αναρριχάται στη συνέχεια 

µέχρι την περιοχή των 900 µονάδων, µε τη βελτίωση του διεθνούς περιβάλλοντος. 

 

Η δεύτερη περίοδος αφορά το οκτάµηνο από τις αρχές Μαΐου  µέχρι το τέλος του έτους. Πρόκειται για 

µια παρατεταµένη περίοδο συσσώρευσης για το Γ.∆. , ένα επιτόπιο τροχάδην, που κινείται µεταξύ 830-
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930 µονάδων καταγράφοντας τη µέγιστη ετήσια επίδοση των 929,3 µονάδων στις 30/8 αλλά 

αποτυγχάνοντας αρκετές φορές να κινηθεί ψηλότερα. 

 

Η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2021, έχει ως ακολούθως: 
 

• Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2021 ανέρχεται σε ποσό 4.073.715,09 Ευρώ έναντι 

ποσού 3.916.122,67  Ευρώ της επαναδιατυπωµένης προηγούµενης χρήσης.  

 

• Ο κύκλος εργασιών κατά την 31/12/2021 ανέρχεται σε 142.671,46 Ευρώ έναντι 151.219,32 Ευρώ της 

προηγούµενης χρήσης και 

 

• το Αποτέλεσµα της 31/12/2021 ανέρχεται στο ύψος των 157.592,42 Ευρώ έναντι του αρνητικού 

επαναδιατυπωµένου αποτελέσµατος στις 31/12/2020 που ανερχόταν στις – 179.779,67 Ευρώ. 

 
 

1. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

Οι βασικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παρατίθενται παρακάτω: 

Α. ∆είκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

1/1-31/12/2021   1/1-31/12/2020 

 Καθαρά κέρδη (ζηµίες) προ φόρων / πωλήσεις    154,81% 
-

122,79% 
 Καθαρά κέρδη (ζηµίες) µετά φόρους / πωλήσεις    110,46% -118,89% 

 

Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό αποτέλεσµα προ και µετά φόρων σαν ποσοστό επί του κύκλου 

εργασιών. 

    1/1-31/12/2021   1/1-31/12/2020 
 Καθαρά κέρδη (ζηµίες) προ φόρων / Ίδια κεφάλαια    5,42%   -4,74% 

 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει τα αποτελέσµατα χρήσης προ φόρων σαν ποσοστό επί των ιδίων 

κεφαλαίων. 

    1/1-31/12/2021   1/1-31/12/2020 
 Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις    -27,72% -4,72% 
Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει τα µικτά κέρδη της χρήσης ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. 

 

Β. ∆είκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 

31/12/2021 31/12/2020 
 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία/Σύνολο περιουσιακών 
στοιχείων    69,80%  67,91% 
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Ο συγκεκριµένος δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό των στοιχείων άµεσης ρευστότητας επί του συνόλου 

των περιουσιακών στοιχείων. 

  31/12/2021 31/12/2020 
Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια 

 
6,37% 

 
5,11% 

 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει την οικονοµική αυτάρκεια της οικονοµικής µονάδος. 

  31/12/2021 31/12/2020 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις  3.280,10%  3.109,50% 

 
Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονοµικής µονάδας. 
 

2. Κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2021 που καλύπτουν την περίοδο από 

1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η ∆εκεµβρίου 2021, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού σε εύλογες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι 

σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) περιλαµβανοµένων των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 

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

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

οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». 

 

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

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

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

 

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

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

διαθέσιµα που κατατίθενται από τους πελάτες της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασµούς της προς 

διενέργεια επενδύσεων για λογαριασµό τους και κατόπιν εντολής τους, δύναται να εµφανίζονται σε 

λογαριασµούς τάξεως αντί για λογαριασµούς ουσίας. 

 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 

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

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



 

7 
 

Εταιρείας (Νotes) που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2021 και θα αναρτηθούν στο 

site της. 

 

4. Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. 

Εκτενής αναφορά ακολουθεί στα notes. 
 

5. Κτήρια και Εγκαταστάσεις.  

Η Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία. 
 

6. Υποκαταστήµατα. 

Η Εταιρεία δεν έχει κανένα υποκατάστηµα. 
 

7. Περιβαλλοντικά ζητήµατα 
 

Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µε βάση τις 

αρχές της αειφόρου ανάπτυξης στοχεύει σε µία ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε το 

φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας µία πορεία βιώσιµης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές της µε 

τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή  και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού. 

 

8. Εργασιακά ζητήµατα  
 

Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε την εργατική νοµοθεσία και τις αρχές και δικαιώµατα στην 

εργασία βάση των σχετικών διεθνών ∆ιακηρύξεων εφαρµόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και φροντίζει για 

την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων της.   

 

9. Υπόλοιπα και Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

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

10. Προοπτικές για την νέα χρήση. 

Οι µεγαλύτεροι  Κίνδυνοι που µπορεί να εκτροχιάσουν  την πορεία των αγορών το 2022, αποτελούν  o 

υψηλός πληθωρισµού, n προοπτική ενός επιθετικού κύκλου σύσφιξης  Κύκλου σύσφιξης από την Fed, οι 

νέες µεταλλάξεις που  µπορεί να διαφύγουν από τα εµβόλια , το γεωπολιτικό ρίσκο και ο 

στασιµοπληθωρισµός. 

 

Επίσης πολλοί αστάθµητοι παράγοντες Και χαµηλή ορατότητα φέρνει το 2022 στο ελληνικό 

χρηµατιστήριο. 
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O υγειονοµικός Κίνδυνος λόγω της πανδηµίας, οι πληθωριστικές πιέσεις που  δηµιουργεί η ενεργειακή 

κρίση , η οποία αυξάνει και το κόστος των επιχειρήσεων , αλλά και η πιθανότητα εκλογών το δεύτερο 

εξάµηνο του νέου έτους είναι οι καταλύτες που θα επηρεάσουν την πορεία της αγοράς . 

 

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

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

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

 

Το περιβάλλον θα παραµείνει δύσκολο και απαιτητικό και η προσπάθεια που θα χρειαστεί θα είναι 

έντονη. 

 

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

θέση της Εταιρείας της 31/12/2021, τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στα παρατιθέµενα οικονοµικά 

στοιχεία. 

 

Τέλος, 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. 

 

 
 
 
Ο Πρόεδρος ΤΟΥ ∆.Σ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ- ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Γνώµη 
 
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την 
κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2021, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονοµική θέση της εταιρείας «Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2021, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές 
της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Βάση γνώµης 
 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί 
στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα 
της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την 
Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες 
Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην 
Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 
στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που 
έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε 
τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας 
της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα 
που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη 
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο 
τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε 
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν 



 

10 
 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα 
δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα  
 
µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε 
βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.  
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε 
επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 
• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για 
να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε 
απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, 
πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου. 
 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό τη διατύπωση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 
 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των 
λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  
 

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 
σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε 
υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των 
οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη 
µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της 
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να 
παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 
 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, 
καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 
 
 
Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, 
σηµειώνουµε ότι: 
 
α)  Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

 
β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία «Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το περιβάλλον 
της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.  

 

 



 
Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2021-31/12/2021 
 
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
 
 
      ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ 

    31/12/2021 31.12.2020 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµείωση      

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 6.1 143.682,28 143.585,59 
∆ικαίωµα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 6.2 19.128,06 28.692,09 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.3 5.258,37 4.087,32 
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.4 498.395,29 498.395,29 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.5 642.166,83 645.999,89 
    1.308.630,83 1.320.760,18 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  6.6 203.645,86 200.430,63 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 6.7 1.824.331,08 1.393.286,14 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.8 996.589,79 1.201.597,53 
    3.024.566,73 2.795.314,30 
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων    4.333.197,57 4.116.074,49 
        
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ       
Τραπεζικοί λογ/σµοι Εκκαθαρισµένων υπολοίπων πελατών    841.513,04 734.699,40 
        

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 6.9 4.512.780,00 4.512.780,00 
Αποθεµατικά 6.10 662.934,02 662.934,02 
Αποτελέσµατα εις νέον   -1.101.998,93 -1.259.591,35 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   4.073.715,09 3.916.122,67 
        
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6.11 10.869,09 7.160,18 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων 6.12 10.194,20 19.956,21 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.13 146.209,67 82.939,41 
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων   167.272,96 110.055,80 
        
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.14 33.638,88 32.415,73 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων 6.12 9.762,00 9.348,12 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.15 1.060,14 1.094,64 
Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Χρηµατιστήριο 6.16 47.748,49 47.037,52 
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων   92.209,51 89.896,01 
        
Σύνολο Υποχρεώσεων   259.482,47 199.951,81 
        
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   4.333.197,57 4.116.074,49 
        
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ       
Εκκαθαρισµένα υπόλοιπα πελατών   841.513,04 734.699,40 



 
Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2021-31/12/2021 
 
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

    
1/1/2021-

31/12/2021 
Επαναδιατυπωµένα 
1/1/2020-31/12/2020 

  Σηµείωση      
Πωλήσεις 6.17 142.671,46 151.219,32 
Κόστος πωληθέντων 6.18 -182.214,77 -158.363,09 
Μικτό Κέρδος   -39.543,31 -7.143,77 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  6.19 36.462,65 38.492,41 
Έξοδα διοίκησης 6.20 -156.845,84 -149.796,61 
Έξοδα διάθεσης 6.21 -53.023,30 -44.491,59 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης  6.22 -4.427,49 -7.384,59 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων 

  
-217.377,30 -170.324,15 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 6.23 440.607,77 74.012,29 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 6.24 -2.367,79 -89.373,45 
Ζηµιές/Κέρδη προ φόρων   220.862,68 -185.685,31 
 Φόρος εισοδήµατος 6.25 -63.270,26 5.905,64 
Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους   157.592,42 -179.779,67 

Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Eυρώ)    6.26 0,9568 -1,0916 

        
      
        
        
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  

  
1/1/2021-

31/12/2021 
Επαναδιατυπωµένα 
1/1/2020-31/12/2020 

        
Καθαρά κέρδη περιόδου 157.592,42 -179.779,67 
        
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων   0,00   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 157.592,42 -179.779,67 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ) 
 
 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικά Αποτελέσµατα σε νέο Σύνολο 

          
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2020 4.512.780,00  662.934,02  (1.114.472,25) 4.061.241,77  

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής     34.660,57  34.660,57  

Επαναδιατυπωµένο Υπόλοιπο κατά 
την 1/01/2020 

4.512.780,00  662.934,02  (1.079.811,68) 4.095.902,34  

Επαναδιατυπωµένα αποτελέσµατα µετά 
από φόρους 2020 0,00 0,00 -179.779,67 -179.779,67 

Επαναδιατυπωµένο Υπόλοιπο κατά 
την 31/12/2020 

4.512.780,00  662.934,02  (1.259.591,35) 3.916.122,67  

          
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2021 4.512.780,00  662.934,02  (1.259.591,35) 3.916.122,67  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 
1/1-31/12/2021 0,00 0,00 157.592,42 157.592,42 
Υπόλοιπα κατά την 31/12/2021 4.512.780,00  662.934,02  (1.101.998,93) 4.073.715,09  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

    επαναδιατυπωµένη 
Έµµεση µέθοδος 1/1 - 31/12/2021 1/1 - 31/12/2020 
Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων 220.862,68 -185.685,31 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις 1.517,37 1.696,25 
Προβλέψεις -281.910,48 83.358,90 
Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές  39.756,84 -19.303,44 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -112.532,59 821,40 
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 -144.807,72 -319.773,09 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.899,62 30.490,00 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 0,00 0,00 
Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -275.214,28 -408.395,30 
      
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Πώληση/(απόκτηση) επενδυτικών τίτλων και λοιπών επενδύσεων 31.675,33 -22.839,21 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -2.706,95 -895,45 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 0,00 0,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 10.670,30 8.282,36 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 30.567,86 34.410,60 
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 70.206,54 18.958,30 
      
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00 
Πληρωµές για επιστροφή κεφαλαίου  0,00 0,00 
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00 
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
περιόδου  
(α)+(β)+(γ) 

-205.007,74 -389.437,00 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.201.597,53 1.591.034,53 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 996.589,79 1.201.597,53 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
Η Εταιρεία «Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής ως «η Εταιρεία») παρουσιάζει τις ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις µαζί µε τις 
σηµειώσεις επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την 
περίοδο 1/1/2021 – 31/12/2021. 
 
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.4514/2018 (MiFID II), 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 30% 
Μαυρίκη Χριστίνα 38,96% 
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 Εταιρεία απασχόλησε τις περιόδους 1/1 – 31/12/20 και 1/1 – 31/12/21, κατά µέσα όρο εννέα (9) άτοµα.  
 
Σύµφωνα µε την απόφαση 31/478/10.7.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του 
Ν. 4514/2018, η εταιρεία δύναται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

Α) Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 

� Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών 

� Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών. 

� Παροχή επενδυτικών συµβουλών.  

� Τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης. 
 
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 ΑΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. 

� Παροχή υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την αναδοχή . 
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2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
Οι συνηµµένες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί από 
τη ∆ιοίκηση 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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (εφεξής «∆ΠΧΑ») και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «∆ΛΠ»),  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 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. Η περίοδος εφαρµογής κάθε ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ  απαιτεί  την  υιοθέτηση  εκτιµήσεων,  αρχών  και   
παραδοχών  οι  οποίες  επηρεάζουν  την  αποτίµηση  των  στοιχείων ενεργητικού,  παθητικού,  την  αναγνώριση  
ενδεχόµενων  υποχρεώσεων,  καθώς  και  την  καταχώριση  των  εσόδων  και  εξόδων  στις  οικονοµικές 
καταστάσεις.   

Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών  της 
Εταιρείας.  

Οι  παρούσες οικονοµικές  καταστάσεις  αποτυπώνουν  τη  δίκαιη  εικόνα  της  χρηµατοοικονοµικής  κατάστασης  
της  επιχείρησης  κατά  την ηµεροµηνία σύνταξής τους. 

Η Εταιρεία στην κλειόµενη χρήση, όπως και στην προηγούµενη, εφάρµοσε την Απόφαση 12/2016-12.07.2016 της 
ΕΛΤΕ µε τη σύµφωνη γνώµη της Κεφαλαιαγοράς (αρ. πρωτ. 3127/9-08-2016), η οποία ορίζει ότι τα χρηµατικά 
διαθέσιµα που κατατίθενται από τους πελάτες της εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασµούς της προς διενέργεια 
επενδύσεων για λογαριασµό τους και κατόπιν εντολής τους, δύναται να εµφανίζονται σε λογαριασµούς τάξεως 
αντί για λογαριασµούς ουσίας. 
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνηµµένων ατοµικών 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν 
εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά: 
3.1 Συναλλαγµατικές µετατροπές 
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του οικονοµικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Το νόµισµα παρουσίασης των ατοµικών 
οικονοµικών καταστάσεων είναι το Ευρώ, το οποίο είναι και το νόµισµα λειτουργίας της εταιρείας. 
(β) Παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα στο νόµισµα λειτουργίας 
Η αρχική αναγνώριση στο νόµισµα λειτουργίας, µιας συναλλαγής σε ξένο νόµισµα, γίνεται µε την εφαρµογή, στο 
ποσό του ξένου νοµίσµατος, της τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ του νοµίσµατος λειτουργίας και 
του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Η ηµεροµηνία της συναλλαγής είναι η ηµεροµηνία 
που η συναλλαγή πληροί για πρώτη φορά τις προϋποθέσεις αναγνώρισης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 
Κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης: 
- τα σε ξένο νόµισµα, χρηµατικά στοιχεία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος 
- τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται 

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

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

Κτίρια- εγκαταστάσεις κτιρίων 25 έτη 
Μεταφορικά µέσα 6,25 έτη 
Έπιπλα, σκεύη, µηχανές γραφείου 1-10 έτη 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 έτη 
Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών  1-10 έτη 
Λοιπά Πάγια 1-10 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ηµεροµηνία σύνταξης της Κατάστασης 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 Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν επενδύσεις σε εκείνα τα ακίνητα που κατέχονται για την απόκτηση 
µισθωµάτων από την εκµίσθωση τους σε τρίτους και δεν κατέχονται για την χρησιµοποίηση αυτών στην παροχή 
υπηρεσιών ή για πώληση. Οι επενδύσεις αυτές επιµετρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης συµπεριλαµβανοµένων 
και των εξόδων συναλλαγής .Η εταιρεία έχει επιλέξει µετά την αρχική αναγνώριση την µέθοδο του κόστους και 
επιµετρά τις επενδύσεις της σε ακίνητα σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π 16. 
Μεταφορές από και προς την κατηγορία αυτή διενεργούνται µόνο όταν υπάρχει µεταβολή χρήσης των 
συγκεκριµένων ακινήτων . 
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Μία επένδυση σε ακίνητα διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν η επένδυση αποσύρεται από την χρήση και δεν 
αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη διάθεση της. 
Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα κατά την περίοδο της απόσυρσης ή διάθεσης. 
 
3.4 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 5 χρόνια. 
 
3.5 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). 
 
3.6 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα  
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο για µια οικονοµική οντότητα και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο για µια 
άλλη οικονοµική οντότητα.  
Αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  
Από την 1 Ιανουαρίου 2018, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την αρχική 
αναγνώριση, ως µεταγενέστερα επιµετρούµενα στο αποσβεσµένο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδηµάτων ή στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση βασίζεται στις συµβατικές ταµειακές ροές των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και στο επιχειρηµατικό µοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο.  
Με εξαίρεση τις απαιτήσεις από πελάτες, η εταιρεία αρχικά αποτιµά ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 
στην εύλογη αξία του, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιµάται 
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  
Οι απαιτήσεις από πελάτες αρχικά αποτιµώνται στην αξία συναλλαγής όπως ορίζεται από το ∆ΠΧΑ 15.  
Για να ταξινοµηθεί και να αποτιµηθεί ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στο αποσβεσµένο κόστος ή 
στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, πρέπει να δηµιουργούνται ταµειακές ροές που 
αποτελούν «αποκλειστικά πληρωµές κεφαλαίου και τόκων» επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. Η 
αξιολόγηση αυτή είναι γνωστή ως SPPI (“solely payments of principal and interest”) κριτήριο και γίνεται σε 
επίπεδο µεµονωµένου χρηµατοοικονοµικού µέσου.  
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:  
- στο αποσβεσµένο κόστος  
- στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων  
- στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων  
Η Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2020 και 31 ∆εκεµβρίου 2021. 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινοµούνται ως αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία µε τα κέρδη ή ζηµιές από την αποτίµηση αυτών να 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στο αποσβεσµένο κόστος, αποτιµώνται 
µεταγενέστερα βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου (EIR) και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της 
αξίας τους. Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να 
αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή αποµειώνεται.  
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αφορά το εµπορικό χαρτοφυλάκιο της 
εταιρείας και περιλαµβάνει κυρίως µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, οι οποίες αποκτήθηκαν µε σκοπό την 
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ρευστοποίησή τους στο άµεσο µέλλον. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται 
σε ενεργούς χρηµαταγορές (π.χ. µετοχές, οµόλογα), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών 
αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία της 
Χρηµατοοικονοµικής Θέσης. 
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. 
Οι λοιπές επενδύσεις αφορούν κυρίως εγγυήσεις που έχουν χορηγηθεί στο Συνεγγυητικό και Επικουρικό 
Κεφάλαιο, στα πλαίσια λειτουργίας της εταιρείας και η πρόσοδος από τις παραπάνω τοποθετήσεις αναγνωρίζεται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης. 
 
Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων τα δεδοµένα αναφορικά 
µε το κατά πόσον η αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων έχει αποµειωθεί ως ακολούθως:  
Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζηµιάς έναντι αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών για όλα τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιµούνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Οι 
αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές βασίζονται στη διαφορά ανάµεσα σε όλες τις συµβατικές ταµειακές ροές που 
είναι απαιτητές σύµφωνα µε τη σύµβαση και όλες τις ταµειακές ροές που η Εταιρεία προσδοκά να εισπράξει, 
προεξοφληµένες µε βάση το κατά προσέγγιση αρχικό πραγµατικό επιτόκιο.  
Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές αναγνωρίζονται σε δύο στάδια. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός 
χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν έχει αυξηθεί σηµαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονοµική οντότητα 
επιµετρά την πρόβλεψη ζηµιάς για το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό µέσο σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες 
πιστωτικές ζηµιές των επόµενων 12 µηνών. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος του χρηµατοοικονοµικού µέσου έχει 
αυξηθεί σηµαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονοµική οντότητα επιµετρά την πρόβλεψη ζηµιάς για ένα 
χρηµατοοικονοµικό µέσο σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, 
ανεξάρτητα από το πότε προέκυψε η αθέτηση.  
Για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συµβατικά περιουσιακά στοιχεία, η Εταιρεία εφαρµόζει την απλοποιηµένη 
προσέγγιση για τον υπολογισµό των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών. Εποµένως, σε κάθε ηµεροµηνία 
αναφοράς, η Εταιρεία επιµετρά την πρόβλεψη ζηµιάς για ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο σε ποσό ίσο µε τις 
αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθεί τις µεταβολές στον πιστωτικό 
κίνδυνο. 
Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (ή ένα µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή 
µέρος µίας οµάδας παρόµοιων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων) αποαναγνωρίζεται όταν:  

• τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,  
• η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών ροών από το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο 

αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως χωρίς σηµαντική 
καθυστέρηση, υπό τη µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης, ή  

• η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών ροών από το συγκεκριµένο περιουσιακό 
στοιχείο ενώ παράλληλα, είτε 
(α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από αυτό είτε 
 (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον 
έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου.  

Όταν η Εταιρεία µεταβιβάζει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών ροών από ένα περιουσιακό στοιχείο ή συνάπτει 
σύµβαση µεταβίβασης, αξιολογεί την έκταση κατά την οποία διατηρεί τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας 
του περιουσιακού στοιχείου. Το µεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η συνδεδεµένη υποχρέωση επιµετρώνται 
σε βάση που αντανακλά τα δικαιώµατα και τις δεσµεύσεις που έχει διατηρήσει η Εταιρεία.  
 
3.7 Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια.. Έξοδα τα οποία πραγµατοποιούνται για την έκδοση µετοχών 
εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης.  
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3.8 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. 
 
3.9 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: 
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. 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.  
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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. 
Με την αλλαγή του ∆ΠΧΑ 19 η κατανοµή των παροχών εξόδου από την υπηρεσία γίνεται τα τελευταία 16 έτη προ 
της εξόδου, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις θεµελίωσης για λήψη πλήρους σύνταξης. Η περίοδος αυτή αποτελεί την 
εύλογη βάση σχηµατισµού της σχετικής πρόβλεψης, καθώς πέραν της περιόδου αυτής δεν προσαυξάνονται 
ουσιωδώς οι παροχές συνταξιοδότησής τους.  
Εύλογη βάση ολοκλήρωσης του σχηµατισµού της πρόβλεψης για την αποζηµίωση εξόδου του προσωπικού από 
την υπηρεσία, θεωρείται η ηλικία των 62 ετών των εργαζοµένων, οπότε η κατανοµή των παροχών 
συνταξιοδότησης πραγµατοποιείται από το 46ο µέχρι το 62ο έτος της ηλικίας τους, µε την επιφύλαξη των 
περιπτώσεων εκείνων όπου αποδεδειγµένα η ηλικία συνταξιοδότησης είναι µεγαλύτερη των 62 ετών, περίπτωση 
κατά την οποία ο χρόνος έναρξης της κατανοµής µεταβάλλεται ανάλογα. 
Οι παροχές αυτές  πρέπει να προεξοφλούνται. 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. 
 
3.10 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. 
 
3.11 Μισθώσεις 
Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 16 χρησιµοποιώντας την απλοποιηµένη προσέγγιση καταχωρίζοντας, κατά 
την ηµεροµηνία αρχικής εφαρµογής, δικαίωµα χρήσης περιουσιακού στοιχείου µε ποσό που ισούται µε την 
υποχρέωση από τη µίσθωση, προσαρµοσµένο κατά το ποσό τυχόν προπληρωµένων ή δουλευµένων µισθωµάτων 
που αφορούν την εν λόγω µίσθωση. Η συγκριτική πληροφόρηση δεν έχει επαναδιατυπωθεί και εξακολουθεί να 
γνωστοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 και την ∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΑ 4. 
 
α) Όταν η Εταιρεία είναι µισθωτής 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα δικαίωµα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και µια υποχρέωση µίσθωσης κατά την 
έναρξη της µίσθωσης. Το δικαίωµα χρήσης αρχικά αποτιµάται στο κόστος, το οποίο περιλαµβάνει το ποσό της 
αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης µίσθωσης, τυχόν πληρωµές µισθωµάτων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την 
έναρξη ή πριν από την έναρξη της µίσθωσης. 
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Μετά την αρχική αναγνώριση, το δικαίωµα χρήσης αποτιµάται στο κόστος κτήσης µειωµένο µε τις τυχόν 
σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης και προσαρµοσµένο κατά την τυχόν επανεκτίµηση της 
υποχρέωσης από τη µίσθωση. 
Το δικαίωµα χρήσης αποσβένεται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης έως το τέλος της περιόδου µίσθωσης, 
εκτός και εάν στην σύµβαση προβλέπεται µεταβίβαση της κυριότητας του υποκείµενου περιουσιακού στοιχείου 
στην Εταιρεία στο τέλος της περιόδου µίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωµα χρήσης αποσβένεται στην 
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του υποκείµενου περιουσιακού στοιχείου. Επιπλέον, το δικαίωµα χρήσης ελέγχεται 
για ζηµίες αποµείωσης, εάν υπάρχουν, και προσαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αναπροσαρµογή της 
υποχρέωσης µίσθωσης. 
Η υποχρέωση µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των µελλοντικών 
υπολειπόµενων πληρωµών µισθωµάτων. Η Εταιρεία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόµενα µελλοντικά µισθώµατα 
χρησιµοποιεί το µέσο επιτόκιο δανεισµού επιχειρηµατικών δανείων της ΕΚΤ.  
Οι πληρωµές µισθωµάτων που περιλαµβάνονται στην αποτίµηση της υποχρέωσης από µισθώσεις περιλαµβάνουν 
τα ακόλουθα: 
- σταθερές πληρωµές,  
- µεταβλητές πληρωµές που εξαρτώνται από ένα δείκτη ή ένα επιτόκιο, 
- ποσά που αναµένεται να καταβληθούν βάσει των εγγυήσεων υπολειµµατικής αξίας, 
Μετά την ηµεροµηνία έναρξης της µισθωτικής περιόδου, η υποχρέωση από τη µίσθωση µειώνεται µε τις 
καταβολές των µισθωµάτων, αυξάνεται µε το χρηµατοοικονοµικό έξοδο και επανεκτιµάται για τυχόν 
επανεκτιµήσεις ή τροποποιήσεις της µίσθωσης. 
Επανεκτίµηση γίνεται όταν υπάρχει µεταβολή στις µελλοντικές πληρωµές µισθωµάτων που µπορεί να προκύπτουν 
από τη µεταβολή ενός δείκτη ή εάν υπάρχει µια µεταβολή στην εκτίµηση της Εταιρείας για το ποσό που 
αναµένεται να καταβληθεί για µια εγγύηση υπολειµµατικής αξίας, µεταβολή στη διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης 
και µεταβολή στην εκτίµηση άσκησης του δικαιώµατος αγοράς του υποκείµενου στοιχείου, εφόσον υπάρχει. Όταν 
η υποχρέωση µίσθωσης αναπροσαρµόζεται, γίνεται και αντίστοιχη προσαρµογή στη λογιστική αξία του 
δικαιώµατος χρήσης ή καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν η λογιστική αξία του δικαιώµατος χρήσης µειωθεί 
στο µηδέν. 
Σύµφωνα µε την πολιτική που επέλεξε να εφαρµόσει η Εταιρεία, το δικαίωµα χρήσης αναγνωρίζεται στα σε 
διακριτή γραµµή στις Οικονοµικές καταστάσεις µε τίτλο «∆ικαίωµα χρήσης περιουσιακών στοιχείων» και η 
υποχρέωση µίσθωσης διακριτά από τις άλλες υποχρεώσεις στα κονδύλια «Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
µισθώσεων» και «Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων».  
Η Εταιρεία επέλεξε να κάνει χρήση της εξαίρεσης που παρέχει το ∆ΠΧΑ 16 και να µην αναγνωρίζει δικαίωµα 
χρήσης και υποχρέωση µίσθωσης για µισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες ή για 
µισθώσεις στις οποίες το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαµηλής αξίας (αξίας µικρότερης των € 5.000 
όταν είναι καινούργιο). 
β) Όταν η Εταιρεία είναι εκµισθωτής  
i. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις: Στις περιπτώσεις συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, στις οποίες η Εταιρεία 
λειτουργεί ως εκµισθωτής, το συνολικό ποσό των µισθωµάτων, που προβλέπει η σύµβαση µίσθωσης, 
καταχωρείται στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών. Η διαφορά, µεταξύ της παρούσας αξίας 
(καθαρή επένδυση) των µισθωµάτων και του συνολικού ποσού των µισθωµάτων, αναγνωρίζεται ως µη 
δεδουλευµένος τόκος και εµφανίζεται αφαιρετικά των απαιτήσεων. Οι εισπράξεις των µισθωµάτων µειώνουν τη 
συνολική απαίτηση από µισθώµατα, ενώ το χρηµατοοικονοµικό έσοδο αναγνωρίζεται µε τη µέθοδο του 
δεδουλευµένου. Οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις εξετάζονται για αποµείωση της αξίας τους, 
σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9. Η εταιρεία δεν έχει χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 
ii. Λειτουργικές µισθώσεις: Στις περιπτώσεις λειτουργικών µισθώσεων, η Εταιρεία κατατάσσει το µισθωµένο 
πάγιο ως στοιχείο του ενεργητικού, διενεργώντας αποσβέσεις µε βάση την ωφέλιµη ζωή του. Τα ποσά των 
µισθωµάτων, που αντιστοιχούν στη χρήση του µισθωµένου παγίου αναγνωρίζονται ως έσοδα, στην κατηγορία 
λοιπά έσοδα, µε τη µέθοδο του δεδουλευµένου. 
Όταν η Εταιρεία είναι ενδιάµεσος εκµισθωτής, αξιολογεί την κατάταξη της υπεκµίσθωσης κάνοντας αναφορά στο 
δικαίωµα χρήσης της κύριας µίσθωσης, δηλαδή η Εταιρεία συγκρίνει τους όρους της κύριας µίσθωσης µε αυτούς 
της υπεκµίσθωσης. Αντίθετα, εάν η κύρια µίσθωση είναι µια βραχυπρόθεσµη µίσθωση στην οποία η Εταιρεία 
εφαρµόζει την εξαίρεση που περιγράφεται παραπάνω, τότε κατατάσσει την υπεκµίσθωση ως λειτουργική µίσθωση. 
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα ποσά των µισθωµάτων, που αντιστοιχούν στην υπεκµίσθωση του 
µισθωµένου παγίου ως έσοδα, στην κατηγορία λοιπά έσοδα, µε τη µέθοδο του δεδουλευµένου. 
Η εταιρεία εκµισθώνει µε βραχυπρόθεσµη µίσθωση (ετήσια) το ακίνητο επί της οδού Λ. Κηφισού µε ετήσιο 
µίσθωµα € 29.449,98. 
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3.12 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
Οι προµήθειες και τα συναφή έσοδα αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση κατά τη διάρκεια της περιόδου στην 
οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές µε αυτά υπηρεσίες. Προµήθειες και συναφή έσοδα που προέρχονται από 
συναλλαγές για λογαριασµό τρίτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά το χρόνο περαίωσης της συναλλαγής. 
Αµοιβές για υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και συµβουλευτικές υπηρεσίες καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα σύµφωνα µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών, συνήθως σε αναλογική βάση. 
Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, κατά την ηµεροµηνία έγκρισής τους από τα αρµόδια όργανα των 
εταιρειών που συνήθως είναι η Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
Τα έξοδα και οι τόκοι αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. 
 
3.13 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
Ως συνδεδεµένα µέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη 
επιρροή στη διαχείριση και οικονοµική πολιτική τους. Επίσης ως συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται τα µέλη της 
διοικήσεως της εταιρείας, συγγενικά µε αυτά πρόσωπα 1ου βαθµού, καθώς και εταιρείες που κατέχονται από αυτά 
ή εταιρείες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. 
Όλες οι συναλλαγές µεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών διενεργούνται µε τους ίδιους 
οικονοµικούς όρους, που διενεργούνται παρόµοιες συναλλαγές µε µη συνδεδεµένα µέρη κατά την ίδια χρονική 
στιγµή. 
 
3.14 ∆ιανοµή µερισµάτων 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις την 
ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
3.15 Κέρδη ανά µετοχή 
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών 
µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των τυχόν κοινών 
µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές. 
 
3.16 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και 
υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ηµεροµηνία 
σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις  γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και 
εξόδων.  
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις 
συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων 
πληροφοριών. 
Οι εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε 
βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να 
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων 
και εξόδων αφορούν: 
 

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



Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2021-31/12/2021 
 

25 
 

εταιρεία αναµένει, κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών του.  
 

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

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

� Προβλέψεις για αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές από απαιτήσεις από πελάτες και συµβατικά 
περιουσιακά στοιχεία  

Η Εταιρεία εφαρµόζει την απλοποιηµένη προσέγγιση του ∆ΠΧΑ 9 για τον υπολογισµό των αναµενόµενων 
πιστωτικών ζηµιών, σύµφωνα µε την οποία, η πρόβλεψη ζηµιάς επιµετράται πάντοτε σε ποσό ίσο µε τις 
αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συµβατικά 
περιουσιακά στοιχεία.  
Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προκειµένου να καλύψει επαρκώς τη ζηµιά που 
µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Εξαιτίας του µεγάλου αριθµού των 
πελατών, δεν είναι πρακτικό να εξετάζεται η εισπραξιµότητα του κάθε λογαριασµού ξεχωριστά, και ως εκ τούτου, 
σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλες οι απαιτήσεις εκτιµώνται µε βάση 
ιστορικές τάσεις. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε 
χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της 
σχηµατισθείσας πρόβλεψης.  
 

� Χρήση ευλόγων αξιών 
H εταιρεία στα πλαίσια εφαρµογής των ∆ΠΧΑ έχει την ευχέρεια να επιµετρά περιουσιακά του στοιχεία ή 
υποχρεώσεις στην εύλογη αξία τους. Η εύλογη αξία αποτελεί επιµέτρηση που βασίζεται στην αγορά και δεν αφορά 
µια συγκεκριµένη οντότητα. Για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, δύναται να υπάρχουν 
διαθέσιµες παρατηρήσιµες συναλλαγές στην αγορά ή πληροφορίες της αγοράς.  
Το µοναδικό σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο η εταιρεία έχει αναγνωρίζει στην εύλογη αξία αφορούν το 
κονδύλι «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων» (1ο επίπεδο ιεράρχησης εύλογης 
αξίας βάσει ∆ΠΧΑ 13). 
Σηµειώνεται ότι η ιεράρχηση εύλογης αξίας δίνει µέγιστη προτεραιότητα στις επίσηµες τιµές (χωρίς προσαρµογές) 
σε αγορές µε σηµαντικό όγκο συναλλαγών για πανοµοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (εισροές 1ου 
επιπέδου) και ελάχιστη προτεραιότητα σε µη παρατηρήσιµες εισροές (εισροές 3ου επιπέδου). 
Οι εισροές 1ου επιπέδου είναι οι επίσηµες χρηµατιστηριακές τιµές (χωρίς προσαρµογή) στις αγορές για 
πανοµοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η οντότητα κατά την ηµεροµηνία 
επιµέτρησης. 
Οι εισροές 2ου επιπέδου είναι εισροές πέραν των επίσηµων χρηµατιστηριακών τιµών που περιλαµβάνονται στο 1ο 
επίπεδο οι οποίες είναι παρατηρήσιµες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση είτε άµεσα είτε έµµεσα. Εάν 
το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση διαθέτει προκαθορισµένη (συµβατική) διάρκεια, µια εισροή 2ου επιπέδου 
πρέπει να είναι παρατηρήσιµη για την πλήρη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης.  
Οι εισροές 3ου επιπέδου είναι µη παρατηρήσιµες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. 
Τέλος, για την αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων που διαθέτει η Εταιρεία (απαιτήσεις, διαθέσιµα και 
λοιπές υποχρεώσεις) βασίζεται στις ενδείξεις ή τις τιµές των ευλόγων τους αξιών για να εξετάσει την τυχόν 
αποµείωση τους ή την ανάγκη οποιασδήποτε προσαρµογής της λογιστικής τους αξίας εφόσον κάτι τέτοιο 
απαιτείται από το λογιστικό πλαίσιο που εφαρµόζει. 
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ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 
 
Α. Αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής και Γνωστοποιήσεις 
 
Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων (πολιτικών), καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των 
οικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τους καταστάσεις της τρέχουσας 
περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα. Στην κλειόµενη χρήση 2021 προέκυψε ανάγκη 
τέτοιας µεταβολής.  
Συγκεκριµένα η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο άσκησης των 
αρµοδιοτήτων της εξέδωσε µε την 027/2021 ανακοίνωσή της, την “Οδηγία για την Εφαρµογή της Κατανοµής του 
Κόστους Προγραµµάτων Καθορισµένων Παροχών σύµφωνα µε την ∆ιερµηνεία του ∆ΛΠ 19 της Επιτροπής 
∆ιερµηνειών των ∆ΠΧΑ.  
Με την ανωτέρω οδηγία παρέχεται καθοδήγηση από την ΕΛΤΕ για την εφαρµογή από τις εταιρείες που 
καταρτίζουν οικονοµικές καταστάσεις βάσει των ∆ΠΧΑ της απόφασης του «Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (International Accounting Standards Board / IASB)», µε την οποία αποδέχθηκε την ερµηνεία του ∆ΛΠ 
19 «Παροχές σε εργαζοµένους» της «Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (International Financial Reporting Interpretations Committee) µε αντικείµενο την κατανοµή των 
παροχών στα έτη της υπηρεσίας των εργαζοµένων (Attributing Benefit to Periods of Service). 
 
∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους – Μεταβατικές διατάξεις εφαρµογής της οριστικής απόφασης ηµερήσιας 
διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανοµή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας»  
Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς εξέδωσε τον Μάιο του 2021 
την οριστική απόφαση ηµερήσιας διάταξης (agenda decision) υπό τον τίτλο «Κατανοµή παροχών σε περιόδους 
υπηρεσίας (∆ΛΠ 19)» (“Attributing Benefits to Periods of Service (IAS 19)”), στην οποία περιλαµβάνεται 
επεξηγηµατικό υλικό αναφορικά µε τον τρόπο κατανοµής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί 
συγκεκριµένου προγράµµατος καθορισµένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του 
Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζηµίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών 
του Εργατικού ∆ικαίου»).  
Με βάση την ως άνω Απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζονταν στην Ελλάδα κατά το 
παρελθόν οι βασικές αρχές του ∆ΛΠ 19 ως προς το θέµα αυτό, και κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 
στο “IASB Due Process Handbook (παρ. 8.6)”, οι οικονοµικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηµατοοικονοµικές 
τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική. 
Η Εταιρεία µέχρι την έκδοση της απόφασης ηµερήσιας διάταξης, εφάρµοζε το ∆ΛΠ 19 κατανέµοντας τις παροχές 
που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν. 3198/1955, τον Ν. 2112/1920, και της τροποποίησής του από τον Ν. 
4093/2012 στην περίοδο από την πρόσληψη µέχρι την συµπλήρωση 16 ετών εργασίας ακολουθώντας την κλίµακα 
του Ν. 4093/2012 ή µέχρι την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης των εργαζοµένων. 
Η εφαρµογή της εν λόγω οριστικής Απόφασης στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσµα να 
γίνεται πλέον η κατανοµή των παροχών στα τελευταία δεκαέξι (16) έτη µέχρι την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης 
των εργαζοµένων ακολουθώντας την κλίµακα του Ν.4093/2012. 
Βάσει των ανωτέρω, η εφαρµογή της ως άνω οριστικής Απόφασης έχει αντιµετωπισθεί ως µεταβολή λογιστικής 
πολιτικής, εφαρµόζοντας την αλλαγή αναδροµικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου, σύµφωνα µε 
τις παραγράφους 19 - 22 του ∆ΛΠ 8. 
Η εταιρεία “Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” το 2021 επαναϋπολόγισε για την 31.12.2019 
και την 31.12.2020 την πρόβλεψη για “Υποχρεώσεις αποζηµίωσης κατά τη συνταξιοδότηση” βάσει των ανωτέρω 
και επαναδιατύπωσε τη συγκριτική πληροφόρηση που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
κλειόµενης χρήσης 2021. Οι επιπτώσεις από την επαναδιατύπωση αυτή παρουσιάζεται στους κατωτέρω πίνακες: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2019 - 31/12/2019   
    Μεταβολή   
  ∆ηµοσιευµένα Λογιστικής Επαναδιατυπωµένα 
  31.12.2019 Πολιτικής 31.12.2019 
Παθητικό       
Ίδια Κεφάλαια       
Μετοχικό κεφάλαιο 4.512.780,00   4.512.780,00 
Αποθεµατικά 662.934,02   662.934,02 
Αποτελέσµατα εις νέον -1.114.472,25 34.660,57 -1.079.811,68 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.061.241,77 34.660,57 4.095.902,34 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 45.874,66 -34.660,57 11.214,09 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων 25.149,80   25.149,80 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 88.845,05   88.845,05 
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 159.869,51 -34.660,57 125.208,94 
        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1/2020 - 31/12/2020   
    Μεταβολή   
  ∆ηµοσιευµένα Λογιστικής Επαναδιατυπωµένα 
  31.12.2020 Πολιτικής 31.12.2020 
Παθητικό       
Ίδια Κεφάλαια       
Μετοχικό κεφάλαιο 4.512.780,00   4.512.780,00 
Αποθεµατικά 662.934,02   662.934,02 
Αποτελέσµατα εις νέον -1.286.620,51 27.029,16 -1.259.591,35 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.889.093,51 27.029,16 3.916.122,67 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 42.724,87 -35.564,69 7.160,18 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων 19.956,21   19.956,21 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 74.403,89 8.535,53 82.939,41 
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 137.084,96 -27.029,16 110.055,80 

 
Κατάσταση αποτελεσµάτων της 31 ∆εκεµβρίου 2020       
    Μεταβολή   
  ∆ηµοσιευµένα Λογιστικής Επαναδιατυπωµένα 

  
1/1-

31/12/2020 Πολιτικής 1/1-31/12/2020 
        
Πωλήσεις 151.219,32   151.219,32 
Κόστος πωληθέντων -158.363,09   -158.363,09 
Μικτό Κέρδος -7.143,77 0,00 -7.143,77 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  37.588,29 904,12 38.492,41 
Έξοδα διοίκησης -149.796,61   -149.796,61 
Έξοδα διάθεσης -44.491,59   -44.491,59 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης  -7.384,59   -7.384,59 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων -171.228,27 904,12 -170.324,15 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 74.012,29   74.012,29 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -89.373,45   -89.373,45 
Ζηµιές/Κέρδη προ φόρων -186.589,43 904,12 -185.685,31 
 Φόρος εισοδήµατος 14.441,17 -8.535,53 5.905,64 
Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους -172.148,26 -7.631,41 -179.779,67 
Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Eυρώ)    -1,05   -1,0916 
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Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης (επαναδιατυπωµένη) 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικά Αποτελέσµατα σε νέο Σύνολο 

          
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2020 4.512.780,00  662.934,02  (1.114.472,25) 4.061.241,77  

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής     34.660,57  34.660,57  

Επαναδιατυπωµένο Υπόλοιπο κατά 
την 1/01/2020 

4.512.780,00  662.934,02  (1.079.811,68) 4.095.902,34  

Επαναδιατυπωµένα αποτελέσµατα µετά 
από φόρους 2020 0,00 0,00 -179.779,67 -179.779,67 

Επαναδιατυπωµένο Υπόλοιπο κατά 
την 31/12/2020 

4.512.780,00  662.934,02  (1.259.591,35) 3.916.122,67  

 
B) Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων  
Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές αυτές 
δεν καταχωρίζονται αναδροµικά.  
Γ) ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων  
Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. Στην τρέχουσα χρήση 
δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου. 
 
α) Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις – που εφαρµόζονται την 1η Ιανουαρίου 2021 
 
∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 39, ∆ΠΧΑ 7, ∆ΠΧΑ 4 και ∆ΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) - «Μεταρρύθµιση των επιτοκίων 
αναφοράς» Φάση 2η 
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε στις 27 Αυγούστου 2020 τροποποιήσεις στα πρότυπα 
∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 39, ∆ΠΧΑ 7, ∆ΠΧΑ 4 και ∆ΠΧΑ 16, στο πλαίσιο της 2ης φάσης του έργου για την αντιµετώπιση 
θεµάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν τις χρηµατοοικονοµικές αναφορές µετά τη µεταρρύθµιση ενός δείκτη 
αναφοράς επιτοκίου, συµπεριλαµβανοµένης της αντικατάστασής του µε εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς.  
Οι βασικές ευχέρειες (ή εξαιρέσεις από την εφαρµογή των λογιστικών διατάξεων των επιµέρους προτύπων) που 
παρέχονται µε τις τροποποιήσεις αυτές αφορούν τα εξής:  
- Αλλαγές στις συµβατικές ταµειακές ροές: Κατά την αλλαγή της βάσης υπολογισµού των ταµειακών ροών των 
χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων από µισθώσεις), οι 
αλλαγές που απαιτούνται από τη µεταρρύθµιση των επιτοκίων δεν θα έχουν ως αποτέλεσµα την αναγνώριση 
κέρδους ή ζηµίας στην κατάσταση αποτελεσµάτων αλλά τον επαναϋπολογισµό του επιτοκίου. Το ανωτέρω ισχύει 
και για τις ασφαλιστικές εταιρείες που κάνουν χρήση της προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9.  
- Λογιστική αντιστάθµισης: Σύµφωνα µε τις τροποποιητικές διατάξεις οι αλλαγές στην τεκµηρίωση της 
αντιστάθµισης που απορρέουν από τη µεταρρύθµιση επιτοκίων δεν θα έχουν ως αποτέλεσµα τη διακοπή της 
σχέσης αντιστάθµισης ή την έναρξη νέας σχέσης µε την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αλλαγές που επιτρέπονται 
από τη 2η φάση τροποποιήσεων. Στις αλλαγές αυτές περιλαµβάνονται ο επαναπροσδιορισµός του 
αντισταθµιζόµενου κινδύνου για αναφορά σε ένα επιτόκιο µηδενικού κινδύνου και ο επαναπροσδιορισµός των 
στοιχείων αντιστάθµισης ή και των αντισταθµιζόµενων στοιχείων ώστε να αντανακλάται το επιτόκιο µηδενικού 
κινδύνου. Ωστόσο, τυχόν επιπρόσθετη αναποτελεσµατικότητα θα πρέπει να αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2021.  
 

∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις (Τροποποίηση) - «Παραχωρήσεις µισθωµάτων που σχετίζονται µε την επιδηµία του 
κορωνοϊού πέραν της 30 Ιουνίου 2021» 

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ανταποκρινόµενο στις επιπτώσεις της πανδηµίας εξέδωσε αρχικά 
στις 28 Μαΐου 2020 και στη συνέχεια στις 31 Μαρτίου 2021 τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» ώστε να 
δώσει τη δυνατότητα στους µισθωτές να µην λογιστικοποιούν τις µειώσεις ενοικίου ως τροποποίηση µίσθωσης εάν 
είναι άµεση συνέπεια του COVID-19 και εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 



Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2021-31/12/2021 
 

29 
 

α) το αναθεωρηµένο µίσθωµα ήταν το ίδιο ή µικρότερο από το αρχικό,  
β) η µείωση σχετιζόταν µε µισθώµατα που οφείλονταν πριν ή µέχρι τις 30 Ιούνιου 2021,  
γ) δεν έχουν πραγµατοποιηθεί άλλες ουσιώδεις αλλαγές στους όρους της µίσθωσης.  
Η τροποποίηση δεν επηρεάζει τους εκµισθωτές. Το Συµβούλιο έδωσε παράταση στην περίοδο ισχύος της σχετικής 
διευκόλυνσης από 30 Ιουνίου 2021 σε 30 Ιουνίου 2022. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Απριλίου 2021. 
Πρόωρη εφαρµογή επιτρέπεται, συµπεριλαµβανοµένων των ενδιάµεσων ή ετήσιων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων που δεν είχαν εγκριθεί προς δηµοσίευση την 31 Μαρτίου 2021. 

∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (Τροποποίηση) – «Παράταση της προσωρινής εξαίρεσης από την 
εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9» 

Με την τροποποίηση αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου 2020, δόθηκε αναβολή της ηµεροµηνίας εφαρµογής 
κατά δύο έτη, σε ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2023 µε σκοπό να 
επιτρέψει χρόνο για την οµαλή υιοθέτηση του τροποποιηµένου ∆ΠΧΑ 17 από δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσµο. 
Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερες ασφαλιστικές οντότητες να εφαρµόσουν το νέο Πρότυπο ταυτόχρονα. 
Επιπλέον τροποποιήθηκε το ∆ΠΧΑ 4, έτσι ώστε οι ασφαλιστικές οντότητες να µπορούν να εφαρµόσουν το ∆ΠΧΑ 
9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα παράλληλα µε το ∆ΠΧΑ 17. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2021.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα 
από την Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες βελτιώσεις ∆ιεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 2018-2020 

Την 14η Μαΐου 2020, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις που 
περιέχουν τις ακόλουθες τροποποιήσεις των κάτωθι ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, οι οποίες 
εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2022: 

∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς – Πρώτη εφαρµογή 
∆ΠΧΑ σε θυγατρική 
Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να εφαρµόσει την παράγραφο ∆16(α) του Προσαρτήµατος του ∆ΠΧΑ 1 
ώστε να επιµετρήσει σωρευτικές συναλλαγµατικές διαφορές χρησιµοποιώντας τα ποσά που αναφέρθηκαν από τη 
µητρική της, τα οποία είναι βασισµένα στην ηµεροµηνία µετάβασης της µητρικής στα ∆ΠΧΑ.  
 
∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα – Αµοιβές και το 10% τεστ για την διαγραφή χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ποιες αµοιβές µια οντότητα πρέπει να περιλαµβάνει όταν εφαρµόζει το τεστ του 10% 
της παραγράφου Β.3.3.6 του ∆ΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα πρέπει να διαγράψει µια χρηµατοοικονοµική 
υποχρέωση. Η οντότητα περιλαµβάνει αµοιβές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν µεταξύ της οντότητας 
(δανειζόµενη) και του δανειστή, συµπεριλαµβανοµένων αµοιβών που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν είτε από την 
οντότητα ή το δανειστή για λογαριασµό άλλου µέρους.  
 
∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις – Κίνητρα µίσθωσης 
Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγµα για πληρωµές από τον εκµισθωτή σχετικά µε τις βελτιώσεις µισθωµάτων 
στο επεξηγηµατικό παράδειγµα 13 του προτύπου, µε σκοπό να αποτρέψει οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά µε τον 
λογιστικό χειρισµό των κινήτρων µίσθωσης που µπορεί να προκύψει από τον τρόπο που τα κίνητρα µίσθωσης 
παρουσιάζονται στο παράδειγµα. 
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∆ΛΠ 41 Γεωργία - Φορολογία στις επιµετρήσεις εύλογης αξίας  
Η τροποποίηση αποσύρει την απαίτηση της παραγράφου 22 του ∆ΛΠ 41 οι οντότητες να µην περιλαµβάνουν τις 
ταµειακές ροές από τη φορολογία κατά την επιµέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων χρησιµοποιώντας 
την τεχνική της παρούσας αξίας. Αυτή η τροποποίηση διασφαλίζει τη συνέπεια µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 13.  
 
∆ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια (Τροποποίηση) – «Εισπράξεις ποσών πριν από την προβλεπόµενη χρήση» 
Η τροποποίηση αλλάζει τον τρόπο που καταχωρείται το κόστος των δοκιµών καλής λειτουργίας του περιουσιακού 
στοιχείου και το καθαρό προϊόν της πώλησης από πωλήσεις στοιχείων που παράχθηκαν κατά τη διαδικασία της 
θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριµένη τοποθεσία και κατάσταση. Τα έσοδα και οι δαπάνες 
παραγωγής αυτών των προϊόντων θα καταχωρούνται πλέον στο αποτέλεσµα χρήσης αντί να εµφανίζονται µειωτικά 
στο κόστος κτήσης των παγίων. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων 
και των δαπανών που σχετίζονται µε τέτοια παραγόµενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσµα της συνήθης 
δραστηριότητας της οντότητας. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2022. 
 
∆ΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποίηση) – 
«Επαχθείς συµβάσεις - Κόστος εκπλήρωσης µιας σύµβασης» 
Η τροποποίηση καθορίζει ποιες δαπάνες θα πρέπει να περιλαµβάνει µια οντότητα στον προσδιορισµό του κόστους 
εκπλήρωσης µιας σύµβασης µε σκοπό την αξιολόγηση εάν η σύµβαση είναι επαχθής. Η τροποποίηση διευκρινίζει 
ότι «το κόστος εκπλήρωσης µιας σύµβασης» περιλαµβάνει το άµεσα συσχετιζόµενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής 
της σύµβασης και την κατανοµή άλλων δαπανών που σχετίζονται άµεσα µε την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση 
διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύµβαση, µια οντότητα αναγνωρίζει 
τυχόν ζηµιά αποµείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύµβασης, και 
όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωµένα µόνο στη συγκεκριµένη σύµβαση.  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  
 
∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποίηση) – «Αναφορά στο Εννοιολογικό πλαίσιο»  
Στις 14 Μαΐου 2020, το Σ∆ΛΠ εξέδωσε την «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧA 3)» 
µε τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να 
αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηµατοοικονοµική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει 
να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε µία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, 
προστέθηκε µια εξαίρεση για ορισµένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν 
σε µια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόµενα 
περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 37, κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2022. 
 
∆ΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια  
Στις 18 Μαΐου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 17, το οποίο, µαζί µε τις τροποποιήσεις που εκδόθηκαν στις 25 
Ιουνίου 2020, αντικαθιστά το υφιστάµενο ∆ΠΧΑ 4. 
To ∆ΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίµηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε στόχο την παροχή µιας περισσότερο οµοιόµορφης προσέγγισης αποτίµησης και 
παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. 
Το ∆ΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να µην διενεργείται στο ιστορικό κόστος 
αλλά στην τρέχουσα αξία µε τρόπο συνεπή και µε τη χρήση: 

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

• 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 2023. 
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα 
από την Εταιρεία  και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων (Τροποποίηση) - «Κατάταξη υποχρεώσεων σε 
βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες» 

Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Με την 
τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάµενα δικαιώµατα 
κατά την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της 
∆ιοίκησης για τα γεγονότα που αναµένεται να συµβούν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  

 
∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και Οδηγία Πρακτικής Εφαρµογής των ∆ΠΧΑ Νο 2: 
Γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών (Τροποποιήσεις) 
Στις 12 Φεβρουαρίου 2021 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 
µε την οποία διευκρίνισε ότι: 
- Ο ορισµός των λογιστικών πολιτικών δίνεται στην παράγραφο 5 του ∆ΛΠ 8. 
- Η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τις σηµαντικές λογιστικές πολιτικές. Οι λογιστικές πολιτικές 

είναι σηµαντικές όταν µαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιλαµβάνουν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαµβάνουν οι κύριοι χρήστες των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων.  

- Οι λογιστικές πολιτικές για µη σηµαντικές συναλλαγές θεωρούνται µη σηµαντικές και δεν θα πρέπει να 
γνωστοποιούνται. Οι λογιστικές πολιτικές, ωστόσο, µπορεί να είναι σηµαντικές ανάλογα µε τη φύση κάποιων 
συναλλαγών ακόµα και αν τα σχετικά ποσά είναι µη σηµαντικά. Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται µε 
σηµαντικές συναλλαγές και γεγονότα δεν είναι πάντοτε σηµαντικές στο σύνολό τους.  

- Οι λογιστικές πολιτικές είναι σηµαντικές όταν οι χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων τις 
χρειάζονται προκειµένου να κατανοήσουν άλλη σηµαντική πληροφόρηση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 

- Η πληροφόρηση για το πώς η οικονοµική οντότητα έχει εφαρµόσει µία λογιστική πολιτική είναι πιο χρήσιµη 
στους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε την τυποποιηµένη πληροφορία ή τη 
σύνοψη των διατάξεων των ∆ΠΧΑ.  

- Στην περίπτωση που η οικονοµική οντότητα επιλέξει να συµπεριλάβει µη σηµαντική πληροφόρηση για τις 
λογιστικές πολιτικές, η πληροφόρηση αυτή δεν θα πρέπει να παρεµποδίζει τη σηµαντική πληροφόρηση για τις 
λογιστικές πολιτικές. 

Επίσης, προστίθενται οδηγίες και επεξηγηµατικά παραδείγµατα στη δεύτερη ∆ήλωση Πρακτικής για να 
βοηθήσουν στην εφαρµογή της έννοιας του ουσιώδους κατά τη διενέργεια κρίσεων στις γνωστοποιήσεις 
λογιστικών πολιτικών. 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2023. 

∆ΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη (Τροποποίηση) - «Ορισµός 
Λογιστικών εκτιµήσεων» 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2021 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 8 
µε την οποία:  
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- Όρισε τις λογιστικές εκτιµήσεις ως νοµισµατικά ποσά στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που υπόκεινται σε 
αβεβαιότητα ως προς τη µέτρησή τους. 

- ∆ιευκρίνισε πως µία λογιστική πολιτική µπορεί να απαιτεί τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
να αποτιµώνται κατά τέτοιο τρόπο που να δηµιουργείται αβεβαιότητα. Στην περίπτωση αυτή η οικονοµική 
οντότητα αναπτύσσει µία λογιστική εκτίµηση. Η ανάπτυξη λογιστικών εκτιµήσεων περιλαµβάνει τη χρήση 
κρίσεων και υποθέσεων.  

- Κατά την ανάπτυξη των λογιστικών εκτιµήσεων η οικονοµική οντότητα χρησιµοποιεί τεχνικές αποτίµησης και 
δεδοµένα. 

- Η οικονοµική οντότητα µπορεί να απαιτηθεί να µεταβάλει τις λογιστικές εκτιµήσεις της. Το γεγονός αυτό από 
τη φύση του δεν σχετίζεται µε τις προηγούµενες χρήσεις ούτε αποτελεί διόρθωση λάθους. Οι µεταβολές στα 
δεδοµένα ή στις τεχνικές αποτίµησης αποτελούν µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις εκτός αν σχετίζονται µε 
διόρθωση λάθους.  

 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 
 

∆ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος (Τροποποίηση) – «Αναβαλλόµενος φόρος που σχετίζεται µε στοιχεία 
ενεργητικού και υποχρεώσεων που προκύπτουν από συγκεκριµένη συναλλαγή» 

Στις 7 Μαΐου 2021 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 12 µε την 
οποία περιόρισε το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης αναγνώρισης σύµφωνα µε την οποία οι εταιρείες σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις εξαιρούνταν από την υποχρέωση αναγνώρισης αναβαλλόµενου φόρου κατά την αρχική 
αναγνώριση στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η εν λόγω εξαίρεση δεν 
εφαρµόζεται πλέον σε συναλλαγές που κατά την αρχική αναγνώριση έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
ισόποσων φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών, όπως οι µισθώσεις για τους µισθωτές και οι 
υποχρεώσεις αποκατάστασης. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 
 

∆ΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (Τροποποίηση) – «Αρχική εφαρµογή ∆ΠΧΑ 17 και ∆ΠΧΑ 9 - 
Συγκριτική πληροφόρηση» 

Στις 9 ∆εκεµβρίου 2021 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ, η 
οποία προσθέτει µια νέα επιλογή για την µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 17 προκειµένου να εξοµαλύνει τις λογιστικές 
αναντιστοιχίες που προκύπτουν στη συγκριτική πληροφόρηση µεταξύ των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών 
συµβάσεων και των σχετικών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική εφαρµογή του 
∆ΠΧΑ 17, και ως εκ τούτου να βελτιώσει τη χρησιµότητα της συγκριτικής πληροφόρησης για τους χρήστες των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Επιτρέπει την παρουσίαση της συγκριτικής πληροφόρησης σχετικά µε τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε τρόπο που είναι πιο συνεπής µε το ∆ΠΧΑ 9. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 
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4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 
5.1 Χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων 
Η Εταιρεία χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά µέσα για εµπορικούς, χρηµατοοικονοµικούς και επενδυτικούς 
σκοπούς, όπως επίσης και για αντιστάθµιση κινδύνων. Η χρησιµοποίηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων από την 
εταιρεία επηρεάζει ουσιωδώς την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, την κερδοφορία και τις ταµειακές της ροές.  
 
Στην υπ΄αριθµ 6.27 σηµείωση παρατίθεται ανάλυση της αξίας και των κατηγοριών των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων που διαθέτει η Εταιρεία καθώς και των λογαριασµών της Οικονοµικής Θέσης στους οποίους εµφανίζονται 
τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Παρακάτω παρατίθεται πληροφόρηση σχετικά µε τους κινδύνους που 
συνεπάγονται από την κατοχή των χρηµατοοικονοµικών µέσων.  
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που διαθέτει η Εταιρεία είναι κυρίως 
οι εξής:  

• Πιστωτικός Κίνδυνος  

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

• Κίνδυνος Ρευστότητας 

Οι εργασίες διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνονται από το «Τµήµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων» της εταιρείας. Το εν 
λόγω τµήµα έχει αποκλειστική αρµοδιότητα να προσδιορίζει, να εκτιµά και να αντισταθµίζει τους 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Προ 
της διενέργειας τυχόν συναλλαγών αντιστάθµισης κινδύνων λαµβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το 
δικαίωµα δέσµευσης της Εταιρείας προς τους αντισυµβαλλόµενούς της.  

 

5.2 Πιστωτικός κίνδυνος  
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος είναι ο κίνδυνος το αντισυµβαλλόµενο µέρος να αδυνατεί να 
εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. 
 
Ειδικά για την εταιρεία ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο µη είσπραξης των απαιτήσεων της 
έναντι πελατών. Ο εν λόγω πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι σηµαντικός γιατί κατά πάγια τακτική η Εταιρεία:  
� εισπράττει το τίµηµα των αγορών των πελατών µέχρι το πέρας του διηµέρου (Τ+2) από την ηµέρα της 
συναλλαγής του, σε υλοποίηση σχετικών χρηµατιστηριακών διατάξεων (βλέπε σχετικά την επόµενη παράγραφο 
«Πιστωτικός κίνδυνος για Τ+3») και  
� διενεργεί προβλέψεις αποµείωσης όλων των απαιτήσεων έναντι πελατών που δεν καλύπτονται από 
αντίστοιχη αξία χαρτοφυλακίου τους 
� παρακολουθεί τυχόν καθυστερήσεις λοιπών απαιτήσεων και ενσωµατώνει την πληροφόρηση αυτή στο 
σύστηµα ελέγχου της πιστωτικής της πολιτικής. 
 
Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της εταιρείας γίνεται σε καθηµερινή βάση, ενώ 
γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που υπερβαίνει το 10 % των 
εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013.  
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος για ρευστά κεφάλαια (ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) θεωρείται αµελητέος, αφενός 
γιατί αφορά εύκολα ρευστοποιήσιµες επενδύσεις και αφετέρου γιατί οι αντισυµβαλλόµενοι είναι αξιόπιστα 
τραπεζικά ιδρύµατα που επιλέγονται µε βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα. 
 
Η διαχείριση της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο, γίνεται συνυπολογιζοµένης της πιθανής έκθεσης σε διακυµάνσεις 
της αγοράς. 
 
5.3 ∆εσµεύσεις  που σχετίζονται µε πίστωση 
Η δυνατότητα παροχής πιστώσεων από το µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών προς τους πελάτες τους µε σκοπό τη 
διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών (margin account), ρυθµίζεται µε το νόµο 4141/2013 και την απόφαση 
υπ΄αριθµ. 6/675/27.2.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το µοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στη γενική 
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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 παροχή πιστώσεων ορίζονται στον νόµο, αλλά και στις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της 
Πράξης του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Το τµήµα Πιστώσεων παρακολουθεί τους προβληµατικούς 
λογαριασµούς και λαµβάνει µέρος στον καθορισµό των προβλέψεων που γίνονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
ώστε να µην εκτίθεται η Εταιρεία σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο εκ της δραστηριότητας αυτής. 

 

5.4 Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 3 
Σύµφωνα µε τον Ν. 4141/2013 και την υπ' αριθµόν 6/675/27.2.2014 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
πρέπει µέχρι το πέρας του Τ+2, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η 
Εταιρεία την ηµέρα Τ+3 προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό 
κίνδυνο. 
 
5.5 Φύλαξη Περιουσιακών στοιχείων πελατών 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειµένου να διαφυλάξει τα ελεύθερα χρηµατικά διαθέσιµα των πελατών επέβαλε 
στα µέλη του Χ.Α, σύµφωνα µε την απόφαση 1/808/7.02.2018 όπως ισχύει, να τηρούν τα χρήµατα των πελατών 
τους σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασµούς.  
 
Στην υπ΄ αριθµόν 6.28 σηµείωση παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον µέγιστο βαθµό έκθεσης της εταιρείας 
στον πιστωτικό κίνδυνο έναντι των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της.  
 
5.6 Κίνδυνος αγοράς  
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι 
µελλοντικές ταµιακές ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν 
διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις τιµές της αγοράς.  
 
Ο εν λόγω κίνδυνος για την Εταιρεία εστιάζεται κυρίως στους εξής ειδικότερους κινδύνους: (Ι) στον 
συναλλαγµατικό κίνδυνο (ΙΙ) στον κίνδυνο επιτοκίων και (ΙΙΙ) στον κίνδυνο θέσης.  
 
5.7 Συναλλαγµατικός κίνδυνος  
Οι συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε Ευρώ, ενώ η εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις στο εξωτερικό. Συνεπώς ο 
συναλλαγµατικός κίνδυνος δεν υφίσταται. 
 
5.8 Κίνδυνος επιτοκίου 
∆εν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις για την Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση και ως εκ τούτου δεν υφίσταται και  
κίνδυνος από τις µεταβολές των επιτοκίων.  
 
5.9 Κίνδυνος θέσης 
Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από τη διακύµανση της εύλογης αξίας ή των µελλοντικών ταµιακών ροών των 
επενδύσεων της Εταιρείας για ίδιο χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από µετοχές και ως εκ 
τούτου ο βαθµός έκθεσής της στον εν λόγω κίνδυνο είναι επουσιώδης. 
 
5.10  Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την κάλυψη 
των υποχρεώσεων της Εταιρείας. Ο κίνδυνος ρευστότητας κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα µε τη διατήρηση 
επαρκών διαθεσίµων και άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων. 
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5.11 ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρεία παντός είδους κινδύνων 
καθώς και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για 
την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Κινδύνων µε τις παρακάτω  αρµοδιότητες: 
 
α) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι αρµόδιος για τη θέσπιση και εφαρµογή πολιτικών, διαδικασιών και 
ρυθµίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις 
διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρείας. Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου καθορίζεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στους ν.4514/2018, ν.4261/2014 και στον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013.  
(β) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί συστηµατικά την καταλληλότητα και την 
αποτελεσµατικότητα των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που εφαρµόζει η εταιρεία σχετικά µε τη 
∆ιαχείριση των Κινδύνων. 
(γ) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων µεριµνά ώστε η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και 
µηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρµογής των διαδικασιών για 
τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας. 
(δ) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης Επάρκειας 
Εσωτερικού Κεφαλαίου  (∆.Α.Ε.Ε.Κ) της Εταιρείας. 
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5. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 
5.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αποτιµήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους µείον τις συσσωρευµένες 
αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις τους επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση την πραγµατική ωφέλιµη ζωή τους. Επί των 
παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 

  
Ιδιοχρ/µενα 

Ακίνητα 
Μεταφορικά 

µέσα  

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός  Σύνολο 
Α. Αξίες Κτήσης         
          
Υπόλοιπα 1.1.2020 192.006,06 75.795,65 311.388,32 579.190,03 
Προσθήκες 0,00 0,00 895,45 895,45 
Μειώσεις -35,00 0,00 -339,59 -374,59 
Υπόλοιπα 31.12.2020 192.041,06 75.795,65 312.623,36 580.460,07 
Προσθήκες 0,00 0,00 370,76 370,76 
Μειώσεις/∆ιορθώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2021 192.041,06 75.795,65 312.994,12 580.830,83 
          
Β. Αποσβέσεις         
          
Υπόλοιπα 1.1.2020 49.674,09 75.793,76 310.461,99 435.929,84 
Αποσβέσεις 0,00 0,00 570,05 570,05 
Μειώσεις 0,04 0,00 -374,63 -374,59 
Υπόλοιπα 31.12.2020 49.674,05 75.793,76 311.406,67 436.874,48 
Αποσβέσεις 0,00 0,00 274,07 274,07 
Μειώσεις/∆ιορθώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2021 49.674,05 75.793,76 311.680,74 437.148,55 
          

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31.12.2020 142.367,01 1,89 1.216,69 143.585,59 

          

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31.12.2021 142.367,01 1,89 1.313,38 143.682,28 
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5.2. ∆ικαίωµα χρήσης 
 
Το κονδύλι απεικονίζει  τον λογαριασµό των χρηµατοδοτικών µισθώσεων οι οποίες σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α 
αναγνωρίζονται ως πάγια στοιχεία τα οποία υπόκεινται σε ετήσια απόσβεση.  

  

∆ικαίωµα 
χρήσης 

περιουσιακών 
στοιχείων 

Α. Αξίες Κτήσης   
    
Υπόλοιπα 1.1.2020 43.788,13 
Προσθήκες 3.225,63 
Μειώσεις 0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2020 47.013,76 
Προσθήκες/αναπροσαρµογές 0,00 
Μειώσεις 0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2021 47.013,76 
    
Β. Αποσβέσεις   
    
Υπόλοιπα 1.1.2020 8.757,63 
Αποσβέσεις 9.564,03 
Μειώσεις 0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2020 18.321,66 
Αποσβέσεις 9.564,03 
Μειώσεις 0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2021 27.885,69 
    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31.12.2020 28.692,09 

    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31.12.2021 19.128,06 

 
 
Αρχικά το δικαίωµα χρήσης αποτιµήθηκε στο κόστος, το οποίο περιλαµβάνει το ποσό της αρχικής αναγνώρισης 
της υποχρέωσης µίσθωσης και τυχόν πληρωµές µισθωµάτων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την έναρξη ή πριν από 
την έναρξη της µίσθωσης. 
Το δικαίωµα χρήσης αποσβένεται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης έως το τέλος της περιόδου µίσθωσης. 
Η υποχρέωση µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των µελλοντικών 
υπολειπόµενων πληρωµών µισθωµάτων. Η Εταιρεία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόµενα µελλοντικά µισθώµατα 
χρησιµοποιεί µέσο επιτόκιο δανεισµού επιχειρηµατικών δανείων της ΕΚΤ της ήτοι 4,34%. 
Η µεταβολή στο δικαίωµα χρήσης οφείλεται στην µεταβολή των µηνιαίων µισθωµάτων από 1.01.2020 και µετά 
και προέκυψαν τα εξής: 

31/12/2021 31/12/2020 
Μακροπρόθεσµη υποχρέωση µίσθωσης 10.194,20 19.956,21 

   
Βραχυπρόθεσµη υποχρέωση µίσθωσης 19.110,14 18.469,36 
πλέον: αναπροσαρµογή µίσθωσης 0,00 -169,44 
µείον: πληρωµή µισθωµάτων  -9.348,13 -8.951,80 
Βραχυπρόθεσµη υποχρέωση µίσθωσης 9.762,01 9.348,13 

   
Τόκος µισθώσεων σε αποτέλεσµα χρήσης 1.087,31 1.483,64 
αποσβέσεις δικαιώµατος χρήσης σε αποτέλεσµα 9.348,13 9.564,03 
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5.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Το κονδύλι απεικονίζει την αξία των λογισµικών προγραµµάτων που αγοράστηκαν µέσα στην χρήση. 
 
 
5.4. Επενδύσεις σε ακίνητα  
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν µισθωµένα ακίνητα  και αναλύονται ως εξής: 
 
Α. Αξίες Κτήσης   
    
Υπόλοιπα 1.1.2020 565.828,34 
Προσθήκες 0,00 
Μειώσεις 0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2020 565.828,34 
Προσθήκες 0,00 
Μειώσεις 0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2021 565.828,34 
    
Β. Αποσβέσεις   
    
Υπόλοιπα 1.1.2020 67.433,05 
Αποσβέσεις 0,00 
Μειώσεις 0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2020 67.433,05 
Αποσβέσεις 0,00 
Μειώσεις 0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2021 67.433,05 
    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31.12.2020 498.395,29 

    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31.12.2021 498.395,29 

 
 
5.5. Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
` 31/12/2021 31/12/2020 
Συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο 29.657,56 33.490,62 
Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 346.153,00 346.153,00 
Εγγυήσεις σε Επικουρικό Κεφάλαιο 265.000,00 265.000,00 

Λοιπές Εγγυήσεις 1.356,27 1.356,27 

Σύνολο 642.166,83 645.999,89 

 
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 Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2533/1997.  
 
Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 
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5.6. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
Υπόλοιπα Πελατών 31/12/2021 31/12/2020 
Πελάτες  (χρεωστικά υπόλοιπα) 219.171,70 186.416,20 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  -51.702,62 -51.720,92 
Αναµενόµενη µελλοντική ζηµία απαιτήσεων -12.927,22 -12.005,74 

  154.541,86 122.689,54 
      
Λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020 
Ελληνικό ∆ηµόσιο 2.178,75 2.276,65 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 1.060,26 1.347,04 
Λοιποί χρεώστες  45.864,99 74.117,40 
  49.104,00 77.741,09 
Σύνολο 203.645,86 200.430,63 

 
Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 
Η µεταβολή των αναµενόµενων µελλοντικών ζηµιών των απαιτήσεων είναι η κάτωθι: 
 
αναµενόµενες µελλοντικές ζηµιές απαιτήσεων έως 31.12.2020 12.005,74 
πλέον: σχηµατισθείσες 1.1-31.12.2021 921,48 
σύνολο 12.927,22 

 
 
5.7. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων    
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αναλύονται ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Μετοχές διαπραγµατευόµενες στο Χ.Α. 1.456.977,76 1.312.455,39 
Αποµείωση αξίας  367.353,32 80.830,75 

Σύνολο 1.824.331,08 1.393.286,14 

 
5.8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα     
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Ταµείο 7.841,64 11.851,97 
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 988.748,15 1.189.745,56 

Σύνολο 996.589,79 1.201.597,53 
 
Επιπρόσθετα των παραπάνω ιδίων διαθεσίµων, στους τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρείας περιλαµβάνονται 
και τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της, δηλαδή τα ταµειακά διαθέσιµα που έχουν κατατεθεί από πελάτες της 
εταιρείας προς διενέργεια επενδύσεων κατ’ εντολή και για λογαριασµό τους.  
Τα διαθέσιµα αυτά έχουν µεταφερθεί στα στοιχεία εκτός Ισολογισµού, σύµφωνα µε την πρόσφατη 
υπ’αριθµ.12/2016 Ανακοίνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και την σε συνέχεια αυτής 
υπ΄αρ. πρωτ. 3127/9.8.2016 γνωστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς θεωρείται ότι αυτά δεν 
αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. αλλά και την σχετική 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/674.   
Τα εν λόγω ταµειακά διαθέσιµα των πελατών της εταιρείας ανέρχονται στις 31.12.2021 σε € 841.513,04 και στις 
31.12.2020 σε € 734.699,40 αντίστοιχα. 
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5.9. Μετοχικό κεφάλαιο   
Οι µετοχές της εταιρείας είναι ανώνυµες και δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά.  Η ανάλυση σε αριθµό 
και αξία του µετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής: 
 

  
Αριθµός Ονοµαστική Μετοχικό 
Μετοχών Αξία Κεφάλαιο 

Υπόλοιπα την 01/01/2020 164.700 27,40 4.512.780,00 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 
Υπόλοιπα την 31/12/2020 164.700 27,40 4.512.780,00 
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου  0 0,00 0,00 
Υπόλοιπα την 31/12/2021 164.700 27,40 4.512.780,00 
        

 
 
5.10. Αποθεµατικά κεφάλαια 
Τα αποθεµατικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Τακτικό αποθεµατικό 251.570,64 251.570,64 
Αφορολόγητα αποθεµατικά 65.762,84 65.762,84 
Αποθεµατικό εύλογης αξίας  -27.864,65 -27.864,65 
Λοιπά αποθεµατικά  373.465,19 373.465,19 
Σύνολο 662.934,02 662.934,02 
      

 
Το «Τακτικό Αποθεµατικό» σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (άρθρο 158 ν. 
4548/2018) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 1/20 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.  
Τα «Αποθεµατικά από έσοδα  φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο» σχηµατίστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
2238/94. 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. Σε περίπτωση διανοµής τους 
υπόκεινται σε φορολογία σύµφωνα µε το ισχύον, στην χρήση που αυτά διανεµηθούν, συντελεστή φορολογίας 
εισοδηµάτων της Εταιρείας. 
 
 
5.11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Με βάση τις λογιστικές αρχές η εταιρεία  αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νοµικής δέσµευσης 
που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. 
Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης. Συγκεκριµένα, σχετική µελέτη αφορούσε 
στην διερεύνηση και υπολογισµό των αναλογιστικών µεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν 
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον ισολογισµό και την 
κατάσταση αποτελεσµάτων κάθε επιχείρησης. 
 
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία αναλύονται ως εξής: 
 
  

31/12/2021 
δηµοσιευµένα 

31.12.2020 µεταβολή 
επαναδιατυπωµέν

α 31.12.2021 
Υποχρεώσεις ισολογισµού για         
συνταξιοδοτικές παροχές 10.869,09 42.724,87 -35.564,69 7.160,18 
          
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα 3.708,91 -3.149,79 -904,12 -4.053,91 
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5.12. Μακροπρόθεσµες/ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων 
 
Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 16 χρησιµοποιώντας την απλοποιηµένη προσέγγιση καταχωρίζοντας, κατά 
την ηµεροµηνία αρχικής εφαρµογής, δικαίωµα χρήσης περιουσιακού στοιχείου µε ποσό που ισούται µε την 
υποχρέωση από τη µίσθωση γραφείων που χρησιµοποιεί για την επαγγελµατική της δραστηριότητα.  
Το δικαίωµα χρήσης αποσβένεται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης έως το τέλος της περιόδου µίσθωσης. 
Η υποχρέωση µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των µελλοντικών 
υπολειπόµενων πληρωµών µισθωµάτων.  
Η Εταιρεία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόµενα µελλοντικά µισθώµατα χρησιµοποιεί µέσο επιτόκιο δανεισµού 
επιχειρηµατικών δανείων της ΕΚΤ της ήτοι 4,34% και θεωρεί ως µισθωτική περίοδο τα πέντε έτη. 
 
Από την προεξόφληση της υποχρέωσης µίσθωσης προέκυψαν τα εξής: 
 

31/12/2021 31/12/2020 
Μακροπρόθεσµη υποχρέωση µίσθωσης 10.194,20 19.956,21 

   
Βραχυπρόθεσµη υποχρέωση µίσθωσης 19.110,14 18.469,36 
πλέον: αναπροσαρµογή µίσθωσης 0,00 -169,44 
µείον: πληρωµή µισθωµάτων  -9.348,13 -8.951,80 
Βραχυπρόθεσµη υποχρέωση µίσθωσης 9.762,01 9.348,13 
Τόκος µισθώσεων σε αποτέλεσµα χρήσης 1.087,31 1.483,64 
αποσβέσεις δικαιώµατος χρήσης σε αποτέλεσµα 9.348,13 9.564,03 

 
Η ληκτότητα της µίσθωσης έχει ως εξής: 
 

έως 1 έτος 1έως 3 έτη πάνω από 3 έτη σύνολο 
Υποχρέωση µίσθωσης πριν την προεξόφληση 10.435,44 10.435,44 0,00 20.870,88 
Συντελεστής προεξόφλησης 4,34% 
Υποχρέωση µίσθωσης µετά την προεξόφληση 9.762,00 10.194,21 0,00 19.956,21 

 
5.13. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις-υποχρεώσεις 

 
Το µεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο σε διάστηµα πέραν των 12 
µηνών, όπως επίσης, το µεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι πληρωτέο σε 
διάστηµα πέραν των 12 µηνών. Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος της Εταιρείας είναι η 
παρακάτω: 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

Αποτιµήσεις 
χρηµ/κων 
στοιχείων  

Παροχές 
Προσωπικού 

Επισφαλείς 
απαιτήσεις  

Αντιλογισµός 
αναπρ.ακινήτων  

Προβλέψεις 
διαφορών 

φορολογικού 
ελέγχου  

∆ιαγραφή 
εξόδων 

εγκατάστασης  

Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2020 -40.069,07 2.982,64 14.985,01 -29.743,63 -37.000,00 0,00 -88.845,05 
Καταχώρηση στα αποτελέσµατα 20.669,69 -755,95 309,38 -5.781,96 0,00 0,00 14.441,17 

∆ιόρθωση αναβαλλόµενης λόγω 
αλλαγής λογιστικής πολιτικής 0,00 -8.535,53 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.535,53 

Υπόλοιπο 31/12/2020 -19.399,38 -6.308,84 15.294,40 -35.525,59 -37.000,00 0,00 -82.939,42 
Καταχώρηση στα αποτελέσµατα -63.034,97 -815,96 -198,70 5.212,93 0,00 0,00 -58.836,69 

∆ιόρθωση αναβαλλόµενης λόγω 
συντελεστή φορολογίας 1.616,62 2.157,66 -877,13 -7.330,70 0,00 0,00 -4.433,56 
Υπόλοιπο 31/12/2021 -80.817,73 -4.967,14 14.218,56 -37.643,36 -37.000,00 0,00 -146.209,67 

 
Στην κλειόµενη χρήση έγινε αναπροσαρµογή του συντελεστή από 24% σε 22%. 
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5.14. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις    
Το υπόλοιπο των προµηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής: 
 
Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020 
Προµηθευτές  12.992,61 10.180,54 
Παρακρατούµενοι φόροι 3.570,19 5.505,05 
Λοιπές υποχρεώσεις  12.158,29 12.057,45 
Ίδρυµα κοινωνικών ασφαλίσεων  4.917,79 4.672,69 

Σύνολο 33.638,88 32.415,73 

Η λογιστική αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.   
 
5.15. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
Το κονδύλι αφορά το υπόλοιπο της υποχρέωσης τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων . 
 
 
5.16.  Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Χρηµατιστήριο 
Οι υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής : 
 
Υποχρεώσεις σε πελάτες και Χρηµατιστήριο 31/12/2021 31/12/2020 
Μη Εκκαθαρισµένα Υπόλοιπα Πελατών  47.748,49 47.037,52 

Σύνολο 47.748,49 47.037,52 

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 πρόσφατη 
υπ’ αριθµ. 12/2016 Ανακοίνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και την σε συνέχεια αυτής 
υπ΄αρ. πρωτ. 3127/9.8.2016 γνωστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς θεωρείται ότι αυτά δεν 
αποτελούν υποχρέωση της εταιρείας σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. αλλά και την σχετική 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/674.   
Τα εν λόγω ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της εταιρείας ανέρχονταν στις 31.12.2021  σε € 841.513,04 
και στις 31.12.2020 σε € 734.699,40 αντίστοιχα. 
 
5.17. Πωλήσεις 
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 

  1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 

Προµήθειες από διαµεσολάβηση σε 
χρηµατιστηριακές συναλλαγές 142.671,46 151.219,32 

Σύνολο 142.671,46 151.219,32 

 
5.18. Κόστος πωληθέντων  
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

  
1/1-

31/12/2021 
1/1-

31/12/2020 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 137.042,09 116.234,36 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 618,13 0,00 
Παροχές τρίτων 20.024,65 18.241,21 
∆ιάφοροι φόροι τέλη 1.974,43 1.994,91 
∆ιάφορα έξοδα 14.699,57 15.617,92 
Αποσβέσεις  παγίων 758,69 848,13 
Αποσβέσεις  δικαιώµατος χρήσης περιουσ. στοιχείων 4.782,02 4.782,02 
Προβλέψεις  2.315,20 644,55 

Σύνολο 182.214,77 158.363,09 
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5.19. Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  
Τα λοιπά έσοδα  εκµετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2021 
1/1-

31/12/2020 
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 4.177,22 4.000,10 
Έσοδα από ενοίκια  29.449,98 30.407,48 
Λοιπά έκτακτα κέρδη 0,00 0,00 
Λοιπά έσοδα 2.817,15 30,92 
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων 18,30 4.053,91 

Σύνολο 36.462,65 38.492,41 

 
 
5.20.  Έξοδα διοίκησης 
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 
 
  1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 45.680,70 38.744,79 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 31.178,65 29.307,85 
Παροχές τρίτων 10.348,77 8.598,55 
Φόροι - Τέλη 9.302,06 9.726,20 
∆ιάφορα έξοδα 57.193,31 60.909,35 
Αποσβέσεις  παγίων 303,47 339,25 
Αποσβέσεις  δικαιώµατος χρήσης περιουσ. Στοιχείων 1.912,81 1.912,81 
Προβλέψεις  926,08 257,82 

Σύνολο 156.845,84 149.796,61 

 
 
5.21. Έξοδα διάθεσης 
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2021 
1/1-

31/12/2020 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 45.680,70 38.744,79 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.910,30 1.210,88 
∆ιάφορα έξοδα 718,77 771,11 
Αποσβέσεις  παγίων 455,21 508,88 
Αποσβέσεις  δικαιώµατος χρήσης περιουσ. 
Στοιχείων 2.869,21 2.869,21 
Προβλέψεις  1.389,12 386,73 

Σύνολο 53.023,30 44.491,59 

 
 
5.22. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης      
Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 
 
  1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 
∆ιάφορα έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.277,41 6.627,33 
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων  3.150,08 757,26 

Σύνολο 4.427,49 7.384,59 
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5.23. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα     
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1-

31/12/2021 
1/1-

31/12/2020 
Έσοδα χρεογράφων  30.567,86 34.410,60 
Πιστωτικοί τόκοι 8,08 1.090,62 
Κέρδη πώλησης  χρεογράφων 112.847,04 31.319,33 
Έσοδα τόκων υπερηµερίας πελατών  10.662,22 7.191,74 
Έσοδα αποτίµησης χρεογράφων  286.522,57 0,00 
Σύνολο 440.607,77 74.012,29 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα εµφανίζονται αυξηµένα σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση λόγω της των εσόδων 
αποτίµησης των χρεογράφων. 
 
 
5.24. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα     
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 
  1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 
Ζηµιά αποτίµησης µετοχών  0,00 86.123,71 
Ζηµιές από πώληση  χρεογράφων  314,45 821,40 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα  966,03 944,70 
τόκοι δικαιώµατος χρήσης περιουσ. στοιχείων 1.087,31 1.483,64 

Σύνολο 2.367,79 89.373,45 
 
5.25. Φόρος εισοδήµατος 
Οι φόροι που λογίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 
Αναβαλλόµενη φορολογία 63.270,25 -5.905,64 

Σύνολο 63.270,25 -5.905,64 

      
Η αναβαλλόµενη φορολογία προκύπτει ως εξής :     

  1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020 
Παροχές προσωπικού  815,96 9.291,48 
Αποτιµήσεις χρηµ/κων µέσων  63.034,97 -20.669,69 
Επισφαλείς απαιτήσεις  198,70 -309,38 
Αντιλογισµός αποσβέσεων  -5.212,93 5.781,96 
Αλλαγή φορολογικού συντελεστή 4.433,56 0,00 

  63.270,25 -5.905,64 

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

  
1/1-

31/12/2021 
1/1-

31/12/2020 
Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους 157.592,42 -179.779,67 

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού 
µετοχών 164.700 164.700 

Βασικά Κέρδη /(Ζηµιές) ανά µετοχή 
(Ευρώ ανά µετοχή) 0,9568 -1,0916 
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5.27. Κατηγοριοποίηση χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατείχε η εταιρεία την 31/12/2021 και 31/12/2020 έχουν ως εξής: 
 

Περιουσιακά στοιχεία    
Κονδύλια  

Ισολογισµού   
31/12/2021 31/12/2020 

∆άνεια και απαιτήσεις    Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις   375.810,56 379.643,62 
    Πελάτες και λοιπές εµπορικές 

απαιτήσεις (*) 
  200.406,85 196.806,94 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε 
εύλογη αξία µέσω  αποτελεσµάτων  

  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων  

  1.456.977,76 1.312.455,39 

  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   996.589,79 1.201.597,53 

    

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων   

3.029.784,96 3.090.503,48 

Υποχρεώσεις           

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
στο αποσβεσµένο κόστος 

  Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
(*) 

  60.741,10 57.218,06 

          

  
  

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων   

60.741,10 57.218,06 

 
(*) Το κονδύλι σε σχέση µε εµφανιζόµενο στον Ισολογισµό, διαφέρει κατά: 
� απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που δεν συνεπάγονται τη µεταβίβαση µετρητών ή άλλων 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 
� προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν 
προβλέπονται αυτές να καλυφθούν µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά µε 
στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 
� προκαταβολές που έχουν ληφθεί από πελάτες για µελλοντική πώληση υπηρεσιών 
� προπληρωθέντα εξόδα ή προεισπραχθέντα έσοδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη 
ή παράδοση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού. 
� απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις. 
 
 
5.28. Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο Πίνακας που παρουσιάζει τον µέγιστο βαθµό έκθεσης της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο έναντι των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της έχει ως εξής:  
 
 
31/12/2021             

  

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 

              
∆άνεια και 
απαιτήσεις 154.541,86 0,00 0,00 0,00 421.675,55 576.217,41 
ΣΥΝΟΛΟ 154.541,86 0,00 0,00 0,00 421.675,55 576.217,41 
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31/12/2020             

  

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 

∆άνεια και 
απαιτήσεις 122.689,54 0,00 0,00 0,00 453.761,02 576.450,56 
ΣΥΝΟΛΟ 122.689,54 0,00 0,00 0,00 453.761,02 576.450,56 

 
 
5.29. Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Παράλληλα παρατίθενται 
στοιχεία σε σχέση µε την ρευστότητα ή τη δυνατότητα ρευστοποίησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων της εταιρείας. 
Ληκτότητα χρηµατοοικονοµικών 
µέσων           

31/12/2021           
            

(α) Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Σύνολο 
Εντός  

6 µηνών 
6 έως  

12 µήνες 
Από 1  

έως 5 έτη 
Αργότερα από  

5 έτη   

∆άνεια και απαιτήσεις 200.406,85   375.810,56   576.217,41 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

2.453.567,55       2.453.567,55 

Σύνολο (α) 2.653.974,40 0,00 375.810,56 0,00 3.029.784,96 
            
31/12/2021           
            

 (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 

60.741,10       60.741,10 

Σύνολο (β) 60.741,10 0,00 0,00 0,00 60.741,10 
Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α)-(β) 2.593.233,30 0,00 375.810,56 0,00 2.969.043,86 

31/12/2020           
            

(α) Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Σύνολο 
Εντός  

6 µηνών 
6 έως  

12 µήνες 
Από 1  

έως 5 έτη 
Αργότερα από  

5 έτη   

∆άνεια και απαιτήσεις 196.806,94   379.643,62   576.450,56 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

2.514.052,92       2.514.052,92 

Σύνολο (α) 2.710.859,86 0,00 379.643,62 0,00 3.090.503,48 

            
31/12/2020           

            

 (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 

57.218,06       57.218,06 

Σύνολο (β) 57.218,06 0,00 0,00 0,00 57.218,06 
Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α)-(β) 2.653.641,80 0,00 379.643,62 0,00 3.033.285,42 
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Οι παραπάνω συµβατικές ηµεροµηνίες για τις οποίες οι αντίστοιχες υποχρεώσεις καθίστανται ληξιπρόθεσµες 
απεικονίζουν τις µικτές ταµειακές ροές, οι οποίες είναι δυνατό να διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των 
υποχρεώσεων αυτών κατά τις ηµεροµηνίες αναφοράς (31/12/20 και 31/12/21). Η ανάλυση της ληκτότητας των 
υποχρεώσεων παρουσιάζει µικτές και µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Για το λόγο αυτόν, τα σχετικά ποσά 
συνήθως διαφέρουν από τα αντίστοιχα ποσά του ισολογισµού. 
 
 
6. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
 
Η εταιρεία δεν ανήκει σε όµιλο και δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες. Οι συναλλαγές και υπόλοιπα της 
εταιρείας µε µέλη της διοίκησης έχουν ως εξής: 
 
  31/12/2021 31/12/2020 
Συναλλαγές και αµοιβές µελών της 
διοίκησης 48.089,58 48.089,58 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης 1.524,90 1.524,90 

 
 
7. ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  
∆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. 
 
 
8. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 
∆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. ∆εν χορηγήθηκαν εγγυήσεις 
και εµπράγµατες ασφάλειες . 
 
 
9. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ  
 
Για την χρήση 2021 στην Εταιρεία θα χορηγηθεί έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης.  Για τις χρήσεις 2016 έως 
και 2020 στην εταιρεία χορηγήθηκε έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης «χωρίς επιφύλαξη γνώµης». Παρόλα αυτά 
η εταιρεία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων ποσού € 37.000,00 για την κάλυψη του 
κινδύνου επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων πριν το 2011, κατά το χρόνο που η φορολογική δήλωση 
για τις ανωτέρω χρήσεις θα εξεταστεί και θα οριστικοποιηθεί. Ο υπολογισµός της παραπάνω πρόβλεψης 
βασίστηκε αποκλειστικά σε ιστορικά στοιχεία προηγούµενων φορολογικών ελέγχων. Οποιοδήποτε ποσό επιπλέον 
του σχηµατισθέντος ποσού επιβληθεί από το φορολογικό έλεγχο, εκτιµούµε ότι δε θα έχει ουσιώδη επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
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.   
 
 
10. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
 
∆εν εκδόθηκαν ούτε επαναγοράστηκαν, ούτε  εξοφλήθηκαν οµολογίες και µετοχές. 
Στην χρήση δεν έλαβαν χώρα αγορές ή πωλήσεις θυγατρικών, µακροπρόθεσµων επενδύσεων, αναδιοργανώσεις 
και διακοπτόµενες δραστηριότητες.  
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Η Εταιρεία παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις σχετικά µε την εξάπλωση της πανδηµίας του κορωνοϊού 
COVID-19, προκειµένου να προσαρµοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την 
αντιµετώπιση και τον περιορισµό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. ∆ιαθέτει πλάνο για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των δραστηριοτήτων της σε συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό λαµβάνει 
προληπτικά µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων, είναι σε ετοιµότητα για την εφαρµογή σχεδίου συνέχισης 
των εργασιών της, καθώς παρακολουθεί και συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις 
επίσηµες οδηγίες των αρµόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο. ∆εδοµένου ότι το φαινόµενο είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι 
ποσοτικές και ποιοτικές του επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας είναι υπό αξιολόγηση και θα παρουσιαστούν 
και στις επόµενες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Τέλος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί στενά τις 
εξελίξεις σχετικά µε τοv κορωνοϊό COVID-19 και έχει αυξήσει το επίπεδο ετοιµότητάς του ως προς την λήψη 
αποφάσεων, πρωτοβουλιών και πολιτικών για την προστασία του κεφαλαίου και της ρευστότητας, καθώς και την 
εκπλήρωση στο µέγιστο δυνατό βαθµό των επιχειρηµατικών της σχεδίων. 
 
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα 
οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
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11. ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΚΑΙ 82 Ν.4261/2014 (άρθρα  89-90 της 
Οδηγίας  2013/36/ΕΕ) 

 

13.1 ΑΡΘΡΟ 81, Ν.4261/2014 
 

Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΦΥΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - Ε∆ΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Η επωνυµία της εταιρείας είναι «Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ». 

Η εταιρεία έχει έδρα τον ∆ήµος Αθηναίων, επί της οδού Σοφοκλέους αρ.5 

Η φύση δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι: 

1. Επενδυτικές Υπηρεσίες και δραστηριότητες:  
• Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών.  
• Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών. 
• Παροχή επενδυτικών συµβουλών. 
• Τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης. 

 
2. Παρεπόµενες υπηρεσίες:  
• Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών, περιλαµβανοµένης της 
παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή 
παρεχόµενων ασφαλειών. 
• Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα, στα οποία µεσολαβεί η ΕΠΕΥ, 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 142.671,46 €. 
 
Γ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 
Ο αριθµός των εργαζοµένων σε ισοδύναµο καθεστώς πλήρους απασχόλησης για την ηµεροµηνία αναφοράς ήταν 9. 
 
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
Τα αποτελέσµατα προ φόρων για το οικονοµικό έτος αναφοράς ήταν 220.862,68 €. 
 
Ε) ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Ο φόρος επί των αποτελεσµάτων για το οικονοµικό έτος αναφοράς ήταν  -63.270,26 €. 
 
ΣΤ) ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
∆εν υπήρχαν κατά το οικονοµικό έτος αναφοράς. 
 
13.2 ΑΡΘΡΟ 82, Ν.4261/2014 
 
∆είκτης απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού 
Η Εταιρεία δηµοσιοποιεί τον ∆είκτη απόδοσης ενεργητικού, ο οποίος υπολογίζεται ως το καθαρό αποτέλεσµα τους 
διαιρούµενο προς το ύψος του ενεργητικού της, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 82 του ν.4261/2014. Για το 2021 
ο ∆είκτης ανέρχεται σε 3,64%. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 88 του ν. 4261/2014, η Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. εξηγεί σε ειδικό χώρο στον ιστότοπο της 
www.mavrikis.gr, καθώς και στην ετήσια ∆ηµοσιοποίηση Στοιχείων της βάσει του όγδοου µέρους του Κανονισµού 
ΕΕ 575/2013, τον τρόπο µε τον οποίο συµµορφώνεται ως προς τις διατάξεις των άρθρων 80-87του νόµου 4261/2014 
καθώς και των άρθρων 435-450 του Κανονισµού ΕΕ 575/2013, 
 


