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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 

1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες  οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της «Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» την 5η Αυγούστου 2013 και θα δηµοσιοποιηθούν µε την κατάθεσή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου.  

 
 

 

Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 

Μαυρίκης Ιωάννης  

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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                                            ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Προς τους Μετόχους της 

“ Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” 

 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της “ Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ” (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2013, τις 
σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 
εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που 
συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την 
κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας 
ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης 
Οικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας». Η 
επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων, 
κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή 
αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό 
του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα 
µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα 

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

 

Π. Φάληρο, 28 Αυγούστου 2013 

Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

Ντζανάτος ∆ηµήτριος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

    30/6/2013 31/12/2012 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις   164.292,80 54.957,97 
Επενδύσεις σε ακίνητα   271.847,16 271.847,16 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις   289.114,86 305.412,42 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις   568.231,87 705.891,44 
    1.293.486,69 1.338.108,99 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις    178.510,37 227.145,53 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων   1.230.573,33 1.363.010,86 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   2.454.888,10 2.467.772,25 
    3.863.971,80 4.057.928,64 
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων    5.157.458,49 5.396.037,63 
        

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο   4.833.945,00 4.833.945,00 
Αποθεµατικά   -398.540,95 -898.206,72 
Αποτελέσµατα εις νέον   516.298,52 1.090.654,87 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   4.951.702,57 5.026.393,15 
        
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία   38.983,83 38.983,83 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων   38.983,83 38.983,83 
        
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   10.328,01 43.276,14 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   1.395,03 553,89 
Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Χρηµατιστήριο   155.049,04 286.830,61 
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων   166.772,08 330.660,64 
        
Σύνολο Υποχρεώσεων   205.755,91 369.644,47 
        
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   5.157.458,48 5.396.037,63 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

    
1/1/2013-

30/06/2013 
1/1/2012-

30/06/2012 
        
Πωλήσεις   154.152,20 101.404,61 
Κόστος πωληθέντων   -96.336,22 -96.062,39 
Μικτό Κέρδος   57.815,99 5.342,22 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης    18.010,65 24.790,08 
Έξοδα διοίκησης   -82.495,55 -84.959,30 
Έξοδα διάθεσης   -26.867,32 -27.489,04 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης    -930,41 -1.075,05 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων 

  
-34.466,64 -83.391,09 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   111.774,51 308.911,85 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   -135.700,89 -55.694,66 
Ζηµιές/Κέρδη προ φόρων   -58.393,02 169.826,10 
 Φόρος εισοδήµατος   -16.297,56 -60.332,56 
Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους   -74.690,58 109.493,54 
Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε 
Eυρώ)    

  -0,4535 0,6648 

 

 

 

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. H Αντιπρόεδρος  του ∆.Σ  Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου  

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος   

   

 

Μαυρίκης Ιωάννης                     Μαυρίκη Χριστίνα               Σταµόπουλος Άγγελος   

Α.∆.Τ ΑΒ 649404                       Α.∆.Τ ΑΕ 077184                 Α.∆.T. ΑΒ 298108 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  

 

  
  

1/1/2013 -
30/06/2013 

1/1/2012-
30/06/2012 

        
Καθαρά ζηµιές / κέρδη περιόδου -74.690,58 109.493,54 
        
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων   0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου -74.690,58 109.493,54 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

Άµεση Μέθοδος   

  
1/1/12-

30/06/2013 
1/1/12-

30/06/2012 
      
Λειτουργικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από απαιτήσεις  187.826,60 247.629,16 
Πληρωµές σε προµηθευτές ,εργαζοµένους κ.τ.λ  -120.081,86 -196.231,12 
Τόκοι πληρωθέντες  -1.075,45 -778,05 
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 66.669,29 50.619,99 
      
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για την αγορά επενδυτικών τίτλων (µετοχών, αξιογράφων) -943.600,04 -474.342,31 
Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (µετοχών, αξιογράφων) 972.458,98 486.256,19 
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων παγίων -114.298,52 -1.189,90 
Τόκοι εισπραχθέντες  4.232,03 12.981,75 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  1.654,11 4.467,42 
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -79.553,44 28.173,15 
      
Καθαρή αύξηση  στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου 
(α)+(β) -12.884,15 78.793,14 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2.467.772,25 2.336.228,64 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.454.888,10 2.415.021,78 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα σε νέο Σύνολο 

          
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2013 4.833.945,00 -898.206,72 1.090.654,88 5.026.393,16 
Αναγνώριση αποθεµατικών χρήσης 2012 0,00 499.665,77 -499.665,77 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0,00 -74.690,58 -74.690,58 
Υπόλοιπα κατά την 30/06/2013 4.833.945,00 -398.540,95 516.298,53 4.951.702,58 
          
          
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2012 4.833.945,00 865.607,38 -1.206.082,92 4.493.469,46 
Αναγνώριση αποθεµατικών χρήσης 2011 0,00 -1.763.814,10 1.763.814,10 0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0,00 109.493,54 109.493,54 
Υπόλοιπα κατά την 30/06/2012 4.833.945,00 -898.206,72 667.224,72 4.602.963,00 
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Πληροφορίες για την εταιρεία 

Η Εταιρεία «Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής ως «η Εταιρεία») παρουσιάζει τις συνοπτικές της οικονοµικές καταστάσεις µαζί µε τις 
σηµειώσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την περίοδο 1/1/2013 – 30/06/2013. 

 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 (ΦΕΚ 3259/17.6.1996), έχει συσταθεί σύµφωνα µε την άδεια συστάσεως της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/71/2.4.1996, έχει αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 
35943/06/Β/96/17 και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3606/2007, σύµφωνα µε την απόφαση  
31/478/10-7-2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την οποία έγινε τροποποίηση της άδειας λειτουργίας κατ΄ 
εφαρµογή των διατάξεων του. 

Οι  οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας 
www.mavrikis.gr  

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

 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/XΗΣ 

Μαυρίκης Ιωάννης  55,00 

Μαυρίκη Στέλλα   2,92 

 Μαυρίκη Χριστίνα  21,04  

Μαυρίκη Ελένη 21,04 

 

 

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ηµεροµηνία της καταχώρησης στο οικείο 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την 
έγκριση του καταστατικού της. 

Η Εταιρία απασχόλησε τις περιόδους 1/1/13 – 30/06/13 και 1/1/12 – 30/06/12, κατά µέσα όρο εννιά (9) άτοµα.  

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€). Όλα τα ποσά εµφανίζονται χωρίς στρογγυλοποίηση, 
εκτός και αν αναφέρεται κάπου διαφορετικά.  

Σύµφωνα µε την απόφαση 31/478/10.7.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων 
του Ν. 3606/2007, η εταιρεία δύναται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

Α) Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 

� Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών 

� Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών. 

� Παροχή επενδυτικών συµβουλών.  

� Τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης. 
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Β) Παρεπόµενες υπηρεσίες 

� Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών, περιλαµβανοµένης 
της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών 
διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών. 

� Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα, στην οποία µεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. 

� Παροχή υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την αναδοχή . 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 (01/01/2013 – 30/06/2013) 
έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (∆ΛΠ 34)  ‘Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις’, 
όπως αυτό εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)). Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους (historical cost convention) όπως αυτή τροποποιείται µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία 
συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.  

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που 
απαιτούνται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ελεγµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2012, που είναι διαθέσιµες στην 
Ιστοσελίδα της εταιρίας www.mavrikis.gr και οι οποίες, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν πλήρη ανάλυση των 
λογιστικών αρχών, µεθόδων και εκτιµήσεων που εφαρµόστηκαν. 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές της εταιρείας για τις ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις  για το εξάµηνο που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2013 δεν έχουν ελέγξει αλλά  έχουν διενεργήσει επισκόπηση σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο για 
Επισκοπήσεις 2410 ‘Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον 
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας’ 

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν για 
τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2012, εκτός από την υιοθέτηση από την 
εταιρία των νέων και τροποποιηµένων ∆ΠΧΑ και των νέων διερµηνειών που ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

 

3. Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες  

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις 
χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2011. Παρακάτω παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από 
την 1η Ιανουαρίου 2011. Επίσης παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες τα οποία είτε δεν έχουν 
ακόµα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε. 
     

Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα  

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωµές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων» (Κανονισµός ΕΕ 633/2010) 
Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του 
ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωµές που έκανε προς ένα πρόγραµµα παροχών προκειµένου να 
καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η διερµηνεία δεν είχε επίδραση στις δραστηριότητες της 
εταιρίας. 
 
Τροποποίηση του ∆ΛΠ 32. Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση - Ταξινόµηση Εκδόσεων ∆ικαιωµάτων σε 
Μετοχές (Κανονισµός ΕΕ 1293/2009). 
Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο ∆ΛΠ 32 µε σκοπό την ταξινόµηση 
κάποιων δικαιωµάτων προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (που αναφέρονται µαζί ως «δικαιώµατα (rights)») 
ως συµµετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 (Κανονισµός ΕΕ 149/2011) 
Κατά το 2010 η IASB προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2011 –µια σειρά 
προσαρµογών σε 11 Πρότυπα (∆ΠΧΑ 1, ∆ΠΧΑ 7, ∆ΠΧΑ 3, ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 34, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 39, ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 27, 
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∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31) και µία ∆ιερµηνεία (Ε∆∆ΠΧΑ 13)  – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες 
βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του IASB στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται 
απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου 
προγράµµατος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρµογή τους επιτρέπεται.  
Οι σηµαντικότερες από αυτές τις βελτιώσεις αφορούν τα εξής πρότυπα:  
 
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου τιµήµατος που 
προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 
(2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών 
πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής συνένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή 
εκούσια αντικαταστάθηκαν. 
  
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  
Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων. 
  
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών 
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.  
 
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν από την 
αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.  
 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  
Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε σχέση µε 
σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην 
εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια 
έκθεση.  
 
Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική 
Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά 
(Κανονισµός ΕΕ 574/2010) 
Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά από την υποχρέωση να 
παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 7 
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η διερµηνεία δεν είχε επίδραση στις δραστηριότητες της εταιρίας. 
 
∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (αναθεώρηση)»  (Κανονισµός ΕΕ 632/2010) 
Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεµένων µερών και επιχειρείται µείωση στις 
γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη του δηµοσίου. Συγκεκριµένα, καταργείται η 
υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το 
δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου,  αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου 
µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα 
συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου προτύπου δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 19: Εξόφληση  Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών Τίτλων (Κανονισµός ΕΕ 
662/2010) 
Η ∆ιερµηνεία 19 εξετάζει το θέµα της λογιστικής αντιµετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι µιας 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και ως αποτέλεσµα η οντότητα  
εκδίδει µετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή µέρος της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.  
Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται µερικές φορές ως  ανταλλαγές «χρεωστικών – συµµετοχικών τίτλων» ή συµφωνίες 
ανταλλαγής µετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Η ∆ιερµηνεία δεν 
έχει εφαρµογή στην εταιρία. 
Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ είτε 
δεν έχουν    υιοθετηθεί,   από την Ε.Ε.. 
Επιπλέον, η ∆ΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερµηνειών τα 
οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τα οποία µέχρι την ηµεροµηνία 
έκδοσης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ.                       
 
∆ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» 
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Το ∆ΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ∆ΛΠ 39 « Χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνώριση και αποτίµηση» 
κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 
Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39. Τα 
βασικά στάδια έχουν ως εξής: 
1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίµηση 
2ο στάδιο: Μεθοδολογία αποµείωσης 
3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθµισης 
Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγµατεύεται µε τα θέµατα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. 
Το ∆ΠΧΑ 9 στοχεύει στη µείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιµετώπιση των χρηµατοπιστωτικών µέσων 
παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και µια αρχή µε βάση προσέγγιση για 
την ταξινόµησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονοµική οντότητα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει  
α) του επιχειρηµατικού µοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, 
και 
β) των χαρακτηριστικών των συµβατών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν 
έχει επιλέξει να ορίσει το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων). 
Η ύπαρξη µονό δυο κατηγοριών - αποσβεσµένο κόστος και εύλογη αξία – σηµαίνει ότι θα απαιτείται µόνο ένα 
µοντέλο αποµείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 
Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναµένεται να υπάρχει επίδραση 
στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα από το επιχειρηµατικό µοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη 
διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της. 
Το πρότυπο εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013 και δεν έχει εγκριθεί από 
την ΕΕ. 
 
Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» -  Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης χρηµατικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
Η Τροποποίηση καταργεί  την χρήση της  προκαθορισµένης ηµεροµηνίας µετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την 
αντικαθιστά µε την πραγµατική ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί 
παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισµένη ηµεροµηνία µετάβασης. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη 
εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της εταιρίας. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται για την εταιρία. 
 
∆ΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος». 
Τo ∆ΛΠ 12 απαιτεί µια επιχείρηση να επιµετρά τη αναβαλλόµενη φορολογία που σχετίζεται µε ένα πάγιο 
περιουσιακό στοιχείο ανάλογα µε το εάν η επιχείρηση αναµένει η ανάκτηση της λογιστικής αξίας να 
πραγµατοποιηθεί από τη χρήση του στοιχείου ή την πώληση του. Στις περιπτώσεις επενδυτικών ακινήτων και όταν 
ένα πάγιο αποτιµάται σε εύλογες αξίες πολλές φορές η εκτίµηση του τρόπου ανάκτησης της αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου είναι δύσκολη και υποκειµενική. Σύµφωνα µε τη παρούσα τροποποίηση η µελλοντική ανάκτηση της 
λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκµαίρετε ότι θα πραγµατοποιηθεί µέσω της µελλοντικής 
πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 01/01/2012 και η εφαρµογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της εταιρίας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» -  Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες. 
Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρµογή των ∆ΠΧΑ µετά από µια περίοδο παύσης, οφειλόµενη 
στο ότι το νόµισµα λειτουργίας της Οικονοµικής Οντότητας αποτελούσε νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής 
Οικονοµίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η 
προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρίας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποποιήσεις αναφορικά µε πρόσθετες 
γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις µεταφορών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων» 
Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τις 
µεταφορές που πραγµατοποιούνται µεταξύ των οµάδων των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των 
πιθανών επιπτώσεων των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παραµείνουν στην οικονοµική οντότητα που 
µεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν ένα 
δυσανάλογα µεγάλο ποσοστό των συναλλαγών µεταφοράς πραγµατοποιούνται στο τέλος µιας περιόδου αναφοράς. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη 
εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της εταιρίας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις»  
Το παρόν πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και τη ΜΕ∆ 12  
«Ενοποίηση - οικονοµικές µονάδες ειδικού σκοπού». Με το νέο πρότυπο αλλάζει ο ορισµός της έννοιας του ελέγχου 
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που είναι και ο καθοριστικός παράγοντας για το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο πλαίσιο 
των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να 
βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. Επίσης ο Όµιλος θα πρέπει να 
πραγµατοποιεί µια σειρά γνωστοποιήσεων αναφορικά µε τις εταιρείες που ενοποιούνται ως θυγατρικές αλλά και για 
τις µη ενοποιούµενες εταιρείες µε τις οποίες υπάρχει µετοχική σχέση. Το πρότυπο αναµένεται να οδηγήσει σε 
αλλαγές στις δοµές συµβατικών οµίλων και οι επιπτώσεις σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι σηµαντικές. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη 
εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της εταιρίας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού ∆ραστηριότητες» 
Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες». Με βάση τις νέες αρχές οι συµφωνίες αυτές 
αντιµετωπίζονται περισσότερο µε βάση τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από µια τέτοιου είδους 
συµφωνία, παρά, µε βάση τη νοµική µορφή που τις περιβάλει. Με το νέο πρότυπο  καταργείται  η αναλογική 
ενοποίηση για κοινοπραξίες και καταργείται και η ορολογία του ∆ΛΠ 31 για «από κοινού ελεγχόµενες 
δραστηριότητες» ή «από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία». Οι περισσότερες κοινοπραξίες θα αφορούν σε  
"από κοινού δραστηριότητες".   
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη 
εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές 
Καταστάσεις της εταιρίας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» 
Το πρότυπο συνδυάζει τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων για θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς επιχειρήσεις και 
µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες, στο πλαίσιο ενός συνολικού πρότυπου γνωστοποίησης. Επίσης παρέχει 
περισσότερη διαφάνεια και θα βοηθήσει τους επενδυτές να αξιολογήσουν το βαθµό στον οποίο η αναφέρουσα 
οντότητα έχει συµµετάσχει στη δηµιουργία ειδικών δοµών και κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένη. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη 
εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές 
Καταστάσεις της εταιρίας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» 
Με το νέο πρότυπο καθιερώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις επιµετρήσεις περιουσιακών στοιχείων που γίνονται 
στην εύλογη αξία, όταν η µέτρηση αυτή απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα ∆ΠΧΑ καθώς εισάγεται ένας ξεκάθαρος 
ορισµός της εύλογης αξίας καθώς και ένα πλαίσιο µε βάση το οποίο εξετάζεται η επιµέτρηση της εύλογης αξίας µε 
σκοπό να µειωθούν τυχόν ασυµβατότητες µεταξύ των ∆ΠΧΑ. Το νέο πρότυπο περιγράφει τους τρόπους µέτρησης 
της εύλογης αξίας που είναι αποδεκτοί και αυτοί θα εφαρµόζονται από την εφαρµογή του προτύπου και έπειτα. Με το 
νέο πρότυπο δεν εισάγονται νέες απαιτήσεις αναφορικά µε την αποτίµηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή µια 
υποχρέωση σε εύλογη αξία, δεν αλλάζουν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων που αποτιµώνται σε εύλογες 
αξίας και δεν ασχολείται µε τον τρόπο παρουσίασης των αλλαγών στις εύλογες αξίες. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη 
εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές 
Καταστάσεις της εταιρίας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις επακόλουθες αλλαγές που προκύπτουν από τη δηµοσίευση του νέου ∆ΠΧΑ 10. Το  
∆ΛΠ 27 θα αντιµετωπίζει πλέον αποκλειστικά τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, οι απαιτήσεις για τις οποίες 
παραµένουν ουσιαστικά αµετάβλητες. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη 
εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
Ο σκοπός του αναθεωρηµένου αυτού προτύπου είναι να προσδιορίσει τις λογιστικές αρχές που πρέπει να 
εφαρµοσθούν λόγω των αλλαγών που προκύπτουν από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. Το αναθεωρηµένο πρότυπο 
συνεχίζει να καθορίζει τους µηχανισµούς λογιστικής παρακολούθησης της µεθόδου της καθαρής θέσης. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη 
εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 
Με την τροποποίηση του προτύπου  εξαλείφεται η επιλογή της αναφορικά µε την αναγνώριση των κερδών και 
ζηµιών, µε την µέθοδο  «corridor». Επίσης  µεταβολές από επανεκτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, θα παρουσιάζεται στην κατάσταση των 
λοιπών συνολικών εσόδων. Επιπλέον θα παρέχονται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τα προγράµµατα καθορισµένων 
σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και τους κινδύνους στους οποίους οι 
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φορείς είναι εκτεθειµένοι µέσω της συµµετοχής στα εν λόγω σχέδια. 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ η προγενέστερη 
εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί οι επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΑ να συγκεντρώνουν στοιχεία εντός της κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων που θα µπορούσαν να 
επαναταξινοµηθούν στα κέρδη ή τις ζηµίες της κατάστασης αποτελεσµάτων µε σκοπό να εναρµονιστούν µε τα US 
GAAP.  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2012, ενώ η προγενέστερη 
εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις  Οικονοµικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

4. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  και υποχρεώσεις 

Το µεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο σε διάστηµα πέραν των 12 
µηνών, όπως επίσης, το µεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι πληρωτέο σε 
διάστηµα πέραν των 12 µηνών. Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς Εταιρίας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο 
και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος της Εταιρίας είναι η παρακάτω: 

 
Αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις 

Μετοχές 
στην εύλογη 

αξία  

Συµµετοχές 
διαθέσιµες 

προς 
πώληση 

Παροχές 
Προσωπικού 

Επισφαλείς 
απαιτήσεις  

Προσαρµογή 
σε τρέχοντες 
συντελεστές 
και λοιπές 
µεταβολές 

Πρόβλεψεις 
διαφορών 

φορολογικού 
ελέγχου  

Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012 380.883,97 9.288,22 3.640,60 12.655,24 -56.823,44 -7.000,00 342.644,59 

Καταχώρηση στα 
αποτελέσµατα -34.679,39 0,00 -1.979,22 -188,90 4.615,34 -5.000,00 -37.232,17 

Υπόλοιπο 31/12/2012 346.204,58 9.288,22 1.661,38 12.466,34 -52.208,10 -12.000,00 305.412,42 

Καταχώρηση στα 
αποτελέσµατα -70.333,03 -2.228,47 -221,80 873,99 55.611,74 0,00 -16.297,56 

Υπόλοιπο 30/06/2013 275.871,55 7.059,75 1.439,58 13.340,33 3.403,64 -12.000,00 289.114,86 

 

5. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

` 30/6/2013 31/12/2012 
Συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο 71.157,60 50.694,17 
Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 435.718,00 513.841,00 
Λοιπές Συµµετοχές 10.000,00 0,00 

Λοιπές Εγγυήσεις 51.356,27 141.356,27 

Σύνολο 568.231,87 705.891,44 

 

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

Η συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο αφορά καταβολές ως εγγύηση εισφορών στο Επικουρικό Κεφάλαιο 
Εκκαθάρισης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2471/1997 και Ν. 3371/2005. 
∆ιαχειριστής και θεµατοφύλακας του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Η 
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συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσό εγγυήσεων στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης 
Επενδυτικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του 2533/1997 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση  υπ΄ αριθµόν 
17759 /Β/769/23-4-2010 του Υπουργείου Οικονοµικών (ΦΕΚ 611-10/5/10 τεύχος β) .  

              

6. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  

Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Υπόλοιπα Πελατών 30/6/2013 31/12/2012 
Πελάτες  (χρεωστικά υπόλοιπα) 124.234,86 119.186,01 
Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων 0,00 74.274,51 

Προβλέψεις κάλυψης κινδύνου  µη 
είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων  -51.308,18 -51.226,09 
  72.926,68 142.234,43 
    
Λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις 30/6/2013 31/12/2012 
Ελληνικό ∆ηµόσιο 58.709,30 69.935,02 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 1.504,52 1.225,57 
Εσοδα εισπρακτέα  3.960,00 7.292,73 
Λοιποί χρεώστες  39.878,00 2.011,95 
Προκαταβολές προµηθευτών  1.531,87 4.445,83 
 105.583,69 84.911,10 
Σύνολο 178.510,37 227.145,53 

 

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

 

7. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων    

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

  30/6/2013 31/12/2012 
Μετοχές διαπραγµατευόµενες στο Χ.Α. 1.230.573,33 1.363.010,86 

Σύνολο 1.230.573,33 1.363.010,86 

 

Το χαρτοφυλάκιο των µετοχών την 30/06/2013 αφορά µετοχές 28 εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α.Α  

 

8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα     

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής: 

  30/6/2013 31/12/2012 
Ταµείο 4.532,42 4.755,89 
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 1.126.331,17 1.050.232,40 
Καταθέσεις Repos 1.200.000,00 1.150.000,00 
Καταθέσεις όψεως πελατών 124.024,51 262.783,96 

Σύνολο 2.454.888,10 2.467.772,25 
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9.  Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Χρηµατιστήριο 

Το κονδύλι αναλύεται ως εξής : 

Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 30/6/2013 31/12/2012 
Προµηθευτες  3.922,98 25.806,19 
∆εδουλευµένα έξοδα   594,00 5.459,42 
Παρακρατούµενοι φόροι 2.728,07 4.983,24 
Λοιπές υποχρεώσεις  0,00 2.839,38 
Ίδρυµα κοινωνικών ασφαλίσεων  3.082,96 4.187,91 

Σύνολο 10.328,01 43.276,14 

      
      
      
     
Υποχρεώσεις σε πελάτες και Χρηµατιστήριο 30/6/2013 31/12/2012 
Εκκαθαρισµένα Υπόλοιπα Πελατών  124.024,51 262.533,79 
Μη Εκκαθαρισµένα Υπόλοιπα Πελατών  10.787,39 22.785,99 
Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων 20.237,14 0,00 
Λοιπές υποχρεώσεις  0,00 1.510,83 

Σύνολο 155.049,04 286.830,61 

 

10. Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 

  
1/1-

30/06/2013 
1/1-

30/06/2012 
Προµήθειες από διαµεσολάβηση σε 
χρηµατιστηριακές συναλλαγές 154.152,20 101.404,61 

Σύνολο 154.152,20 101.404,61 

 

11. Κόστος πωληθέντων  

Το κόστος των πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

  
1/1-

30/06/2013 
1/1-

30/06/2012 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 59.434,10 53.801,41 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 17.070,64 18.043,20 
Παροχές τρίτων 9.329,66 10.035,93 
∆ιάφοροι φόροι τέλη 1.086,56 1.150,25 
∆ιάφορα έξοδα 6.850,55 6.969,92 
Αποσβέσεις  παγίων 2.481,85 6.061,68 
Προβλέψεις  82,87 0,00 

Σύνολο 96.336,22 96.062,39 

 

12. Έξοδα διοίκησης    

Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 

  
1/1-

30/06/2013 
1/1-

30/06/2012 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 19.811,37 17.933,80 
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Αµοιβές και έξοδα τρίτων 23.592,80 25.852,09 
Παροχές τρίτων 5.995,08 4.362,64 
Φόροι - Τέλη 4.349,22 6.702,19 
∆ιάφορα έξοδα 27.754,34 27.683,91 
Αποσβέσεις  παγίων 992,74 2.424,67 
Προβλέψεις  0,00 0,00 

Σύνολο 82.495,55 84.959,30 

 

13. Έξοδα διάθεσης  

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 

  
1/1-

30/06/2013 
1/1-

30/06/2012 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 19.811,37 17.933,80 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 5.157,62 5.405,12 
Παροχές τρίτων 0,00 0,00 
∆ιάφορα έξοδα 409,22 513,11 
Αποσβέσεις  παγίων 1.489,11 3.637,01 
Προβλέψεις  0,00 0,00 

Σύνολο 26.867,32 27.489,04 

 

14. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα     

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

  1/1-30/06/2013 1/1-30/06/2012 
Έσοδα συµµετοχών 1.582,03 1.526,01 
Έσοδα χρεογράφων  1.654,11 2.941,41 
Πιστωτικοί τόκοι 4.232,03 12.981,75 
Λοιπά έσοδα      
Κέρδη πώλησης  χρεογράφων 103.208,42 26.796,88 
Έσοδα τόκων υπερηµερίας πελατών  1.097,92 2.522,07 
Έσοδα αποτίµησης χρεογράφων  0,00 262.143,73 

Σύνολο 111.774,51 308.911,85 

 

15. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα     

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

  
1/1-

30/06/2013 
1/1-

30/06/2012 
Ζηµιά αποτίµησης µετοχών  103.578,59 0,00 
Έξοδα  χρεογράφων  7.987,18 3.684,94 
Ζηµιές από πώληση  χρεογράφων  23.059,67 51.231,67 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα  1.075,45 778,05 

Σύνολο 135.700,89 55.694,66 
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16. Φόρος εισοδήµατος 

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

 

  
1/1-

30/06/2013 
1/1-

30/06/2012 
Αναβαλλόµενη φορολογία 16.297,56 60.332,56 

Σύνολο 16.297,56 60.332,56 

      
      

Η αναβαλλόµενη φορολογία προκύπτει ως 
εξής :     

  
1/1-

30/06/2013 
1/1-

30/06/2012 
Παροχές προσωπικού  221,80 2.402,31 
Αποτιµήσεις χρηµ/κων µέσων  72.561,50 52.428,75 
Πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων  0,00 3.000,00 
Επισφαλείς απαιτήσεις  -873,99 187,88 
Αντιλογισµός αποσβέσεων  0,00 2.267,73 

Προσαρµογή σε τρέχοντες συντελεστές και 
λοιπές προσαρµογές -55.611,75 45,89 

  16.297,56 60.332,56 

 

17.  Κέρδη/ζηµιές   ανά Μετοχή 

Ο υπολογισµός των βασικών Κερδών ανά µετοχή έχει ως εξής: 

  
1/1-

30/06/2013 
1/1-

30/06/2012 
Ζηµιές/(Κέρδη) µετά από φόρους -74.690,58 109.493,54 

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού 
µετοχών 164.700 164.700 

Βασικά Κέρδη /(Ζηµιές) ανά µετοχή 
(Ευρώ ανά µετοχή) -0,4535 0,6648 

 

18. Υπόλοιπα και συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 

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

Οι συναλλαγές και υπόλοιπα της εταιρίας µε µέλη της διοίκησης έχουν ως εξής: 

   
  30/6/2013 30/6/2012 
Συναλλαγές και αµοιβές µελών της 
διοίκησης 19.443,94 18.284,38 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης 0 65,89 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 
στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 
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19. Εποχικότητα πωλήσεων – ασυνήθεις συναλλαγές 

Οι πωλήσεις των υπηρεσιών δεν παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη εποχικότητα και συνεπώς κατανέµονται µε οµαλό 
και κατά βάση µε ισοµερή τρόπο στα δύο εξάµηνα της χρήσης. 

∆εν συνέτρεξε περίπτωση είσπραξης εποχικών εσόδων ή ανάληψης ανώµαλων κοστών στην παρούσα  ενδιάµεση 
οικονοµική κατάσταση.  

Τυχόν περιοδικά ή περιπτωσιακά έσοδα δεν προ καταλογίστηκαν ή αναβλήθηκαν στη παρούσα ενδιάµεση 
οικονοµική κατάσταση στο βαθµό που ο προ καταλογισµός ή η αναβολή τους, θα αποτελούσαν λανθασµένη 
ενέργεια κατά το τέλος του οικονοµικού έτους. 

∆εν συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταµειακών 
ροών τα οποία να είναι ασυνήθη λόγω της φύσης, του µεγέθους ή της περίπτωσής τους. ∆εν συντρέχει περίπτωση 
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταµειακών ροών τα οποία να είναι 
ασυνήθη λόγω της φύσης, του µεγέθους ή της περίπτωσής τους. 

 

20. ∆εσµεύσεις  

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και της εταιρείας.  

 

21. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις   

Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. Η εταιρεία για την φορολογικά ανέλεγκτη χρήση 
2010 έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για ενδεχόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις, ύψους 12.000 ευρώ.  

Για τις χρήσεις 2011 και 2012 στην εταιρεία χορηγήθηκε έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης «χωρίς επιφύλαξη» 
σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 του ν.2238/1994 και την ΠΟΛ. 1159/22-7-2011, εποµένως ο έλεγχος των 
χρήσεων αυτών θα θεωρηθεί οριστικά περαιωµένος κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην ΠΟΛ. 1159/22-7-2011 

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.   

 

22. Λοιπές γνωστοποιήσεις 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 4172/23-7-2013  (Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις) «Τα µη διανεµηθέντα ή 
κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά των νοµικών προσώπων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτά εµφανίστηκαν 
στον τελευταίο ισολογισµό που έκλεισαν πριν από την 1.1.2014, και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν 
φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρµογή διατάξεων του 
ν. 2238/1994, όπως ισχύει µετά τη δηµοσίευση του Κ.Φ.Ε. ή εγκυκλίων ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' 
εξουσιοδότηση αυτού, σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους - µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013, 
φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με την καταβολή του φόρου αυτού 
εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νοµικού προσώπου και των µετόχων ή εταίρων αυτού. Από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 και εξής, τα µη διανεµηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά του προηγούµενου εδαφίου 
συµψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους µε ζηµιές από οποιαδήποτε αιτία που 
προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη µέχρι εξαντλήσεώς τους, εκτός αν διανεµηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν 
οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση µε συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό (19%). Με την καταβολή του 
φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νοµικού προσώπου και των µετόχων ή εταίρων 
αυτού». 



Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ – ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

- 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  (ποσά σε €) 
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Η ∆ιοίκηση της εταιρείας βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης της παραπάνω διάταξης προκειµένου να 
επιµετρήσει την επίπτωση που ενδεχοµένως θα έχει η εφαρµογή της στην χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας. 
∆εν εκδόθηκαν ούτε επαναγοράστηκαν, ούτε εξοφλήθηκαν οµολογίες. 
Στην παρούσα ενδιάµεση περίοδο δεν έλαβαν χώρα αγορές ή πωλήσεις θυγατρικών, µακροπρόθεσµων 
επενδύσεων, αναδιοργανώσεις και  διακοπτόµενες δραστηριότητες.  
∆εν προέκυψαν µεταβολές στις εκτιµήσεις των ποσών που απεικονίζονται σε προηγούµενα οικονοµικά έτη, 
τέτοιες που  να έχουν ουσιαστική επίδραση στην τρέχουσα ενδιάµεση περίοδο. 
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την 
εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
∆εν καταβλήθηκαν µερίσµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

 


