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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της «Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» την 24
η
 Φεβρουαρίου 2020 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την κατάθεση τους στις 

αρµόδιες υπηρεσίες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την ανάρτησή τους στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.mavrikis.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευόµενα  στον τύπο συνοπτικά 

οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν 

παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευόµενα  στον τύπο 

συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

 

 

Αθήνα, 24η Φεβρουαρίου 2020 

 

 

Μαυρίκης Ιωάννης 

Πρόεδρος ∆.Σ. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Προς την ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

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

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 002364801000 

(Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 35943/06/Β/96/17) 

Εταιρική Χρήση: 01.01.2019 – 31.12.2019 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε, µαζί µε την παρούσα έκθεση, τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2019 

και τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτών. Αυτές οι 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του άρθρου 150 του ΚΝ 4548/2018 περί 

ανωνύµων εταιρειών  και παρουσιάζουν τα οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας µας για την περίοδο 01/01/2019 - 

31/12/2019 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) µε αναλυτικές 

αναφορές στα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και στη διάρθρωση του οικονοµικού αποτελέσµατος της ΑΕΠΕΥ. 

Έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα πρότυπα που ισχύουν την 31/12/2019. 

∆ιενεργώντας µία σύντοµη ανασκόπηση του 2019, η χρηµατιστηριακή αγορά σε επίπεδο Γενικού ∆είκτη Τιµών 

σηµείωσε άνοδο 51,4% µε µέσο ηµερήσιο τζίρο 66,4εκ. ευρώ αυξηµένο κατά 21% σε σχέση µε το 2018. Η τάση 

της αγοράς ήταν από την αρχή του έτους ανοδική, εντεινόµενη προς το τέλος του 2
ου 
τριµήνου. Ο τραπεζικός 

κλάδος  ήταν πρωταγωνιστής στην άνοδο, καταγράφοντας επίδοση άνω του 100% στο σύνολο του έτους. Κύριο 

χαρακτηριστικό του 2019 υπήρξε η συσχέτιση της ελληνικής αγοράς µε τα διεθνή χρηµατιστήρια, µε εξαίρεση το 

δίµηνο Μαΐου – Ιουνίου, όποτε  και σηµειώθηκε έντονη υπεραπόδοση των ελληνικών µετοχών έναντι των διεθνών 

χρηµατιστηρίων. 

Πιο συγκεκριµένα :  

• Kατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου η πορεία του Χρηµατιστηρίου ήταν έντονα ανοδική, µε το Γενικό 

∆είκτη να καταγράφει κέρδη σχεδόν 42%. Η δυναµική ήταν αποτέλεσµα της µείωσης του κόστους 

δανεισµού του ελληνικού δηµοσίου, ιδιαίτερα µετά την επιτυχή έκδοση 5ετούς οµολόγου στα τέλη 

Ιανουαρίου, στοιχείο που διοχετεύθηκε και στην αγορά των µετοχών µέσω της µείωσης του ασφαλίστρου 

κινδύνου. Παράλληλα, οι εγχώριες πολιτικές εξελίξεις το 2
ο 
τρίµηνο δηµιούργησαν προσδοκίες για µια 

στροφή του µείγµατος πολιτικής σε φιλικές προς την ανάπτυξη µεταρρυθµίσεις, παρέχοντας περαιτέρω 

ενίσχυση στη χρηµατιστηριακή αγορά. 

• Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαµήνου η συναλλακτική δραστηριότητα αυξήθηκε σηµαντικά σε ετήσια 

βάση, σε περίπου 67 εκ. ευρώ ηµερησίως. Η αποκλιµάκωση στο µέτωπο των εµπορικών πολέµων  και η 

διάθεση των επενδυτών για ανάληψη µεγαλύτερου ρίσκου καθώς και αναζήτησης αποδόσεων σε ένα 

περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων, ήταν βασικοί παράγοντες; της αυξηµένης συναλλακτικής 

δραστηριότητας. Κατά το διάστηµα αυτό ο Γενικός ∆είκτης  κατάφερε να επεκτείνει τα κέρδη του, αν και 

αυτά δεν ξεπέρασαν το 5,5%. 

• Η συνολική κεφαλοποίηση της αγοράς  διαµορφώθηκε στα 61,2 δις ευρώ στο τέλος του 2019 έναντι 44,9 

δις ευρώ στο τέλος του 2018. 
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• Συνολικά κατά το 2019, το 92% των εταιριών  του Γενικού ∆είκτη Χ.Α. σηµείωσε άνοδο ενώ το 8% 

σηµείωσε απώλειες. 

 

1. Οικονοµική Θέση της Εταιρείας. 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επηρεάστηκαν σηµαντικά από τη σοβαρή κρίση της ελληνικής και διεθνούς 

οικονοµίας, καθώς δραστηριοποιήθηκε σ’ ένα περιβάλλον αστάθειας και επιβραδύνσεως της αναπτύξεως. 

Παραθέτουµε παρακάτω αναλυτικά τα σχετικά οικονοµικά στοιχεία : 

Η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2019, έχει ως ακολούθως: 

• Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2019 ανέρχεται σε ποσό 4.061.241,77 Ευρώ έναντι ποσού 

3.733.948,94  της προηγούµενης χρήσης. 

 

• Ο κύκλος εργασιών κατά την 31/12/2019 ανέρχεται σε 186.618,42  Ευρώ έναντι 128.405,84  Ευρώ της 

προηγούµενης χρήσης και 

 

• το Αποτέλεσµα της 31/12/2019 είναι θετικό  και ανέρχεται στο ύψος των 327.292,83 Ευρώ έναντι του 

αρνητικού  αποτελέσµατος στις 31/12/2018  που ανερχόταν στις 110.616,39  ,και αυτό κυρίως λόγω της αύξησης  

των χρηµατοοικονοµικών εσόδων στην παρούσα χρήση. 

 

2. Κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2019 που καλύπτουν την περίοδο από 1η 

Ιανουαρίου 2019 έως 31η ∆εκεµβρίου 2019, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 

τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες και 

την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ), όπως 

αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερµηνειών τους, 

όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB H IASB έχει εκδώσει µια 

σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». 

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

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

λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 

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

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

κατατίθενται από τους πελάτες της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασµούς της προς διενέργεια επενδύσεων για 

λογαριασµό τους και κατόπιν εντολής τους, δύναται να εµφανίζονται σε λογαριασµούς τάξεως αντί για 

λογαριασµούς ουσίας. 
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3. Βασικές λογιστικές αρχές 

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

συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία είναι αυτές που αναφέρονται αναλυτικά στις σηµειώσεις της Εταιρείας (Νotes) 

που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2019 και θα αναρτηθούν στο site της. 

 

4. Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. 

Εκτενής αναφορά ακολουθεί στα notes. 

 

5. Κτήρια και Εγκαταστάσεις.  

Η Εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία. 

 

6. Υποκαταστήµατα. 

Η Εταιρεία δεν έχει κανένα υποκατάστηµα. 

 

7. Υπόλοιπα και Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

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

 

8. Προοπτικές. 

Το 2020 εκτιµάται ευµετάβλητο για το ελληνικό χρηµατιστήριο, ιδιαίτερα εν µέσω της επιβράδυνσης της 

παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας, της αβεβαιότητας όσον αγορά τις επιπτώσεις του κοροναϊού στο 

παγκόσµιο ΑΕΠ και των ιστορικών υψηλών που έχουν καταγράψει οι χρηµατιστηριακοί δείκτες σε αρκετές 

διεθνείς αγορές. Με τα παραπάνω δεδοµένα, η επιτάχυνση του εγχώριου ρυθµού ανάπτυξης µέσω ενός βέλτιστου 

µείγµατος πολιτικής παράλληλα µε τη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων είναι απαραίτητα στοιχεία για την περαιτέρω 

ενίσχυση της εµπιστοσύνης προς την χώρα. Με την σειρά της, η πλήρης αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των 

επενδυτών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη δηµιουργία δυναµικής αύξησης της συναλλακτικής δραστηριότητας 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

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

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

όσο και την έκθεση της Εταιρείας µας σε περαιτέρω κινδύνους.  

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

έντονη. 

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

θέση της Εταιρείας της 31/12/2019, τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στα παρατιθέµενα οικονοµικά 

στοιχεία. 
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Τέλος, αξιότιµοι Κύριοι Μέτοχοι, σας καλούµε να εγκρίνετε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις µε 

τις αναφερόµενες αναλυτικές σηµειώσεις και να λάβετε θέση επί των θεµάτων της επικείµενης Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 

 
 

 

Ο Πρόεδρος ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Γνώµη 

 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την 

κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνολικού 

εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 

καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονοµική θέση της εταιρείας «Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2019, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές 

της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώµης 

 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί 

στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα 

της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την 

Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισµού µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες 

Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην 

Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που 

έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε 
τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας 
της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα 
που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη 
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο 
τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε 
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα 
δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα 
µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε 
βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.  
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε 
επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

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

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

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

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

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

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, 
καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 
 

 

Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, 
σηµειώνουµε ότι: 
 
α)  Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019. 
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β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία «Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»και το περιβάλλον της, 

δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 
 
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2020 
 
 
 
 
 
Θεόδωρός Ι. Παπαγιάννος 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26461 
 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος ∆ικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

 

    31/12/2019 31/12/2018 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµείωση      

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 6.1 143.260,19 144.191,92 

∆ικαίωµα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 6.2 35.030,50 0,00 

Άύλα περιουσιακά στοιχεία 6.3 5.213,52 0,04 

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.4 498.395,29 498.395,29 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.5 613.762,76 535.873,75 

    1.295.662,26 1.178.461,00 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  6.6 168.042,44 62.038,20 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων 
6.7 1.225.551,18 1.367.020,36 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.8 1.591.034,53 1.258.921,97 

    2.984.628,15 2.687.980,53 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων    4.280.290,41 3.866.441,53 

        

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ       

Τραπεζικοί λογ/σµοι Εκκαθαρισµένων υπολοίπων πελατών    804.338,09 252.495,85 

        

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 6.9 4.512.780,00 4.512.780,00 

Αποθεµατικά 6.10 662.934,02 662.934,02 

Αποτελέσµατα εις νέον   -1.114.472,25 -1.441.765,08 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   4.061.241,77 3.733.948,94 

        

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 
6.11 45.874,66 38.664,26 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων 6.12 25.149,80 0,00 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.13 88.845,05 57.509,82 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων   159.869,51 96.174,08 

        

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.14 20.617,91 21.982,30 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων 6.12 9.121,23 0,00 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.15 1.085,96 1.079,41 

Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Χρηµατιστήριο 6.16 28.354,02 13.256,80 

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων   59.179,12 36.318,51 

        

Σύνολο Υποχρεώσεων   219.048,63 132.492,59 

        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   4.280.290,41 3.866.441,52 

        

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ       

Εκκαθαρισµένα υπόλοιπα πελατών   804.338,09 252.495,85 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

 

    
1/1/2019-

31/12/2019 

1/1/2018-

31/12/2018 

  Σηµείωση      

Πωλήσεις 6.17 186.618,42 128.405,84 

Κόστος πωληθέντων 6.18 -165.092,95 -166.563,70 

Μικτό Κέρδος   21.525,48 -38.157,86 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  6.19 34.454,27 35.624,56 

Έξοδα διοίκησης 6.20 -153.271,69 -145.245,38 

Έξοδα διάθεσης 6.21 -48.412,45 -44.219,13 

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης  6.22 -75.879,78 -17.068,12 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων 
  

-221.584,17 -209.065,92 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 6.23 583.264,36 133.704,18 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 6.24 -3.052,12 -30.955,04 

Ζηµιές/Κέρδη προ φόρων   358.628,07 -106.316,78 

 Φόρος εισοδήµατος 6.25 -31.335,24 -4.299,61 

Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους 6.26 327.292,83 -110.616,39 

Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Eυρώ)     1,9872 -0,6716 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  

  

1/1/2019-

31/12/2019 

1/1/2018-

31/12/2018 

        

Καθαρά κέρδη περιόδου 327.292,83 -110.616,39 

        

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων   0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 327.292,83 -110.616,39 

 

 

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

  
Μετοχικό 

κεφάλαιο 
Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα σε 

νέο 
Σύνολο 

          

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2019 4.512.780,00  662.934,02  (1.441.765,08) 3.733.948,94  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

χρήσης 1/1-31/12/2019 0,00 0,00 327.292,83 327.292,83 

Υπόλοιπα κατά την 31/12/2019 4.512.780,00  662.934,02  (1.114.472,25) 4.061.241,77  

          

          

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2018 4.512.780,00  662.934,02  (1.331.148,69) 3.844.565,33  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

χρήσης 1/1-31/12/2018 0,00 0,00 -110.616,39 -110.616,39 

Υπόλοιπα κατά την 31/12/2018 4.512.780,00  662.934,02  (1.441.765,08) 3.733.948,94  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

 

Έµµεση µέθοδος 1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων 358.628,07 -106.316,78 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 1.770,61 5.387,60 

Προβλέψεις -119.292,47 -86.070,90 

Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές  30.575,77 -8.034,25 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας 1.027,68 -29.969,20 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

    

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -184.595,69 326.203,92 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 13.739,38 -15.257,71 

Μείον:     

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

Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 -6.748,96 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 101.853,35 79.193,72 

      

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Πώληση/(απόκτηση) επενδυτικών τίτλων και λοιπών επενδύσεων 204.158,35 39.583,47 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -6.052,36 0,00 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 200,00 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 13.431,08 23.585,94 

Μερίσµατα εισπραχθέντα 18.522,14 16.343,41 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 230.259,21 79.512,82 

      

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00 

Πληρωµές για επιστροφή κεφαλαίου  0,00 0,00 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 

περιόδου  

(α)+(β)+(γ) 

332.112,56 158.706,54 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.258.921,97 1.100.215,43 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.591.034,53 1.258.921,97 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

Η Εταιρεία «Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής ως «η Εταιρεία») παρουσιάζει τις ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις µαζί µε τις 

σηµειώσεις επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την 

περίοδο 1/1/2019 – 31/12/2019. 

 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 (ΦΕΚ 3259/17.6.1996), έχει συσταθεί σύµφωνα µε την άδεια συστάσεως της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/71/2.4.1996, έχει αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 

35943/06/Β/96/17 και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4514/2018 (MiFID II), σύµφωνα µε την 

απόφαση  31/478/10-7-2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την οποία έγινε τροποποίηση της άδειας 

λειτουργίας κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του. 

 

Οι  οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας 

www.mavrikis.gr  

 

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

 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜ/XΗΣ 

Μαυρίκης Ιωάννης 35% 

Μαυρίκη Στέλλα 2,92% 

Μαυρίκη Χριστίνα 31,04% 

Μαυρίκη Ελένη 31,04% 

 

 

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ηµεροµηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο 

Ανωνύµων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση 

του καταστατικού της. 

   

Η Εταιρεία απασχόλησε τις περιόδους 1/1 – 31/12/18 και 1/1 – 31/12/19, κατά µέσα όρο εννέα (9) άτοµα.  

 

Σύµφωνα µε την απόφαση 31/478/10.7.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του 

Ν. 4514/2018, η εταιρεία δύναται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

Α) Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 

� Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών 

� Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών. 

� Παροχή επενδυτικών συµβουλών.  

� Τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης. 

 

Β) Παρεπόµενες υπηρεσίες 

 

� Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών, 

περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση 

χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών. 

� Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα, στην οποία µεσολαβεί η ΑΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. 

� Παροχή υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την αναδοχή . 
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2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 

Οι συνηµµένες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί από 

τη ∆ιοίκηση µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή 

συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες µέσω των αποτελεσµάτων και την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (εφεξής «∆ΠΧΑ») και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «∆ΛΠ»),  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EΚ) αριθ. 1606/ 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

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

Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. Η περίοδος εφαρµογής κάθε ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ ορίζεται από τους 

σχετικούς κανονισµούς που εκδίδει η αρµόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόµισµα παρουσίας και λειτουργίας της 

εταιρείας. Όλα τα ποσά εµφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

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

στρογγυλοποιήσεις. 

Η  κατάρτιση  των  οικονοµικών  καταστάσεων βάσει ∆ΠΧΑ  απαιτεί  την  υιοθέτηση  εκτιµήσεων,  αρχών  και   

παραδοχών  οι  οποίες  επηρεάζουν  την  αποτίµηση  των  στοιχείων ενεργητικού,  παθητικού,  την  αναγνώριση  

ενδεχόµενων  υποχρεώσεων,  καθώς  και  την  καταχώριση  των  εσόδων  και  εξόδων  στις  οικονοµικές 

καταστάσεις.   

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

Εταιρείας.  

Οι  παρούσες οικονοµικές  καταστάσεις  αποτυπώνουν  τη  δίκαιη  εικόνα  της  χρηµατοοικονοµικής  κατάστασης  

της  επιχείρησης  κατά  την ηµεροµηνία σύνταξής τους. 

Η Εταιρεία στην κλειόµενη χρήση, όπως και στην προηγούµενη, εφάρµοσε την Απόφαση 12/2016-12.07.2016 της 

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

διαθέσιµα που κατατίθενται από τους πελάτες της εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασµούς της προς διενέργεια 

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

αντί για λογαριασµούς ουσίας. 
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνηµµένων ατοµικών 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν 

εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά: 

3.1 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του οικονοµικού 

περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Το νόµισµα παρουσίασης των ατοµικών 

οικονοµικών καταστάσεων είναι το Ευρώ, το οποίο είναι και το νόµισµα λειτουργίας της εταιρείας. 

(β) Παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα στο νόµισµα λειτουργίας 

Η αρχική αναγνώριση στο νόµισµα λειτουργίας, µιας συναλλαγής σε ξένο νόµισµα, γίνεται µε την εφαρµογή, στο 

ποσό του ξένου νοµίσµατος, της τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ του νοµίσµατος λειτουργίας και 

του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Η ηµεροµηνία της συναλλαγής είναι η ηµεροµηνία 

που η συναλλαγή πληροί για πρώτη φορά τις προϋποθέσεις αναγνώρισης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 

Κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης: 

- τα σε ξένο νόµισµα, χρηµατικά στοιχεία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος 

- τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται 

µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία της ηµεροµηνίας της συναλλαγής και 

- τα µη χρηµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες που υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες. 

 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

 

3.2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους, µειωµένες 

µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν απαξιώσεις τους. Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαµβάνει 

όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που 

αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του πάγιου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί 

αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην 

ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:  

Κτίρια- εγκαταστάσεις κτιρίων 25 έτη 

Μεταφορικά µέσα 6,25 έτη 

Έπιπλα, σκεύη, µηχανές γραφείου 1-10 έτη 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 έτη 

Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών  1-10 έτη 

Λοιπά Πάγια 1-10 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ηµεροµηνία σύνταξης της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο 

στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

 

3.3 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν επενδύσεις σε εκείνα τα ακίνητα που κατέχονται για την απόκτηση 

µισθωµάτων από την εκµίσθωση τους σε τρίτους και δεν κατέχονται για την χρησιµοποίηση αυτών στην παροχή 

υπηρεσιών ή για πώληση. Οι επενδύσεις αυτές επιµετρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης συµπεριλαµβανοµένων 

και των εξόδων συναλλαγής .Η εταιρεία έχει επιλέξει µετά την αρχική αναγνώριση την µέθοδο του κόστους και 

επιµετρά τις επενδύσεις της σε ακίνητα σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π 16. 

Μεταφορές από και προς την κατηγορία αυτή διενεργούνται µόνο όταν υπάρχει µεταβολή χρήσης των 

συγκεκριµένων ακινήτων . 
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Μία επένδυση σε ακίνητα διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν η επένδυση αποσύρεται από την χρήση και δεν 

αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη διάθεση της. 

Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα κατά την περίοδο της απόσυρσης ή διάθεσης. 

 

3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στο σύνολό τους άδειες λογισµικού (software). Οι άδειες λογισµικού 

αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο 

κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία υπολογίζεται έως 5 χρόνια. 

 

3.5 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι 

ανακτήσιµη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό 

µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης (εύλογη αξία του στοιχείου ενεργητικού µείον το κόστος πώλησης) και της 

αξίας λόγω χρήσης. Η διαφορά µεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της άµεσα 

ανακτηµένης αξίας του υποκειµένου παγίου συνιστά ζηµιά αποµείωσης. Για σκοπούς υπολογισµού της 

αποµείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν µε ξεχωριστές 

αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών). 

 

3.6 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα  

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο για µια οικονοµική οντότητα και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο για µια 

άλλη οικονοµική οντότητα.  

Αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

Από την 1 Ιανουαρίου 2018, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την αρχική 

αναγνώριση, ως µεταγενέστερα επιµετρούµενα στο αποσβεσµένο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 

συνολικών εισοδηµάτων ή στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση βασίζεται στις συµβατικές ταµειακές ροές των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και στο επιχειρηµατικό µοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο.  

Με εξαίρεση τις απαιτήσεις από πελάτες, η εταιρεία αρχικά αποτιµά ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 

στην εύλογη αξία του, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιµάται 

στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  

Οι απαιτήσεις από πελάτες αρχικά αποτιµώνται στην αξία συναλλαγής όπως ορίζεται από το ∆ΠΧΑ 15.  

Για να ταξινοµηθεί και να αποτιµηθεί ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στο αποσβεσµένο κόστος ή 

στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, πρέπει να δηµιουργούνται ταµειακές ροές που 

αποτελούν «αποκλειστικά πληρωµές κεφαλαίου και τόκων» επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. Η 

αξιολόγηση αυτή είναι γνωστή ως SPPI (“solely payments of principal and interest”) κριτήριο και γίνεται σε 

επίπεδο µεµονωµένου χρηµατοοικονοµικού µέσου.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:  

- στο αποσβεσµένο κόστος  

- στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων  

- στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων  

Η Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών 

εισοδηµάτων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2019. 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινοµούνται ως αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία µε τα κέρδη ή ζηµιές από την αποτίµηση αυτών να 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στο αποσβεσµένο κόστος, αποτιµώνται 

µεταγενέστερα βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου (EIR) και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της 

αξίας τους. Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να 

αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή αποµειώνεται.  

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αφορά το εµπορικό χαρτοφυλάκιο της 

εταιρείας και περιλαµβάνει κυρίως µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, οι οποίες αποκτήθηκαν µε σκοπό την 
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ρευστοποίησή τους στο άµεσο µέλλον. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται 

σε ενεργούς χρηµαταγορές (π.χ. µετοχές, οµόλογα), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν 

κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών 

αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία της 

Χρηµατοοικονοµικής Θέσης. 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά ισοδύναµα, αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα 

µετατρέψιµες σε µετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εµφανίζουν αµελητέο κίνδυνο για αλλαγές την 

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

Οι λοιπές επενδύσεις αφορούν κυρίως εγγυήσεις που έχουν χορηγηθεί στο Συνεγγυητικό και Επικουρικό 

Κεφάλαιο, στα πλαίσια λειτουργίας της εταιρείας και η πρόσοδος από τις παραπάνω τοποθετήσεις αναγνωρίζεται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης. 

 

Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων τα δεδοµένα αναφορικά 

µε το κατά πόσον η αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων έχει αποµειωθεί ως ακολούθως:  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζηµιάς έναντι αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών για όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιµούνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Οι 

αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές βασίζονται στη διαφορά ανάµεσα σε όλες τις συµβατικές ταµειακές ροές που 

είναι απαιτητές σύµφωνα µε τη σύµβαση και όλες τις ταµειακές ροές που η Εταιρεία προσδοκά να εισπράξει, 

προεξοφληµένες µε βάση το κατά προσέγγιση αρχικό πραγµατικό επιτόκιο.  

Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές αναγνωρίζονται σε δύο στάδια. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός 

χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν έχει αυξηθεί σηµαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονοµική οντότητα 

επιµετρά την πρόβλεψη ζηµιάς για το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό µέσο σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες 

πιστωτικές ζηµιές των επόµενων 12 µηνών. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος του χρηµατοοικονοµικού µέσου έχει 

αυξηθεί σηµαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονοµική οντότητα επιµετρά την πρόβλεψη ζηµιάς για ένα 

χρηµατοοικονοµικό µέσο σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, 

ανεξάρτητα από το πότε προέκυψε η αθέτηση.  

Για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συµβατικά περιουσιακά στοιχεία, η Εταιρεία εφαρµόζει την απλοποιηµένη 

προσέγγιση για τον υπολογισµό των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών. Εποµένως, σε κάθε ηµεροµηνία 

αναφοράς, η Εταιρεία επιµετρά την πρόβλεψη ζηµιάς για ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο σε ποσό ίσο µε τις 

αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθεί τις µεταβολές στον πιστωτικό 

κίνδυνο. 

Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (ή ένα µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή 

µέρος µίας οµάδας παρόµοιων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων) αποαναγνωρίζεται όταν:  

• τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,  

• η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών ροών από το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο 

αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως χωρίς σηµαντική 

καθυστέρηση, υπό τη µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης, ή  

• η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών ροών από το συγκεκριµένο περιουσιακό 

στοιχείο ενώ παράλληλα, είτε 

(α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από αυτό είτε 

 (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει µεταβιβάσει τον 

έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου.  

Όταν η Εταιρεία µεταβιβάζει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών ροών από ένα περιουσιακό στοιχείο ή συνάπτει 

σύµβαση µεταβίβασης, αξιολογεί την έκταση κατά την οποία διατηρεί τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας 

του περιουσιακού στοιχείου. Το µεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η συνδεδεµένη υποχρέωση επιµετρώνται 

σε βάση που αντανακλά τα δικαιώµατα και τις δεσµεύσεις που έχει διατηρήσει η Εταιρεία.  

 

3.7 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια.. Έξοδα τα οποία πραγµατοποιούνται για την έκδοση µετοχών 

εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης.  
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3.8 Φορολογία εισοδήµατος  - αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων, είναι το άθροισµα του τρέχοντος και 

του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος που συνδέεται µε συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων.   

Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήµατος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσµατα της χρήσης. Τα 

φορολογητέα κέρδη όµως µπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν περιλαµβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή µη 

εκπιπτόµενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή 

εκπιπτόµενα σε επόµενες χρήσεις.  

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας, υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά το 

τέλος της περιόδου αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία λογίζεται είτε σαν µία απαίτηση (για φόρους που αναµένεται να εισπραχθούν ή να 

συµψηφιστούν µελλοντικά µε φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναµένεται να 

πληρωθούν µελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές ανάµεσα στα λογιστικά 

υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, µε τη χρήση της µεθόδου 

της υποχρέωσης.  

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική 

άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά 

διαφορές, στο βαθµό που αναµένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα µπορούσαν να 

εκπέσουν. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήµατος που αναµένεται ότι θα 

υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συµψηφιστούν. 

Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά επέκταση το 

ποσό της αναβαλλόµενης φορολογίας µε τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα 

γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζηµιά, οποιεσδήποτε 

σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζηµία. Για συναλλαγές και άλλα 

γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια), οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσµάτων (είτε 

στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα). 

Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν αφορούν µία προσωρινή (από φορολογική 

άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 

 

3.9 Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσµες παροχές:  

Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζοµένους περιλαµβάνουν: 

� Ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων 

� Βραχύχρονες αποζηµιωµένες απουσίες, όπως ετήσια άδεια µε αποδοχές και άδεια ασθενείας µε αποδοχές, 

όταν οι απουσίες αναµένεται να πραγµατοποιηθούν µέσα σε 12 µήνες, µετά το τέλος της χρήσεως στην 

οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα 

και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως 

υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση 

αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση 

που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 

Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 

Οι παροχές αυτές δηµιουργούνται,  όταν η επιχείρηση δεσµεύεται αποδεδειγµένα: 

� Να τερµατίσει την απασχόληση εργαζοµένου ή εργαζοµένων, πριν την κανονική ηµεροµηνία αποχώρησης 

Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως µία υποχρέωση και µία δαπάνη όταν και µόνο όταν η επιχείρηση δεσµεύεται 

να τις χορηγήσει.  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.  



Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2019-31/12/2019 

 

 
21

Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα 

κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη 

υποχρέωση. 

Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Οι παροχές αυτές αφορούν  στη νοµική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την 

ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για το πρόγραµµα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για 

την καθορισµένη παροχή ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα των εργαζοµένων και σε σχέση µε το χρόνο που 

αναµένεται να καταβληθεί. 

Οι κρατικά καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, όπως και αυτές 

που αφορούν τα προσδιορισµένα προγράµµατα παροχών. Η εταιρεία λογίζει σαν υποχρέωση την παρούσα αξία 

των µελλοντικών ροών για νοµικές ή ηθικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόµενους σε αυτόν  για συνταξιοδότηση, 

απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε σχετικής υποχρέωσης, υπολογίζεται από αναλογιστή για 

την ηµεροµηνία της κάθε Οικονοµικής Θέσης. Αυξήσεις ή µειώσεις σε αυτές τις κρατικά καθορισµένες 

υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα αποτελέσµατα κάθε χρήσης. 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας που προκύπτουν από τη νοµοθεσία περί αποζηµιώσεων του προσωπικού, 

προσδιορίζεται από αναλογιστή και λογιστικοποιείται µε πίστωση σχετικού λογαριασµού πρόβλεψης. 

 

3.10 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

� υπάρχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων 

� είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης 

� το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα 

 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 

προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η 

πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων 

µπορεί να είναι µικρή. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης εκτίµησης της 

διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το 

προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις 

τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη 

υποχρέωση. 

 

3.11 Μισθώσεις 

Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 16 χρησιµοποιώντας την απλοποιηµένη προσέγγιση καταχωρίζοντας, κατά 

την ηµεροµηνία αρχικής εφαρµογής, δικαίωµα χρήσης περιουσιακού στοιχείου µε ποσό που ισούται µε την 

υποχρέωση από τη µίσθωση, προσαρµοσµένο κατά το ποσό τυχόν προπληρωµένων ή δουλευµένων µισθωµάτων 

που αφορούν την εν λόγω µίσθωση. Η συγκριτική πληροφόρηση δεν έχει επαναδιατυπωθεί και εξακολουθεί να 

γνωστοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 και την ∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΑ 4. 

 

α) Όταν η Εταιρεία είναι µισθωτής 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα δικαίωµα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και µια υποχρέωση µίσθωσης κατά την 

έναρξη της µίσθωσης. Το δικαίωµα χρήσης αρχικά αποτιµάται στο κόστος, το οποίο περιλαµβάνει το ποσό της 

αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης µίσθωσης, τυχόν πληρωµές µισθωµάτων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την 

έναρξη ή πριν από την έναρξη της µίσθωσης. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, το δικαίωµα χρήσης αποτιµάται στο κόστος κτήσης µειωµένο µε τις τυχόν 

σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης και προσαρµοσµένο κατά την τυχόν επανεκτίµηση της 

υποχρέωσης από τη µίσθωση. 

Το δικαίωµα χρήσης αποσβένεται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης έως το τέλος της περιόδου µίσθωσης, 

εκτός και εάν στην σύµβαση προβλέπεται µεταβίβαση της κυριότητας του υποκείµενου περιουσιακού στοιχείου 

στην Εταιρεία στο τέλος της περιόδου µίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωµα χρήσης αποσβένεται στην 

διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του υποκείµενου περιουσιακού στοιχείου. Επιπλέον, το δικαίωµα χρήσης ελέγχεται 

για ζηµίες αποµείωσης, εάν υπάρχουν, και προσαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αναπροσαρµογή της 

υποχρέωσης µίσθωσης. 
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Η υποχρέωση µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των µελλοντικών 

υπολειπόµενων πληρωµών µισθωµάτων. Η Εταιρεία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόµενα µελλοντικά µισθώµατα 

χρησιµοποιεί το µέσο επιτόκιο δανεισµού επιχειρηµατικών δανείων της ΕΚΤ.  

Οι πληρωµές µισθωµάτων που περιλαµβάνονται στην αποτίµηση της υποχρέωσης από µισθώσεις περιλαµβάνουν 

τα ακόλουθα: 

- σταθερές πληρωµές,  

- µεταβλητές πληρωµές που εξαρτώνται από ένα δείκτη ή ένα επιτόκιο, 

- ποσά που αναµένεται να καταβληθούν βάσει των εγγυήσεων υπολειµµατικής αξίας, 

Μετά την ηµεροµηνία έναρξης της µισθωτικής περιόδου, η υποχρέωση από τη µίσθωση µειώνεται µε τις 

καταβολές των µισθωµάτων, αυξάνεται µε το χρηµατοοικονοµικό έξοδο και επανεκτιµάται για τυχόν 

επανεκτιµήσεις ή τροποποιήσεις της µίσθωσης. 

Επανεκτίµηση γίνεται όταν υπάρχει µεταβολή στις µελλοντικές πληρωµές µισθωµάτων που µπορεί να προκύπτουν 

από τη µεταβολή ενός δείκτη ή εάν υπάρχει µια µεταβολή στην εκτίµηση της Εταιρείας για το ποσό που 

αναµένεται να καταβληθεί για µια εγγύηση υπολειµµατικής αξίας, µεταβολή στη διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης 

και µεταβολή στην εκτίµηση άσκησης του δικαιώµατος αγοράς του υποκείµενου στοιχείου, εφόσον υπάρχει. Όταν 

η υποχρέωση µίσθωσης αναπροσαρµόζεται, γίνεται και αντίστοιχη προσαρµογή στη λογιστική αξία του 

δικαιώµατος χρήσης ή καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν η λογιστική αξία του δικαιώµατος χρήσης µειωθεί 

στο µηδέν. 

Σύµφωνα µε την πολιτική που επέλεξε να εφαρµόσει η Εταιρεία, το δικαίωµα χρήσης αναγνωρίζεται στα σε 

διακριτή γραµµή στις Οικονοµικές καταστάσεις µε τίτλο «∆ικαίωµα χρήσης περιουσιακών στοιχείων» και η 

υποχρέωση µίσθωσης διακριτά από τις άλλες υποχρεώσεις στα κονδύλια «Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

µισθώσεων» και «Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων».  

Η Εταιρεία επέλεξε να κάνει χρήση της εξαίρεσης που παρέχει το ∆ΠΧΑ 16 και να µην αναγνωρίζει δικαίωµα 

χρήσης και υποχρέωση µίσθωσης για µισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες ή για 

µισθώσεις στις οποίες το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαµηλής αξίας (αξίας µικρότερης των € 5.000 

όταν είναι καινούργιο). 

 

β) Όταν η Εταιρεία είναι εκµισθωτής  

i. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις: Στις περιπτώσεις συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, στις οποίες η Εταιρεία 

λειτουργεί ως εκµισθωτής, το συνολικό ποσό των µισθωµάτων, που προβλέπει η σύµβαση µίσθωσης, 

καταχωρείται στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών. Η διαφορά, µεταξύ της παρούσας αξίας 

(καθαρή επένδυση) των µισθωµάτων και του συνολικού ποσού των µισθωµάτων, αναγνωρίζεται ως µη 

δεδουλευµένος τόκος και εµφανίζεται αφαιρετικά των απαιτήσεων. Οι εισπράξεις των µισθωµάτων µειώνουν τη 

συνολική απαίτηση από µισθώµατα, ενώ το χρηµατοοικονοµικό έσοδο αναγνωρίζεται µε τη µέθοδο του 

δεδουλευµένου. Οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις εξετάζονται για αποµείωση της αξίας τους, 

σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9. Η εταιρεία δεν έχει χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

ii. Λειτουργικές µισθώσεις: Στις περιπτώσεις λειτουργικών µισθώσεων, η Εταιρεία κατατάσσει το µισθωµένο 

πάγιο ως στοιχείο του ενεργητικού, διενεργώντας αποσβέσεις µε βάση την ωφέλιµη ζωή του. Τα ποσά των 

µισθωµάτων, που αντιστοιχούν στη χρήση του µισθωµένου παγίου αναγνωρίζονται ως έσοδα, στην κατηγορία 

λοιπά έσοδα, µε τη µέθοδο του δεδουλευµένου. 

Όταν η Εταιρεία είναι ενδιάµεσος εκµισθωτής, αξιολογεί την κατάταξη της υπεκµίσθωσης κάνοντας αναφορά στο 

δικαίωµα χρήσης της κύριας µίσθωσης, δηλαδή η Εταιρεία συγκρίνει τους όρους της κύριας µίσθωσης µε αυτούς 

της υπεκµίσθωσης. Αντίθετα, εάν η κύρια µίσθωση είναι µια βραχυπρόθεσµη µίσθωση στην οποία η Εταιρεία 

εφαρµόζει την εξαίρεση που περιγράφεται παραπάνω, τότε κατατάσσει την υπεκµίσθωση ως λειτουργική µίσθωση. 

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα ποσά των µισθωµάτων, που αντιστοιχούν στην υπεκµίσθωση του 

µισθωµένου παγίου ως έσοδα, στην κατηγορία λοιπά έσοδα, µε τη µέθοδο του δεδουλευµένου. 

Η εταιρεία εκµισθώνει µε βραχυπρόθεσµη µίσθωση (ετήσια) το ακίνητο επί της οδού Λ. Κηφισού µε ετήσιο 

µίσθωµα € 30.165,41. 

 

3.12 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Οι προµήθειες και τα συναφή έσοδα αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση κατά τη διάρκεια της περιόδου στην 

οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές µε αυτά υπηρεσίες. Προµήθειες και συναφή έσοδα που προέρχονται από 

συναλλαγές για λογαριασµό τρίτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά το χρόνο περαίωσης της συναλλαγής. 

Αµοιβές για υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και συµβουλευτικές υπηρεσίες καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα σύµφωνα µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών, συνήθως σε αναλογική βάση. 
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Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, κατά την ηµεροµηνία έγκρισής τους από τα αρµόδια όργανα των 

εταιρειών που συνήθως είναι η Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

Τα έξοδα και οι τόκοι αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. 

 

3.13 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Ως συνδεδεµένα µέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη 

επιρροή στη διαχείριση και οικονοµική πολιτική τους. Επίσης ως συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται τα µέλη της 

διοικήσεως της εταιρείας, συγγενικά µε αυτά πρόσωπα 1ου βαθµού, καθώς και εταιρείες που κατέχονται από αυτά 

ή εταιρείες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

Όλες οι συναλλαγές µεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών διενεργούνται µε τους ίδιους 

οικονοµικούς όρους, που διενεργούνται παρόµοιες συναλλαγές µε µη συνδεδεµένα µέρη κατά την ίδια χρονική 

στιγµή. 

 

3.14 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις την 

ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

3.15 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών 

µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των τυχόν κοινών 

µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές. 

 

3.16 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και 

υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ηµεροµηνία 

σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις  γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και 

εξόδων.  

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 

συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις 

συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων 

πληροφοριών. 

Οι εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε 

βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να 

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων 

και εξόδων αφορούν: 

 

� Φόροι εισοδήµατος 

Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο 

εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου 

είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει 

εκτιµήσεων για το ενδεχόµενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου 

είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την 

πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.  

Η εταιρεία εκτιµά επίσης την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του 

οποίου αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

 

Η επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών 

στοιχείων αντανακλά τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο µε τον οποίο η 

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 
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αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης του (αν 

υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας λόγω χρήσης του.  

 

� Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων 

Η εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο αναφοράς. 

Κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς των συννηµένων οικονοµικών καταστάσεων η διοίκηση της εταιρείας 

εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη 

χρησιµότητα των εν λόγω στοιχείων. 

 

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

περιουσιακά στοιχεία  

Η Εταιρεία εφαρµόζει την απλοποιηµένη προσέγγιση του ∆ΠΧΑ 9 για τον υπολογισµό των αναµενόµενων 

πιστωτικών ζηµιών, σύµφωνα µε την οποία, η πρόβλεψη ζηµιάς επιµετράται πάντοτε σε ποσό ίσο µε τις 

αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συµβατικά 

περιουσιακά στοιχεία.  

Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προκειµένου να καλύψει επαρκώς τη ζηµιά που 

µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Εξαιτίας του µεγάλου αριθµού των 

πελατών, δεν είναι πρακτικό να εξετάζεται η εισπραξιµότητα του κάθε λογαριασµού ξεχωριστά, και ως εκ τούτου, 

σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλες οι απαιτήσεις εκτιµώνται µε βάση 

ιστορικές τάσεις. Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε 

χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της 

σχηµατισθείσας πρόβλεψης.  

 

� Χρήση ευλόγων αξιών 

H εταιρεία στα πλαίσια εφαρµογής των ∆ΠΧΑ έχει την ευχέρεια να επιµετρά περιουσιακά του στοιχεία ή 

υποχρεώσεις στην εύλογη αξία τους. Η εύλογη αξία αποτελεί επιµέτρηση που βασίζεται στην αγορά και δεν αφορά 

µια συγκεκριµένη οντότητα. Για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, δύναται να υπάρχουν 

διαθέσιµες παρατηρήσιµες συναλλαγές στην αγορά ή πληροφορίες της αγοράς.  

Το µοναδικό σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο η εταιρεία έχει αναγνωρίζει στην εύλογη αξία αφορούν το 

κονδύλι «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων» (1ο επίπεδο ιεράρχησης εύλογης 

αξίας βάσει ∆ΠΧΑ 13). 

Σηµειώνεται ότι η ιεράρχηση εύλογης αξίας δίνει µέγιστη προτεραιότητα στις επίσηµες τιµές (χωρίς προσαρµογές) 

σε αγορές µε σηµαντικό όγκο συναλλαγών για πανοµοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (εισροές 1ου 

επιπέδου) και ελάχιστη προτεραιότητα σε µη παρατηρήσιµες εισροές (εισροές 3ου επιπέδου). 

Οι εισροές 1ου επιπέδου είναι οι επίσηµες χρηµατιστηριακές τιµές (χωρίς προσαρµογή) στις αγορές για 

πανοµοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η οντότητα κατά την ηµεροµηνία 

επιµέτρησης. 

Οι εισροές 2ου επιπέδου είναι εισροές πέραν των επίσηµων χρηµατιστηριακών τιµών που περιλαµβάνονται στο 1ο 

επίπεδο οι οποίες είναι παρατηρήσιµες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση είτε άµεσα είτε έµµεσα. Εάν 

το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση διαθέτει προκαθορισµένη (συµβατική) διάρκεια, µια εισροή 2ου επιπέδου 

πρέπει να είναι παρατηρήσιµη για την πλήρη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης.  

Οι εισροές 3ου επιπέδου είναι µη παρατηρήσιµες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. 

Τέλος, για την αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων που διαθέτει η Εταιρεία (απαιτήσεις, διαθέσιµα και 

λοιπές υποχρεώσεις) βασίζεται στις ενδείξεις ή τις τιµές των ευλόγων τους αξιών για να εξετάσει την τυχόν 

αποµείωση τους ή την ανάγκη οποιασδήποτε προσαρµογής της λογιστικής τους αξίας εφόσον κάτι τέτοιο 

απαιτείται από το λογιστικό πλαίσιο που εφαρµόζει. 
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4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για τις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή µεταγενέστερα.  

Στην χρήση 2019 η Εταιρεία υιοθέτησε το πρότυπο ∆ΠΧΑ 16. Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες 

τροποποιήσεις και ερµηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2019, δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερµηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν 

εκδοθεί από το Σ.∆.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρµογή στη 

χρήση 2019. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2019 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 το οποίο και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17 και τις ∆ιερµηνείες 

4, 15 και 27. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει 

ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να 

αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 

µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Το περιουσιακό στοιχείο κατά 

την αρχική αναγνώριση αποτελείται από το ποσό της αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης µίσθωσης, τις αρχικές 

άµεσες δαπάνες, τυχόν προκαταβολές µισθωµάτων και την εκτίµηση κόστους από την υποχρέωση αποκατάστασης 

του στοιχείου. Η υποχρέωση µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των 

µελλοντικών υπολειπόµενων πληρωµών µισθωµάτων. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του 

εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει 

να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί 

διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Το νέο πρότυπο εφαρµόστηκε από την Εταιρεία εντός 

της αναφερόµενης περιόδου. Οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σχετικά µε την εφαρµογή του προτύπου 

περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο 6.2 των σηµειώσεων. 

 

Επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 16 

 

Η Εταιρεία εφάρµοσε αναδροµικά το πρότυπο σε όλες τις ενεργές την 1.1.2019 συµβάσεις µίσθωσης 

αναγνωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της αρχικής εφαρµογής στην καθαρή θέση της 1.1.2019 και δεν 

αναµόρφωσε τα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του προτύπου. Κατά 

συνέπεια, τα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου δεν είναι συγκρίσιµα.  
Κάνοντας χρήση της πρακτικής διευκόλυνσης (practical expedient) που παρέχεται από το ∆ΠΧΑ 16 η Εταιρεία, 

κατά την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής, δεν επαναξιολόγησε εάν µ ία σύµβαση αποτελεί ή εµπεριέχει µία 

µίσθωση και συνεπώς εφάρµοσε το πρότυπο µόνο στις συµβάσεις που είχαν προηγουµένως αναγνωριστεί ως 

µισθώσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17.  
Επίσης, η Εταιρεία επέλεξε κατά τη µετάβαση τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις που παρέχονται από το 

πρότυπο: 
- εφάρµοσε ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο ανάλογα µε τη διάρκεια της µίσθωσης για όλες τις κατηγορίες 

µισθώσεων,  

- για τον προσδιορισµό της αξίας κτήσεως του στοιχείου ενεργητικού µε δικαίωµα χρήσης θεώρησε πως αυτή 

είναι ίση µε την υποχρέωση από τη µίσθωση, προσαρµοσµένη κατά το ποσό τυχόν προπληρωµένων ή 

δουλευµένων µισθωµάτων που αφορούν την εν λόγω µίσθωση και τα οποία είχαν αναγνωριστεί στις 

οικονοµικές καταστάσεις αµέσως πριν από την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής. 
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία επέλεξε να κάνει χρήση της εξαίρεσης και δεν εφάρµοσε τις νέες διατάξεις στις 

µισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες (short term) καθώς και στις µµισθώσεις στις 

οποίες το στοιχείο που εκµ ισθώνεται είναι χαµηλής αξίας (αξίας µµικρότερης των € 5.000 όταν είναι καινούργιο). 

Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία για τις µισθώσεις που λήγουν εντός του 2019 και που, ωστόσο, αναµένεται να 

ανανεωθούν, προέβη σε εκτιµήσεις για την ανανέωσή τους.  

Η Εταιρεία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόµενα µελλοντικά µµισθώµατα χρησιµοποίησε µέσο επιτόκιο 

δανεισµού επιχειρηµατικών δανείων της ΕΚΤ.  
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Ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 16, η Εταιρεία αναγνώρισε δικαίωµα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

ποσού € 43.788,14, αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ποσού € 182,27 και υποχρεώσεις από µισθώσεις 

ποσού € 34.271,04 . Η επίπτωση στην καθαρή θέση ανήλθε σε κέρδος προ φόρων ποσού € 759,47 (€ 577,20 µετά 

φόρων).  
Η συµφωνία των υποχρεώσεων µισθώσεων που αναγνωρίσθηκαν την 1.1.2019 σε σχέση µε τις δεσµεύσεις 

λειτουργικών µισθώσεων που γνωστοποιήθηκαν σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 την 31.12.2019 έχει ως εξής: 

 

 
Η Εταιρία 

∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων που γνωστοποιήθηκαν 

την 31.12.2018 
49.650,70 

Σταθµισµένο µέσο επιτόκιο προεξόφλησης 4,34% 

Αποτίµηση σε παρούσα αξία 43.788,14 

Πλέον: υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις την 

31.12.2018 
0,00 

(Μείον): βραχυπρόθεσµες µισθώσεις και µισθώσεις παγίων 

µη σηµαντικής αξίας την 1.1.2019 
0,00 

Υποχρεώσεις µισθώσεων που αναγνωρίστηκαν την 1.1.2019 43.788,14 

 

 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν είχαν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο 

εξέδωσε, την 12.12.2017, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα ως ακολούθως: 

∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΠΧΑ 11 Κοινές Συµφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά τον έλεγχο µιας 

επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίµηση των συµφερόντων που 

είχε προηγουµένως στην επιχείρηση αυτή.  

Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι µια οντότητα που συµµετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον 

έλεγχο µιας κοινής επιχείρησης µπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η 

δραστηριότητα αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συµφέροντα στην 

κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουµένως δεν αποτιµώνται εκ νέου.  

∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος 

Το Συµβούλιο τροποποιώντας το ∆ΛΠ 12 διευκρίνισε ότι µια οικονοµική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες τις 

φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων στα αποτελέσµατα, στα άλλα συνολικά 

εισοδήµατα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα µε το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία 

προέκυψαν τα διανεµόµενα κέρδη και εν συνεχεία το µέρισµα.  

∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισµός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού 

στοιχείου  παραµείνει σε εκκρεµότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιµο για την 

προοριζόµενη χρήση ή πώλησή του, τότε το υπόλοιπο του δανεισµού αυτού θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στα 

κεφάλαια του γενικού δανεισµού κατά  τον υπολογισµό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 

∆ΛΠ 28  (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» 

Το Συµβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ∆ΠΧΑ 9 

ισχύει µόνο για συµµετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα 

πρέπει να εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 9 στα άλλα συµφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, συµπεριλαµβανοµένων 
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των µακροπρόθεσµων συµφερόντων στα οποία δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην 

ουσία, αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019.  

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισµός του 

Προγράµµατος Παροχών.  

Το Σ∆ΛΠ στις 7 Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19 µε την οποία διευκρινίζει τον τρόπο µε 

τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραµµα καθορισµένων 

παροχών. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού, απαιτείται 

επανυπολογισµός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης των καθορισµένων παροχών. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 

19 προβλέπει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι αναθεωρηµένες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν και κατά 

τον επανυπολογισµό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προκειµένου να προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας 

και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο µετά την αλλαγή στο πρόγραµµα. 

Επίσης, µε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας τροποποίησης, περικοπής ή 

διακανονισµού στις απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (ανώτατο 

όριο περιουσιακού στοιχείου).  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019.  

Ε∆∆ΠΧΑ 23 ∆ιερµηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά µε το χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος» 

Στις 7 Ιουνίου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε τη ∆ιερµηνεία 23. Η ∆ιερµηνεία 23 έχει εφαρµογή στον προσδιορισµό του 

φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζηµία), τις φορολογικές βάσεις, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες, τις 

αχρησιµοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως 

προς την ορθότητα των φορολογικών χειρισµών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 

εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικοί χειρισµοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατοµικευµένα και υπό την παραδοχή ότι οι 

έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών 

• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισµός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των 

φορολογικών βάσεων, των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών, των αχρησιµοποίητων πιστώσεων φόρου και 

των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και  

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

Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019. 

∆ΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) « Χρηµατοοικονοµικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωµής µε αρνητική 

αποζηµίωση» 

Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 9, µε την οποία επιτρέπεται σε κάποια 

προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε χαρακτηριστικά αρνητικής αποζηµίωσης, που 

διαφορετικά θα αποτιµώνταν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, να αποτιµηθούν στο αναπόσβεστο 

κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η 

τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συµβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα 

πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI), 

ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συµβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο 

αντισυµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζηµίωση για την πρόωρη λήξη του συµβολαίου. 

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα 

από την Εταιρεία (ή και τον Όµιλο)   

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
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Τροποποιήσεις των παραποµπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ∆ΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 

2018) 

Την 29
η
 Μαρτίου 2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρηµένο 

εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων, 

-τους ορισµούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και των 

εξόδων, 

-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά µε τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις, 

-τις βάσεις αποτίµησης και οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο που πρέπει να χρησιµοποιούνται και, 

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά µε την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιµάζουν οικονοµικές 

καταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής µεταξύ 

λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να 

κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις στις 

παραποµπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται 

προκειµένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού 

πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισµός του σηµαντικού» 

Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το Σ∆ΛΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις στο 

∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8, οι οποίες αποσαφηνίζουν τον ορισµό του σηµαντικού και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 

εφαρµοσθεί, συµπεριλαµβάνοντας στον ορισµό καθοδήγηση που µέχρι στιγµής έχει αναφερθεί σε άλλα ∆ΠΧΑ. Ο 

νέος ορισµός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σηµαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, υπόκρυψης ή 

ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναµενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων λαµβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν 

παραδείγµατα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σηµαντικής πληροφορίας. Ο ορισµός του 

σηµαντικού, που αποτελεί µία σηµαντική λογιστική έννοια στα ∆ΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά 

πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαµβάνονται στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Ο επικαιροποιηµένος 

ορισµός τροποποιεί το ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» και το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές 

Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισµός του 

σηµαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2020. 

∆ΠΧΑ 9 ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθµιση των επιτοκίων αναφοράς» 

Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 26 Σεπτεµβρίου 2019 τροποποιήσεις στα πρότυπα ∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 7 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική αναφορά από τη µεταρρύθµιση των 

επιτοκίων αναφοράς κατά την περίοδο πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάµενου επιτοκίου αναφοράς µε 

εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις παρέχουν προσωρινές και περιορισµένες εξαιρέσεις στις 

απαιτήσεις της λογιστικής αντιστάθµισης του διεθνούς λογιστικού προτύπου (∆ΛΠ) 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 

Αναγνώριση και επιµέτρηση και του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα, ώστε οι επιχειρήσεις να µπορούν να συνεχίσουν να πληρούν τις απαιτήσεις 



Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2019-31/12/2019 

 

 
29

υποθέτοντας ότι τα υφιστάµενα κριτήρια αναφοράς επιτοκίων δεν µεταβάλλονται λόγω της µεταρρύθµισης του 

διατραπεζικού επιτοκίου δανεισµού. 

Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρµογή των ακόλουθων διατάξεων: 

- Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθµίσεις ταµειακών ροών,  

- Την αξιολόγηση της οικονοµικής σχέσης ανάµεσα στο αντισταθµιζόµενο στοιχείο και το µέσο 

αντιστάθµισης,  

- Τον προσδιορισµό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθµισµένου στοιχείου. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020.  

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4. 

To ∆ΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίµηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε στόχο την παροχή µιας περισσότερο οµοιόµορφης προσέγγισης αποτίµησης και 

παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

Το ∆ΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να µην διενεργείται στο ιστορικό κόστος 

αλλά στην τρέχουσα αξία µε τρόπο συνεπή και µε τη χρήση: 

• αµερόληπτων αναµενόµενων σταθµισµένων εκτιµήσεων µελλοντικών ταµειακών ροών µε βάση 

επικαιροποιηµένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταµειακών ροών των συµβάσεων και  

• εκτιµήσεων σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς και µη κινδύνουςπου προκύπτουν από την έκδοση των 

ασφαλιστήριων συµβολαίων. 

 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2021. 

Σηµειώνεται, επίσης, πως τον Νοέµβριο 2018 το Σ∆ΛΠ πρότεινε τη µετάθεση της ηµεροµηνίας υποχρεωτικής 

εφαρµογής του νέου προτύπου την 1.1.2022. 

∆ΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισµού της επιχείρησης µε σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να 

καθορίσουν κατά πόσον µια εξαγορά που πραγµατοποιούν αφορά επιχείρηση ή οµάδα περιουσιακών στοιχείων. Ο 

τροποποιηµένος ορισµός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόµενο προϊόν µιας επιχείρησης, που είναι η 

παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούµενος ορισµός εστίαζε στις αποδόσεις µε τη µορφή 

µερισµάτων, χαµηλότερου κόστους ή άλλου οικονοµικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, 

µέλη ή συµµετέχοντες. Επιπλέον µε την τροποποίηση προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο µία 

αποκτώµενη διαδικασία είναι ουσιαστική και εισάγεται µία προαιρετική άσκηση συγκέντρωσης εύλογης αξίας µε 

ενδεικτικά παραδείγµατα. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρµόζουν τον τροποποιηµένο ορισµό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα 

πραγµατοποιηθούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες» 

Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Με την 

τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάµενα δικαιώµατα 

κατά την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της 

∆ιοίκησης για τα γεγονότα που αναµένεται να συµβούν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  
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5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

 

5.1 Χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά µέσα για εµπορικούς, χρηµατοοικονοµικούς και επενδυτικούς 

σκοπούς, όπως επίσης και για αντιστάθµιση κινδύνων. Η χρησιµοποίηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων από την 

εταιρεία επηρεάζει ουσιωδώς την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, την κερδοφορία και τις ταµειακές της ροές.  

 

Στην υπ΄αριθµ 6.24 σηµείωση παρατίθεται ανάλυση της αξίας και των κατηγοριών των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων που διαθέτει η Εταιρεία καθώς και των λογαριασµών της Οικονοµικής Θέσης στους οποίους εµφανίζονται 

τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Παρακάτω παρατίθεται πληροφόρηση σχετικά µε τους κινδύνους που 

συνεπάγονται από την κατοχή των χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

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

οι εξής:  

• Πιστωτικός Κίνδυνος  

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

• Κίνδυνος Ρευστότητας 

Οι εργασίες διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνονται από το «Τµήµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων» της εταιρείας. Το εν 

λόγω τµήµα έχει αποκλειστική αρµοδιότητα να προσδιορίζει, να εκτιµά και να αντισταθµίζει τους 

χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Προ 

της διενέργειας τυχόν συναλλαγών αντιστάθµισης κινδύνων λαµβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το 

δικαίωµα δέσµευσης της Εταιρείας προς τους αντισυµβαλλόµενούς της.  

 

5.2 Πιστωτικός κίνδυνος  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος είναι ο κίνδυνος το αντισυµβαλλόµενο µέρος να αδυνατεί να 

εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. 

 

Ειδικά για την εταιρεία ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο µη είσπραξης των απαιτήσεων της 

έναντι πελατών. Ο εν λόγω πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι σηµαντικός γιατί κατά πάγια τακτική η Εταιρεία:  

� εισπράττει το τίµηµα των αγορών των πελατών µέχρι το πέρας του διηµέρου (Τ+2) από την ηµέρα της 

συναλλαγής του, σε υλοποίηση σχετικών χρηµατιστηριακών διατάξεων (βλέπε σχετικά την επόµενη παράγραφο 

«Πιστωτικός κίνδυνος για Τ+3» και  

� διενεργεί προβλέψεις αποµείωσης όλων των απαιτήσεων έναντι πελατών που δεν καλύπτονται από 

αντίστοιχη αξία χαρτοφυλακίου τους 

� παρακολουθεί τυχόν καθυστερήσεις λοιπών απαιτήσεων και ενσωµατώνει την πληροφόρηση αυτή στο 

σύστηµα ελέγχου της πιστωτικής της πολιτικής. 

 

Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της εταιρείας γίνεται σε καθηµερινή βάση, ενώ 

γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που υπερβαίνει το 10 % των 

εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013.  

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος για ρευστά κεφάλαια (ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) θεωρείται αµελητέος, αφενός 

γιατί αφορά εύκολα ρευστοποιήσιµες επενδύσεις και αφετέρου γιατί οι αντισυµβαλλόµενοι είναι αξιόπιστα 

τραπεζικά ιδρύµατα που επιλέγονται µε βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα. 

 

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

της αγοράς. 

 

5.3 ∆εσµεύσεις  που σχετίζονται µε πίστωση 

Η δυνατότητα παροχής πιστώσεων από το µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών προς τους πελάτες τους µε σκοπό τη 

διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών (margin account), ρυθµίζεται µε το νόµο 4141/2013 και την απόφαση 

υπ΄αριθµ. 6/675/27.2.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το µοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στη γενική 
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αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται µόνον κατόπιν σχετικής έγγραφης σύµβασης µεταξύ µέλους και πελάτη 

και εφόσον ο τελευταίος παρέχει στο µέλος αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης, επί της οποίας υφίσταται νόµιµο 

ενέχυρο υπέρ του µέλους. 

Το margin account παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες µετοχές από εκείνες που 

θα τους επέτρεπε το διαθέσιµο κεφάλαιο τους χρησιµοποιώντας την τεχνική µόχλευσης. Ωστόσο, η αγορά µετοχών 

µε πίστωση είναι µια τεχνική που χρησιµοποιείται από επενδυτές που είναι εξοικειωµένοι µε αυτό το εργαλείο και 

γνωρίζουν τη λειτουργία του. 

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή πιστώσεων ορίζονται στον νόµο, αλλά και στις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της 

Πράξης του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Το τµήµα Πιστώσεων παρακολουθεί τους προβληµατικούς 

λογαριασµούς και λαµβάνει µέρος στον καθορισµό των προβλέψεων που γίνονται στις οικονοµικές καταστάσεις 

ώστε να µην εκτίθεται η Εταιρεία σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο εκ της δραστηριότητας αυτής. 

 

5.4 Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 3 

Σύµφωνα µε τον Ν. 4141/2013 και την υπ' αριθµόν 6/675/27.2.2014 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

πρέπει µέχρι το πέρας του Τ+2, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η 

Εταιρεία την ηµέρα Τ+3 προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό 

κίνδυνο. 

 

5.5 Φύλαξη Περιουσιακών στοιχείων πελατών 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειµένου να διαφυλάξει τα ελεύθερα χρηµατικά διαθέσιµα των πελατών επέβαλε 

στα µέλη του Χ.Α, σύµφωνα µε την απόφαση 1/808/7.02.2018 όπως ισχύει, να τηρούν τα χρήµατα των πελατών 

τους σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασµούς.  

 

Στην υπ΄ αριθµόν 6.25 σηµείωση παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον µέγιστο βαθµό έκθεσης της εταιρείας 

στον πιστωτικό κίνδυνο έναντι των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της.  

 

5.6 Κίνδυνος αγοράς  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι 

µελλοντικές ταµιακές ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν 

διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις τιµές της αγοράς.  

 

Ο εν λόγω κίνδυνος για την Εταιρεία εστιάζεται κυρίως στους εξής ειδικότερους κινδύνους: (Ι) στον 

συναλλαγµατικό κίνδυνο (ΙΙ) στον κίνδυνο επιτοκίων και (ΙΙΙ) στον κίνδυνο θέσης.  

 

5.7 Συναλλαγµατικός κίνδυνος  

Οι συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε Ευρώ, ενώ η εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις στο εξωτερικό. Συνεπώς ο 

συναλλαγµατικός κίνδυνος δεν υφίσταται. 

 

5.8 Κίνδυνος επιτοκίου 

∆εν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις για την Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση και ως εκ τούτου δεν υφίσταται και  

κίνδυνος από τις µεταβολές των επιτοκίων.  

 

5.9 Κίνδυνος θέσης 

Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από τη διακύµανση της εύλογης αξίας ή των µελλοντικών ταµιακών ροών των 

επενδύσεων της Εταιρείας για ίδιο χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από µετοχές και ως εκ 

τούτου ο βαθµός έκθεσής της στον εν λόγω κίνδυνο είναι επουσιώδης. 

 

5.10  Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την κάλυψη 

των υποχρεώσεων της Εταιρείας. Ο κίνδυνος ρευστότητας κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα µε τη διατήρηση 

επαρκών διαθεσίµων και άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων. 
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5.11 ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρεία παντός είδους κινδύνων 

καθώς και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για 

την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας.  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Κινδύνων µε τις παρακάτω  αρµοδιότητες: 

 

α) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι αρµόδιος για τη θέσπιση και εφαρµογή πολιτικών, διαδικασιών και 

ρυθµίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις 

διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρείας. Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου καθορίζεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στους ν.4514/2018, ν.4261/2014 και στον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013.  

(β) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί συστηµατικά την καταλληλότητα και την 

αποτελεσµατικότητα των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που εφαρµόζει η εταιρεία σχετικά µε τη 

∆ιαχείριση των Κινδύνων. 

(γ) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων µεριµνά ώστε η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και 

µηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρµογής των διαδικασιών για 

τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας. 

(δ) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης Επάρκειας 

Εσωτερικού Κεφαλαίου  (∆.Α.Ε.Ε.Κ) της Εταιρείας. 
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6. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

6.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αποτιµήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους µείον τις συσσωρευµένες 

αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις τους επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση την πραγµατική ωφέλιµη ζωή τους. Επί των 

παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 

  

Ιδιοχρ/µενα 

Ακίνητα 

Μεταφορικά 

µέσα  

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισµός  Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης         

          

Υπόλοιπα 1.1.2018 192.006,06 99.617,26 310.966,95 602.590,27 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2018 192.006,06 99.617,26 310.966,95 602.590,27 

Προσθήκες 0,00 0,00 421,37 421,37 

Μειώσεις 0,00 23.821,61 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2019 192.006,06 75.795,65 311.388,32 603.011,64 

          

Β. Αποσβέσεις         

          

Υπόλοιπα 1.1.2018 49.674,09 95.701,96 307.634,70 453.010,75 

Αποσβέσεις 0,00 3.913,41 1.474,19 5.387,60 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2018 49.674,09 99.615,37 309.108,89 458.398,35 

Αποσβέσεις 0,00 0,00 1.353,10 1.353,10 

Μειώσεις 0,00 23.821,61 0,00 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2019 49.674,09 75.793,76 310.461,99 459.751,45 

          

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 

31.12.2018 142.331,97 1,89 1.858,06 144.191,92 

          

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 

31.12.2019 142.331,97 1,89 926,33 143.260,19 

 

 

6.2. ∆ικαίωµα χρήσης 

 

Το κονδύλι απεικονίζει  τον λογαριασµό των χρηµατοδοτικών µισθώσεων οι οποίες σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α 

αναγνωρίζονται ως πάγια στοιχεία τα οποία υπόκεινται σε ετήσια απόσβεση.  
 

Ποσά σε € ∆ικαίωµα χρήσης 

Α. Αξίες Κτήσης   

    

Υπόλοιπα 1.1.2018 0,00 

Προσθήκες 0,00 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2018 0,00 

Προσθήκες 43.788,13 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2019 43.788,13 
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Β. Αποσβέσεις   

    

Υπόλοιπα 1.1.2018 0,00 

Αποσβέσεις 0,00 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2018 0,00 

Αποσβέσεις 8.757,63 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2019 8.757,63 

    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 

31.12.2018 0,00 

    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 

31.12.2019 35.030,50 

 

Αρχικά το δικαίωµα χρήσης αποτιµήθηκε στο κόστος, το οποίο περιλαµβάνει το ποσό της αρχικής αναγνώρισης 

της υποχρέωσης µίσθωσης και τυχόν πληρωµές µισθωµάτων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την έναρξη ή πριν από 

την έναρξη της µίσθωσης. 

Το δικαίωµα χρήσης αποσβένεται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης έως το τέλος της περιόδου µίσθωσης. 

Η υποχρέωση µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των µελλοντικών 

υπολειπόµενων πληρωµών µισθωµάτων. Η Εταιρεία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόµενα µελλοντικά µισθώµατα 

χρησιµοποιεί µέσο επιτόκιο δανεισµού επιχειρηµατικών δανείων της ΕΚΤ της ήτοι 4,34%. 

 

Από την προεξόφληση της υποχρέωσης µίσθωσης προέκυψαν τα εξής: 

 

Μακροπρόθεσµη υποχρέωση µίσθωσης 25.149,80 

Βραχυπρόθεσµη υποχρέωση µίσθωσης 18.638,33 

µείον: πληρωµή µισθωµάτων 2019 -9.517,10 

Τόκος µισθώσεων σε αποτέλεσµα χρήσης 413,04 

αποσβέσεις δικαιώµατος χρήσης σε αποτέλεσµα 8.757,63 

 

 

6.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 

Το κονδύλι απεικονίζει την αξία των λογισµικών προγραµµάτων που αγοράστηκαν µέσα στην χρήση. 

 
 

6.4. Επενδύσεις σε ακίνητα  

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν µισθωµένα ακίνητα  και αναλύονται ως εξής: 
 

 

  

Επενδυτικά 

πάγια  

Α. Αξίες Κτήσης   

    

Υπόλοιπα 1.1.2018 565.828,34 

Προσθήκες 0,00 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2018 565.828,34 

Προσθήκες 0,00 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2019 565.828,34 
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Β. Αποσβέσεις   

    

Υπόλοιπα 1.1.2018 67.433,05 

Αποσβέσεις 0,00 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2018 67.433,05 

Αποσβέσεις 0,00 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπα 31.12.2019 67.433,05 

    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 

31.12.2018 498.395,29 

    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 

31.12.2019 498.395,29 

 

 

6.5. Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

` 31/12/2019 31/12/2018 

Συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο 29.643,49 30.376,48 

Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 337.763,00 334.141,00 

Εγγυήσεις σε Επικουρικό Κεφάλαιο 245.000,00 170.000,00 

Λοιπές Εγγυήσεις 1.356,27 1.356,27 

Σύνολο 613.762,76 535.873,75 

 

Η συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο αφορά καταβολές ως εγγύηση εισφορών στο Επικουρικό Κεφάλαιο 

Εκκαθάρισης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2471/1997 και Ν. 3371/2005. 

∆ιαχειριστής και θεµατοφύλακας του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. 

 

Η συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσό εγγυήσεων στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης 

Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2533/1997.  

 

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

 
 

6.6. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  

Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Υπόλοιπα Πελατών 31/12/2019 31/12/2018 

Πελάτες  (χρεωστικά υπόλοιπα) 222.219,03 109.846,23 

Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων 0,00 3.038,83 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  -10.773,36 -51.706,77 

Αναµενόµενη µελλοντική ζηµία απαιτήσεων -51.664,20 -10.028,35 

  159.781,47 51.149,94 

      

Λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις 31/12/2019 31/12/2018 

Ελληνικό ∆ηµόσιο 2.337,10 6.072,55 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 1.613,60 1.777,16 

Λοιποί χρεώστες  4.310,27 3.038,55 

  8.260,97 10.888,26 

Σύνολο 168.042,44 62.038,20 
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Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 

Η µεταβολή των αναµενόµενων µελλοντικών ζηµιών των απαιτήσεων είναι η κάτωθι: 

 

αναµενόµενες µελλοντικές ζηµιές απαιτήσεων έως 31.12.2018 -10.028,35 

πλέον: σχηµατισθείσες 1.1-31.12.2019 -745,01 

σύνολο -10.773,36 

 
 

6.7. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων    

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

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Μετοχές διαπραγµατευόµενες στο Χ.Α. 1.058.596,72 1.327.271,21 

Αποµείωση αξίας  166.954,46 39.749,15 

Σύνολο 1.225.551,18 1.367.020,36 

 

 

6.8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα     

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Ταµείο 11.761,59 32.986,41 

Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 359.272,94 149.935,56 

Καταθέσεις Repos 1.220.000,00 1.076.000,00 

Σύνολο 1.591.034,53 1.258.921,97 

 
 

Επιπρόσθετα των παραπάνω ιδίων διαθεσίµων, στους τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρείας περιλαµβάνονται 

και τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της, δηλαδή τα ταµειακά διαθέσιµα που έχουν κατατεθεί από πελάτες της 

εταιρείας προς διενέργεια επενδύσεων κατ’ εντολή και για λογαριασµό τους.  

Τα διαθέσιµα αυτά έχουν µεταφερθεί στα στοιχεία εκτός Ισολογισµού, σύµφωνα µε την πρόσφατη 

υπ’αριθµ.12/2016 Ανακοίνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και την σε συνέχεια αυτής 

υπ΄αρ. πρωτ. 3127/9.8.2016 γνωστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , καθώς θεωρείται ότι αυτά δεν 

αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. αλλά και την σχετική 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/674.   

Τα εν λόγω ταµειακά διαθέσιµα των πελατών της εταιρείας ανέρχονται στις 31.12.2019 σε € 804.338,09 και στις 

31.12.2018 σε € 252.495,85 αντίστοιχα. 
 

 

6.9. Μετοχικό κεφάλαιο   

Οι µετοχές της εταιρείας είναι ανώνυµες και δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά.  Η ανάλυση σε αριθµό 

και αξία του µετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής: 

 

  

Αριθµός Ονοµαστική Μετοχικό 

Μετοχών Αξία Κεφάλαιο 

Υπόλοιπα την 01/01/2018 164.700 27,40 4.512.780,00 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 

Υπόλοιπα την 31/12/2018 164.700 27,40 4.512.780,00 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου  0 0,00 0,00 

Υπόλοιπα την 31/12/2019 164.700 27,40 4.512.780,00 
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6.10. Αποθεµατικά κεφάλαια 

Τα αποθεµατικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Τακτικό αποθεµατικό 251.570,64 251.570,64 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 65.762,84 65.762,84 

Αποθεµατικό εύλογης αξίας  -27.864,65 -27.864,65 

Λοιπά αποθεµατικά  373.465,19 373.465,19 

Σύνολο 662.934,02 662.934,02 

 

 

Το «Τακτικό Αποθεµατικό» σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (άρθρο 158 ν. 

4548/2018) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 1/20 των ετησίων καθαρών (µετά φόρων) κερδών, είναι 

υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό µέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του 

καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών µετά 

από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

Τα «Αποθεµατικά από έσοδα  φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο» σχηµατίστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

2238/94. Μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεµηθούν µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισµοί που µπορεί να ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση διανοµής τους 

υπόκεινται σε φορολογία σύµφωνα µε το ισχύον, στην χρήση που αυτά διανεµηθούν, συντελεστή φορολογίας 

εισοδηµάτων της Εταιρείας. 
 

 

6.11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Με βάση τις λογιστικές αρχές η εταιρεία  αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νοµικής δέσµευσης 

που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. 

Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης. Συγκεκριµένα, σχετική µελέτη αφορούσε 

στην διερεύνηση και υπολογισµό των αναλογιστικών µεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον ισολογισµό και την 

κατάσταση αποτελεσµάτων κάθε επιχείρησης. 

 

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Υποχρεώσεις ισολογισµού για     

συνταξιοδοτικές παροχές 45.874,66 38.664,26 

      

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα 7.210,40 -2.564,86 

 

 
6.12. Μακροπρόθεσµες/ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων 

 

Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 16 χρησιµοποιώντας την απλοποιηµένη προσέγγιση καταχωρίζοντας, κατά 

την ηµεροµηνία αρχικής εφαρµογής, δικαίωµα χρήσης περιουσιακού στοιχείου µε ποσό που ισούται µε την 

υποχρέωση από τη µίσθωση γραφείων που χρησιµοποιεί για την επαγγελµατική της δραστηριότητα.  

Το δικαίωµα χρήσης αποσβένεται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης έως το τέλος της περιόδου µίσθωσης. 

Η υποχρέωση µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των µελλοντικών 

υπολειπόµενων πληρωµών µισθωµάτων.  

Η Εταιρεία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόµενα µελλοντικά µισθώµατα χρησιµοποιεί µέσο επιτόκιο δανεισµού 

επιχειρηµατικών δανείων της ΕΚΤ της ήτοι 4,34% και θεωρεί ως µισθωτική περίοδο τα πέντε έτη. 

 

Από την προεξόφληση της υποχρέωσης µίσθωσης προέκυψαν τα εξής: 
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Μακροπρόθεσµη υποχρέωση µίσθωσης 25.149,80 

  Αρχική βραχυπρόθεσµη υποχρέωση µίσθωσης 18.638,33 

µείον: πληρωµή µισθωµάτων 2019 -9.517,10 

Βραχυπρόθεσµη υποχρέωση µίσθωσης 9.121,24 

  
Τόκος µισθώσεων σε αποτέλεσµα χρήσης 413,04 

 

Η ληκτότητα της µίσθωσης έχει ως εξής: 

 

έως 1 έτος 1έως 3 έτη πάνω από 3 έτη σύνολο 

Υποχρέωση µίσθωσης πριν την προεξόφληση 9.930,14 19.860,28 9.930,14 39.720,56 

Συντελεστής προεξόφλησης 4,34% 

Υποχρέωση µίσθωσης µετά την προεξόφληση 9.121,24 17.120,07 8.029,73 34.271,04 

 

 
6.13. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις-υποχρεώσεις 

 
Το µεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο σε διάστηµα πέραν των 12 

µηνών, όπως επίσης, το µεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι πληρωτέο σε 

διάστηµα πέραν των 12 µηνών. Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος της Εταιρείας είναι η 

παρακάτω: 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις 

Αποτιµήσεις 

χρηµ/κων 

στοιχείων  

Παροχές 

Προσωπικού 

Επισφαλείς 

απαιτήσεις  

Αντιλογισµός 

αναπρ.ακινήτων  

Πρόβλεψεις 

διαφορών 

φορολογικού 

ελέγχου  

∆ιαγραφή 

εξόδων 

εγκατάστασης  

Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2018 -10.597,84 2.256,82 14.925,29 -22.794,41 -37.000,00 -0,06 -53.210,21 

Καταχώρηση στα αποτελέσµατα -897,37 -718,16 2.875,26 -6.574,18 0,00 0,00 -5.314,44 

∆ιόρθωση αναβαλλόµενης λόγω 

αλλαγής συντελεστη 365,45 -77,82 -514,72 1.241,87 0,00 0,06 1.014,83 

Υπόλοιπο 31/12/2018 -11.129,76 1.460,83 17.285,83 -28.126,72 -37.000,00 -0,01 -57.509,82 

Καταχώρηση στα αποτελέσµατα -897,37 -718,16 2.875,26 -6.574,18 0,00 0,00 -5.314,44 

∆ιόρθωση αναβαλλόµενης λόγω 

αλλαγής συντελεστη -28.041,94 2.239,97 -5.176,08 4.957,27 0,00 0,00 -26.020,79 

Υπόλοιπο 31/12/2019 -40.069,07 2.982,64 14.985,01 -29.743,63 -37.000,00 0,00 -88.845,05 

 

 

Σηµειώνουµε ότι στην κλειόµενη χρήση έγινε προσαρµογή της αναβαλλόµενης φορολογίας λόγω της µεταβολής 

του φορολογικού συντελεστή από 28% σε 24%. 

 
6.14. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις    

Το υπόλοιπο των προµηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής: 

 

Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 31/12/2019 31/12/2018 

Προµηθευτές  6.460,89 9.335,91 

Παρακρατούµενοι φόροι 4.133,58 3.687,96 

Λοιπές υποχρεώσεις  3.901,91 4.029,97 

Ίδρυµα κοινωνικών ασφαλίσεων  6.121,53 2.797,01 

∆εδουλευµένα έξοδα 0,00 2.131,45 

Σύνολο 20.617,91 21.982,30 

 

Η λογιστική αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.   
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6.15. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Το κονδύλι αφορά το υπόλοιπο της υποχρέωσης τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων . 

 

 

6.16.  Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Χρηµατιστήριο 

Οι υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής : 

 

Υποχρεώσεις σε πελάτες και Χρηµατιστήριο 31/12/2019 31/12/2018 

Μη Εκκαθαρισµένα Υπόλοιπα Πελατών  13.761,60 0,00 

Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων 14.592,42 13.256,80 

Υποχρεώσεις από τοποθετήσεις διαθεσίµων πελατών σε repos 0,00 0,00 

Σύνολο 28.354,02 13.256,80 

 

Επιπρόσθετα των παραπάνω µη εκκαθαρισµένων πιστωτικών υπολοίπων πελατών, υπάρχουν και τα ώριµα 

πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της εταιρείας , δηλαδή τα ταµειακά διαθέσιµα που έχουν κατατεθεί από πελάτες 

της εταιρείας προς διενέργεια επενδύσεων κατ’ εντολή και για λογαριασµό τους.  

Τα ώριµα αυτά πιστωτικά υπόλοιπα πελατών έχουν µεταφερθεί στα στοιχεία εκτός Ισολογισµού, µε την πρόσφατη 

υπ’ αριθµ. 12/2016 Ανακοίνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και την σε συνέχεια αυτής 

υπ΄αρ. πρωτ. 3127/9.8.2016 γνωστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς θεωρείται ότι αυτά δεν 

αποτελούν υποχρέωση της εταιρείας σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. αλλά και την σχετική 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/674.   

Τα εν λόγω ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της εταιρείας ανέρχονταν στις 31.12.2019  σε € 804.338,09 

και στις 31.12.2018 σε € 252.495,85 αντίστοιχα. 

. 
 

6.17. Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Προµήθειες από διαµεσολάβηση σε 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές 186.618,42 128.405,84 

Σύνολο 186.618,42 128.405,84 

 

 
6.18. Κόστος πωληθέντων  

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 122.370,61 113.061,26 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 180,00 260,40 

Παροχές τρίτων 15.799,90 29.638,74 

∆ιάφοροι φόροι τέλη 1.995,59 1.985,96 

∆ιάφορα έξοδα 15.505,02 13.789,13 

Αποσβέσεις  παγίων 885,31 2.693,80 

Αποσβέσεις  δικαιώµατος χρήσης 

περιουσ. στοιχείων 4.378,82 0,00 

Προβλέψεις  3.977,71 5.134,40 

Σύνολο 165.092,95 166.563,70 
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6.19. Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  

Τα λοιπά έσοδα  εκµετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 4.027,62 3.028,81 

Έσοδα από ενοίκια  30.165,41 29.984,54 

Λοιπά έκτακτα κέρδη 200,00 0,00 

Λοιπά έσοδα 18,67 46,35 

Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων 42,57 2.564,86 

Σύνολο 34.454,27 35.624,56 

 

 

6.20.  Έξοδα διοίκησης 

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 40.790,20 37.687,09 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 27.714,00 33.145,20 

Παροχές τρίτων 8.810,12 10.841,37 

Φόροι - Τέλη 12.143,34 8.838,74 

∆ιάφορα έξοδα 60.117,30 51.601,70 

Αποσβέσεις  παγίων 354,12 1.077,52 

Αποσβέσεις  δικαιώµατος χρήσης περιουσ. 

στοιχείων 1.751,53 0,00 

Προβλέψεις  1.591,08 2.053,76 

Σύνολο 153.271,69 145.245,38 

 
 

6.21. Έξοδα διάθεσης 
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 40.790,20 37.687,09 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.182,14 451,76 

Παροχές τρίτων 0,00 0,00 

∆ιάφορα έξοδα 895,01 1.383,37 

Αποσβέσεις  παγίων 531,18 1.616,28 

Αποσβέσεις  δικαιώµατος χρήσης περιουσ. 

Στοιχείων 2.627,29 0,00 

Προβλέψεις  2.386,62 3.080,64 

Σύνολο 48.412,45 44.219,13 

 

 

6.22. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης      

Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Αποτέλεσµα εκκαθάρισης συµµετοχής 0,00 11.266,00 

ζηµία από απόσυρση µετοχών από ΧΑ 69.644,32 0,00 

∆ιάφορα έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.955,81 487,03 

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων  2.279,65 5.315,09 

Σύνολο 75.879,78 17.068,12 
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6.23. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα     
 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Έσοδα χρεογράφων  18.522,14 16.343,41 

Πιστωτικοί τόκοι 2.308,49 4.476,96 

Κέρδη πώλησης  χρεογράφων 424.105,83 93.774,83 

Έσοδα τόκων υπερηµερίας πελατών  11.122,59 19.108,98 

Έσοδα αποτίµησης χρεογράφων  127.205,31 0,00 

Σύνολο 583.264,36 133.704,18 

 

 

6.24. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα     

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Ζηµιά αποτίµησης µετοχών  0,00 23.947,99 

Ζηµιές από πώληση  χρεογράφων  1.227,68 6.021,21 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα  1.411,40 985,84 

τόκοι δικαιώµατος χρήσης περιουσ. στοιχείων 413,04 0,00 

Σύνολο 3.052,12 30.955,04 

 

 

6.25. Φόρος εισοδήµατος 

Οι φόροι που λογίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Αναβαλλόµενη φορολογία 31.335,23 4.299,61 

Σύνολο 31.335,23 4.299,61 

      

      

Η αναβαλλόµενη φορολογία προκύπτει ως εξής :     

  31/12/2019 31/12/2018 

Παροχές προσωπικού  718,16 718,16 

Αποτιµήσεις χρηµ/κων µέσων  897,37 897,37 

Σχηµατισµός πρόβλεψης διαφορών φορολογικού ελέγχου  0,00 0,00 

Επισφαλείς απαιτήσεις  -2.875,26 -2.875,26 

Αντιλογισµός αποσβέσεων  6.574,18 6.574,18 

Λοιπά  0,00 0,00 

Αλλαγή φορολογικού συντελεστή σε 24% 26.020,79 -1.014,83 

  31.335,23 4.299,61 

 

6.26. Βασικά Κέρδη/ζηµιές ανά Μετοχή 

       Ο υπολογισµός των βασικών Κερδών/ζηµιών ανά µετοχή έχει ως εξής: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους 327.292,83 -110.616,39 

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 164.700 164.700 

Βασικά Κέρδη /(Ζηµιές) ανά µετοχή (Ευρώ 

ανά µετοχή) 1,9872 -0,6716 
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6.27. Κατηγοριοποίηση χρηµατοοικονοµικών µέσων 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατείχε η εταιρεία την 31/12/2018 και 31/12/2019 έχουν ως εξής: 

Περιουσιακά στοιχεία    
Κονδύλια  

Ισολογισµού   
31/12/2019 31/12/2018 

∆άνεια και απαιτήσεις    Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις   367.406,49 364.517,48 

    Πελάτες και λοιπές εµπορικές 

απαιτήσεις (*) 

  164.091,74 54.188,49 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε 

εύλογη αξία µέσω  

αποτελεσµάτων  

  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην 

εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων  

  1.058.596,72 1.327.271,21 

  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   1.591.034,53 1.258.921,97 

    

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων   
3.181.129,48 3.004.899,15 

Υποχρεώσεις           

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

στο αποσβεσµένο κόστος 

  Προµηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις (*) 

  34.814,91 22.592,71 

          

  
  

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων   
34.814,91 22.592,71 

 

 

(*) Το κονδύλι σε σχέση µε εµφανιζόµενο στον Ισολογισµό, διαφέρει κατά: 

� απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που δεν συνεπάγονται τη µεταβίβαση µετρητών ή άλλων 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

� προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν 

προβλέπονται αυτές να καλυφθούν µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά µε 

στοιχεία αποθεµάτων, ενσώµατων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 

� προκαταβολές που έχουν ληφθεί από πελάτες για µελλοντική πώληση υπηρεσιών 

� προπληρωθέντα εξόδα ή προεισπραχθέντα έσοδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη 

ή παράδοση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού. 

� απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις. 

 
 

6.28. Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο Πίνακας που παρουσιάζει τον µέγιστο βαθµό έκθεσης της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο έναντι των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της έχει ως εξής:  

 

31/12/2019             

  

Ποσά που 

καλύπτονται 

από αξία 

χαρτοφυλακίου 

Ποσά που 

καλύπτονται 

από 

ασφαλιστικά 

συµβόλαια 

Ποσά που 

καλύπτονται από 

εγγυήσεις 

τραπεζών/δηµοσίου 

ή άλλους 

οργανισµούς 

Ποσά που 

καλύπτονται 

από 

αντίστοιχη 

υποχρέωση 

(*) 

Λοιπά 

ποσά 
Σύνολο 

              

∆άνεια και 

απαιτήσεις 159.781,47 0,00 0,00 0,00 371.716,76 531.498,23 

ΣΥΝΟΛΟ 159.781,47 0,00 0,00 0,00 371.716,76 531.498,23 
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31/12/2018             

  

Ποσά που 

καλύπτονται 

από αξία 

χαρτοφυλακίου 

Ποσά που 

καλύπτονται 

από 

ασφαλιστικά 

συµβόλαια 

Ποσά που 

καλύπτονται από 

εγγυήσεις 

τραπεζών/δηµοσίου 

ή άλλους 

οργανισµούς 

Ποσά που 

καλύπτονται 

από 

αντίστοιχη 

υποχρέωση 

(*) 

Λοιπά 

ποσά 
Σύνολο 

              

∆άνεια και 

απαιτήσεις 51.149,94 0,00 0,00 0,00 367.556,03 418.705,97 

ΣΥΝΟΛΟ 51.149,94 0,00 0,00 0,00 367.556,03 418.705,97 

 

 

6.29. Κίνδυνος Ρευστότητας 

 
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Παράλληλα παρατίθενται 

στοιχεία σε σχέση µε την ρευστότητα ή τη δυνατότητα ρευστοποίησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας. 

 
Ληκτότητα 

χρηµατοοικονοµικών 

µέσων 

          

31/12/2019           

            

(α) Χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία 

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Σύνολο 

Εντός  

6 µηνών 

6 έως  

12 µήνες 

Από 1  

έως 5 έτη 

Αργότερα 

από  5 έτη 
  

∆άνεια και απαιτήσεις 164.091,74   367.406,49   531.498,23 

Χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία στην εύλογη αξία 

µέσω αποτελεσµάτων 

2.649.631,25       2.649.631,25 

Σύνολο (α) 2.813.722,99 0,00 367.406,49 0,00 3.181.129,48 

            

31/12/2019           

            

 (β) Χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Σύνολο 

Εντός  

6 µηνών 

6 έως  

12 µήνες 

Από 1  

έως 5 έτη 

Αργότερα 

από  5 έτη 
  

Προµηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις 
34.814,91       34.814,91 

Σύνολο (β) 34.814,91 0,00 0,00 0,00 34.814,91 

Συµψηφιστικό υπόλοιπο 

(α)-(β) 
2.778.908,08 0,00 367.406,49 0,00 3.146.314,57 

            

            

            

            

31/12/2018           

            

(α) Χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία 

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Σύνολο 

Εντός  

6 µηνών 

6 έως  

12 µήνες 

Από 1  

έως 5 έτη 

Αργότερα 

από  5 έτη 
  

∆άνεια και απαιτήσεις 57.227,04   361.478,93   418.705,97 

Χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία στην εύλογη αξία 

µέσω αποτελεσµάτων 

2.586.193,18       2.586.193,18 

Σύνολο (α) 2.643.420,22 0,00 361.478,93 0,00 3.004.899,15 
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31/12/2018           

            

 (β) Χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Σύνολο 

Εντός  

6 µηνών 

6 έως  

12 µήνες 

Από 1  

έως 5 έτη 

Αργότερα 

από  5 έτη 
  

Προµηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις 
22.592,71       22.592,71 

Σύνολο (β) 22.592,71 0,00 0,00 0,00 22.592,71 

Συµψηφιστικό υπόλοιπο 

(α)-(β) 2.620.827,51 0,00 361.478,93 0,00 2.982.306,44 

 

 

Οι παραπάνω συµβατικές ηµεροµηνίες για τις οποίες οι αντίστοιχες υποχρεώσεις καθίστανται ληξιπρόθεσµες 

απεικονίζουν τις µικτές ταµειακές ροές, οι οποίες είναι δυνατό να διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των 

υποχρεώσεων αυτών κατά τις ηµεροµηνίες αναφοράς (31/12/18 και 31/12/19). Η ανάλυση της ληκτότητας των 

υποχρεώσεων παρουσιάζει µικτές και µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Για το λόγο αυτόν, τα σχετικά ποσά 

συνήθως διαφέρουν από τα αντίστοιχα ποσά του ισολογισµού. 
 

 

7. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε όµιλο και δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες. Οι συναλλαγές και υπόλοιπα της 

εταιρείας µε µέλη της διοίκησης έχουν ως εξής: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Συναλλαγές και αµοιβές µελών της 

διοίκησης 46.482,82 45.931,89 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη 

και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 

στελέχη και µέλη της διοίκησης 1.524,90 1.524,90 

 

 

8. ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  

∆εν συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταµειακών 

ροών τα οποία να είναι ασυνήθη λόγω της φύσης, του µεγέθους ή της περίπτωσής τους. 

 

 

9. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και της εταιρείας. ∆εν χορηγήθηκαν εγγυήσεις 

και εµπράγµατες ασφάλειες . 

 
 

10. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ  

 

Για την χρήση 2019 στην Εταιρεία θα χορηγηθεί έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης.  Για τις χρήσεις 2014 έως 

και 2018 στην εταιρεία χορηγήθηκε έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης «χωρίς επιφύλαξη γνώµης». Παρόλα αυτά 

η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων ποσού € 37.000,00 για την κάλυψη του 

κινδύνου επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, κατά το χρόνο που η φορολογική δήλωση για τις 

ανωτέρω χρήσεις θα εξεταστεί και θα οριστικοποιηθεί. Ο υπολογισµός της παραπάνω πρόβλεψης βασίστηκε 

αποκλειστικά σε ιστορικά στοιχεία προηγούµενων φορολογικών ελέγχων. Οποιοδήποτε ποσό επιπλέον του 

σχηµατισθέντος ποσού επιβληθεί από το φορολογικό έλεγχο, εκτιµούµε ότι δε θα έχει ουσιώδη επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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Η συµµετοχή της εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσά που καταβάλλονται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 2533/1997, στο άρθρο 74 § 4 του οποίου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της 

λειτουργίας µιας Ε.Π.Ε.Υ. τότε το Συνεγγυητικό επιστρέφει σ’ αυτήν τις εισφορές της µειωµένες µε τις 

αποζηµιώσεις που κατέβαλε (ή πιθανολογείται ότι θα καταβάλει) το Συνεγγυητικό προς εντολείς της Ε.Π.Ε.Υ.   

 

 

11. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

 

∆εν εκδόθηκαν ούτε επαναγοράστηκαν, ούτε  εξοφλήθηκαν οµολογίες και µετοχές. 

Στην χρήση δεν έλαβαν χώρα αγορές ή πωλήσεις θυγατρικών, µακροπρόθεσµων επενδύσεων, αναδιοργανώσεις 

και διακοπτόµενες δραστηριότητες.  

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα 

οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
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12. ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΚΑΙ 82 Ν.4261/2014 (άρθρα  89-90 της 

Οδηγίας  2013/36/ΕΕ) 

 

13.1 ΑΡΘΡΟ 81, Ν.4261/2014 

 

Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΦΥΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - Ε∆ΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η επωνυµία της εταιρείας είναι «Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ». 

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

Η φύση δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι: 

1. Επενδυτικές Υπηρεσίες και δραστηριότητες:  

• Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών.  

• Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών. 

• Παροχή επενδυτικών συµβουλών. 

• Τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης. 

 

2. Παρεπόµενες υπηρεσίες:  

• Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών, περιλαµβανοµένης της 

παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή 

παρεχόµενων ασφαλειών. 

• Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα, στα οποία µεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. 

• Παροχή υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την αναδοχή. 

 

Β) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το οικονοµικό έτος αναφοράς ήταν 186.618,42€. 

 

Γ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 

Ο αριθµός των εργαζοµένων σε ισοδύναµο καθεστώς πλήρους απασχόλησης για την ηµεροµηνία αναφοράς ήταν 9. 

 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων για το οικονοµικό έτος αναφοράς ήταν 358.628,07€. 

 

Ε) ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ο φόρος επί των αποτελεσµάτων για το οικονοµικό έτος αναφοράς ήταν  31.335,23€. 

 

ΣΤ) ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

∆εν υπήρχαν κατά το οικονοµικό έτος αναφοράς. 

 

13.2 ΑΡΘΡΟ 82, Ν.4261/2014 

 

∆είκτης απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού 

Η Εταιρεία δηµοσιοποιεί τον ∆είκτη απόδοσης ενεργητικού, ο οποίος υπολογίζεται ως το καθαρό αποτέλεσµα τους 

διαιρούµενο προς το ύψος του ενεργητικού της, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 82 του ν.4261/2014. Για το 2019 

ο ∆είκτης ανέρχεται σε 7,65%. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 88 του ν. 4261/2014, η Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. εξηγεί σε ειδικό χώρο στον ιστότοπο της 

www.mavrikis.gr, καθώς και στην ετήσια ∆ηµοσιοποίηση Στοιχείων της βάσει του όγδοου µέρους του Κανονισµού 

ΕΕ 575/2013, τον τρόπο µε τον οποίο συµµορφώνεται ως προς τις διατάξεις των άρθρων 80-87του νόµου 4261/2014 

καθώς και των άρθρων 435-450 του Κανονισµού ΕΕ 575/2013, 


