BΕTA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έδρα Αθήνα, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34042/06/Β/95/25
Λ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 29, 114-73 ΑΘΗΝΑ

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΒΕΤΑ
Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» την 25η Φεβρουαρίου 2015 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.beta.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα 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 δηµοσιευθέντα στον τύπο
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.

Aθήνα 25η Φεβρουαρίου 2015
Χαρατσής Ευάγγελος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
“ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΒΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που
αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσης που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και
µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και
διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις
οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας,
µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας
των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων
που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της
ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας,
κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014, την 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.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχόµενου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις , στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

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

31/12/14

31/12/13

6
7
8
9

91.993
9.087
19.494
2.910.908
3.031.482

118.310
8.337
93.766
3.668.545
3.888.958

10

17.640.033

33.888.494

11

579.041

535.839

12

18.814.934
37.034.008

10.934.101
45.358.434

40.065.490

49.247.392

6.976.143
1.259.134
-3.791.623
4.443.653

6.976.143
1.420.476
-3.857.752
4.538.866

82.019
82.019

86.814
86.814

33.799.163
30.655
1.710.000
0
35.539.818

41.164.029
265.833
2.731.998
459.853
44.621.711

Σύνολο Υποχρεώσεων

35.621.837

44.708.525

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

40.065.490

49.247.392

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Άύλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά κεφάλαια
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα - υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων

13
14

16

17
15
18
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

1/1 31/12/2014

1/1 31/12/2013

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

19
20

4.713.596
-3.373.680
1.339.916

5.228.040
-3.496.061
1.731.979

Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα/έξοδα εκµετάλλευσης

21
22

-1.447.963
85.256

-1.385.074
390.957

-22.792

737.862

9.186.087
-9.153.071

12.490.566
-12.056.151

10.224

1.172.277

55.905

-228.927

66.129

943.350

0

7.102

0

-1.847

66.129

948.606

0,3052

4,3543

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

23
24

Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

25

Κέρδος περιόδου

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αναλογιστικά κέρδη αναγνώρισης πρόβλεψης
αποζηµίωσης προσωπικού
Αναβαλλόµενος φόρος επί των λοιπών συνολικών
εσόδων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
Κέρδος µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε
Eυρώ)

26

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

Το Μέλος του ∆.Σ.

Ο Προιστάµενος Λογιστηρίου

Χαρατσής Ευάγγελος
Α.∆.T. ΑΒ 649034

Ριτσώνης Νικόλαος
Α.∆.T. Ξ 433917

Τζίγκος Φώτιος
Α.∆.T. ΑΚ 082458
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Μετ οχικό
Αποτ ελέσµατ α
Αποθεµατ ικά
κεφάλαιο
εις νέο
Μετ αβολή Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 1/1 - 31/12/2013
Υπόλοιπα κατ ά τ ην 1η Ιανουαρίου 2013
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 1/1 - 31/12/13
∆ιανοµή αποθεµατικού από κέρδη συµµετοχών &
χρεογράφων
Συνολικό αναγνωριζ όµενο κέρδος/ζ ηµιά χρήσης
Υπόλοιπα κατ ά τ ην 31η ∆εκεµβρίου 2013

Σύνολο

6.976.143
0

2.120.476
0

-4.911.359
948.606

4.185.260
948.606

0

-700.000

105.000

-595.000

0

-700.000

1.053.606

353.606

6.976.143

1.420.476

-3.857.753

4.538.866

Μετ αβολή Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 1/1 - 31/12/2014
Υπόλοιπα κατ ά τ ην 1η Ιανουαρίου 2014
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 1/1 - 31/12/14
∆ιανοµή αποθεµατικού από κέρδη συµµετοχών &
χρεογράφων
Συνολικό αναγνωριζ όµενο κέρδος/ζ ηµιά χρήσης
Υπόλοιπα κατ ά τ ην 31η ∆εκεµβρίου 2014

6.976.143
0

1.420.476
0

-3.857.753
-190.903

4.538.866
-190.903

0

-161.342

30.655

-130.687

0

-161.342

-160.248

-190.903

6.976.143

1.259.134

-4.018.001

4.217.276
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

31/12/14

31/12/13

10.224

1.172.278

43.394
-156.594
0
-164.809
240.623

31.726
165.560
0
-193.715
155.687

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:

17.006.098
-7.380.068

-14.973.709
18.498.510

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-240.623
-105.000
9.253.245

-155.687
0
4.700.650

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση/(απόκτηση) επενδυτικών τίτλων και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-495.399
-17.827
164.809
-348.416

0
-12.759
183.775
171.016

-1.021.998
-1.998
0
-1.023.996

495.002
-9.859
-700.000
-214.857

7.880.833

4.656.809

10.934.101
18.814.934

6.277.291
10.934.101

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου
(α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.

Πληροφορίες για την εταιρεία
Η Εταιρεία «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής ως «η Εταιρεία») παρουσιάζει
τις συνοπτικές Οικονοµικές καταστάσεις µαζί µε τις σηµειώσεις επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
στοιχείο αυτών για την περίοδο 1/1/2014 – 31/12/2014.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1995 (ΦΕΚ 4880/21.08.1995), έχει συσταθεί σύµφωνα µε την άδεια συστάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 44/66-1995, έχει αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 34042/06/Β/95/25 και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3606/2007,
σύµφωνα µε την απόφαση 9/473/5-6-2008 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.betasecurities.com
Οι µέτοχοι της Εταιρείας µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους έχουν ως ακολούθως:
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Χαρατσής Ευάγγελος
Ριτσώνης Νικόλαος
Σύνολο

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜ/XΗΣ
50,00 %
50,00 %
100,00 %

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την ηµεροµηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών
της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
Η Εταιρία απασχόλησε τις περιόδους 1/1 – 31/12/14 και 1/1 – 31/12/13, κατά µέσα όρο πενήντα (55) και πενήντα (50) άτοµα αντίστοιχα.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€). Όλα τα ποσά εµφανίζονται χωρίς στρογγυλοποίηση, εκτός και αν αναφέρεται
κάπου διαφορετικά.
Οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία αφορούν:
Α) Tην διεκπεραίωση συναλλαγών σε µετοχές, οµόλογα και παράγωγα στην ελληνική και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές (στα παράγωγα η Εταιρία
έχει άδεια ∆ιαπραγµατευτή).
Β) Τη διαχείριση χαρτοφυλακίων και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών.
Γ) Τη χορήγηση πιστώσεων για διενέργεια συναλλαγών σε µετοχές (Margin Account).
∆) Αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων ‘η τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης καθώς και παροχή υπηρεσιών
σχετιζόµενων µε την αναδοχή.
Ε) Τη 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.
ΣΤ) Την παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέµατα,
καθώς και η παροχή συµβουλών και υπηρεσιών σχετικά µε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
Ζ) Την έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση

2.

Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων
Οι συνηµµένες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί από την ∆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 Ευρωπαική Ένωση (σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1606/2002 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαικής
Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και 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. 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.
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3.

Βασικές λογιστικές αρχές
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνηµµένων 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. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναγνωρίζονται στο κόστος τους, µειωµένες µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις τους.
Το κόστος κτήσης των ενσώµατων ακινητοποιήσεων περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση τους.
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 λογίζονται µε σκοπό τη µείωση του κόστους µείον την υπολειµµατική αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, σύµφωνα µε την
εκτιµούµενη ωφέλιµη ζωή τους, χρησιµοποιώντας την ευθεία µέθοδο.
Η εκτιµώµενη διάρκεια ζωής των ενσώµατων ακινητοποιήσεων είναι οι εξής:
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα, σκεύη, µηχανές γραφείου
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών
Λοιπά Πάγια

7
5
4
5
5

έτη
έτη
έτη
έτη
έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 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.
3.2.

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.

3.3. 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 στοιχεία του ενεργητικού 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 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).
3.4.

Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του της Εταιρίας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον
οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού
κατά την αρχική ηµεροµηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ηµεροµηνία της Οικονοµικής Θέσης.

3.4.1.
o

o

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται µε σκοπό να πουληθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ή αν έχουν
χαρακτηριστεί έτσι από την ∆ιοίκηση (συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά µέσα
αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός
χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα).
Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των
µεταβολών στα αποτελέσµατα.
Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση
είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αφορούν το εµπορικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας το οποίο περιλαµβάνει κυρίως µετοχές και παράγωγα που
διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες χρηµαταγορές και οι οποίες αποκτήθηκαν µε σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άµεσο µέλλον. Η εύλογη
αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργείς χρηµαταγορές (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία
κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 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 του ισολογισµού.
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Τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων της εταιρείας περιλαµβάνονται στα
κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης στο κονδύλι «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία
µέσω αποτελεσµάτων».

3.4.2.

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 µεταβολές στην αποτίµησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής
τους και καταθέσεις προθεσµίας.

3.4.3.

∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν
διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:
Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη µεταβίβαση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.
Το ποσό των προκαταβολών 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.
Το ποσό των προπληρωθέντων εξόδων που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση µετρητών ή άλλων
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού.
Απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις.
Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το κράτος,
Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή άλλων
χρηµατοοικονοµικών πάγιων στοιχείων.









Τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις µε τακτή λήξη αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου, ενώ τα
∆άνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιµώνται στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίµηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα.
Τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης στα
κονδύλια «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις» και «Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις».
3.4.4.

Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα
οποία η Εταιρία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.
Οι επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τα
προκύπτοντα κατά την αποτίµηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
Η Εταιρία δεν κατέχει και δεν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρηµατοοικονοµικά µέσα αυτής της κατηγορίας.

3.4.5.

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν
µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω.
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές
καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά να διαγραφούν, να πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως
αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµίες
αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. Ειδικά, η αποτίµηση των συµµετοχικών
τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα αποτιµώνται στο κόστος.
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρία περιλαµβάνονται στο κονδύλι του Ισολογισµού
«Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση».

3.5.

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Περιλαµβάνει τις συµβατικές υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται για:
Παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση
Ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη επιχείρηση, µε όρους πιθανά δυσµενείς.
Μια σύµβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί µε συµµετοχικό τίτλο της επιχείρησης και είναι: (α) ένα µη παράγωγο για
το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει µεταβλητό αριθµό ιδίων συµµετοχικών τίτλων της
επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί µε κάθε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισµένου χρηµατικού
ποσού ή άλλης χρηµατοοικονοµικής απαίτησης µε ένα καθορισµένο αριθµό συµµετοχικών τίτλων της επιχείρησης.
Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους πλέον (µείον) τα έξοδα που είναι
άµεσα αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριµένης συναλλαγής. Ως εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταµειακή εισροή από την
έκδοση του µέσου ή η εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά τη δηµιουργία της υποχρέωσης.
Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µέσω αποτελεσµάτων), στις οποίες δεν
εµπίπτουν οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε
τη χρησιµοποίηση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
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Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο κόστος περιλαµβάνονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του ισολογισµού, στο
κονδύλι «Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» και «Λοιπές υποχρεώσεις».

3.6.

Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος
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 σαν µία απαίτηση (για φόρους που αναµένεται να εισπραχθούν ή να συµψηφιστούν µελλοντικά µε
φορολογικές υποχρεώσεις), και 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.

3.7.




Παροχές στο προσωπικό
1. Βραχυπρόθεσµες παροχές:
Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζοµένους περιλαµβάνουν:
Ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων
Βραχύχρονες αποζηµιώµενες 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. Όταν οι
παροχές αυτές λήγουν πέραν των 12 µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται. Στην περίπτωση µιας
προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίµηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να
βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχθούν την προσφορά
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία της Οικονοµικής Θέσης, τότε
αυτές προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των
παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση.

Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Οι παροχές αυτές αφορούν στη νοµική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε
εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για το πρόγραµµα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή
ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα των εργαζοµένων και σε σχέση µε το χρόνο που αναµένεται να καταβληθεί.
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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.

3.8.

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.
3.9.

Μισθώσεις
Οι µισθώσεις χαρακτηρίζονται σαν χρηµατοδοτικές, όταν οι όροι των σχετικών συµβάσεων µεταφέρουν από άποψη ουσίας όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη του αντικειµένου που ενοικιάζεται στο µισθωτή.
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου
στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των
χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι
αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις δανειακές υποχρεώσεις. Το µέρος του
χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της
µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των
παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσης τους αν ταξινοµηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία ενώ αν αφορούν σε επενδυτικά ακίνητα
δεν αποσβένονται και παρουσιάζονται στην εύλογη τους αξία.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές
µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης µε τη
σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.
Η Εταιρία δεν ενεργεί σαν εκµισθωτής µε χρηµατοδοτικές και λειτουργικές συµβάσεις.

3.10.

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

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

Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι αµοιβές και προµήθειες αναγνωρίζονται
την ηµεροµηνία που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες. Ενδεικτικά η διάρθρωση των αµοιβών και προµηθειών απαρτίζεται κυρίως από
προµήθειες από τη διαµεσολάβηση επί χρηµατιστηριακών συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών
καθώς και σε χρηµατιστήρια της αλλοδαπής. Το πελατολόγιο της Εταιρίας καλύπτει όλο το φάσµα των εν δυνάµει κατηγοριών πελατών
(αλλοδαποί και ηµεδαποί επενδυτές, εισηγµένες εταιρίες, ιδιώτες πελάτες καθώς και πελάτες για τους οποίους η λήψη και διαβίβαση εντολών
διενεργείται µέσω συνεργαζόµενων ΑΕΕ∆ ή άλλων ΑΕΠΕΥ). Η Εταιρία επίσης έχει την άδεια της διενέργειας συναλλαγών Ειδικής
∆ιαπραγµάτευσης επί µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και επί παραγώγων στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών.

Τα έσοδα που προκύπτουν από την εκ µέρους τρίτων χρήση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που δίδουν τόκους ή µερίσµατα,
λογίζονται όταν:
(α) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη σύµβαση θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και,
(β) το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.
3.11.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Ως συνδεδεµένα µέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρία ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονοµική πολιτική τους.
Επίσης ως συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται τα µέλη των ∆ιοικήσεων των εταιρειών του Οµίλου, 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 Εταιρίας 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.
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3.12.

∆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.

3.13.

Μετατροπή ξένου νοµίσµατος
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασής τους.
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των
συναλλαγών.
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της
περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την
ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται
στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

3.14.

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 που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες αφορούν:

•

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

•

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

•

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

•

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

Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές
Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή µεταγενέστερα.

•

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο» (Joint Arrangements), ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις
Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες», ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες»
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)
Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριµένα τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12. Το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα µοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων
επιχειρήσεων. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και την ΜΕ∆ 12 «Ενοποίηση –
Οικονοµικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση των µελών που συµµετέχουν σε έναν Κοινό ∆ιακανονισµό (Joint Arrangement). Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31
«Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές Μονάδες – Μη Νοµισµατικές Συνεισφορές από Μέλη µίας
Κοινοπραξίας». Το ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εµπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόµενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις.
Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 µε τίτλο ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις» και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 28 µε τίτλο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες».

•

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Σχήµατα Υπό Κοινό Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε άλλες Οντότητες
(Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2014)
Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΑ
10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 µειώνοντας τις
απαιτήσεις παροχής προσαρµοσµένων συγκριτικών πληροφοριών µόνο κατά την προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά µε
τις γνωστοποιήσεις για µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις

•

Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 ΚΑΙ ∆ΛΠ 27) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 01/01/2014)
Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν
εφαρµογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιµοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδηµα από επενδύσεις
ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους µε βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω
κατηγορία µπορούν να συµπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά
συνταξιοδοτικά ταµεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 10
σχετικά µε την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιµετρούν συγκεκριµένες θυγατρικές στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και
δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές
Οικονοµικές Καταστάσεις.

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)
Τον ∆εκέµβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειµένου
να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συµψηφισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του
ενεργητικού και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις
εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.

•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιµο Ποσό Μη-Χρηµατοοικονοµικών
Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)
Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του
Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγµατοποιούνται αναφορικά µε το ανακτήσιµο ποσό
ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί µείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον τα κόστη
πώλησης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
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•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» - Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της
λογιστικής αντιστάθµισης (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)
Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Αναγνώριση και Αποτίµηση». Ο στόχος των προτεινόµενων τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή µίας εξαίρεσης περιορισµένου σκοπού,
αναφορικά µε την αναστολή της λογιστικής αντιστάθµισης, σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΛΠ 39. Συγκεκριµένα, εφόσον πληρούνται
συγκεκριµένες προϋποθέσεις, προτείνεται µία εξαίρεση όταν ο αντισυµβαλλόµενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως µέσο
αντιστάθµισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα αλλαγών σε νόµους ή κανονισµούς. Σχετική εξαίρεση θα
περιλαµβάνεται και στο ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές
Καταστάσεις.

•

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2014)
Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της Ε∆∆ΠΧΑ 21. Η ∆ιερµηνεία αποσαφηνίζει πότε µία εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει
την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονοµικές της Καταστάσεις. Το Ε∆∆ΠΧΑ 21 είναι µία
διερµηνεία του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ∆ΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για
την αναγνώριση µίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσµευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως
δεσµευτικό γεγονός. Η διερµηνεία αναφέρει ότι το δεσµευτικό γεγονός που δηµιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η
ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωµή της εισφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.
Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί
αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:

•

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός
λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για αναµενόµενες ζηµιές από αποµείωση και επίσης
µια ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» ( εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2016)
Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάµεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της
συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών των εταιρειών που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν
κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την παροχή και την τιµολόγηση των
συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων οικονοµικής οντότητας. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

•

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017)
Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις όσον
αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP). Το νέο
πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18 Έσοδα, ∆ΛΠ 11 Κατασκευαστικές συµβάσεις και κάποιες διερµηνείες που είναι σχετιζόµενες µε
τα έσοδα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν
αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014)
Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από µία σειρά προσαρµογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν
και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής:
∆ΠΧΑ 2: Ορισµός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου ανταλλάγµατος σε συνενώσεις
επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τοµέων, ∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς
παρουσίαση τοµέων µε τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 7:
Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ∆ΛΠ 16/∆ΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευµένων
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αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24: Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές
Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο
του 2014.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014)
Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από µία σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν
και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής:
∆ΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάµενων ∆ΠΧΑ, ∆ΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ∆ΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 52
(εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ∆ΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε
ακίνητα κατά την ταξινόµηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2014.

•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Το IASB προχώρησε τον Σεπτέµβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από µία σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016,
αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής:
∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις µεθόδους της Πώλησης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις υπηρεσίας και εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 7 στις Ενδιάµεσες
Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική αναφορά.
Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να
έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές εργαζοµένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/07/2014)
Το Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» µε τίτλο
Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Εισφορές Εργαζοµένων (Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρµογή σε
εισφορές εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να
απλοποιήσει την λογιστική αντιµετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως είναι για
παράδειγµα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2014.

•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016):
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισµένου σκοπού τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27 «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές
Οικονοµικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, µία εταιρεία έχει την επιλογή να επιµετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές,
κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την
έκδοση της συγκεκριµένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές
Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή
της Κοινοπραξίας του» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Το Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού µεταξύ ενός
Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρµόζεται από τις
οικονοµικές οντότητες µελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγµατοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται, µε απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονοµικές
Καταστάσεις. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν
αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 01/01/2016)
Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει η χρηµατοοικονοµικά αναφορά καρποφόρων
φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της
παραγωγής, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται µε το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις
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συµπεριλαµβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις
καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38. Το ∆ΛΠ 16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές
προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των
µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των µεθόδων που
βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που
δηµιουργούνται από µια δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και
όχι την ανάλωση των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισµός των αποκτήσεων συµµετοχών σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά
µε την λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης συµµετοχής σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία οικονοµική οντότητα και
διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση
θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από
τις οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρµόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρµόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)
Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν
λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά µε τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν
εξαιρέσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή των προτύπων. Η εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5.
5.1

∆ιαχείριση κινδύνων
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. 26 σηµείωση παρατίθεται ανάλυση της αξίας και των κατηγοριών των χρηµατοοικονοµικών µέσων που διαθέτει η Εταιρεία
καθώς και των λογαριασµών του Ισολογισµού στους οποίους εµφανίζονται τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Στην υπ΄αριθµ. 3.4
σηµείωση παρατίθεται πληροφόρηση σχετικά µε τον τρόπο αναγνώρισης και αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών µέσων, ενώ παρακάτω
στην παρούσα σηµείωση 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
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Οι εργασίες διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνονται κυρίως από το «Τµήµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων» της Εταιρίας.
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 Εταιρίας προς τους αντισυµβαλλόµενούς της.

5.2

Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος συνίσταται στη αδυναµία του αντισυµβαλλόµενου µέρους να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά
που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν.





Ειδικά για την εταιρεία ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο µη είσπραξης των απαιτήσεων της έναντι πελατών.
Ο εν λόγω πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι σηµαντικός γιατί κατά πάγια τακτική η Εταιρία:
εισπράττει το τίµηµα των αγορών των πελατών µέχρι το πέρας του τριηµέρου (Τ+2) από την ηµέρα της συναλλαγής του, σε
υλοποίηση σχετικών χρηµατιστηριακών διατάξεων (βλέπε σχετικά την επόµενη παράγραφο «Πιστωτικός κίνδυνος για Τ+3»
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.
Ο πιστωτικός κίνδυνος για ρευστά κεφάλαια (ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) θεωρείται αµελητέος, αφενός γιατί αποτελούν υψηλής
ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις και εύκολα µετατρέψιµες σε µετρητά και αφετέρου γιατί οι αντισυµβαλλόµενοι είναι τράπεζες εγνωσµένης
φήµης µε υψηλής ποιότητας πιστοληπτική ικανότητα.
Η διαχείριση της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο, γίνεται συνυπολογιζοµένης της πιθανής έκθεσης σε διακυµάνσεις της αγοράς.

5.2.1

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

5.2.2

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

5.2.3

Καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώριµων πιστωτικών υπολοίπων και λοιπά ταµειακά ισοδύναµα
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειµένου να διαφυλάξει τα ελεύθερα χρηµατικά διαθέσιµα των πελατών επέβαλε στα µέλη του Χ.Α, σύµφωνα
µε την απόφαση 2/306/22.06.2004 όπως ισχύει, να τηρούν τα χρήµατα των πελατών τους σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασµούς.
Στην υπ΄αριθµ.27 σηµείωση παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον µέγιστο βαθµό έκθεσης της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο έναντι
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της.

5.3

Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος βάσει του οποίου η εύλογη αξία ή οι µελλοντικές ταµιακές ροές των
χρηµατοοικονοµικών µέσων της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις τιµές της αγοράς.
Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία εστιάζεται κυρίως στους εξής ειδικότερους κινδύνους: (Ι) στον συναλλαγµατικό κίνδυνο (ΙΙ) στον κίνδυνο
επιτοκίων και (ΙΙΙ) στον κίνδυνο λοιπών αγοραίων τιµών.

5.3.1

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, είναι ο κίνδυνος που απορρέει από τη διακύµανση της εύλογης αξίας ή των µελλοντικών ταµιακών ροών ενός
χρηµατοοικονοµικού µέσου, από µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες ξένων νοµισµάτων.
Οι περισσότερες από τις συναλλαγές της Εταιρείας γίνονται σε Ευρώ. Η έκθεση της Εταιρείας στον συναλλαγµατικό κίνδυνο προκύπτει από
τοποθετήσεις των διαθεσίµων της εταιρείας σε λογαριασµούς ξένων νοµισµάτων ή σε χρεόγραφα που διαπραγµατεύονται σε ξένα
χρηµατιστήρια.
Στην υπ΄αριθµ.28 σηµείωση παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον (µέγιστο) βαθµό έκθεσης της εταιρείας στον συναλλαγµατικό κίνδυνο.
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5.3.2

Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίων, είναι ο κίνδυνος που απορρέει από τη διακύµανση της εύλογης αξίας ή των µελλοντικών ταµιακών ροών ενός
χρηµατοοικονοµικού µέσου, από µεταβολές στα επιτόκια της αγοράς.
Στον εν λόγω κίνδυνο εκτίθεται η Εταιρεία δεδοµένου ότι η εταιρεία έχει σηµαντικές έντοκες δανειακές υποχρεώσεις καθώς και έντοκες
καταθέσεις ή τοποθετήσεις διαθεσίµων.
Στην υπ΄αριθµ.29 σηµείωση παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον βαθµό έκθεσης της εταιρείας στον κίνδυνο επιτοκίων.

5.3.3

Κίνδυνος λοιπών αγοραίων τιµών
Ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο που απορρέει από τη διακύµανση της εύλογης αξίας ή των µελλοντικών ταµιακών ροών
των επενδύσεων της Εταιρείας για ίδιο λογαριασµό (µετοχές, αµοιβαία κεφάλαια κ.α.). Για την εν µέρει αντιστάθµιση του εν λόγω κινδύνου η
Εταιρεία κάνει χρήση παραγώγων.
Στην υπ΄αριθµ.30 σηµείωση παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον βαθµό έκθεσης της εταιρείας στον κίνδυνο διακύµανσης τιµών των
χρεογράφων που κατέχει η Εταιρεία.

5.4

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος η Εταιρεία να αντιµετωπίσει µια δυσκολία στο να εκπληρώσει τις δεσµεύσεις της, οι οποίες
σχετίζονται µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις.
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της µέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραµµατισµένων πληρωµών για
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, καθώς και των ταµειακών εκροών από την καθηµερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας
παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες (καθηµερινή, εβδοµαδιαία, µηνιαία βάση). Η Εταιρεία διατηρεί µετρητά και υψηλής ευκολίας
ρευστοποίησης επενδύσεις, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας για διάστηµα έως 30 ηµερών. Η χρηµατοδότηση των
µακροπρόθεσµων αναγκών του προστατεύεται, επιπλέον, από ένα ικανοποιητικό αριθµό πιστώσεων και την ικανότητα να πωλήσει
µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Στην υπ΄αριθµ.31 σηµείωση παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει στοιχεία της ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της
Εταιρείας.

5.5

∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρία 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 Εταιρίας.
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 (ιδίως τον
πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο). Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου καθορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
ν. 3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (βλ. ιδίως τις αποφάσεις 1/459/27.12.2007 έως 8/459/27.12.2007 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).
(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 της και την εν γένει
διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν απο τη λειτουργία της.
(δ) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνος για την τήρηση της Εσωτερικής ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας
(Ε∆ΑΚΕ) της Εταιρείας. Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιµέρους κίνδυνο, είναι οι εξής :

5.5.1












Αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, ο Υπέυθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που
είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική
εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως:
προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε το νόµο και
τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .
προβαίνει στο διαχωρισµό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγµάτων σε: α) απαιτήσεις υπό καθυστέρηση (past due) και β) επισφαλείς
απαιτήσεις (impaired).
εφαρµόζει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των ανοιγµάτων (π.χ. standardized, marked to market
method, original exposure method, internal model method) και της προσαρµογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών.
προσδιορίζει τις τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου
προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες συµψηφισµού των εντός και εκτός ισολογισµού στοιχείων, καθώς και το βαθµό κατά τον οποίο η
Εταιρεία κάνει χρήση των συµψηφισµών αυτών.
προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίµησης και διαχείρισης των εξασφαλίσεων και το είδος των εξασφαλίσεων που αποδέχεται η
Εταιρεία.
προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ή είδος αντισυµβαλλοµένου (π.χ.
Τράπεζες, επιχειρήσεις, ιδρύµατα κτλ.)
προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων µε βάση την εναποµένουσα ληκτότητα τους.
αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρείας.
εφαρµόζει µε συνέπεια τη µέθοδο υπολογισµού της αξίας του Χρηµατοδοτικού Ανοίγµατος.
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ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδοµένων που χρησιµοποιεί καθώς και τη διαδικασία επικαιροποιήσεως αυτών.
εκτιµά την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλοµένου.
εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing).
Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά
και ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του.
Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της εταιρίας γίνεται σε καθηµερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, σύµφωνα µε την
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007.
Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ν.2843/2000 και αποφάσεις υπ. αριθµ. 2/363/30.11.2005 και 8/370/26.01.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
όπως ισχύουν, πρέπει µέχρι το πέρας του Τ+2, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του
Χ.Α. προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ηµέρα Τ+3.

5.5.2

Αρχές διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της
Εταιρίας.
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µε τη διατήρηση επαρκών διαθεσίµων και άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων.

5.5.3




6.

Αρχές διαχείρισης κινδύνου αγοράς
Οι επενδύσεις της Εταιρίας για ίδιο λογαριασµό σε κινητές αξίες είναι εκτεθειµένες στον κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. Η Εταιρία
υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς των θέσεων που κατέχονται για ίδιο λογαριασµό εφαρµόζοντας την µέθοδο VaR (Value at Risk) στηριζόµενη
σε διαφορετικές υποθέσεις για την µεταβολή της αγοράς.
Επιπλέον, υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων µε βάση την απόφαση
4/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι
απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του προκείµενου κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή
των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως:
µεριµνά ώστε η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα ανοίγµατα της Εταιρείας να κινείται στα νόµιµα όρια.
καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των ανοιγµάτων (π.χ. standardized, mark to market
method, original exposure method, internal model method) και της προσαρµογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών.
εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing).
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αποτιµήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι
αποσβέσεις των παγίων επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση την πραγµατική ωφέλιµη ζωή τους.
Επί των παγίων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Α. Αξίες Κτήσης
Υπόλοιπα
01/01/2013
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα
31/12/2013
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα
31/12/2014
Β. Αποσβέσεις
Υπόλοιπα 1/1/2013
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα
31/12/2013
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα
31/12/2014
Αναπόσβεστο
υπόλοιπο 31/12/13
Αναπόσβεστο
υπόλοιπο 31/12/14

Κτίρια - Εγκαταστάσεις
κτίρίων

Μηχανήµατα

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
Λοιπός εξοπλισµός

399.765
4.309
0

28.384
0
0

48.339
0
0

1.418.028
8.450
0

1.894.517
12.759
0

404.074
0
0

28.384
0
0

48.339
0
0

1.426.478
13.206
0

1.907.276
13.206
0

404.074

28.384

48.339

1.439.684

1.920.482

310.535
9.988

28.384
0

30.395
8.962

1.394.024
6.679

1.763.337
25.630
0

320.523
20.069

28.384
0

39.356
7.319

1.400.703
12.135

1.788.966
39.523
0

340.592

28.384

46.675

1.412.839

1.828.489

83.551

0

8.983

25.775

118.310

63.482

0

1.664

26.846

91.993

Σύνολο

20

ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01/01/2014-31/12/2014

Οι αξίες των παγίων που έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση έχουν ως εξής:

Χρηµατοδοτική Μίσθωση που αφορά
αυτοκίνητα
Μείον: Σωρευµένες αποσβέσεις των
ανωτέρω αυτοκινήτων
Αναπόσβεστη αξία

7.

31/12/13

43.309

43.309

-41.644
1.665

-34.406
8.903

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισµικά προγράµµατα (software) και αναλύονται ως εξής:
Α. Αξίες Κτήσης
Υπόλοιπα 1/1/2013
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31/12/2013
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31/12/2014

Λογισµικά
προγ/τα
907.533
0
0
907.533
4.621
0
912.154

Β. Αποσβέσεις
Υπόλοιπα 1/1/2013
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31/12/2013
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31/12/2014

893.100
6.097
0
899.197
3.871
0
903.067

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
31/12/13
Αναπόσβεστο υπόλοιπο
31/12/14

8.

31/12/14

8.337
9.087

Αναβαλλόµενες φορολογικές 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.
Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς Εταιρίας,
εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Τα συµψηφισµένα υπόλοιπα της Εταιρίας έχουν ως εξής:

Αναβαλλόµενες
φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες
φορολογικές
υποχρεώσεις
Συµψηφισµένο
υπόλοιπο

31/12/14

31/12/13

59.986

101.821

-40.492

-8.054

19.494

93.767
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Αναβαλλόµενες
φορολογικές
απαιτ ήσεις
Υπόλοιπο 1/1/2013
(Χρέωση) / Πίστωση
Αποτελεσµάτων
Χρέωση στα Ίδια
Κεφάλαια
Σύνολο µετ αβολής
στ η χρήση
Υπόλοιπο 31/12/2013
(Χρέωση) / Πίστωση
Αποτελεσµάτων
Χρέωση στα Ίδια
Κεφάλαια
Σύνολο µετ αβολής
στ η χρήση
Υπόλοιπο 31/12/2014
Αναβαλλόµενες
φορολογικές
υποχρεώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2013
Χρέωση / (Πίστωση)
Αποτελεσµάτων
Χρέωση στα Ίδια
Κεφάλαια
Σύνολο µετ αβολής
στ η χρήση
Υπόλοιπο 31/12/2013
Χρέωση / (Πίστωση)
Αποτελεσµάτων
Χρέωση στα Ίδια
Κεφάλαια
Σύνολο µετ αβολής
στ η χρήση
Υπόλοιπο 31/12/2014

9.

Αποσβέσεις
Παροχές
Παγίων & προσωπικού
Αΰλων

Έναντ ι
φορολογικών
ζ ηµιών

Αποτ ιµήσεις
χρηµ/κών
στ οιχείων

Αποµειώσεις Προβλέψεις για
απαιτ ήσεων
ενδεχόµενες
υποχρεώσεις

Σύνολο

26

6.972

0

16.292

60.973

0

84.263

-26

-2.257

0

-27.282

9.501

39.468

158.564

0

-1.847

0

0

0

0

-1.847

-26
0

-4.103
2.869

0
0

-27.282
-10.990

9.501
70.474

39.468
39.468

-21.910
101.821

4.060

-1.247

0

-1.991

-3.190

-39.468

-41.835

0

0

0

0

0

0

0

4.060
4.061

-1.247
1.622

0
0

-1.991
-12.980

-3.190
67.284

-39.468
0

-45.895
59.986

Προβλέψεις Χρηµατ οδοΑναγνώριση Σύνολο
διαφορών
τ ικές
δεδουλευµένων
φορολ.
µισθώσεις
εσόδων
ελέγχου
20.636
4.920
0
25.556
-14.377

-3.125

0

-17.502

0

0

0

0

-14.377
6.259

-3.125
1.795

0
0

-17.502
8.054

0

-1.362

33.800,00

32.438

0

0

0

0

0
6.259

-1.362
433

33.800,00
33.800

-1.362
40.492

Υπόλοιπο µετ ά τ ο συµψηφισµό 31/12/2013

93.767

Υπόλοιπο µετ ά τ ο συµψηφισµό 31/12/2014

19.494

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31/12/14

31/12/13

Συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο

977.972

2.348.576

Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
Εγγύηση εκκαθάρισης παραγώγων
προϊόντων Χ.Α.

884.444

879.714

202.197

0

Συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο Χ.Α.Κ.

107.000

0

Εγγύηση Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους

300.000

0

Εγγυήσεις

439.295

440.255

2.910.908

3.668.545

Σύνολο

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.
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Στην τρέχουσα χρήση καταβάλλονται εγγυήσεις για την εκκαθάριση των συναλλαγών στην αγορά παραγώγων στο Χ.Α. σύµφωνα µε την
κοινοτική οδηγία E.M.I.R. Επίσης η εταιρεία συνεργάζεται µε τραπεζικό ίδρυµα, το οποίο έχει αναλάβει το ρόλο του Γενικού Εκκαθαριστικού
Μέλους για την εκχώρηση εκκαθάρισης συναλλαγών υποκείµενης αγοράς.
Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.

10.

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Υπόλοιπα πελατών

31/12/14

31/12/13

Απαιτήσεις από Πελάτες
Απαιτήσεις από χρηµατιστές εξωτερικού
Υπηρεσία εκκαθάρισης τίτλων
Αποµειώσεις επισφαλών απαιτήσεων
πελατών
Απαιτήσεις από τοποθετήσεις διαθεσίµων
πελατών σε Repos

11.126.189
1.813.593
295.645

5.064.249
1.316.209
6.581.300

(1.079.118)

(1.091.388)

3.400.584

20.953.257

15.556.893

32.823.627

Προκαταβολές σε προµηθευτές - πιστωτές
Χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού
Ελληνικό δηµόσιο
Προσωπικό λογ. προς απόδοση
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Λοιποί χρεώστες επίδικοι

31/12/14
440.457
430
70.245
162.233
19.864
185.723
1.201.079
3.109

31/12/13
313.297
430
118.217
109.835
24.939
363.373
131.668
3.109

Σύνολο

2.083.140

1.064.868

17.640.033

33.888.494

Σύνολο
Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Γενικό σύνολο

Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
Η ενηλικίωση των απαιτήσεων προς πελάτες που δεν έχουν υποστεί αποµείωση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Λιγότερο από 3 µήνες

31/12/14
10.342.716

31/12/13
10.544.871

Μεταξύ 3 και 6 µηνών

0

0

Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους

0

0

10.342.716

10.544.871

Σύνολο

11.

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

Μετοχές διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α.
Μετοχές διαπραγµατεύσιµες σε αλλοδαπά
χρηµατιστήρια
Σύνολο

12.

31/12/14
73.296

31/12/13
94.102

505.745

441.737

579.041

535.839

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

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Καταθέσεις repos
Καταθέσεις όψεως πελατών
Σύνολο

31/12/14
3.444
5.849
354.005
18.451.636
18.814.934

31/12/13
8.817
188.067
2.406.368
8.330.849
10.934.101
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13.

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:

Υπόλοιπα την 01/01/2013
Μεταβολή
Υπόλοιπα την 31/12/2013
Μεταβολή
Υπόλοιπα την 31/12/2014

14.

Αριθµός
Μετοχών
237.688
0
237.688
0
237.688

Ονοµαστική
Αξία
29,35
0
29,35
0
29,35

Μετοχικό
Κεφάλαιο
6.976.143
0
6.976.143
0
6.976.143

31/12/14
690.418
47.507

31/12/13
690.418
47.507

521.209
0
1.259.134

521.209
161.342
1.420.476

Αποθεµατικά κεφάλαια
Τα αποθεµατικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής:

Τακτικό αποθεµατικό
Λοιπά αποθεµατικά
Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό
τρόπο
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Σύνολο

Το «Τακτικό Αποθεµατικό» σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία
ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετησίων καθαρών (µετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό
µέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Τα «Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο» και τα «Αφορολόγητα αποθεµατικά» είχαν σχηµατιστεί σε προηγούµενες
χρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2238/94. Σύµφωνα µε τον Ν. 4172/2013 τα «Αφορολόγητα αποθεµατικά» διανεµήθηκαν
υποκείµενα σε φορολόγηση ποσοστού 19%, ενώ τα «Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο» συµψηφίστηκαν µε
φορολογικές ζηµιές.

15.

∆ανειακές υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις καθώς και οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναλύονται ως εξής:

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οµολογιακές δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συµβόλαια leasing
Σύνολο

31/12/14

31/12/13

1.710.000
0
1.710.000

2.730.000
1.998
2.731.998

Η λήξη των δανείων έχει ως εξής:

Έως 1 έτος
2 - 5 έτη
5 έτη και άνω
Σύνολο υποχρέωσης σε δάνεια
Έως 1 έτος
2 - 5 έτη
5 έτη και άνω
Σύνολο υποχρέωσης σε Leasing

31/12/14
1.710.000
0
0
1.710.000

31/12/13
2.730.000
0
0
2.730.000

0
0
0
0

1.998
0
0
1.998

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια δανεισµού την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα εξής:

Υποχρεώσεις οµολογιακών δανείων

31/12/14
6,33%

31/12/13
5,70%

Οι εύλογες αξίες των δανείων προσδιορίζεται µε βάση την παρούσα αξία τους κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µε τη χρησιµοποίηση του
σταθερού πραγµατικού επιτοκίου της αγοράς. Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των δανείων δεν έχουν συµπεριληφθεί στην κατάσταση
αποτελεσµάτων καθώς τα δάνεια παρακολουθούνται στο αναπόσβεστο κόστος τους.
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Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. Η εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο επιτοκίων
λόγω του δανεισµού της.
Όλα τα δάνεια της εταιρείας έχουν συναφθεί µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία µεταβάλλονται σε περίοδο από 1 έως 12 µήνες.
Η λογιστική αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
Στις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν περιλαµβάνονται υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν αθετηθεί οι όροι των δανείων.

16.

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Με βάση τις νέες λογιστικές αρχές η εταιρία 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.
Κατά την υιοθέτηση των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 19 το συνολικό µη αναγνωρισµένο κόστος προϋπηρεσίας που περιλαµβάνεται στις
καταστάσεις οικονοµικής θέσης από την 1/1/2012 (που αποτελεί την ηµεροµηνία µετάβασης στο νέο ∆ΛΠ 19 ως ηµ/νία έναρξης της
συγκρίσιµης περιόδου) και µετά, µεταφέρεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος και παύει να αποσβένεται στις καταστάσεις
αποτελεσµάτων των επόµενων χρήσεων.
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία στον ισολογισµό αφορούν:

Αποζηµιώσεις βάσει Ν.2112/20
Σύνολο

31/12/14
82.019
82.019

31/12/13
86.814
86.814

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναλύονται ως εξής:

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος τόκων
Επίδραση περικοπής - διακανονισµού Τερµατικές Παροχές
Απόσβεση κόστους προϋπηρεσίας
Συνολική επιβάρυνση στην Κ.Α.Χ.

17.

31/12/14
2.100
0

31/12/13
10.556
3.206

-6.895
0
-4.795

0
0
13.762

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Το υπόλοιπο των προµηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής:
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
και υπηρεσίας εκκαθάρισης
Εκκαθαρισµένα Υπόλοιπα
Μη Εκκαθαρισµένα Υπόλοιπα
Υπηρεσία εκκαθάρισης τίτλων
Υποχρεώσεις από τοποθετήσεις
διαθεσίµων πελατών σε repos
Σύνολο
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
∆ικαιούχοι αµοιβών
Οφειλόµενη εισφορά σε Επικουρικό
Κεφάλαιο
Μερίσµατα πληρωτέα
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Παρακρατούµενοι φόροι
Ίδρυµα κοινωνικών ασφαλίσεων
Σύνολο
Γενικό Σύνολο

31/12/14

31/12/13

18.451.636
9.374.916
1.861.489

8.330.849
8.644.913
1.181.717

3.400.584

20.953.257

33.088.625

39.110.736

31/12/14
17.137
56.733

31/12/13
24.335
47.224

74.675
130.687
242.003
17.416
66.887
605.537

658.947
595.000
478.517
175.931
73.339
2.053.293

33.694.163

41.164.029
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18.

Πωλήσεις
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής:

1/1 31/12/14
Προµήθειες από διαµεσολάβηση σε
χρηµατιστηριακές συναλλαγές
Προµήθειες χρηµατιστηριακών συναλλαγών
εξωτερικού
Μεταβιβαστικά έσοδα
Προµήθειες από διαχείριση
Προµήθειες από συναλλαγές σε παράγωγα
Σύνολο
19.

3.171.114

965.911
516.773
130.000
601.025
4.713.596

939.670
579.010
0
538.246
5.228.040

1/1 31/12/14
1.454.484
874.111
212.777
5.293
796.639
27.666
2.709
3.373.680

1/1 31/12/13
1.443.755
1.067.610
223.042
7.671
731.775
17.941
4.268
3.496.061

1/1 31/12/14
623.350
374.619
91.190
2.268
341.417
11.857
1.161
2.100
1.447.963

1/1 31/12/13
618.752
457.547
95.589
3.287
313.618
7.689
1.829
-113.238
1.385.074

Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Σύνολο

21.

2.499.887

Κόστος πωληθέντων
Το κόστος των πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων ενεργητικού
Σύνολο
20.

1/1 31/12/13

Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης
Τα λοιπά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης αναλύονται ως εξής:
1/1 31/12/14

1/1 31/12/13

Λοιπά έσοδα
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά έκτακτα έσοδα
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα από διαγραφή υποχρεώσεων
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
Σύνολο λοιπών εσόδων

2.156
784
22.880
0
164.070
189.889

111.357
1.417
0
489.634
0
602.408

Λοιπά έξοδα
Προβλέψεις αποµείωσης
Συναλλαγµατικές διαφορές
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο λοιπών εξόδων

0
47.027
3.889
32.992
0
20.725
104.634

9.289
18.020
4.330
2.480
151.799
25.533
211.451

85.256

390.957

Λοιπά έσοδα/έξοδα
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22.

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αναλύονται ως εξής:
1/1 31/12/14
Κέρδη από συναλλαγές µετοχών και
παραγώγων
Τόκοι από margin πελατών
Πιστωτικοί τόκοι
Έσοδα χρεογράφων και συµµετοχών
Σύνολο

23.

1/1 31/12/13

8.926.671

12.296.852

94.606
153.321
11.488

73.461
110.314
9.940

9.186.087

12.490.566

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής:
1/1 31/12/14
Έξοδα και Ζηµιές από συναλλαγές µετοχών
και παραγώγων
Τόκοι οµολογιακών δανείων
Τόκοι δανειακών υποχρεώσεων
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

24.

1/1 31/12/13

8.866.405

11.856.689

232.803
7.037
33.448
13.378
9.153.071

150.218
5.469
31.601
12.173
12.056.151

Φόρος εισοδήµατος
Οι φόροι που λογίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως:
1/131/12/14
Αναβαλλόµενη φορολογία επί
φορολογικών ζηµιών
Φόρος διανοµής αποθεµατικού
Αναβαλλόµενη φορολογία
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Σύνολο

Αποσβέσεις παγίων & αύλων
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Παροχές προσωπικού
Αποτιµήσεις χρηµ/κών µέσων
Αποµείωση απαιτήσεων
Προσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας
σε τρέχοντες συντελεστές
Αναγνώριση δεδουλευµένων εσόδων
Φόρος διανοµής αποθεµατικού
Σχηµατισµός προβλέψεων
Σύνολο αναβαλλόµενης
φορολογίας

1/131/12/13

0

0

-30.655
86.561
0
55.905

-265.833
36.905
0
-228.928

1/1 31/12/14
4.060
2.085
-1.247
-1.991
-3.190

1/1 31/12/13
0
2.566
3.578
-19.598
2.415

-723
-33.800
160.833
-39.468

8.476
0
0
39.468

86.561

36.905

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο
µέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της.
Η διαφορά αναλύεται ως εξής:

Κέρδη/ζηµιές χρήσης προ φόρων
Φορολογικός Συντελεστής

1/1 31/12/14
66.129
26%

1/1 31/12/13
547.280
26%
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Φόροι υπολογιζόµενοι µε τον ισχύοντα
συντελεστή στα λογιστικά κέρδη
Φόρος επί αποτελεσµάτων µη
αναγνωριζόµενα για φορολογικούς
σκοπούς
Μόνιµες ∆ιαφορές
Φόρος διανοµής αποθεµατικών
Φόρος Εισοδήµατος

25.

142.293

-17.194
0
-30.655
-30.655

-142.293
0
-265.833
-265.833

Βασικά Κέρδη/Ζηµιές ανά Μετοχή
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή έχει ως εξής:

Κέρδη/ζηµιές περιόδου
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Βασικά/ές κέρδη/ζηµιές ανά µετοχή
(Ευρώ ανά µετοχή)

26.

17.194

1/1 31/12/14
66.129
216.649

1/1 31/12/13
943.350
216.649

0,3052

4,3543

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατείχε η εταιρεία την 31/12/2014 και 31/12/2013 έχουν ως εξής:

Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά
στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων

Υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο
αποσβεσµένο κόστος
Xρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων

Κονδύλια
Ισολογισµού
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
(*)
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα
προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη
αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (*)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα υποχρεώσεις
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων








31/12/2014

31/12/2013

2.471.613
16.817.235

3.228.290
33.321.777

0

0

579.041

535.839

18.814.934

10.934.101

38.682.822

48.020.007

33.609.861
0
1.710.000

40.914.759
0
2.731.998

0

459.853

35.319.861

44.106.609

(*) Το κονδύλι σε σχέση µε εµφανιζόµενο στον Ισολογισµό, διαφέρει κατά ποσά που αφορούν:
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που δεν συνεπάγονται τη µεταβίβαση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.
προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να
καλυφθούν µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά µε στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άυλων
ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών.
προκαταβολές που έχουν ληφθεί από πελάτες για µελλοντική πώληση υπηρεσιών
προπληρωθέντα έξοδα ή προεισπραχθέντα έσοδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση µετρητών
ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού.
απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις.
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27.

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

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο

31/12/2014

Ποσά που
καλύπτονται από
αξία
χαρτοφυλακίου

∆άνεια και απαιτήσεις (*1)
Σύνολο

Ποσά που
καλύπτονται
από
ασφαλιστικά
συµβόλαια

11.860.664
11.860.664

Ποσά που
καλύπτονται
από
εγγυήσεις
τραπεζών/
δηµοσίου ή
άλλους
οργανισµούς

0
0

Ποσά που
καλύπτονται
από
αντίστοιχη
υποχρέωση
(*2)

295.645
295.645

Λοιπά
ποσά
(*3)

3.400.584
3.400.584

Σύνολο

3.731.954
3.731.954

19.288.848
19.288.848

31/12/2013

Ποσά που
καλύπτονται από
αξία
χαρτοφυλακίου

∆άνεια και απαιτήσεις (*1)
Σύνολο

Ποσά που
καλύπτονται
από
ασφαλιστικά
συµβόλαια

5.289.069
5.289.069

Ποσά που
καλύπτονται
από
εγγυήσεις
τραπεζών/
δηµοσίου ή
άλλους
οργανισµούς

0
0

6.581.300
6.581.300

Ποσά που
καλύπτονται
από
αντίστοιχη
υποχρέωση
(*2)

Λοιπά
ποσά

20.953.257
20.953.257

Σύνολο

3.726.441
3.726.441

36.550.067
36.550.067

(*1) Ποσά απαιτήσεων έναντι τοποθετήσεων διαθεσίµων πελατών σε repos
Στο ποσό των απαιτήσεων της 31/12/14 και 31/12/13, € 3.731.954 και 3.726.441 αντίστοιχα, που δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε
εξασφάλιση, περιλαµβάνονται ποσά € 2.471.613 και € 3.228.290, αντίστοιχα τα οποία αφορούν συµµετοχές της Εταιρείας στο Επικουρικό και
Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Πληροφόρηση σχετικά µε τα εν λόγω κονδύλια παρατίθεται στην υπ΄αριθµ.9
σηµείωση. Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σχετικά µε την
ληκτότητα τους.
Οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται ότι δεν ενέχουν κίνδυνο εισπραξιµότητας.
Ο κίνδυνος από τα ποσά απαιτήσεων προς πελάτες που καλύπτονται από αξία χαρτοφυλακίου τους την 31/12/14 και 31/12/13, € 11.860.664
και € 5.289.070, αντίστοιχα, µεταβάλλεται από συνθήκες της αγοράς που σχετίζονται µε τον κίνδυνο αγοράς.

28.

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την έκθεση της Εταιρίας στον συναλλαγµατικό κίνδυνο την 31 ∆εκεµβρίου 2014. Στον πίνακα παρουσιάζονται
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, ανά νόµισµα σε λογιστικές αξίες εκφρασµένες σε Ευρώ.

31/12/2014
Βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Σε Euro
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων

Σε USD

Σε άλλα
νοµίσµατα

Σύνολο

15.429.993
0

1.447.897
0

69.344
0

16.947.235
0

17.206.900

2.136.307

50.768

19.393.975

Σύνολο (α)
(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο
κόστος
Xρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία
µέσω των αποτελεσµάτων

32.636.893

3.584.204

120.112

36.341.209

29.067.149

6.252.711

0

35.319.861

0

0

0

0

Σύνολο (β)

29.067.149

6.252.711

0

35.319.861
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Βραχυπρόθεσµη έκθεση (α) - (β)

3.569.744

-2.668.507

120.112

1.021.349

Μακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Σε Euro
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων

Σε USD

Σε άλλα
νοµίσµατα

Σύνολο

2.471.613
0

0
0

0
0

2.471.613
0

0

0

0

0

2.471.613

0

0

2.471.613

0

0

0

0

0

0

0

0

Σύνολο (β)
Μακροπρόθεσµη έκθεση (α) - (β)

0
0

0
0

0
0

Συνολική έκθεση

-2.668.507

120.112

-2.548.395

Σύνολο (α)
(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο
κόστος
Xρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία
µέσω των αποτελεσµάτων

31/12/2013
Βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Σε Euro
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων

Σε USD

Σε άλλα
νοµίσµατα

Σύνολο

32.396.046
0

797.733
0

127.998
0

33.321.777
0

6.826.772

4.631.851

11.317

11.469.940

Σύνολο (α)
(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο
κόστος
Xρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία
µέσω των αποτελεσµάτων

39.222.818

5.429.584

139.315

44.791.717

37.752.213

5.894.543

0

43.646.756

459.853

0

0

459.853

Σύνολο (β)
Βραχυπρόθεσµη έκθεση (α) - (β)

38.212.066
1.010.752

5.894.543
-464.959

0
139.315

44.106.609
685.107

Μακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Σε Euro
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων
Σύνολο (α)
(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο κόστος
Xρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων
Σύνολο (β)
Μακροπρόθεσµη έκθεση (α) - (β)

Σε USD

3.228.290
0

Σε άλλα
νοµίσµατα
0
0

Σύνολο
0
0

3.228.290
0

0

0

0

0

3.228.290

0

0

3.228.290

-1.997

0

0

-1.997

0

0

0

0

-1.997

0

0

-1.997

0

0

0

Όπως φαίνεται και παραπάνω τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας είναι κυρίως σε Ευρώ. Η έκθεση της Εταιρείας στον συναλλαγµατικό
κίνδυνο προκύπτει κυρίως από συναλλαγές και υπόλοιπα σε USD. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ευαισθησία των
αποτελεσµάτων, καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τις µεταβολή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας Ευρώ/USD.
Η Εταιρεία υποθέτει ότι πραγµατοποιείται µία µεταβολή +/- 5% της ισοτιµίας Ευρώ/USD. Η ανάλυση της ευαισθησίας βασίζεται στο ποσό
των χρηµατοοικονοµικών µέσων σε USD που κατείχε η Εταιρεία σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς (31/12/14 και 31/12/13).
Εάν η ισοτιµία του Ευρώ/USD µεταβληθεί κατά +/-5% και +/5% για το 2014 και 2013, αντίστοιχα, τότε αυτό θα είχε την ακόλουθη κατά
προσέγγιση επίδραση:
31/12/2014
31/12/2013
Αποτέλεσµα µετά
φόρων
+/-133.425
271.479
Ίδια κεφάλαια
+/-133.425
271.479
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Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, διαφέρει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα µε τον όγκο των
σχετικών συναλλαγών σε ξένο νόµισµα. Παρόλα αυτά, η παραπάνω ανάλυση αν και προσεγγιστική, θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης
της Εταιρείας στον συναλλαγµατικό κίνδυνο.

29.

Κίνδυνος Επιτοκίου
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την έκθεση της Εταιρίας στον κίνδυνο επιτοκίου την 31/12/13 και 31/12/12.
31/12/2014
(α) Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά στοιχεία
Έντοκα µε
µεταβλητό
επιτόκιο
∆άνεια και απαιτήσεις (εκτός
463.712
απαιτήσεων έναντι repos πελατών)
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα
0
προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην
εύλογη αξία µέσω των
18.811.491
αποτελεσµάτων
Σύνολο (α)
19.275.203
(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Έντοκα µε
µεταβλητό
επιτόκιο
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
(εκτός υποχρεώσεων έναντι repos
0
πελατών)
Μακροπρόθεσµες δανειακές
0
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές
1.710.000
υποχρεώσεις
Xρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
στην εύλογη αξία µέσω των
0
αποτελεσµάτων
Σύνολο (β)
1.710.000
17.565.203
Υπόλοιπο έκθεσης

Έντοκα µε
σταθερό
επιτόκιο

Άτοκα

Σύνολο

0

15.554.121

16.017.833

0

0

0

582.484

19.393.975

16.136.605

35.411.808

0

Έντοκα µε
σταθερό
επιτόκιο

Άτοκα

Σύνολο

0

30.209.276

30.209.276

0

0

0

0

0

1.710.000

0

0

0

0

30.209.276

31.919.277

31/12/2013
(α) Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά στοιχεία
Έντοκα µε
µεταβλητό
επιτόκιο
∆άνεια και απαιτήσεις (εκτός
811.320
απαιτήσεων έναντι repos πελατών)
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα
0
προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην
εύλογη αξία µέσω των
10.925.284
αποτελεσµάτων
Σύνολο (α)
11.736.604
(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Έντοκα µε
µεταβλητό
επιτόκιο
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
(εκτός υποχρεώσεων έναντι repos
0
πελατών)
Μακροπρόθεσµες δανειακές
0
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές
2.731.998
υποχρεώσεις

Έντοκα µε
σταθερό
επιτόκιο

Άτοκα

Σύνολο

0

14.785.491

15.596.811

0

0

0

544.656

11.469.940

15.330.147

27.066.750

0

Έντοκα µε
σταθερό
επιτόκιο

Άτοκα

Σύνολο

0

19.961.502

19.961.502

0

0

0

0

0

2.731.998
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Xρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων
Σύνολο (β)
Υπόλοιπο έκθεσης

0

0

459.853

459.853

2.731.998
9.004.606

0

20.421.355

23.153.353

Όπως φαίνεται και παραπάνω, η εταιρεία ήταν εκτεθειµένη την 31/12/2014 στις µεταβολές της αγοράς των επιτοκίων, µέσω κυρίως του
οµολογιακού τραπεζικού δανεισµού του που υπόκειται σε µεταβλητά επιτόκια (επί του Euribor - Euro Interbank Offered Rate).
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων σε µία λογική µεταβολή των επιτοκίων της
τάξης του +/- 1,0%.

Αποτέλεσµα µετά φόρων
Ίδια κεφάλαια

31/12/2014
175.652
175.652

31/12/2013
90.046
90.046

Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο επιτοκίου, διαφέρει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα µε τον όγκο των σχετικών έντοκων
συναλλαγών και υπολοίπων. Παρόλα αυτά, η παραπάνω ανάλυση, αν και προσεγγιστική, θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης της
Εταιρείας στον κίνδυνο επιτοκίου.

30.

Κίνδυνος λοιπών τιµών
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τον κίνδυνο που απορρέει από τη διακύµανση της εύλογης αξίας ή των µελλοντικών ταµιακών ροών των
µετοχών, διαπραγµατευόµενων στο Χ.Α. και σε ξένα χρηµατιστήρια και µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων που κατέχει η εταιρεία.
31/12/2014
Μετοχές
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη
αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά µέσα αντιστάθµισης
Υπόλοιπο έκθεσης

Μετοχικά
Αµοιβαία
Κεφάλαια

Σύνολο

579.041

0

579.041

0
579.041

0
0

0
579.041

31/12/2013
Μετοχές
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη
αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά µέσα αντιστάθµισης
Υπόλοιπο έκθεσης

Μετοχικά
Αµοιβαία
Κεφάλαια

Σύνολο

535.839

0

535.839

-459.853
75.986

0
0

-459.853
75.986

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων σε µία λογική µεταβολή της χρηµατιστηριακής
τιµής των µετοχών της τάξης του +/-20%. Οι υπολογισµοί έχουν γίνει µε βάση τις µετοχές που κατείχε η Εταιρεία σε κάθε ηµεροµηνία
αναφοράς (31/12/14 και 31/12/13).

Αποτέλεσµα µετά φόρων
Ίδια κεφάλαια

31/12/2014
115.808
115.808

31/12/2013
17.477
17.477

Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο επιτοκίου, διαφέρει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα µε τον όγκο των σχετικών συναλλαγών σε
χρεόγραφα που υπόκεινται σε κίνδυνο µεταβολής της τιµής τους. Παρόλα αυτά, η παραπάνω ανάλυση, αν και προσεγγιστική, θεωρείται
αντιπροσωπευτική της έκθεσης της Εταιρείας στον κίνδυνο µεταβολής των τιµών των εν λόγω χρηµατοοικονοµικών µέσων.
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31.

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.
31/12/2014
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Βραχυπρόθεσµες
Εντός
6 έως
6 µηνών
12 µήνες
∆άνεια και απαιτήσεις
16.817.235
0
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα
0
0
προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη
19.393.975
0
αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Σύνολο (α)
36.211.209
0

Μακροπρόθεσµες
Από 1
Αργότερα
έως 5 έτη
από 5 έτη
2.471.613
0

Σύνολο

19.288.848

0

0

0

0

0

19.393.975

2.471.613

0

38.682.822

(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Xρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Σύνολο (β)
Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α) - (β)

Βραχυπρόθεσµες
Εντός
6 έως
6 µηνών
12 µήνες
33.609.861
0
0
0
0
1.710.000

Μακροπρόθεσµες
Από 1
Αργότερα
έως 5 έτη
από 5 έτη
0
0
0
0
0
0

Σύνολο

33.609.861
0
1.710.000

0

0

0

0

0

33.609.861
2.601.349

1.710.000
-1.710.000

0
2.471.613

0
0

35.319.861
3.362.962

31/12/2013
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Βραχυπρόθεσµες
Εντός
6 έως
6 µηνών
12 µήνες
∆άνεια και απαιτήσεις
33.321.777
0
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα
0
0
προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη
11.469.940
0
αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Σύνολο (α)
44.791.717
0

Μακροπρόθεσµες
Από 1
Αργότερα
έως 5 έτη
από 5 έτη
3.228.290
0

Σύνολο

36.550.067

0

0

0

0

0

11.469.940

3.228.290

0

48.020.007

(β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Xρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Σύνολο (β)
Συµψηφιστικό υπόλοιπο (α) - (β)

32.

Βραχυπρόθεσµες
Εντός
6 έως
6 µηνών
12 µήνες
40.914.759
0
0
0
0
2.731.998

Μακροπρόθεσµες
Από 1
Αργότερα
έως 5 έτη
από 5 έτη
0
0
0
0
0
0

Σύνολο

40.914.759
0
2.731.998

459.853

0

0

0

459.853

41.374.612
3.417.105

2.731.998
-2.731.998

0
3.228.290

0
0

44.106.609
3.913.398

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

Εσοδα
Έξοδα (µίσθωση κτιρίων)
Απαιτήσεις (εγγύηση ενοικίων)

1/1 31/12/14
0
144.000
385.758

1/1 31/12/13
0
144.000
385.758
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Απαιτήσεις (προκαταβολή ενοικίων)
Συναλλαγές και αµοιβές µελών της ∆ιοίκησης

Απαιτήσεις από µέλη της ∆ιοίκησης
Υποχρεώσεις προς µέλη της ∆ιοίκησης

33.

270.906
348.932

1/1 31/12/14
174.110
0

1/1 31/12/13
113.463
0

∆εσµεύσεις
Η Εταιρία µισθώνει κτίρια µε µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρµογής και
δικαιώµατα ανανέωσης. Η Εταιρία απαιτείται να δώσει προειδοποίηση για τον τερµατισµό των συµφωνιών την εκάστοτε καθοριζόµενη από το
νόµο περί εµπορικών µισθώσεων ως ισχύει. Η δαπάνη µισθώσεων που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και έχει
επιµεριστεί στο κόστος πωλήσεων και στο κόστος ∆ιοίκησης της εταιρείας ανήλθε στις περιόδους 1/1 – 31/12/2014 και 1/1 - 31/12/2013 σε
€ 144.000. Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής:

Έως 1 έτος
Από 2 έως 5 έτη
Άνω από 5 έτη

Έως 1 έτος
Από 2 έως 5 έτη
Άνω από 5 έτη

34.

397.722
218.820

31/12/14
Κτίρια
144.000
336.000
0
480.000

31/12/13
Κτίρια
144.000
480.000
0
624.000

Eνδεχόµενες υποχρεώσεις
Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Για την κάλυψη του κινδύνου επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων,
κατά το χρόνο που η φορολογική δήλωση για την ανωτέρω χρήση θα εξεταστεί και θα οριστικοποιηθεί, έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη σε
βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης 2010 ποσού € 6.259. Ο υπολογισµός της παραπάνω πρόβλεψης βασίστηκε αποκλειστικά σε ιστορικά
στοιχεία προηγούµενων φορολογικών ελέγχων. Από τη χρήση 2011 και µετά, η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος της χρήσης 2014 βρίσκεται σε
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί τον Μάιο του τρέχοντος έτους 2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση
του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις.
Η συµµετοχή της εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο (βλέπε σχετικά στην υπ΄αριθµ. 9 σηµείωση) 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.
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική
κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και της εταιρίας.
Οι εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία έχουν ως εξής:
Κατηγορία Εγγυητικών
Επιστολών
Ε/Ε Καλής εκτέλεσης

35.

Αξία

384.444

Λοιπές γνωστοποιήσεις

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά
από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
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