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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 

1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2020 

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 7
η 
Αυγούστου 2020 και θα δηµοσιοποιηθούν µε την κατάθεσή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου. 

 

 

 

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020 

 

Μαυρίκης Ιωάννης  

Πρόεδρος ∆.Σ. 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
 
 
Εισαγωγή 

 

Έχουµε επισκοπήσει τη συνηµµένη συνοπτική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας «Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της 30

ης
 Ιουνίου 2020 και 

τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγµένες 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.  
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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”). Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 

 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (∆ΠΑΕ) 2410 
“Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 
οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή 
διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και 
στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς µικρότερο εύρος από 
τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 
Νοµοθεσία και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 
αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα που θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν 
εκφράζουµε γνώµη ελέγχου. 
 
Συµπέρασµα 

 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας έκανε να πιστεύουµε ότι η 
συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
 
 
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020 
 
 
Μελέτιος ∆. Σιαστάθης  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12181  
  
ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος ∆ικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

    30/6/2020 31/12/2019 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµείωση      

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 4  143.126,60 143.260,19 

∆ικαίωµα χρήσης περιουσιακών στοιχείων   30.651,69 35.030,50 

Άύλα περιουσιακά στοιχεία   4.650,42 5.213,52 

Επενδύσεις σε ακίνητα   498.395,29 498.395,29 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6  609.519,01 613.762,76 

    1.286.343,01 1.295.662,26 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία       

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  7  133.086,08 168.042,44 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 8  1.093.506,61 1.225.551,18 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9  1.353.414,02 1.591.034,53 

    2.580.006,71 2.984.628,15 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων    3.866.349,72 4.280.290,41 

        

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ       

Τραπεζικοί λογ/σµοι Εκκαθαρισµένων υπολοίπων πελατών    727.888,49 804.338,09 

        

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο   4.512.780,00 4.512.780,00 

Αποθεµατικά   662.934,02 662.934,02 

Αποτελέσµατα εις νέον   -1.446.392,40 -1.114.472,25 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   3.729.321,62 4.061.241,77 

        

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία   46.429,78 45.874,66 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων   20.176,84 25.149,80 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 5  2.020,99 88.845,05 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων   68.627,60 159.869,51 

        

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10  25.540,39 20.617,91 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων   9.280,92 9.121,23 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   0,00 1.085,96 

Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Χρηµατιστήριο 11  33.579,18 28.354,02 

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων   68.400,50 59.179,12 

        

Σύνολο Υποχρεώσεων   137.028,10 219.048,63 

        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   3.866.349,73 4.280.290,41 

        

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ       

Εκκαθαρισµένα υπόλοιπα πελατών   727.888,49 804.338,09 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

    
1/1/2020-

30/06/2020 

1/1/2019-

30/06/2019 

  Σηµείωση      

Πωλήσεις 12  84.506,99 92.616,83 

Κόστος πωληθέντων 13  -83.276,84 -82.091,02 

Μικτό Κέρδος   1.230,15 10.525,81 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης    15.224,99 15.526,69 

Έξοδα διοίκησης 14  -66.978,92 -71.232,71 

Έξοδα διάθεσης 15  -23.056,12 -22.048,21 

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης    -1.838,96 -72.158,01 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων 
  

-75.418,86 -139.386,44 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 16  30.738,26 439.628,07 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 17  -374.063,62 -930,46 

Ζηµιές/Κέρδη προ φόρων   -418.744,22 299.311,17 

 Φόρος εισοδήµατος 18  86.824,07 -63.066,09 

Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους   -331.920,15 236.245,08 

Ζηµιές/Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Eυρώ)    19  -2,0153 1,4344 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  

  

1/1/2020-

30/06/2020 

1/1/2019-

31/12/2019 

        

Καθαρά κέρδη περιόδου -331.920,15 236.245,08 

        

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων   0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου -331.920,15 236.245,08 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

Έµµεση µέθοδος 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων -418.744,22 299.311,17 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 5.177,01 689,67 

Προβλέψεις 372.849,46 7.606,45 

Λοιπές µη ταµιακές συναλλαγές  118.156,99 -63.066,09 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας 821,40   

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

    

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -102.462,93 -392.669,82 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 9.061,68 79.923,16 

Μείον:     

Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 -5.536,14 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -15.140,61 -73.741,60 

      

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Πώληση/(απόκτηση) επενδυτικών τίτλων και λοιπών επενδύσεων -240.199,30 54.694,86 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -101,51 -629,34 

Τόκοι εισπραχθέντες 5.249,37 5.289,68 

Μερίσµατα εισπραχθέντα 12.571,55 12.320,59 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -222.479,89 71.675,79 

      

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) 

-237.620,50 -2.065,81 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.591.034,53 1.258.921,97 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.353.414,03 1.256.856,16 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

  
Μετοχικό 

κεφάλαιο 
Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα σε 

νέο 
Σύνολο 

          

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

χρήσης 1/1-30/06/2020 0,00 0,00 -331.920,15 -331.920,15 

Υπόλοιπα κατά την 30/06/2020 4.512.780,00  662.934,02  (1.446.392,40) 3.729.321,62  

          

          

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 1/1-30/06/2019 0,00 0,00 236.245,08 236.245,08 

Υπόλοιπα κατά την 30/06/2019 4.512.780,00  662.934,02  (1.205.520,00) 3.970.194,02  
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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 1/1/2020 – 30/06/2020. 

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 ΓΕΜΗ  002364801000 και λειτουργεί σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.4514/2018 όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 4706/2020. 

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

www.mavrikis.gr 

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

 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜ/XΗΣ 

Μαυρίκης Ιωάννης  35,00 

Μαυρίκη Στέλλα   2,92 

Μαυρίκη Χριστίνα  31,04 

Μαυρίκη Ελένη 31,04 

 

 

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

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

έγκριση του καταστατικού της. 

Η Εταιρία απασχόλησε τις περιόδους 1/1/20 – 30/06/20 και 1/1/19 – 30/06/19, κατά µέσα όρο οχτώ  (8) άτοµα.  

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€). Όλα τα ποσά εµφανίζονται χωρίς στρογγυλοποίηση, 

εκτός και αν αναφέρεται κάπου διαφορετικά.  

Σύµφωνα µε το Ν. 4514/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί µε το Ν. 4706/2020, 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 
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� 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 2020 (01/01/2020 – 30/06/2020) 

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 Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2019, που είναι διαθέσιµες στην 

Ιστοσελίδα της εταιρείας 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 2020 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 2019, εκτός από την υιοθέτηση από την 

εταιρεία των νέων και τροποποιηµένων ∆ΠΧΑ και των νέων διερµηνειών που ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 2020. 

Η εταιρεία και στην κλειόµενη περίοδο, 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. Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες 

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

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή µεταγενέστερα. 

Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των ενδιάµεσων συνοπτικών χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων είναι συνεπείς µε εκείνες που ακολουθήθηκαν κατά την προετοιµασία των ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 εκτός από την υιοθέτηση των 

νέων προτύπων υποχρεωτικής εφαρµογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Στην χρήση 2019 η εταιρεία υιοθέτησε το πρότυπο ∆ΠΧΑ 16 και όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 34, η φύση και το 

αποτέλεσµα αυτών των αλλαγών που προέκυψαν από την υιοθέτηση αυτή παρουσιάζονται παρακάτω. Όπου δεν 

αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερµηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2020, δεν 

έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Η εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερµηνείες ή 

τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από Σ.∆.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν 

υποχρεωτική εφαρµογή στη χρήση 2020. 

• Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2020 

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. 
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∆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 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.  

∆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 
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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. 

• Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 

εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

∆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 κινδύνους που προκύπτουν από την 

έκδοση των ασφαλιστήριων συµβολαίων. 

 

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

2023. 

∆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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∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις µισθωµάτων που σχετίζονται µε την επιδηµία 

του κορωναϊού (εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 2020) 

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ανταποκρινόµενο στις επιπτώσεις της πανδηµίας COVID-19 

εξέδωσε την τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους µισθωτές να µην 

λογιστικοποιούν τις µειώσεις ενοικίου ως τροποποίηση µίσθωσης εάν είναι άµεση συνέπεια του COVID-19 

και πληρούν συγκεκριµένες συνθήκες. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουνίου 

2020. 

∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια – (Τροποποίηση) αναβολή του ∆ΠΧΑ 9 (εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου 

2020) 

Με την τροποποίηση αυτή δόθηκε αναβολή της ηµεροµηνίας εφαρµογής κατά δύο έτη, σε ετήσιες 

περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2023 µε σκοπό να επιτρέψει χρόνο για την 

οµαλή υιοθέτηση του τροποποιηµένου ∆ΠΧΑ 17 από δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσµο. Αυτό θα επιτρέψει σε 

περισσότερες ασφαλιστικές οντότητες να εφαρµόσουν το νέο Πρότυπο ταυτόχρονα. Επιπλέον 

τροποποιήθηκε το ∆ΠΧΑ 4, έτσι ώστε οι ασφαλιστικές οντότητες να µπορούν να εφαρµόσουν το ∆ΠΧΑ 9 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα παράλληλα µε το ∆ΠΧΑ 17. 

∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώµατα πάγια-Έσοδα πριν από την προβλεπόµενη χρήση» (εκδόθηκε στις 

28 Μαΐου 2020) 

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώµατου παγίου τυχόν έσοδα που 

λαµβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιµάζει το πάγιο για την 

προοριζόµενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων 

και των δαπανών που σχετίζονται µε τέτοια παραγόµενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσµα της συνήθης 

δραστηριότητας της οντότητας. 

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

2022.  

∆ΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συµβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης µιας σύµβασης» (εκδόθηκε στις 

28 Μαΐου 2020) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης µιας σύµβασης» περιλαµβάνει το άµεσα 

συσχετιζόµενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύµβασης και την κατανοµή άλλων δαπανών που 

σχετίζονται άµεσα µε την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί 

χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύµβαση, µια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζηµιά αποµείωσης στα 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύµβασης, και όχι σε περιουσιακά 

στοιχεία που ήταν αφοσιωµένα µόνο στη συγκεκριµένη σύµβαση. 

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

2022. 



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

- 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020  (ποσά σε €) 

 

15

∆ΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 2020) 

Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη 

Χρηµατοοικονοµική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε µία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε µια εξαίρεση 

για ορισµένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε µια συνένωση 

επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόµενα περιουσιακά 

στοιχεία, όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 37, κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

2022. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ιεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 2018-2020 

Την 14η Μαΐου 2020, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις που 

περιέχουν τις ακόλουθες τροποποιήσεις των κάτωθι ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

οι οποίες εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2022: 

∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς - Πρώτη 

εφαρµογή ∆ΠΧΑ σε θυγατρική 

Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να εφαρµόσει την παράγραφο ∆16(α) του ∆ΠΧΑ 1 ώστε να 

επιµετρήσει σωρευτικές συναλλαγµατικές διαφορές χρησιµοποιώντας τα ποσά  που αναφέρθηκαν από τη 

µητρική της, τα οποία είναι βασισµένα στην ηµεροµηνία µετάβασης της µητρικής στα ∆ΠΧΑ.  

 

 

∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Αµοιβές και το  τεστ του 10% για την διαγραφή 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ποιες αµοιβές µια οντότητα πρέπει να περιλαµβάνει όταν εφαρµόζει το τεστ 

του 10% της παραγράφου Β.3.3.6 του ∆ΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα πρέπει να διαγράψει µια 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η οντότητα περιλαµβάνει αµοιβές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν 

µεταξύ της οντότητας (δανειζόµενη) και του δανειστή, συµπεριλαµβανοµένων αµοιβών που καταβλήθηκαν 

ή εισπράχθηκαν είτε από την οντότητα ή το δανειστή για λογαριασµό άλλου µέρους.  

∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις - κίνητρα µίσθωσης 

Η τροποποίηση στο Παράδειγµα 13 που συνοδεύει το ∆ΠΧΑ 16 διαγράφει από το παράδειγµα την 

αποζηµίωση για βελτιώσεις στο µισθωµένο ακίνητο από τον εκµισθωτή µε σκοπό να αποτρέψει 

οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά µε τον λογιστικό  χειρισµό των  κινήτρων µίσθωσης που µπορεί να προκύψει 

από τον τρόπο που τα κίνητρα µίσθωσης παρουσιάζονται στο παράδειγµα.  
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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

4. Ενσώµατα πάγια  

Τα ενσώµατα πάγια έχουν ως εξής:  

  

Ιδιοχρ/µενα 

Ακίνητα 

Μεταφορικά 

µέσα  

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισµός  Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης         
 

          
 

Υπόλοιπα 1.1.2019 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 -23.821,61 
 

Υπόλοιπα 31.12.2019 192.006,06 75.795,65 311.388,32 579.190,03 
 

Προσθήκες 0,00 0,00 101,51 101,51 
 

Μειώσεις 0,00 0,00   0,00 
 

Υπόλοιπα 30.06.2020 192.006,06 75.795,65 311.489,83 579.291,54 
 

          
 

Β. Αποσβέσεις         
 

          
 

Υπόλοιπα 1.1.2019 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 -23.821,61 
 

Υπόλοιπα 31.12.2019 49.674,09 75.793,76 310.461,99 435.929,84 
 

Αποσβέσεις 0,00 0,00 235,10 235,10 
 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Υπόλοιπα 30.06.2020 49.674,09 75.793,76 310.697,09 436.164,94 
 

          
 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 

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

          
 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 

30.06.2020 142.331,97 1,89 792,74 143.126,60  

 

5. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  

Το κονδύλι αναλύεται ως εξής :  

Αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις 

Αποτιµήσεις 

χρηµ/κων 

στοιχείων  

Παροχές 

Προσωπικού 

Επισφαλείς 

απαιτήσεις  

Αντιλογισµός 

αναπρ.ακινήτων  

Πρόβλεψεις 

διαφορών 

φορολογικού 

ελέγχου  

∆ιαγραφή 

εξόδων 

εγκατάστασης  

Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2019 -11.129,76 1.460,83 17.285,83 -28.126,72 -37.000,00 -0,01 -57.509,83 

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 -0,01 -88.845,06 

Καταχώρηση στα αποτελέσµατα 89.338,53 133,23 12,11 -2.659,79 0,00 0,00 86.824,08 

Υπόλοιπο 30/06/2020 49.269,46 3.115,86 14.997,12 -32.403,42 -37.000,00 -0,01 -2.020,99 
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6. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

` 30/6/2020 31/12/2019 

Συµµετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο 37.009,74 29.643,49 

Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 346.153,00 337.763,00 

Εγγυήσεις σε Επικουρικό Κεφάλαιο 225.000,00 245.000,00 

Λοιπές Εγγυήσεις 1.356,27 1.356,27 

Σύνολο 609.519,01 613.762,76 

 

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

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

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

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

συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσό εγγυήσεων στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης 

Επενδυτικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του 2533/1997 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση  υπ΄ αριθµόν 

17759 /Β/769/23-4-2010 του Υπουργείου Οικονοµικών (ΦΕΚ 611-10/5/10 τεύχος β) .  

 

7. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

Υπόλοιπα Πελατών 30/6/2020 31/12/2019 

Πελάτες  (χρεωστικά υπόλοιπα) 188.199,65 222.219,03 

Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων 0,00 0,00 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  -51.714,67 -51.664,20 

Αναµενόµενη µελλοντική ζηµία απαιτήσεων -10.773,36 -10.773,36 

  125.711,62 159.781,47 

      

Λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις 30/6/2020 31/12/2019 

Ελληνικό ∆ηµόσιο 890,56 2.337,10 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 706,67 1.613,60 

Λοιποί χρεώστες  5.777,23 4.310,27 

  7.374,46 8.260,97 

Σύνολο 133.086,08 168.042,44 

 

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

 

8. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

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

  30/6/2020 31/12/2019 

Μετοχές διαπραγµατευόµενες στο Χ.Α. 1.298.796,02 1.058.596,72 

Αποµείωση αξίας  -205.289,40 166.954,46 

Σύνολο 1.093.506,62 1.225.551,18 
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Το χαρτοφυλάκιο των µετοχών την 30/06/2020 αφορά µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α.Α.  

 

9. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής: 

  30/6/2020 31/12/2019 

Ταµείο 8.724,78 11.761,59 

Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 444.689,24 359.272,94 

Καταθέσεις Repos 900.000,00 1.220.000,00 

Σύνολο 1.353.414,02 1.591.034,53 

 

 

Η Εταιρεία στην κλειόµενη περίοδο, 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. 

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης τα διαθέσιµα αυτά έχουν µεταφερθεί στα στοιχεία εκτός Ισολογισµού, 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 30.06.2020 σε € 727.888,49 και στις 

31.12.2019 σε € 804.338,09 αντίστοιχα. 

 

10. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

Το κονδύλι αναλύεται ως εξής : 

Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 30/6/2020 31/12/2019 

Προµηθευτές  4.826,55 6.460,89 

Παρακρατούµενοι φόροι 6.210,21 4.133,58 

Λοιπές υποχρεώσεις  10.864,03 3.901,91 

Ίδρυµα κοινωνικών ασφαλίσεων  3.639,60 6.121,53 

∆εδουλευµένα έξοδα 0,00 0,00 

Σύνολο 25.540,39 20.617,91 

11. Υποχρεώσεις σε Πελάτες και Χρηµατιστήριο 

Το κονδύλι αναλύεται ως εξής : 

Υποχρεώσεις σε πελάτες και Χρηµατιστήριο 30/6/2020 31/12/2019 

Μη Εκκαθαρισµένα Υπόλοιπα Πελατών  8.966,84 13.761,60 

Υπηρεσία Εκκαθάρισης τίτλων 24.612,34 14.592,42 

Σύνολο 33.579,18 28.354,02 

 

Η λογιστική αξία των παραπάνω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 
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Επιπρόσθετα των παραπάνω µη εκκαθαρισµένων πιστωτικών υπολοίπων πελατών, υπάρχουν και τα ώριµα πιστωτικά 

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

προς διενέργεια επενδύσεων κατ’ εντολή και για λογαριασµό τους.  

Τα ώριµα αυτά πιστωτικά υπόλοιπα πελατών έχουν µεταφερθεί στα στοιχεία εκτός Ισολογισµού, µε την 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 ταµειακά διαθέσιµα των πελατών της εταιρείας ανέρχονται στις 30.06.2020 σε € 727.888,49 και στις 

31.12.2019 σε € 804.338,09 αντίστοιχα. 

 

12. Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 

  1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019 

Προµήθειες από διαµεσολάβηση σε 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές 84.506,99 92.616,83 

Σύνολο 84.506,99 92.616,83 

 

13. Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος των πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

  1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 61.680,41 55.693,60 

Παροχές τρίτων 12.494,28 14.871,39 

∆ιάφοροι φόροι τέλη 37,57 355,88 

∆ιάφορα έξοδα 6.173,27 7.003,32 

Αποσβέσεις  παγίων 2.588,51 344,84 

Προβλέψεις  302,80 3.822,00 

Σύνολο 83.276,85 82.091,03 

 

14. Έξοδα διοίκησης    

Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 

  1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 20.560,14 18.564,53 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 13.020,00 14.632,00 

Παροχές τρίτων 6.541,30 5.105,62 

Φόροι - Τέλη 1.126,40 5.044,44 

∆ιάφορα έξοδα 24.574,56 26.219,38 

Αποσβέσεις  παγίων 159,64 137,93 

Αποσβέσεις  δικαιώµατος χρήσης περιουσ. Στοιχείων 875,76 0,00 

Προβλέψεις  121,12 1.528,80 

Σύνολο 66.978,92 71.232,70 
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15. Έξοδα διάθεσης 

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 

  

1/1-

30/6/2020 

1/1-

30/6/2019 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 20.560,14 18.564,53 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 348,90 484,23 

∆ιάφορα έξοδα 412,31 499,34 

Αποσβέσεις  παγίων 239,46 206,90 

Αποσβέσεις  δικαιώµατος χρήσης περιουσ. Στοιχείων 1.313,64 0,00  

Προβλέψεις  181,68 2.293,20 

Σύνολο 23.056,12 22.048,20 

 

16. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

  1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019 

Έσοδα χρεογράφων  12.571,55 12.320,59 

Πιστωτικοί τόκοι 552,86 1.237,46 

Κέρδη πώλησης  χρεογράφων 12.917,34 200.914,21 

Έσοδα τόκων υπερηµερίας πελατών  4.696,51 4.052,22 

Έσοδα αποτίµησης χρεογράφων  0,00 221.103,59 

Σύνολο 30.738,26 439.628,07 

 

17. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 

  1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019 

Ζηµιά αποτίµησης µετοχών  372.243,86 0,00 

Ζηµιές από πώληση  χρεογράφων  821,40 256,26 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα  593,90 674,20 

Τόκοι δικαιώµατος χρήσης περιουσ. στοιχείων 404,45 0,00 

Σύνολο 374.063,61 930,46 

 

18. Φόρος εισοδήµατος 

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

 

 

  1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019 

Αναβαλλόµενη φορολογία -86.824,08 63.066,09 

Σύνολο -86.824,08 63.066,09 

      

      

Η αναβαλλόµενη φορολογία προκύπτει ως εξής :     
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  1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019 

Παροχές προσωπικού  -133,23 -1.878,69 

Αποτιµήσεις χρηµ/κων µέσων  -89.338,53 61.909,01 

Επισφαλείς απαιτήσεις  -12,11 -251,12 

Αντιλογισµός αποσβέσεων  2.659,79 3.286,89 

  -86.824,08 63.066,09 

 

 

19.  Κέρδη/ζηµιές  ανά Μετοχή 

Ο υπολογισµός των βασικών Κερδών ανά µετοχή έχει ως εξής: 

  1/1-30/6/2020 1/1-30/6/2019 

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους -331.920,15 236.245,08 

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού 

µετοχών 164.700 164.700 

Βασικά Κέρδη /(Ζηµιές) ανά µετοχή 

(Ευρώ ανά µετοχή) -2,0153 1,4344 

 

 

20. Υπόλοιπα και συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 

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: 

 

 

 

  30/6/2020 30/6/2019 

Συναλλαγές και αµοιβές µελών της 

διοίκησης 22.667,28 22.409,93 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 

µέλη της διοίκησης 0 0,00 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 

και µέλη της διοίκησης 1.524,90 1.524,90 

 

 

21. Εποχικότητα πωλήσεων – ασυνήθεις συναλλαγές 

Οι πωλήσεις των υπηρεσιών δεν παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη εποχικότητα και συνεπώς κατανέµονται µε οµαλό 

και κατά βάση µε ισοµερή τρόπο στα δύο εξάµηνα της χρήσης. 

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

οικονοµική κατάσταση.  

Τυχόν περιοδικά ή περιπτωσιακά έσοδα δεν προκαταλογίστηκαν ή αναβλήθηκαν στη παρούσα ενδιάµεση 

οικονοµική κατάσταση στο βαθµό που ο προκαταλογισµός ή η αναβολή τους  θα αποτελούσαν λανθασµένη 

ενέργεια κατά το τέλος του οικονοµικού έτους. 

∆εν συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταµειακών 

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

ασυνήθη λόγω της φύσης, του µεγέθους ή της περίπτωσής τους. 

 

22. ∆εσµεύσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και της εταιρείας.  

 

23. Eνδεχόµενες υποχρεώσεις 

Η  εταιρεία  δεν  έχει  ελεγχθεί  φορολογικά  για  τις χρήσεις 2014 έως και 2019. Στην  εταιρεία χορηγήθηκε 

έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης για την χρήση 2018 «χωρίς επιφύλαξη» σύµφωνα µε την  ΠΟΛ.  1159/2011 

και 1134/2015.  

Η συµµετοχή της εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσά που καταβάλλονται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 2533/1997, στο άρθρο 74 § 4 του οποίου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της 

λειτουργίας µιας Ε.Π.Ε.Υ. τότε το Συνεγγυητικό επιστρέφει σ’ αυτήν τις εισφορές της µειωµένες µε τις 

αποζηµιώσεις που κατέβαλε (ή πιθανολογείται ότι θα καταβάλει) το Συνεγγυητικό προς εντολείς της Ε.Π.Ε.Υ.   

 

24. Λοιπές γνωστοποιήσεις 

∆εν εκδόθηκαν ούτε επαναγοράστηκαν, ούτε εξοφλήθηκαν οµολογίες. 

Στην χρήση δεν έλαβαν χώρα αγορές ή πωλήσεις θυγατρικών, µακροπρόθεσµων επενδύσεων, αναδιοργανώσεις 

και    διακοπτόµενες δραστηριότητες.  

∆εν προέκυψαν µεταβολές στις εκτιµήσεις των ποσών που απεικονίζονται σε προηγούµενα οικονοµικά έτη, 

τέτοιες που  να έχουν ουσιαστική επίδραση στην τρέχουσα ενδιάµεση περίοδο. 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την 

εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

∆εν καταβλήθηκαν µερίσµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

 


