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Εκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης 

 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 

 «EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» 

 
 
Εισαγωγή 
 

Έχουµε επισκοπήσει τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση 

οικονοµικής θέσης της Εταιρείας «EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» της 30ης Ιουνίου 

2018 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες 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 οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η διοίκηση είναι 

υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης 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, καθώς 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 δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε 
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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 χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

 

 
 

 
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2018 

 
 
 
 
 

 Λογοθέτης Ι. Γλέζος 

 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 Α.Μ. ΣΟΕΛ 5469 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε. 
Μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ 

(Ποσά σε ευρώ) 
 

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Σηµ.

1/1-
30/6/2018

1/1-
30/6/2017

1/1-
30/6/2018

1/1-
30/6/2017

Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες 4 269.889,29 315.653,11 232.482,31 292.895,37
Κόστος υπηρεσιών 5 -119.535,80 -113.908,03 -92.230,68 -88.683,81
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 150.353,49 201.745,08 140.251,63 204.211,56
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 5 -18.686,33 -17.472,17 -18.686,33 -17.472,17
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5 -101.880,32 -103.699,54 -100.746,04 -102.339,18
Άλλα έσοδα - έξοδα 20.470,20 -15.310,54 20.510,53 -8.024,68
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

67.638,26 84.278,66 58.600,92 95.281,27

Αποσβέσεις -17.381,22 -19.015,83 -17.271,13 -18.905,74
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT)

50.257,04 65.262,83 41.329,79 76.375,53

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (καθαρό) 6 -8.341,37 227.008,19 -8.185,75 227.158,07
Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων 41.915,67 292.271,02 33.144,04 303.533,60
Φόρος εισοδήµατος 7 -138.171,15 -84.008,60 -135.627,38 -87.274,75
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) -96.255,48 208.262,42 -102.483,34 216.258,85

Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής -99.307,13 212.180,68
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 3.051,65 -3.918,26

-96.255,48 208.262,42

Βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (€) 8 -0,9931 2,1218 -1,0248 2,1626

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -96.255,48 208.262,42 -102.483,34 216.258,85

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής -99.307,13 212.180,68
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 3.051,65 -3.918,26

-96.255,48 208.262,42

Ο Όµιλος Η Εταιρία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(Ποσά σε ευρώ) 
 
 

Ενεργητικό Σηµ 30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια 9 1.154.308,40 1.170.380,14 1.153.651,53 1.169.613,18
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 10 129,91 439,39 129,91 439,39
Επενδύσεις σε θυγατρικές 11 0,00 0,00 12.240,00 12.240,00
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω 
των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων (FVOCI)

12 8.768,89 8.768,89 8.768,89 8.768,89

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 13 369.040,38 507.211,53 356.399,49 492.026,87
Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 14 397.099,98 388.977,40 397.099,98 388.977,40
Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.929.347,56 2.075.777,35 1.928.289,80 2.072.065,73

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Εµπορικές απαιτήσεις 2.7 & 15 98.630,46 470.088,30 98.630,46 464.137,54
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων (FVPL)

16 3.536,12 2.565,57 3.536,12 2.565,57

Λοιπές απαιτήσεις 17 23.941,60 269.477,44 41.262,62 298.678,02
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 18 573.537,21 767.720,96 570.705,35 766.881,15
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 699.645,39 1.509.852,27 714.134,55 1.532.262,28
Σύνολο ενεργητικού 2.628.992,95 3.585.629,62 2.642.424,35 3.604.328,01

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 19 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
Αποθεµατικά 1.368.324,47 1.368.324,47 1.368.324,47 1.368.324,47
Αποτελέσµατα εις νέο -1.860.297,19 -1.380.901,16 -1.844.811,01 -1.362.238,77
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε µετόχους της 
µητρικής εταιρείας

1.408.027,28 1.887.423,31 1.423.513,46 1.906.085,70

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -3.118,88 -6.170,53 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.404.908,40 1.881.252,78 1.423.513,46 1.906.085,70

Υποχρεώσεις

Πρόβλεψη για παροχές στους εργαζοµένους 22.689,57 20.537,35 19.948,65 20.537,35
∆άνεια 20 424.529,48 454.529,48 424.529,48 454.529,48
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 447.219,05 475.066,83 444.478,13 475.066,83

Υποχρεώσεις προς πελάτες 21 503.169,77 898.496,96 503.169,77 898.496,96
Υποχρεώσεις προς µετόχους 22 108.200,00 108.200,00 108.200,00 108.200,00
∆άνεια 20 121.700,66 151.854,65 121.700,66 151.854,65
Λοιπές υποχρεώσεις 43.795,07 70.758,40 41.362,33 64.623,87
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 776.865,50 1.229.310,01 774.432,76 1.223.175,48
Σύνολο υποχρεώσεων 1.224.084,55 1.704.376,84 1.218.910,89 1.698.242,31
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 2.628.992,95 3.585.629,62 2.642.424,35 3.604.328,01

Ο Όµιλος Η Εταιρία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(Ποσά σε ευρώ) 
 

Ο Όµιλος Σηµ
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2017 1.900.000,00 1.368.324,47 -1.225.999,25 2.042.325,22 -1.792,68 2.040.532,54
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους - - 212.180,68 212.180,68 -3.918,26 208.262,42
Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 212.180,68 212.180,68 -3.918,26 208.262,42
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/06/2017 1.900.000,00 1.368.324,47 -1.013.818,57 2.254.505,90 -5.710,94 2.248.794,96

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/7/2017 1.900.000,00 1.368.324,47 -1.013.818,57 2.254.505,90 -5.710,94 2.248.794,96
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους - - -367.082,59 -367.082,59 -459,59 -367.542,18
Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 -367.082,59 -367.082,59 -459,59 -367.542,18
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31/12/2017 1.900.000,00 1.368.324,47 -1.380.901,16 1.887.423,31 -6.170,53 1.881.252,78

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2018 1.900.000,00 1.368.324,47 -1.380.901,16 1.887.423,31 -6.170,53 1.881.252,78
Επίπτωση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 την 1.1.2018 2.7 -380.088,90 -380.088,90 -380.088,90
Αναπροσαρµοσµένο σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
1/1/2018

1.900.000,00 1.368.324,47 -1.760.990,06 1.507.334,41 -6.170,53 1.501.163,88

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους - - -99.307,13 -99.307,13 3.051,65 -96.255,48
Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 -99.307,13 -99.307,13 3.051,65 -96.255,48
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/6/2018 1.900.000,00 1.368.324,47 -1.860.297,19 1.408.027,28 -3.118,88 1.404.908,40

Η Εταιρία
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2017 1.900.000,00 1.368.324,47 -1.211.893,39 2.056.431,08
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους - - 216.258,85 216.258,85
Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 216.258,85 216.258,85
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/06/2017 1.900.000,00 1.368.324,47 -995.634,54 2.272.689,93

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/7/2017 1.900.000,00 1.368.324,47 -995.634,54 2.272.689,93
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους - - -366.604,23 -366.604,23
Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 -366.604,23 -366.604,23
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31/12/2017 1.900.000,00 1.368.324,47 -1.362.238,77 1.906.085,70

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2018 1.900.000,00 1.368.324,47 -1.362.238,77 1.906.085,70
Επίπτωση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 την 1.1.2018 2.7 -380.088,90 -380.088,90
Αναπροσαρµοσµένο σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
1/1/2018

1.900.000,00 1.368.324,47 -1.742.327,67 1.525.996,80

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους - - -102.483,34 -102.483,34
Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 -102.483,34 -102.483,34
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/6/2018 1.900.000,00 1.368.324,47 -1.844.811,01 1.423.513,46

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της εταιρίας

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 (Ποσά σε ευρώ) 
 

Λειτουργικές δραστηριότητες Σηµ
1/1-

30/6/2018
1/1-

30/6/2017
1/1-

30/6/2018
1/1-

30/6/2017
Κέρδη προ φόρων 41.915,67 292.271,02 33.144,04 303.533,60
Πλέον / µείων προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 17.381,22 19.015,83 17.271,13 18.905,74
Προβλέψεις 4.392,86 1.457,77 1.651,94 1.457,77
Συναλλαγµατικές διαφορές -37,28 3.538,12 -37,28 3.538,12
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -1.569,10 -241.071,78 -1.568,72 -241.071,78
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.907,62 13.876,59 9.751,62 13.726,59
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 218.237,53 -50.300,44 232.470,36 -22.817,45
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -411.608,44 986.634,53 -416.210,68 947.306,63
Μείων:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -12.285,67 -16.527,77 -12.129,67 -16.377,77

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -133.665,59 1.008.893,87 -135.657,26 1.008.201,45

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ επενδύσεων -2.665,88 0,00 -2.665,88 0,00
Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ επενδύσεων 0,00 71.199,79 0,00 71.199,79
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 3.264,43 2.966,93 3.264,05 2.966,93
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -401,45 74.166,72 -401,83 74.166,72

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων -60.153,99 -27.767,14 -60.153,99 -27.767,14

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -60.153,99 -27.767,14 -60.153,99 -27.767,14

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ)

-194.221,03 1.055.293,45 -196.213,08 1.054.601,03

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 767.720,96 362.494,52 766.881,15 362.443,00

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών 37,28 -3.538,12 37,28 -3.538,12
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 573.537,21 1.414.249,85 570.705,35 1.413.505,91

Ο Όµιλος Η Εταιρία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία και τον όµιλο 

Η µητρική Εταιρεία µε την επωνυµία "EUROTRUST Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών" και το διακριτικό τίτλο "EUROTRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ." ιδρύθηκε το 1991, 

εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Σεβαστουπόλεως 113 είναι καταχωρηµένη στο Γενικό Εµπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) µε αριθµό 1057101000 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 έτη. 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό της Ε.Ε. 575/2013 και του Ν.4261/2014 ενηµερώνουµε πως είναι σε 

διαθεσιµότητα οι δηµοσιοποιήσεις που προβλέπονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας 

www.eurotrustsec.gr. 

Σκοπός της Εταιρείας είναι η κατ’ επάγγελµα παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών 

και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του Νόµου 3606/2007 σύµφωνα µε 

την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.900.000,00 ευρώ, διαιρείται σε 

100.000 µετοχές µε ονοµαστική αξία 19,00 ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. 

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές.  

Το νόµισµα αναφοράς είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια και οι οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις εταιρικές καταστάσεις της 

«EUROTRUST Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και της 

θυγατρική της «EUROTRUST Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι Ανώνυµη Εταιρεία» που ενοποιούνται µε τη 

µέθοδο της ολικής ενοποίησης και όλες µαζί αναφέρονται ως όµιλος. 

Η Εταιρεία σύµφωνα µε το καταστατικό της διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται 

από 5 µέλη. Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της σύµφωνα µε την απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 9/6/2017 και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

9/6/2017 για τον καθορισµό αρµοδιοτήτων, έχει ως εξής:  

� Γεώργιος Καψής, Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

� Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος 

� Κωνσταντίνος Θανόγιαννης, Μέλος 

� Γεώργιος Σαββίδης, Μέλος 

� Παναγιώτα Καψή, Μέλος 

Οι παρούσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της εταιρείας την 24η Αυγούστου 2018. 
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2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 

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

Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB, και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει του ∆ΛΠ 34 

«Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» και συνεπώς πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασµό µε 

τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, που είναι διαθέσιµες στη 

διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας. 

Οι λογιστικές πολιτικές, οι εκτιµήσεις και οι µέθοδοι υπολογισµών που υιοθετήθηκαν και 

ακολουθούνται κατά τη σύνταξη αυτών των συνηµµένων Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων, 

είναι ίδιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

της χρήσης που έληξε την 31.12.2017, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και 

διερµηνειών, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1 

Ιανουαρίου 2018. 

2.2 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 2018 ή 

µεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2018 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, το οποίο περιλαµβάνει 

την ταξινόµηση και επιµέτρηση, την αποµείωση και τη λογιστική αντιστάθµισης. Το πρότυπο θα 

αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39 και όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9.Τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, µε βάση το 

επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 

Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Το 
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∆ΠΧΑ 9  εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεµβρίου 2016. 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» αποτελεί 

το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συµπεριλαµβανοµένων και των 

τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεµβρίου του 2015 είναι 

υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2018. 

Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες  Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, 

Ε∆∆ΠΧΑ 18 και ΜΕ∆ 31. 

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που 

προκύπτουν από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει 

τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 

κεφαλαιαγορών. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και 

επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της 

οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή άυλων 

περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης 

της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις απόδοσης, 

αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης 

µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Το ∆ΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεµβρίου 2016. 

∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι 

τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις ως προς την εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον 

τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται 

αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το 

έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η 

Οκτωβρίου 2017. 
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Ε∆∆ΠΧΑ 22 ∆ιερµηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και Προκαταβολές» 

Η ∆ιερµηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό για τις συναλλαγές που περιλαµβάνουν την 

είσπραξη ή την πληρωµή προκαταβολών σε ξένο νόµισµα. Συγκεκριµένα, εφαρµόζεται για τις 

συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό 

περιουσιακό στοιχείο ή µια µη νοµισµατική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωµή ή την 

είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό 

στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύµφωνα µε τη διερµηνεία, η ηµεροµηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό 

του καθορισµού της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης των 

µη νοµισµατικών προπληρωµών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη 

προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ηµεροµηνία 

της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωµή ή είσπραξη. 

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

Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 28η Μαρτίου 2018. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 8 

∆εκεµβρίου 2016,  έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 

2018 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 7η Φεβρουαρίου 2018.  

∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις από τα ∆.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν 

από το Προσάρτηµα Ε του ∆.Π.Χ.Α. 1 µε το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό 

τους και δεν είναι πλέον απαραίτητες. 

∆.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες οντότητες: ∆ιευκρίνιση του σκοπού του 

προτύπου. 

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισµένες 

από τις γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συµµετοχές της οντότητας  που έχουν ταξινοµηθεί ως 

διακρατούµενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Ως κατεχόµενα για πώληση, ως 

κατεχόµενα για διανοµή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες». 

 

 



 

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2018 

 

15 
 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 

εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όµιλο   

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. 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. 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 εφαρµόζεται 

σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 

Η Εταιρεία και ο Όµιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 16, καθώς  

η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις 

οικονοµικές του καταστάσεις. 

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

αρνητική αποζηµίωση» 

Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 9 ώστε να 

δοθεί η δυνατότητα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε χαρακτηριστικά προπληρωµής 

τα οποία επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα αντισυµβαλλόµενο µέρος σε µια σύµβαση είτε να 

εξοφλήσει είτε να εισπράξει αποζηµίωση για τον πρόωρο τερµατισµό της σύµβασης, να µπορούν 

να αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών 

εσόδων. 

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

Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 22 Μαρτίου 2018. Η 

τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και του Οµίλου. 

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

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

εισοδήµατος» 
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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 

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

να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικές 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. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συµβούλιο τον ∆εκεµβρίου 

του 2017,  έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να 

έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά. 

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

διακανονισµός του Προγράµµατος Παροχών.  

Το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η 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, 
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απαιτείται επανυπολογισµός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης των καθορισµένων παροχών. 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 προβλέπει 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. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 

Τροποποιήσεις των παραποµπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ∆ΠΧΑ (που εκδόθηκαν 

στις 29 Μαρτίου 2018) 

Την 29η 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.  
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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.  

2.3 Χρήση εκτιµήσεων και παραδοχών 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων µε τρόπο 

ώστε να δίνουν µια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης, της περιουσιακής 

διάρθρωσης, των αποτελεσµάτων και των ταµειακών της ροών. 

∆εν έχουν γίνει µεταβολές σε λογιστικές εκτιµήσεις (π.χ. ωφέλιµη διάρκεια ζωής περιουσιακών 

στοιχειών) καθώς δεν υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι που να επιβάλλουν τέτοιες µεταβολές. 

Για το χειρισµό των µεταβολών στις λογιστικές αρχές έχει επιλεχθεί η βασική µέθοδος του ∆.Λ.Π. 8. 

2.4 Ενοποίηση 

Θυγατρικές: Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. 

Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία µπορούν να ασκηθούν από τη µητρική 

Εταιρία κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου 

να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται 

πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν 

να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος 

απόκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, ή των 

συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν ή των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία 

της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα 

περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που συνιστούν επιχειρηµατική 

ενοποίηση αποτιµώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού 

συµµετοχής. Το κόστος πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, 

καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από την εύλογη 

αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά (υποαξία) καταχωρείται άµεσα στα 

ενοποιηµένα αποτελέσµατα. 

Τα δικαιώµατα µειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών ή ζηµιών και των ίδιων 

κεφαλαίων που δεν αναλογούν στον Όµιλο. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας παρουσιάζονται διακριτά 

στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, και σε διακριτή 

γραµµή στα ίδια κεφάλαια της ενοποιηµένης κατάστασης οικονοµικής θέσης. Σε περίπτωση 

εξαγοράς δικαιωµάτων µειοψηφίας από την εταιρία, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος εξαγοράς και 



 

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2018 

 

19 
 

της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εξαγοράζεται αναγνωρίζεται ως 

υπεραξία. 

∆ιεταιρικές συναλλαγές – ∆ιεταιρικά υπόλοιπα και απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές 

µεταξύ των εταιρειών του οµίλου διαγράφονται. Οι απραγµατοποίητες ζηµιές διαγράφονται, 

εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής οι επενδύσεις σε θυγατρικές εµφανίζονται στο κόστος 

κτήσεως µειωµένο µε την τυχόν ζηµία αποµείωσης. Σε κάθε ηµεροµηνία της Κατάστασης 

Οικονοµικής Θέσης η Εταιρία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι οι επενδύσεις έχουν υποστεί αποµείωση. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η ζηµιά 

που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών συντάσσονται στην ίδια ηµεροµηνία και µε 

τις ίδιες λογιστικές πολιτικές µε τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρίας.  

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις εµφανίζονται στην αξία 

κτήσης µείον τις προβλέψεις αποµείωσης, εφ’ όσον συντρέχουν. 

Η εταιρία συµµετέχει στην εταιρία «EUROTRUST ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» µε ποσοστό 

51%, κατέχοντας συνολικά 1.224 ονοµαστικές µετοχές επί συνόλου 2.400 µετοχών ονοµαστικής 

αξίας 10 ευρώ έκαστη. Η έδρα της θυγατρικής εταιρίας είναι στην Αθήνα επί της οδού 

Σεβαστουπόλεως 113. 

2.5 Λειτουργικοί τοµείς 

Ένας λειτουργικός τοµέας είναι ένα συστατικό µέρος µιας οικονοµικής οντότητας:  

α) που αναλαµβάνει επιχειρηµατικές δραστηριότητες από τις οποίες δύναται να αποκτά έσοδα και 

να αναλαµβάνει έξοδα (συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων και εξόδων που αφορούν συναλλαγές 

µε άλλα συστατικά µέρη της ίδιας οικονοµικής οντότητας)  

β) του οποίου τα αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τον επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών 

αποφάσεων της οντότητας για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή πόρων στον 

τοµέα και την εκτίµηση της αποδόσεώς του  

γ) για το οποίο διατίθενται χωριστές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. 

Οι λειτουργικοί τοµείς του Οµίλου είναι οι εξής: 

 



 

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2018 

 

20 
 

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 

Η Εταιρεία «Eurotrust ΑΕΠΕΥ» παρέχει µόνο επενδυτικές υπηρεσίες µε κύριο σκοπό τη διεξαγωγή 

χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Οι επενδυτικές αυτές υπηρεσίες είναι η µοναδική δραστηριότητα 

της Εταιρείας και το σύνολο αυτών παρέχεται εντός της ελληνικής επικράτειας. Ως εκ τούτου δεν 

απαιτείται περαιτέρω ανάλυση κατά επιχειρηµατικό και γεωγραφικό τοµέα. 

Υπηρεσίες ασφαλιστικού διαµεσολαβητή 

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται µέσω της θυγατρικής εταιρίας «EUROTRUST Ασφαλιστικοί 

Σύµβουλοι Α.Ε.».  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις πωλήσεις και τα αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων για 

την περίοδο που έληξε την 30.6.2018. 

Χρηµατιστηριακές 
υπηρεσίες

Ασφαλιστικές 
υπηρεσίες

Απαλοιφή 
Σύνολο 

συνεχιζόµενων 
δραστηριοτήτων

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ

Συνολικές πωλήσεις υπηρεσιών 232.482,31 37.406,98 0,00 269.889,29 0,00 269.889,29
Κόστος υπηρεσιών -92.230,68 -27.305,12 0,00 -119.535,80 0,00 -119.535,80
Έξοδα λειτουργία διαθέσεως -18.686,33 0,00 0,00 -18.686,33 0,00 -18.686,33
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -83.474,91 -3.630,35 2.606,16 -84.499,10 0,00 -84.499,10
Άλλα έσοδα - έξοδα 20.510,53 2.565,83 -2.606,16 20.470,20 0,00 20.470,20
Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤDA) 58.600,92 9.037,34 0,00 67.638,26 0,00 67.638,26
Αποσβέσεις -17.271,13 -110,09 0,00 -17.381,22 0,00 -17.381,22
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα -8.185,75 -155,62 0,00 -8.341,37 0,00 -8.341,37
Κέρδος / (Ζηµιά) προ Φόρων 33.144,04 8.771,63 0,00 41.915,67 0,00 41.915,67
Φόρος Εισοδήµατος -135.627,38 -2.543,77 -138.171,15 0,00 -138.171,15

Κέρδος / (Ζηµιά) µετά Φόρων -102.483,34 6.227,86 0,00 -96.255,48 0,00 -96.255,48

Μεταβολές παγίων στοιχείων

-Προσθήκες 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Ανάλυση ανά τοµέα την 30/6/2018

 

Χρηµατιστηριακές 
υπηρεσίες

Ασφαλιστικές 
υπηρεσίες

Απαλοιφή 
Σύνολο 

συνεχιζόµενων 
δραστηριοτήτων

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ

Συνολικές πωλήσεις υπηρεσιών 292.895,37 22.757,74 0,00 315.653,11 0,00 315.653,11
Κόστος υπηρεσιών -88.683,81 -25.224,22 0,00 -113.908,03 0,00 -113.908,03
Έξοδα λειτουργία διαθέσεως -17.472,17 0,00 0,00 -17.472,17 0,00 -17.472,17
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -83.433,44 -8.924,03 7.673,76 -84.683,71 0,00 -84.683,71
Άλλα έσοδα - έξοδα -8.024,68 387,90 -7.673,76 -15.310,54 0,00 -15.310,54
Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤDA) 95.281,27 -11.002,61 0,00 84.278,66 0,00 84.278,66
Αποσβέσεις -18.905,74 -110,09 0,00 -19.015,83 0,00 -19.015,83
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 227.158,07 -149,88 0,00 227.008,19 0,00 227.008,19
Κέρδος / (Ζηµιά) προ Φόρων 303.533,60 -11.262,58 0,00 292.271,02 0,00 292.271,02
Φόρος Εισοδήµατος -87.274,75 3.266,15 -84.008,60 0,00 -84.008,60
Κέρδος / (Ζηµιά) µετά Φόρων 216.258,85 -7.996,43 0,00 208.262,42 0,00 208.262,42

Μεταβολές παγίων στοιχείων

-Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ανάλυση ανά τοµέα την 30/6/2017
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2.6 Συνδεδεµένα µέρη 

Σκοπός του ∆.Λ.Π. 24 είναι να εξασφαλίσει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις µιας οικονοµικής 

οντότητας εµπεριέχουν τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται προκειµένου να επιστήσουν την 

προσοχή στο ενδεχόµενο ότι η οικονοµική θέση και το κέρδος ή η ζηµία της δύνανται να έχουν 

επηρεαστεί από την ύπαρξη συνδεµένων µερών και από τις συναλλαγές και τα ανεξόφλητα 

υπόλοιπα, συµπεριλαµβανοµένων δεσµεύσεων, που αφορούν αυτά τα συνδεµένα µέρη. 

2.7 Αλλαγές σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

Οι λογιστικές πολιτικές στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι ίδιες µε αυτές που 

εφαρµόστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2017. 

Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει τα ∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες (βλέπε Α) και ∆ΠΧΑ 9 

Χρηµατοπιστωτικά Μέσα (βλέπε Β) από 1η Ιανουαρίου 2018.  

Η υιοθέτηση των νέων προτύπων από τον Όµιλο δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές του 

καταστάσεις. 

Α. ∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες  

Το ∆ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα περιεκτικό πλαίσιο για την εξακρίβωση του εάν, πόσο και πότε θα 

αναγνωριστεί το έσοδο. Αντικαθιστά το ∆ΛΠ 18 Έσοδα, ∆ΛΠ 11 Κατασκευαστικές συµβάσεις, και 

συναφείς ερµηνείες. 

Το νέο πρότυπο έχει εφαρµογή σε όλες τις συµβάσεις µε πελάτες πλην εκείνων που είναι στο 

πεδίο εφαρµογής άλλων προτύπων, όπως οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

Σύµφωνα µε το νέο πρότυπο, µια εταιρία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη µεταφορά των 

υπεσχηµένων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την 

αµοιβή, την οποία η εταιρία αναµένει ως αντάλλαγµα για τις εν λόγω υπηρεσίες. Εισάγεται η έννοια 

ενός νέου µοντέλου αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βηµάτων, τα οποία επιγραµµατικά 

είναι τα εξής: 

• Βήµα 1: Προσδιορισµός της σύµβασης µε έναν πελάτη 

• Βήµα 2: Προσδιορισµός των υποχρεώσεων εκτέλεσης 

• Βήµα 3: Προσδιορισµός της τιµής συναλλαγής 

• Βήµα 4: Επιµερισµός της τιµής συναλλαγής σε υποχρεώσεις εκτέλεσης 

• Βήµα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν η εταιρία ικανοποιεί µια υποχρέωση εκτέλεσης 



 

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2018 

 

22 
 

Η έννοια της υποχρέωσης εκτέλεσης αντιπροσωπεύει κάθε υπόσχεση για µεταφορά στον πελάτη: 

α) ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας (ή µιας δέσµης αγαθών ή υπηρεσιών) που είναι διακριτή ή β) 

µιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα ίδια και µεταβιβάζονται µε τον 

ίδιο τρόπο στον πελάτη. 

Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει το ∆ΠΧΑ 15 χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της σωρευτικής επίδρασης, µε 

την επίδραση της αρχικής εφαρµογής αυτού του προτύπου να αναγνωρίζεται κατά την ηµεροµηνία 

αρχικής εφαρµογής (1η Ιανουαρίου 2018).  

Αναγνωρίζει τη σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρµογής του Προτύπου ως προσαρµογή στο 

υπόλοιπο ανοίγµατος των κερδών εις νέον. Αντίστοιχα, τα στοιχεία που παρατίθενται για το 2017 

δεν έχουν αναµορφωθεί – π.χ. παρουσιάζονται, κατά την προηγούµενη αναφορά, κατά τα ∆ΛΠ 18, 

∆ΛΠ 11 και συναφείς ερµηνείες. 

Η µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 15 δεν έχει ουσιαστική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 

Κατά το ∆ΠΧΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν ένας πελάτης αποκτά έλεγχο των αγαθών ή 

υπηρεσιών. Ο καθορισµός του χρόνου της µεταβίβασης του ελέγχου – σε ένα χρονικό σηµείο ή µια 

χρονική περίοδο – απαιτεί κρίση. 

Τύπος υπηρεσίας
Φύση, χρόνος εκπλήρωσης υποχρεώσεων απόδοσης, σηµαίνοντες 

όροι πληρωµής
Φύση της αλλαγής στη λογιστική πολιτική

Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών για 

λογαριασμό επενδυτών

Για τις προµήθειες που αναγνωρίζονται από υπηρεσίες που παρέχονται µε την 
πάροδο του χρόνου, όπως προµήθειες για την λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση 
εντολών για λογαριασµό επενδυτών, το έσοδο αναγνωρίζεται καθώς παρέχεται 
η υπηρεσία στον πελάτη. Τα δικαιολογητικά εσόδων για τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες εκδίδονται κατα την έκδοση του πινακιδίου αγοράς ή πώλησης και 
είναι συνήθως εξοφλητέα εντός 2 ηµερών.

Το ∆ΠΧΑ 15 δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της 
εταιρείας.

Ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Για τις προµήθειες που αναγνωρίζονται από υπηρεσίες που παρέχονται µε την 
πάροδο του χρόνου, όπως προµήθειες για την ασφαλιστική διαµεσολάβηση , το 
έσοδο αναγνωρίζεται καθώς εκδίδεται το ασφαλιστήριο συµβόλαιο στον πελάτη. 
Τα δικαιολογητικά εσόδων για τις παρεχόµενες υπηρεσίες εκδίδονται κατα την 
έκδοση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου είναι συνήθως εξοφλητέα εντός 30 
ηµερών.

Το ∆ΠΧΑ 15 δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της 
εταιρείας.

 

Εισόδηµα: Οι αυξήσεις στα οικονοµικά οφέλη στη διάρκεια της λογιστικής περιόδου, τα οποία 

έχουν τη µορφή εισροών ή αυξήσεων των περιουσιακών στοιχείων ή µειώσεων των υποχρεώσεων 

και τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και τα οποία δεν 

περιλαµβάνουν τα έσοδα που συνδέονται µε τις εισφορές των συµµετεχόντων στα ίδια κεφάλαια. 

Έσοδα: Το εισόδηµα που απορρέει από τις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας. 

Πελάτης: Το µέρος που έχει συνάψει σύµβαση µε την εταιρεία για την απόκτηση υπηρεσιών που 

είναι αποτέλεσµα των συνήθων δραστηριοτήτων της εταιρείας, έναντι ανταλλάγµατος.  

Σύµβαση: Η συµφωνία µεταξύ δύο ή περισσότερων µερών από την οποία απορρέουν εκτελεστά 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 
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Συµβατικό περιουσιακό στοιχείο: Το δικαίωµα της εταιρείας σε αντάλλαγµα έναντι των υπηρεσιών 

που έχει µεταβιβάσει σε πελάτη, στις περιπτώσεις όπου το εν λόγω δικαίωµα εξαρτάται από άλλον 

παράγοντα, πέραν της παρόδου του χρόνου (για παράδειγµα, από τη µελλοντική εκτέλεση από 

πλευράς της οικονοµικής οντότητας). 

Συµβατική υποχρέωση: Η υποχρέωση της εταιρείας να µεταβιβάσει σε πελάτη υπηρεσίες για τις 

οποίες έχει λάβει αντάλλαγµα από τον πελάτη. 

Τιµή συναλλαγής (για σύµβαση µε πελάτη): Το ποσό του ανταλλάγµατος το οποίο η εταιρεία εκτιµά 

ότι δικαιούται έναντι της µεταβίβασης των υποσχόµενων υπηρεσιών σε πελάτη, εξαιρουµένων των 

ποσών που εισπράττονται για λογαριασµό τρίτων µερών. 

Υποχρέωση εκτέλεσης: Η υπόσχεση που περιλαµβάνεται σε µια σύµβαση µε πελάτη και αφορά τη 

µεταβίβαση στον πελάτη είτε: α) ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας (ή δέσµης αγαθών ή υπηρεσιών) 

που είναι διακριτό/ή· είτε β)µιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών τα οποία είναι κατ' ουσίαν 

τα ίδια και µεταβιβάζονται µε τον ίδιο τρόπο στον πελάτη. 

Β. ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

Το ∆ΠΧΑ 9 θέτει προϋποθέσεις αναγνώρισης και επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων, των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και κάποιων συµβολαίων 

αγοράς ή πώλησης µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Αυτό το πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση. 

i. Κατάταξη και αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. 

Το ∆ΠΧΑ 9 διατηρεί σε µεγάλο βαθµό τις υπάρχουσες απαιτήσεις του ∆ΛΠ39 για την κατάταξη και 

αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Παρόλα αυτά, καταργεί τις προηγούµενες 

κατηγορίες του ∆ΛΠ 39 για διακρατούµενα µέχρι τη λήξη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, 

δάνεια, απαιτήσεις και διαθέσιµα προς πώληση. 

Η υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 9 δεν είχε σηµαντική επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της εταιρείας που 

σχετίζονται µε χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Η 

επίδραση του ∆ΠΧΑ 9 στην κατάταξη και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων παρουσιάζεται παρακάτω. 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως 

αποτιµώµενο στις ακόλουθες κατηγορίες:  

• α) στο αποσβεσµένο κόστος 
• β) στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων (FVTOCI) ή  
• γ) στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων (FVPL). 
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Η κατάταξη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατά το ∆ΠΧΑ 9 βασίζεται γενικά στο 

επιχειρησιακό µοντέλο στο οποίο γίνεται η διαχείριση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου και τα χαρακτηριστικά των συµβατικών χρηµατοροών του. Παράγωγα ενσωµατωµένα σε 

συµβόλαια στα οποία το αντικείµενο είναι ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού υπό το 

πρίσµα του προτύπου δεν διαχωρίζονται ποτέ. Αντίθετα, το υβριδικό χρηµατοοικονοµικό µέσο στο 

σύνολό του εξετάζεται για κατάταξη. 

Α) Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται στο αποσβεσµένο κόστος αν 

ικανοποιεί και τις δύο ακόλουθες συνθήκες και δεν ορίζεται ως αποτιµώµενο στην εύλογη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων: 

• ∆ιακρατείται µε βάση ένα επιχειρηµατικό µοντέλο του οποίου το αντικείµενο είναι η 

διακράτηση για είσπραξη συµβατικών χρηµατορροών και 

• Οι συµβατικοί όροι του προβλέπουν χρηµατορροές σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες οι οποίες 

είναι αποκλειστικά πληρωµές κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  

Β) Μια επένδυση σε χρεόγραφα αποτιµάται στην εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών εσόδων αν 

ικανοποιεί και τις δύο ακόλουθες συνθήκες και δεν ορίζεται ως αποτιµώµενο στην εύλογη αξία 

µέσω των αποτελεσµάτων: 

• ∆ιακρατείται µε βάση ένα επιχειρηµατικό µοντέλο του οποίου το αντικείµενο είναι τόσο η 

εισροή συµβατικών χρηµατοροών όσο και η πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 

ενεργητικού. 

• Οι συµβατικοί όροι του προβλέπουν χρηµατοροές σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες οι οποίες 

είναι αποκλειστικά πληρωµές κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  

Γ) Κατά την αρχική αναγνώριση µιας επένδυσης σε συµµετοχικούς τίτλους που δεν είναι διαθέσιµοι 

προς πώληση, η εταιρεία µπορεί αµετάκλητα να επιλέξει να παρουσιάσει µεταγενέστερες 

µεταβολές της εύλογης αξίας της επένδυσης στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

∆) Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν κατατάσσονται ως αποτιµώµενα στο 

αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών εσόδων όπως περιγράφηκε 

παραπάνω, αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Αυτό περιλαµβάνει όλα τα 

παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα.  

Κατά την αρχική αναγνώριση, η εταιρεία µπορεί αµετάκλητα να ορίσει ένα χρηµατοοικονοµικό 

περιουσιακό στοιχείο, που κατά τα άλλα πληροί τις προϋποθέσεις για να αποτιµηθεί στο 

αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών εσόδων, ως αποτιµώµενο στην 

εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων εάν έτσι αποφεύγεται ή σηµαντικά µειώνεται µια λογιστική 

διαφορά που θα µπορούσε να προκύψει. 
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Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (εκτός κι αν πρόκειται για εµπορική απαίτηση άνευ 

σηµαντικού χρηµατοοικονοµικού µέρους που αποτιµάται αρχικά στην τιµή της συναλλαγής) 

αποτιµάται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον, για στοιχεία µη αποτιµηµένα στην εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων, κόστη συναλλαγών άµεσα συνδεδεµένων µε την απόκτηση.  

Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρµόζονται σε µεταγενέστερη αποτίµηση των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο 
αποσβεσµένο κόστος

Τα στοιχεία αυτά αποτιµώνταιστο αποσβεσµένο κόστος µε χρήση της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Το απσβεσµένο κόστος µειώνεται
κατά το ποσό των ζηµιών αποµείωσης περιουσιακών στοιχείων. Έσοδα
από τόκους, πιστωτικές και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές και
ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Κάθε κέρδος ή
ζηµία που προκύπτει κατά την αποναγνώριση αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα.

Επενδύσεις σε χρεόγραφα αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω 
λοιπών συνολικών εισοδηµάτων

Τα στοιχεία αυτά αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Έσοδα από τόκους
υπολογίζονται µε χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου,
πιστωτικές και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές καθώς και ζηµίες
αποµείωσης περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα. Άλλα καθαρά κέρδη και ζηµίες αναγνωρίζονται ως
λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Κατά την απο-αναγνώριση, κέρδη και
ζηµίες που έχουν σωρευτεί στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα
ανακατατάσσονται στα αποτελέσµατα. 

Επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους αποτιµώµενες στην 
εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών εισοδηµάτων

Τα στοιχεία αυτά αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Τα µερίσµατα
αναγνωρίζονται ως έσοδο στα αποτελέσµατα εκτός κι αν το µέρισµα
ξεκάθαρα αντανακλά ανάκτηση ενός µέρους του κόστους επένδυσης.
Άλλα καθαρά κέρδη και ζηµίες αναγνωρίζονται ως λοιπά συνολικά
εισοδήµατα και δεν ανακατατάσσονται ποτέ στα αποτελέσµατα.

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων

Τα στοιχεία αυτά αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Το καθαρό όφελος ή
ζηµία, συµπεριλαµβανοµένων τόκων ή εσόδων από µερίσµατα,
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.  

Η επίδραση της υιοθέτησης του ∆ΠΧΑ 9 στα υπόλοιπα των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 σχετίζεται αποκλειστικά µε τις νέες προϋποθέσεις των 

αποµειώσεων, όπως περιγράφονται παρακάτω.  

Ο ακόλουθος πίνακας και οι συνοδευτικές σηµειώσεις που ακολουθούν εξηγούν τις αρχικές 

κατηγορίες αποτίµησης κατά το ∆ΛΠ 39 και τις νέες κατηγορίες αποτίµησης κατά το ∆ΠΧΑ 9 για 

κάθε τάξη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας την 1η Ιανουαρίου 2018. 

σε Ευρώ
Αρχική κατάταξη µε 
βάση το ∆ΛΠ 39

Νέα κατάταξη µε βάση το ∆ΠΧΑ 9

Αρχικό 
υπόλοιπο 
µε βάση το 
∆ΛΠ 39

Νέο 
υπόλοιπο 
µε βάση το 
∆ΠΧΑ 9

Συµµετοχικοί τίτλοι
∆ιαθέσιµα προς 

πώληση
Αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των 

λοιπών συνολικών εσόδων (FVOCI)
8.768,89 8.768,89

Συµµετοχικοί τίτλοι
Αποτιµώµενοι στην 

εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων

Αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων (FVPL)

2.565,57 2.565,57

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις ∆άνεια και απαιτήσεις Αποτιµώµενα στο αποσβεσµένο κόστος 464.137,54 98.630,46
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ∆άνεια και απαιτήσεις Αποτιµώµενα στο αποσβεσµένο κόστος 766.881,15 766.881,15

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων 

1.242.353,15 876.846,07
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ii. Αποµειώσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά το µοντέλο των «πραγµατοποιηθέντων ζηµιών» στο ∆ΛΠ 39 µε ένα 

µοντέλο «αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών». Το νέο µοντέλο αποµειώσεων εφαρµόζεται σε 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώµενα στο αποσβεσµένο κόστος, συµβόλαια 

και χρεόγραφα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών εσόδων, αλλά όχι σε 

επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους. Κατά το ∆ΠΧΑ 9, οι πιστωτικές ζηµίες αναγνωρίζονται 

νωρίτερα σε σχέση µε το ∆ΛΠ 39. 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο αποσβεσµένο κόστος συνίστανται 

από εµπορικές απαιτήσεις, ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα και εταιρικά χρεόγραφα.  

Κατά το ∆ΠΧΑ 9, προβλέψεις ζηµιών αποτιµώνται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες βάσεις: 

• 12µηνες αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες: Προκύπτουν από πιθανά πιστωτικά γεγονότα 

εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς, και 

• Αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες εφ’ όρου ζωής: Προκύπτουν από πιθανά πιστωτικά 

γεγονότα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναµενόµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου. 

Η εταιρεία αποτιµά τις προβλέψεις ζηµιών σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες εφ’ 

όρου ζωής, εκτός από τις ακόλουθες, που αποτιµώνται ως 12µηνες αναµενόµενες πιστωτικές 

ζηµίες: 

• Χρεόγραφα που είναι σχεδιασµένα να έχουν χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την 

ηµεροµηνία αναφοράς, και 

• Άλλα χρεόγραφα και τραπεζικά υπόλοιπα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος (π.χ. ο 

κίνδυνος αθέτησης που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ζωής του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου) δεν έχει αυξηθεί σηµαντικά από την αρχική αναγνώριση. 

Η εταιρεία έχει επιλέξει να αποτιµά τις προβλέψεις ζηµιών για εµπορικές απαιτήσεις και συµβόλαια 

σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες εφ’ όρου ζωής.  

Όταν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου έχει αυξηθεί σηµαντικά από την 

αρχική αναγνώριση και όταν εκτιµώνται οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες, ο Όµιλος συγκεντρώνει 

αξιόλογες και υποστηρίξιµες πληροφορίες που είναι σχετικές και διαθέσιµες χωρίς υπερβολικό 

κόστος ή προσπάθεια. Αυτό περιλαµβάνει τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική πληροφόρηση και 

ανάλυση, βασισµένη στην ιστορική εµπειρία της εταιρείας και µετά γνώσης αξιολόγηση κινδύνου 

και περιλαµβάνουσα πληροφόρηση µε ορίζοντα το µέλλον.  

Ο Όµιλος υποθέτει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου έχει αυξηθεί 

σηµαντικά εάν έχουν περάσει 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία εξόφλησης. 
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Ο Όµιλος, όταν ο πιστωτικός κίνδυνος για ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο έχει αυξηθεί σηµαντικά, 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη µεταβολή του κινδύνου αθέτησης µετά την αρχική αναγνώριση.  

Για τους σκοπούς του καθορισµού του κινδύνου αθέτησης, η εταιρεία εφαρµόζει τον ορισµό της 

αθέτησης που συνάδει µε τον ορισµό που χρησιµοποιείται για τους σκοπούς της εσωτερικής 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου για το σχετικό χρηµατοοικονοµικό µέσο και λαµβάνει υπόψη 

ποιοτικούς δείκτες, κατά περίπτωση.  

Η εταιρεία θεωρεί ότι υφίσταται αθέτηση το αργότερο 90 ηµέρες αφού ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο 

εµφανίσει καθυστέρηση, εκτός εάν η εταιρεία έχει λογικές και βάσιµες πληροφορίες από τις οποίες 

προκύπτει ότι ένα κριτήριο αθέτησης που καθορίζει µεγαλύτερη καθυστέρηση είναι καταλληλότερο.  

Η εταιρεία θεωρεί ότι ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο έχει χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο όταν η 

πιστοληπτική του αξιολόγηση είναι αντίστοιχη µε το παγκοσµίως κατανοητό ορισµό του 

«επενδυτικού βαθµού». Η εταιρεία θεωρεί ότι αυτή είναι Baa3 ή υψηλότερη κατά Moody’s ή ΒΒΒ 

κατά Standard & Poor’s και Fitch. 

Η µέγιστη περίοδος που χρησιµοποιείται για την εκτίµηση των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών 

είναι η µέγιστη περίοδος για την οποία η εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο βάσει συµβολαίου. 

Μέτρηση των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών 

Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες είναι µια σταθµισµένη βάσει πιθανοτήτων εκτίµησης των 

πιστωτικών ζηµιών. Οι πιστωτικές ζηµίες υπολογίζονται ως η παρούσα αξία όλων των ταµιακών 

διαφορών (π.χ. η διαφορά µεταξύ των χρηµατοροών που οφείλονται στην οντότητα βάσει 

σύµβασης και των χρηµατοροών που η εταιρεία αναµένει να λάβει). 

Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες προεξοφλούνται στο πραγµατικό επιτόκιο του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου. 

Για την επιµέτρηση της αναµενόµενης πιστωτικής ζηµιάς, οι εµπορικές απαιτήσεις έχουν 

οµαδοποιηθεί βάσει των χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου και του χρόνου υπερηµερίας. 

Πιστωτικά επισφαλή χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

Σε κάθε περίοδο αναφοράς, ο Όµιλος εξετάζει κατά πόσον χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτιµώµενα 

στο αποσβεσµένο κόστος και χρεόγραφα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών 

εσόδων είναι πιστωτικά επισφαλή. Ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι «πιστωτικά επισφαλές» 

όταν ένα ή περισσότερα γεγονότα που έχουν επιζήµια επίδραση στις εκτιµώµενες µελλοντικές 

ταµειακές ροές του χρηµατοοικονοµικού µέσου έχουν συµβεί. 
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Παρουσίαση της επισφάλειας 

Προβλέψεις ζηµιών για χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτιµώµενα στο αποσβεσµένο κόστος 

αφαιρούνται από το υπόλοιπο της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. 

Ζηµίες από επισφάλειες που σχετίζονται µε εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων των συµβολαίων, παρουσιάζονται διακριτά στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων και στα λοιπά συνολικά έσοδα.  

Ζηµίες από επισφάλειες σε λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα παρουσιάζονται στα 

«χρηµατοοικονοµικά κόστη», κατά παρόµοιο τρόπο µε την παρουσίαση βάσει του ∆ΛΠ 39, και όχι 

διακριτά στην κατάσταση αποτελεσµάτων και λοιπών εσόδων για λόγους ουσιαστικότητας. 

Επίδραση του νέου µοντέλου επισφάλειας 

Για περιουσιακά στοιχεία µε βάση το µοντέλο επισφάλειας του ∆ΠΧΑ 9, οι ζηµίες λόγω 

επισφάλειας αναµένεται να γίνουν περισσότερο ευµετάβλητες.  

Ο Όµιλος από την εφαρµογή των προϋποθέσεων επισφάλειας του ∆ΠΧΑ 9 την 1η Ιανουαρίου 

2018 έχει υπολογίσει µια πρόσθετη πρόβλεψη για επισφάλεια.  

σε Ευρώ

Προβλέψεις ζηµιών την 1η 
Ιανουαρίου 2018 υπό το ∆ΛΠ 39 110.000,00

Επιπλέον επισφάλειες αναγνωρισµένες την 1η Ιανουαρίου 2018 σε:
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις κατά την 1η Ιανουαρίου 380.088,90

Προβλέψεις ζηµιών την 1η Ιανουαρίου 2018 υπό το ∆ΠΧΑ 9 490.088,90  

Ο Όµιλος θεωρεί το µοντέλο και κάποιες από τις υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν κατά τον 

υπολογισµό αυτών των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών ως κεντρικές πηγές αβεβαιότητας 

εκτίµησης. 

Η ακόλουθη ανάλυση παρέχει περεταίρω λεπτοµέρειες για τον υπολογισµό των αναµενόµενων 

πιστωτικών ζηµιών που σχετίζονται µε τις εµπορικές απαιτήσεις και συµβόλαια κατά την υιοθέτηση 

του ∆ΠΧΑ 9 και αφορούν χρεωστικά υπόλοιπα πελατών, από την παρεχόµενη υπηρεσία λήψης, 

διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών.  

σε χιλιάδες Ευρώ

Μέσο 
σταθµικό 
ποσοστό 
ζηµίας 

Χρεωστικά 
Υπόλοιπο 

Πρόβλεψη 
αναµενόµενων 
πιστωτικών 

ζηµιών

Πιστωτικά 
επισφαλής

Εντός περιόδου αποπληρωµής (Τ+2) 0,06% 71.797,96 44,69 Όχι

3-30 ηµέρες σε καθυστέρηση 15,00% 5.125,73 768,86 Όχι

31-90 ηµέρες σε καθυστέρηση 25,00% 7.924,17 1.981,04 Όχι

91-180 ηµέρες σε καθυστέρηση 40,00% 1.542,04 616,82 Όχι

181-365 ηµέρες σε καθυστέρηση 60,00% 2.675,37 1.605,22 Όχι

Πάνω από 365 ηµέρες σε καθυστέρηση 100,00% 485.072,27 485.072,27 Ναι

574.137,54 490.088,90
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3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου δηµιουργούν διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: πιστωτικό 

κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο ρευστότητας και λειτουργικό κίνδυνο. Η γενική πολιτική 

διαχείρισης κινδύνου του οµίλου εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών και 

αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική επίδοση, 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση και ταµιακή ροή του οµίλου. 

3.1 Πιστωτικός κίνδυνος  

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

αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Προβλέψεις 

αποµείωσης αναγνωρίζονται για ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. Συνεπώς η ∆ιοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο 

στα πλαίσια και των κανονιστικών διατάξεων της εποπτικής αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). 

(α) ∆εσµεύσεις που σχετίζονται µε πίστωση 

Τηρούνται µε βάση τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις των εποπτευουσών αρχών.  

Η δυνατότητα παροχής πιστώσεων από τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών προς τους πελάτες 

τους µε σκοπό τη διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών (margin account), ρυθµίστηκε για 

πρώτη φορά µε το νόµο 2843/2000. 

Το µοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στη γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται 

µόνον κατόπιν σχετικής έγγραφης σύµβασης µεταξύ µέλους και πελάτη και εφόσον ο τελευταίος 

παρέχει στο µέλος αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης, επί της οποίας υφίσταται νόµιµο ενέχυρο 

υπέρ του µέλους. 

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εκ µέρους των µελών του Χ.Α παροχή πιστώσεων 

ορίζονται στο νόµο, αλλά και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις των 

αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Πράξης του ∆ιοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο από τη 

δραστηριότητα αυτή. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος για Τ + 2 

Σύµφωνα µε το Ν. 2843/2000 και την αριθµ. 2/363/30.11.2005 (όπως τροποποιήθηκε από την 

αριθµ. 8/370/26.1.06) απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρέπει µέχρι το πέρας του Τ + 2, ο 

πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α 

προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο την ηµέρα Τ + 3 προβαίνει σε αναγκαστικές 

εκποιήσεις και έτσι ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σηµαντικά.  
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(γ) Καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώριµων πιστωτικών υπολοίπων 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειµένου να διαφυλάξει τα ελεύθερα χρηµατικά διαθέσιµα των 

πελατών επέβαλε στα µέλη του Χ.Α, σύµφωνα µε την απόφαση 2/306/22.06.2004 όπως ισχύει, να 

τηρούν τα χρήµατα των πελατών τους, σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασµούς 

αναγνωρισµένης φήµης πιστωτικών ιδρυµάτων. 

3.2 Κίνδυνος αγοράς  

Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει από ανοικτές θέσεις σε 

µετοχικά προϊόντα, τα οποία εκτίθενται σε γενικές και συγκεκριµένες διακυµάνσεις στην αγορά. Η 

εταιρεία, για να περιορίσει τον κίνδυνο αυτό επιλέγει τις εταιρείες στις οποίες επενδύει σύµφωνα µε 

ποιοτικά και οικονοµικά κριτήρια ενώ επίσης φροντίζει να υπάρχει διασπορά στο χαρτοφυλάκιό 

της.  

Συναλλαγµατικός κίνδυνος  

Οι εµπορικές συναλλαγές της εταιρείας γίνονται κατά κύριο λόγο σε ευρώ και κατά συνέπεια δεν 

υπάρχει σηµαντικός συναλλαγµατικός κίνδυνος. 

Κίνδυνος επιτοκίου  

Το επιτόκιο για τις δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι κυµαινόµενο. Την 30/6/2018 η 

εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου για τον τραπεζικό δανεισµό της, 

ο οποίος υπόκειται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου ανά τρίµηνο. Όµως λόγω του µικρού ύψους 

των δανειακών της υποχρεώσεων και επειδή τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται από τιµές κυµαινόµενων 

επιτοκίων θεωρούµε ότι ο κίνδυνος επιτοκίου για την εταιρεία είναι µικρός. 

3.3 Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τις 

χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του 

κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισµού των ταµιακών 

ροών και την εξασφάλιση επαρκών ταµιακών διαθεσίµων για την κάλυψη των τρεχουσών 

συναλλαγών.  

3.4 Λειτουργικός κίνδυνος 

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται µε την πιθανότητα να προκληθεί άµεσα ή 

έµµεσα ζηµία από ένα εύρος παραγόντων που σχετίζονται µε τις εσωτερικές διαδικασίες της 

Εταιρείας, τα πληροφοριακά συστήµατα και τις υποδοµές της αλλά και από εξωτερικούς 
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παράγοντες όπως οι διάφοροι πάροχοι, το θεσµικό πλαίσιο και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα 

επενδυτικής διαχειριστικής συµπεριφοράς. 

Ο στόχος της Εταιρείας είναι να διαχειρίζεται τον λειτουργικό κίνδυνο µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

περιορισθούν οι πιθανές ζηµιές της φήµης της και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για 

τους µετόχους της. Τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρµογή των απαραίτητων 

διαδικασιών για την οµαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας έχει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας. 

∆ιαχείριση Κεφαλαίων και Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων ανέρχεται σε Ευρώ 1.900.000. 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας µε τους 

κινδύνους (σταθµισµένο ενεργητικό) που αυτή αναλαµβάνει. Τα εποπτικά κεφάλαια 

περιλαµβάνουν τα κύρια βασικά κεφάλαια (µετοχικό κεφάλαιο, αποθεµατικά), καθώς και τα 

συµπληρωµατικά κεφάλαια (αποθεµατικά αναπροσαρµογής ακινήτων).  

Το σταθµισµένο ενεργητικό περιλαµβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς. Οι 

διαµορφωθέντες δείκτες (βασικών κεφαλαίων και κεφαλαιακής επάρκειας) βρίσκονται σε πολύ 

υψηλότερα επίπεδα από τα ελάχιστα (8%). Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να αναφέρει την 

κεφαλαιακή της επάρκεια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

3.5 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

i. Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Το ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» περιγράφει την εύλογη αξία ως την τιµή που θα 

λάµβανε κάποιος για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη 

µεταβίβαση µιας υποχρέωσης σε µια κανονική συναλλαγή µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά κατά 

την ηµεροµηνία επιµέτρησης. 

Η επιµέτρηση της εύλογης αξίας αφορά ένα συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση. 

Ως εκ τούτου, κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας, η εταιρεία λαµβάνει υπόψη τα 

χαρακτηριστικά του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης εάν οι συµµετέχοντες στην αγορά 

θα λάµβαναν υπόψη τα εν λόγω χαρακτηριστικά κατά την τιµολόγηση του περιουσιακού στοιχείου 

ή της υποχρέωσης κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης. 
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ii. Ιεράρχηση εύλογης αξίας 

Για την αύξηση της συνέπειας και της συγκρισιµότητας στις επιµετρήσεις εύλογης αξίας και τις 

συναφείς γνωστοποιήσεις, το ∆ΠΧΑ 13 καθορίζει ιεραρχία εύλογης αξίας που κατηγοριοποιεί σε 

τρία επίπεδα τις εισροές στις τεχνικές αποτίµησης που χρησιµοποιούνται για την επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας.  

Επίπεδο 1: 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. Μια επίσηµη χρηµατιστηριακή τιµή σε 

ενεργό αγορά παρέχει τις πλέον αξιόπιστες αποδείξεις της εύλογης αξίας και χρησιµοποιείται 

χωρίς προσαρµογή για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας όποτε υπάρχει διαθέσιµη. 

Η εταιρεία αποτιµά τις µετοχές µε βάση τις επίσηµες χρηµατιστηριακές τιµές που 

διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ενώ για τα κρατικά οµόλογα χρησιµοποιείται η 

πηγή Bloomberg (Bloomnberg Generic Prices) και συγκρίνεται µε τις τιµές Η∆ΑΤ.  

Επίπεδο 2: 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 

ουσιαστικά την πλήρη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. 

Η εταιρεία αποτιµά τις µετοχές που δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένες αγορές µε βάση την 

τεχνική της αναµενόµενης παρούσας αξίας, η οποία χρησιµοποιεί  ως αφετηρία ένα σύνολο 

ταµειακών ροών που αντιπροσωπεύει τον σταθµισµένο, βάσει πιθανοτήτων, µέσο όρο όλων των 

πιθανών µελλοντικών ταµειακών ροών (αναµενόµενες ταµειακές ροές).  

Επίπεδο 3: Οι εισροές 3ου επιπέδου είναι µη παρατηρήσιµες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο 

ή την υποχρέωση. Μη παρατηρήσιµες εισροές χρησιµοποιούνται για την επιµέτρηση της εύλογης 

αξίας στον βαθµό που δεν υπάρχουν διαθέσιµες παρατηρήσιµες εισροές, γεγονός που καλύπτει 

καταστάσεις στις οποίες υπάρχει ελάχιστη ή δεν υπάρχει καθόλου δραστηριότητα στην αγορά για 

το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης. Ωστόσο, ο στόχος 

της επιµέτρησης της εύλογης αξίας παραµένει ο ίδιος, ήτοι µια τιµή εξόδου κατά την ηµεροµηνία 

επιµέτρησης από την οπτική ενός συµµετέχοντα στη αγορά που κατέχει το περιουσιακό στοιχείο ή 

οφείλει την υποχρέωση.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη λογιστική αξία και τις εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων συµπεριλαµβανοµένων των 

επιπέδων τους στην ιεραρχία εύλογης αξίας. ∆εν περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την εύλογη 
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αξία για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που δεν 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία, εάν η λογιστική αξία είναι λογική προσέγγιση της εύλογης αξίας. 

Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα καθώς και οι εµπορικές 

υποχρεώσεις που αποτιµούνται στο αποσβεσµένο κόστος δεν συµπεριλαµβάνονται στον 

παρακάτω πίνακα ιεράρχησης εύλογων αξιών. Η εύλογη αξία τους δεν διαφέρει ουσιωδώς από την 

αντίστοιχη λογιστική τους αξία καθώς η πλειοψηφία έχει λήξη κάτω του µηνός.  

30/6/2018
Εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων

(FVPL)

Εύλογη αξία µέσω 
των λοιπών 

συνολικών εσόδων

(FVOCI)

Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά 
στοιχεία στο 

αποσβεσµένο 
κόστος

Χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις στο 
αποσβεσµένο 

κόστος

Συνολική 
λογιστική αξία

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία
Μετοχικοί τίτλοι 3.536,12 8.768,89 12.305,01 3.536,12 8.768,89

3.536,12 8.768,89 0,00 0,00 12.305,01 3.536,12 8.768,89 0,00

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιµώνται στην εύλογη αξία
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 122.572,06 122.572,06
Ταµιακάδιαθέσιµα και ισοδύναµα 573.537,21 573.537,21

0,00 0,00 696.109,27 0,00 696.109,27 0,00 0,00 0,00
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που δεν αποτιµώνται στην εύλογη αξία
Εγγυηµένα οµολογιακά δάνεια 483.617,76 483.617,76
Μη εγγυηµένα τραπεζικά δάνεια 62.612,38 62.612,38
Εµπορικές υποχρεώσεις 546.964,84 546.964,84

0,00 0,00 0,00 1.093.194,98 1.093.194,98 0,00 0,00 0,00

Ο Όµιλος
Λογιστική αξία Εύλογη αξία

 

30/6/2018
Εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων

(FVPL)

Εύλογη αξία µέσω 
των λοιπών 

συνολικών εσόδων

(FVOCI)

Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά 
στοιχεία στο 

αποσβεσµένο 
κόστος

Χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις στο 
αποσβεσµένο 

κόστος

Συνολική 
λογιστική αξία

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία
Μετοχικοί τίτλοι 3.536,12 21.008,89 24.545,01 3.536,12 21.008,89

3.536,12 21.008,89 0,00 0,00 24.545,01 3.536,12 21.008,89 0,00

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιµώνται στην εύλογη αξία
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 139.893,08 139.893,08
Ταµιακάδιαθέσιµα και ισοδύναµα 570.705,35 570.705,35

0,00 0,00 710.598,43 0,00 710.598,43 0,00 0,00 0,00
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αποτιµώνται στην εύλογη αξία

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που δεν αποτιµώνται στην εύλογη αξία
Εγγυηµένα οµολογιακά δάνεια 483.617,76 483.617,76
Μη εγγυηµένα τραπεζικά δάνεια 62.612,38 62.612,38
Εµπορικές υποχρεώσεις 544.532,10 544.532,10

0,00 0,00 0,00 1.090.762,24 1.090.762,24 0,00 0,00 0,00

Λογιστική αξία Εύλογη αξία
Η Εταιρεία
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4. Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες 

Τα έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες της εταιρείας και του οµίλου αναλύεται ως εξής:   

1/1 - 
30/6/2018

1/1 - 
30/6/2017

1/1 - 
30/6/2018

1/1 - 
30/6/2017

Συναλλαγές Εσωτερικού

Προµήθειες αγορών - πωλήσεων 197.998,87 244.514,52 197.998,87 244.514,52
Μεταβιβαστικά αγορών - πωλήσεων 34.099,92 47.871,75 34.099,92 47.871,75
Έσοδα από άνοιγµα µερίδας 220,00 380,00 220,00 380,00
Έσοδα φύλαξης µετοχών 5,64 0,00 5,64 0,00
Προµήθειες ασφαλιστικών διαµεσολαβήσεων 37.406,98 22.757,74 0,00 0,00
Συναλλαγές Εξωτερικού

Προµήθειες αγορών - πωλήσεων 102,45 60,00 102,45 60,00
Προµήθεια θεµατοφυλακής 24,00 16,00 24,00 16,00
Προµήθεια ξένου χρηµατιστή 11,43 3,10 11,43 3,10
∆ιάφορα έσοδα 20,00 50,00 20,00 50,00
Σύνολο εσόδων από συµβάσεις µε πελάτες 269.889,29 315.653,11 232.482,31 292.895,37

Χρονική αναγνώριση εσόδου
Σε δεδοµένη χρονική στιγµή 269.889,29 315.653,11 232.482,31 292.895,37
Σε βάθος χρόνου 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εσόδων από συµβάσεις µε πελάτες 269.889,29 315.653,11 232.482,31 292.895,37  

5. Έξοδα κατ’ είδος 

1/1-30/6/2018 Κόστος 
υπηρεσιών

Έξοδα 
λειτ. 

διάθεσης

Έξοδα 
διοικητικής λειτ. Σύνολο

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 79.113,65 0,00 13.842,94 92.956,59
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 5.092,30 0,00 16.424,52 21.516,82
Παροχές τρίτων 0,00 0,00 13.650,85 13.650,85
Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 10.728,87 10.728,87
∆ιάφορα έξοδα 32.588,93 18.686,33 27.611,28 78.886,54
Αποσβέσεις 0,00 0,00 17.381,22 17.381,22
Προβλέψεις 2.740,92 0,00 2.240,64 4.981,56
Σύνολο εξόδων κατ' είδος 119.535,80 18.686,33 101.880,32 240.102,45

Ο όµιλος

 
 

1/1-30/6/2017 Κόστος 
υπηρεσιών

Έξοδα λειτ. 
διάθεσης

Έξοδα 
διοικητικής λειτ. Σύνολο

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 69.584,92 0,00 11.460,75 81.045,67
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 5.982,30 0,00 19.522,28 25.504,58
Παροχές τρίτων 0,00 0,00 15.684,89 15.684,89
Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 12.373,86 12.373,86
∆ιάφορα έξοδα 38.340,81 17.472,17 24.184,16 79.997,14
Αποσβέσεις 0,00 0,00 19.015,83 19.015,83
Προβλέψεις 0,00 0,00 1.457,77 1.457,77
Σύνολο εξόδων κατ' είδος 113.908,03 17.472,17 103.699,54 235.079,74

Ο όµιλος

 

1/1-30/6/2018 Κόστος 
υπηρεσιών

Έξοδα 
λειτ. 

διάθεσης

Έξοδα 
διοικητικής λειτ. Σύνολο

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 55.371,75 0,00 13.842,94 69.214,69
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 4.270,00 0,00 16.224,52 20.494,52
Παροχές τρίτων 0,00 0,00 13.485,85 13.485,85
Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 10.389,68 10.389,68
∆ιάφορα έξοδα 32.588,93 18.686,33 27.291,28 78.566,54
Αποσβέσεις 0,00 0,00 17.271,13 17.271,13
Προβλέψεις 0,00 0,00 2.240,64 2.240,64
Σύνολο εξόδων κατ' είδος 92.230,68 18.686,33 100.746,04 211.663,05

Η εταιρία
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1/1-30/6/2017
Κόστος 

υπηρεσιών

Έξοδα λειτ. 
διάθεσης

Έξοδα 
διοικητικής λειτ. Σύνολο

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 45.843,00 0,00 11.460,75 57.303,75
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 4.500,00 0,00 19.522,28 24.022,28
Παροχές τρίτων 0,00 0,00 15.529,01 15.529,01
Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 11.741,87 11.741,87
∆ιάφορα έξοδα 38.340,81 17.472,17 23.721,76 79.534,74
Αποσβέσεις 0,00 0,00 18.905,74 18.905,74
Προβλέψεις 0,00 0,00 1.457,77 1.457,77
Σύνολο εξόδων κατ' είδος 88.683,81 17.472,17 102.339,18 208.495,16

Η εταιρία

 
 

6. Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (καθαρό) 

1/1 - 
30/6/2018

1/1 - 
30/6/2017

1/1 - 
30/6/2018

1/1 - 
30/6/2017

Πιστωτικοί τόκοι τραπεζών 246,93 121,88 246,55 121,76
Τόκοι τρεχουµ. λογ. πελατών 3.017,50 2.845,17 3.017,50 2.845,17
Τόκοι και έξοδα οµολογιακών δανείων -3.702,81 -6.607,43 -3.702,81 -6.607,43
Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσµων δανείων -4.535,19 -5.575,84 -4.535,19 -5.575,84
Προµήθειες Ε/Ε -633,39 -930,70 -633,39 -930,70
∆ιάφορα έξοδα τραπεζών -1.036,23 -762,12 -880,23 -612,12
Προµήθειες και έξοδα αγοραπωλησίας συµµ. - χρεογρ. -2,85 -187,12 -2,85 -187,12
Αποτελέσµατα αγοραπωλησίας και αποτίµησης χρεογράφων -1.695,33 238.104,35 -1.695,33 238.104,35
Σύνολο χρηµατοοικονοµικού αποτελέσµατος (καθαρό) -8.341,37 227.008,19 -8.185,75 227.158,07

Ο όµιλος Η εταιρία

 
 

7. Φόρος εισοδήµατος 

Το ποσό Φόρου εισοδήµατος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα των περιόδων 1/1-30/6/2018 

και 1/1-30/6/2017, αναλύεται ως εξής: 

1/1 - 
30/6/2018

1/1 - 
30/6/2017

1/1 - 
30/6/2018

1/1 - 
30/6/2017

Από αναβαλλόµενο φόρο έσοδο / (έξοδο) -138.171,15 -84.008,60 -135.627,38 -87.274,75
Από αναβαλλόµενο φόρο έσοδο / (έξοδο ) -138.171,15 -84.008,60 -135.627,38 -87.274,75

Ο όµιλος Η εταιρία

 

Ο φόρος επί των κερδών διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας 

τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου επί των κερδών.  

1/1-
30/6/2018

1/1-
30/6/2017

1/1-
30/6/2018

1/1-
30/6/2017

Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων 44.156,31 292.271,02 35.384,68 303.533,60
Φόρος υπολογισµένος µε τον φορολογικό συντελεστή του οµίλου 29% -12.805,33 -84.758,60 -10.261,56 -88.024,75
Αναβαλλόµενος αντιστροφής φορολογικών ζηµιών -125.365,82 0,00 -125.365,82 0,00

Έξοδα που δεν εκπίπτουν φορολογικά 0,00 -7.250,00 0,00 -7.250,00

Αντιστροφή πρόβλεψης διαφορών φορολογικού ελέγχου 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Σύνολο φόρων -138.171,15 -84.008,60 -135.627,38 -87.274,75

Ο όµιλος Η εταιρία
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8. Βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή, τα οποία και ταυτίζονται µε τα αποµειωµένα, υπολογίζονται µε 

διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο 

αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου. 

1/1 - 
30/6/2018

1/1 - 
30/6/2017

1/1 - 
30/6/2018

1/1 - 
30/6/2017

Κέρδη/Ζηµιές που αναλογούν στους µετόχους
της µητρικής

-99.307,13 212.180,68 -102.483,34 216.258,85

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 100.000 100.000 100.000 100.000
Βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή -0,9931 2,1218 -1,0248 2,1626

Ο όµιλος Η εταιρία

 

9. Ενσώµατα πάγια 

Οικόπεδα

Κτήρια και 
τεχνικά έργα

Μεταφορικά 
µέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός ΣΥΝΟΛΟ

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 370.606,80 1.032.372,86 3.967,75 583.110,26 1.990.057,67
Προσθήκες / (Μειώσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017 370.606,80 1.032.372,86 3.967,75 583.110,26 1.990.057,67

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 0,00 213.727,33 2.614,70 567.479,54 783.821,57
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 30.971,19 260,16 4.624,61 35.855,96
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017 0,00 244.698,52 2.874,86 572.104,15 819.677,53
Αναπόσβεστη Αξία 31 
∆εκεµβρίου 2017

370.606,80 787.674,34 1.092,89 11.006,11 1.170.380,14

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 370.606,80 1.032.372,86 3.967,75 583.110,26 1.990.057,67
Προσθήκες / (Μειώσεις) 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 370.606,80 1.032.372,86 4.967,75 583.110,26 1.991.057,67

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 0,00 244.698,52 2.874,86 572.104,15 819.677,53
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 15.485,60 202,21 1.383,93 17.071,74
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 0,00 260.184,12 3.077,07 573.488,08 836.749,27
Αναπόσβεστη Αξία 30 Ιουνίου 
2018 370.606,80 772.188,74 1.890,68 9.622,18 1.154.308,40

Ο όµιλος
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Οικόπεδα

Κτήρια και 
τεχνικά έργα

Μεταφορικά 
µέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός ΣΥΝΟΛΟ

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 370.606,80 1.032.372,86 3.967,75 582.000,26 1.988.947,67
Προσθήκες / (Μειώσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017 370.606,80 1.032.372,86 3.967,75 582.000,26 1.988.947,67

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 0,00 213.727,33 2.614,70 567.358,50 783.700,53
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 30.971,19 260,16 4.402,61 35.633,96
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017 0,00 244.698,52 2.874,86 571.761,11 819.334,49
Αναπόσβεστη Αξία 31 
∆εκεµβρίου 2017

370.606,80 787.674,34 1.092,89 10.239,15 1.169.613,18

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 370.606,80 1.032.372,86 3.967,75 582.000,26 1.988.947,67
Προσθήκες / (Μειώσεις) 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 370.606,80 1.032.372,86 4.967,75 582.000,26 1.989.947,67

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 0,00 244.698,52 2.874,86 571.761,11 819.334,49
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 15.485,60 202,21 1.273,84 16.961,65
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 0,00 260.184,12 3.077,07 573.034,95 836.296,14
Αναπόσβεστη Αξία 30 Ιουνίου 
2018

370.606,80 772.188,74 1.890,68 8.965,31 1.153.651,53

Η εταιρία

 
 

10. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισµικά 
προγράµµατα

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 155.055,18
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017 155.055,18

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 153.986,54
Αποσβέσεις περιόδου 629,25
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017 154.615,79
Αναπόσβεστη Αξία 31 ∆εκεµβρίου 2017 439,39

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 155.055,18
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 155.055,18

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 154.615,79
Αποσβέσεις περιόδου 309,48
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 154.925,27
Αναπόσβεστη Αξία 30 Ιουνίου 2018 129,91

Ο όµιλος
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Λογισµικά 
προγράµµατα

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 155.055,18
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017 155.055,18

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 153.986,54
Αποσβέσεις περιόδου 629,25
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017 154.615,79
Αναπόσβεστη Αξία 31 ∆εκεµβρίου 2017 439,39

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 155.055,18
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 155.055,18

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 154.615,79
Αποσβέσεις περιόδου 309,48
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 154.925,27
Αναπόσβεστη Αξία 30 Ιουνίου 2018 129,91

Η εταιρία

 
 

11. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Χώρα
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

% 
συµµετοχής 

30.6.2018

% 
συµµετοχής 
31.12.2017

Τρέχουσα 
αξία 

Συµµετοχής 
30.6.2018

Τρέχουσα 
αξία 

Συµµετοχής 
31.12.2017

Αξία κτήσης 
Συµµετοχής 

30.6.2018

Αξία κτήσης 
Συµµετοχής 
31.12.2017

EUROTRUST ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 51,0000% 51,0000% 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00

12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00  
Η Αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας EUROTRUST ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., που πραγµατοποιήθηκε την 03/08/2018, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού 

της κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης προς την εταιρεία EUROTRUST ΑΕΠΕΥ ποσού 

23.000 ευρώ και έκδοση 2.300 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε 

µία. Μετά την αύξηση αυτή, η συµµέτοχή της εταιρείας στην θυγατρική EUROTRUST 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ανέρχεται σε 35.240,00 ευρώ και ποσοστό συµµετοχής 

74,98%. 

12. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων 

30.6.2018 31.12.2017 30.6.2018 31.12.2017
Συµµετοχή στη εταιρεία "ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Α.Ε." 8.768,89 8.768,89 8.768,89 8.768,89

Συµµετοχή στη εταιρεία "U-TRADE Α.Ε." 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο διαθεσίµων προς πώληση 8.768,89 8.768,89 8.768,89 8.768,89

Ο όµιλος Η εταιρία
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13. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

30.6.2018 31.12.2017 30.6.2018 31.12.2017
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία -26.420,79 -25.262,15 -26.420,79 -25.262,15
Οµολογιακά δάνεια -1.718,64 -1.850,84 -1.718,64 -1.850,84

Σύνολο φορολογικής υποχρέωσης -28.139,43 -27.112,99 -28.139,43 -27.112,99

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

Παροχές σε εργαζοµένους 6.579,97 5.955,82 5.785,10 5.955,82

Αποτίµηση χαρτοφυλακίου 8.249,41 9.776,76 8.249,41 9.776,76

Φορολογική ζηµιά 382.350,43 518.591,94 370.504,41 503.407,28

Σύνολο φορολογικής απαίτησης 397.179,81 534.324,52 384.538,92 519.139,87
Υπόλοιπο αναβαλλόµενου φόρου

(συµψηφισµένου)
369.040,38 507.211,53 356.399,49 492.026,87

Ο όµιλος Η εταιρία

 
 

14. Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017
∆οσµένες  Εγγυήσεις                 4.175,69 4.187,69 4.175,69 4.187,69

Εγγύηση αύξησης ορίου συναλλαγών 153.000,00 148.000,00 153.000,00 148.000,00

Συµµετοχή στο κεφάλαιο εκκαθάρισης 31.454,28 29.825,70 31.454,28 29.825,70

Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό κεφάλαιο 208.470,01 206.964,01 208.470,01 206.964,01
Σύνολο λοιπών στοιχείων µη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού

397.099,98 388.977,40 397.099,98 388.977,40

Ο όµιλος Η εταιρία

 
 

15. Εµπορικές απαιτήσεις 

30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017
Απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού 590.960,00 580.088,30 590.960,00 574.137,54
Μείον: Προβλέψεις -492.329,54 -110.000,00 -492.329,54 -110.000,00
Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων 98.630,46 470.088,30 98.630,46 464.137,54

Ο όµιλος Η εταιρία

 

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες συµπίπτει περίπου µε την λογιστική τους αξία. 

30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017
Απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στις λοιπές απαιτήσεις 98.630,46 470.088,30 98.630,46 464.137,54
Συµβατικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00
Συµβατικές υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες 98.630,46 470.088,30 98.630,46 464.137,54

Ο όµιλος Η εταιρία
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Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει πληροφορίες για την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο και τις 

αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες κατά την 30η Ιουνίου 2018. 

σε χιλιάδες Ευρώ
Χρεωστικά 
Υπόλοιπο 

Πρόβλεψη 
αναµενόµενων 
πιστωτικών 

ζηµιών

Πιστωτικά 
επισφαλής

Εντός περιόδου αποπληρωµής (Τ+2) 90.776,27 56,53 Όχι

3-30 ηµέρες σε καθυστέρηση 1.104,95 165,74 Όχι

31-90 ηµέρες σε καθυστέρηση 20,62 5,16 Όχι

91-180 ηµέρες σε καθυστέρηση 1.726,61 690,64 Όχι

181-365 ηµέρες σε καθυστέρηση 10.539,17 4.619,09 Όχι

Πάνω από 365 ηµέρες σε καθυστέρηση 486.792,38 486.792,38 Ναι

590.960,00 492.329,54
 

16. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

Η τρέχουσα αξία των µετοχών έχει υπολογιστεί µε βάση την τελευταία τιµή κλεισίµατος του 

χρηµατιστηρίου κατά την 29.6.2018. Η διαφορά µεταξύ αξίας κτήσεως και εύλογης αξίας 

καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα χρήσεως.  

Μετοχές εσωτερικού Τεµάχια Αξία Τεµάχια Αξία Τεµάχια Αξία Τεµάχια Αξία

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΠΑΙΡ) 3.540 800,04 3.540 1.026,60 3.540 800,04 3.540 1.026,60

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.896 2.736,08 42.180 1.538,97 11.896 2.736,08 42.180 1.538,97
Σύνολο 15.436 3.536,12 45.720 2.565,57 15.436 3.536,12 45.720 2.565,57

30/6/2018 31/12/201630/6/2018 31/12/2017
Ο όµιλος Η εταιρία

 
 

17. Λοιπές απαιτήσεις 

30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017
Ελληνικό ∆ηµόσιο 1.495,45 1.006,06 1.495,45 1.006,06

Θεµατοφύλακες 0,00 253.009,69 0,00 253.009,69

Απαιτήσεις από θυγατρικές 0,00 0,00 23.354,03 38.404,03

Λοιπές απαιτήσεις 22.446,15 15.461,69 16.413,14 6.258,24

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 23.941,60 269.477,44 41.262,62 298.678,02

Ο όµιλος Η εταιρία

 
Η εύλογη αξία των λοιπών απαιτήσεων συµπίπτει περίπου µε την λογιστική τους αξία. 

18. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017
Ταµείο 5.518,58 2.241,67 5.404,20 2.230,23
Καταθέσεις όψεως 3.255,59 1.046,65 538,11 218,28
Καταθέσεις προθεσµίας 81.000,00 173.000,00 81.000,00 173.000,00
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα εταιρείας 89.774,17 176.288,32 86.942,31 175.448,51
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών 483.763,04 591.432,64 483.763,04 591.432,64
Σύνολο ταµιακών διαθεσίµων 573.537,21 767.720,96 570.705,35 766.881,15

Ο όµιλος Η εταιρία
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19. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.900.000,00 ευρώ διαιρούµενο σε 100.000 ονοµαστικές 

µετοχές ονοµαστικής αξίας 19,00 ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβληµένο. 

20. ∆άνεια 

30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οµολογιακό δάνειο 424.529,48 454.529,48 424.529,48 454.529,48
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων δανείων 424.529,48 454.529,48 424.529,48 454.529,48

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 62.612,38 92.766,37 62.612,38 92.766,37
Βραχυπρόθεσµο µέρος οµολογιακού δανείου 59.088,28 59.088,28 59.088,28 59.088,28
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων δανείων 121.700,66 151.854,65 121.700,66 151.854,65
Σύνολο δανείων 546.230,14 606.384,13 546.230,14 606.384,13

Η εταιρίαΟ όµιλος

 

Η εταιρεία, την χρήση 2009, εξέδωσε οµολογιακό δάνειο µέσω της Τραπέζης Αττικής ποσού 

1.000.000,00 ευρώ και διάρκεια 15 έτη. Το επιτόκιο προσδιορίζεται µε βάση το euribor το 

προσφερόµενο στην διατραπεζική αγορά για καταθέσεις σε ευρώ δύο ηµέρες πριν την περίοδο 

εκτοκισµού για περίοδο ίση µε την περίοδο των δόσεων. Οι δόσεις αποπληρωµής έχουν ορισθεί 

ανά τρίµηνο. Το οµολογιακό δάνειο δεν είναι µετατρέψιµο σε µετοχές της εταιρείας. Οι ετήσιες 

δόσεις έως το έτος 2023 είναι 59.088,28 ευρώ, ενώ η ετήσια δόση του έτους 2024 είναι 159.088,08 

ευρώ. 

Οι δόσεις της επόµενης περιόδου εµφανίζονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Η εταιρεία, την 16/12/2016 άντλησε βραχυπρόθεσµο δανεισµό ποσού ευρώ 100.000,00 από την 

Τράπεζα Αττικής. Το υπόλοιπο του συγκεκριµένου δανείου, κατά την 30.6.2018, ανέρχεται σε 

62.612,38 ευρώ. 

Μια αύξηση του επιτοκίου κατά 100 µονάδες βάσης θα είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση των 

τόκων κατά 3 χιλ. ευρώ περίπου. 

21. Υποχρεώσεις προς πελάτες  

 

30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017

Υποχρεώσεις προς πελάτες 503.169,77 898.496,96 503.169,77 898.496,96

Ο όµιλος Η εταιρία

 
 

Την 30.6.2018 υπήρχαν ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα ποσού 481.497,37 ευρώ και µη 

εκκαθαρισµένα ποσού 21.672,40 ευρώ ενώ την 31.12.2017 ήταν 588.110,24 και 310.386,72 

αντίστοιχα. 
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22. Υποχρεώσεις προς µετόχους 

Η τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας που συνεδρίασε την 27η Μαΐου 2016 αποφάσισε τη 

µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 600.000 ευρώ µε επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους 

της 6 ευρώ ανά µετοχή και ισόποση µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής. 

Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε από την από 762/03.08.2016 απόφαση του ∆.Σ. της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η εταιρία µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των ενδιάµεσων ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων έχει επιστρέψει κεφάλαιο προς τους µετόχους ποσού 491.800 ευρώ. 

30/6/2018 31/12/2017

Υποχρεώσεις προς µετόχους 108.200,00 108.200,00  

23. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

Για τις χρήσεις 2012 έως και 2016 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών, σύµφωνα µε το καθεστώς που προβλεπόταν από τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 82 του Ν 2238/1994 (χρήσεις 2012 και 2013)  και από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 

4174/2013 (χρήσεις 2014 έως 2016) όπως ισχύει  και εκδόθηκαν Εκθέσεις Φορολογικής 

Συµµόρφωσης. Για τη χρήση 2017 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 

εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση 

των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 1.1-30.6.2018. Αν µέχρι την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 

εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

24. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

Επί του ακινήτου της εταιρείας που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Σεβαστουπόλεως 113, έχει 

εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης υπέρ της «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

υπό την ιδιότητά της ως εκπροσώπου των Οµολογιούχων ∆ανειστών, ποσού ευρώ 1.300.000,00 

προς εξασφάλιση της εµπρόθεσµης και ολοσχερούς αποπληρωµής του οµολογιακού δανείου το 

υπόλοιπο του οποίου την 30.6.2018 ανέρχεται σε ευρώ 483.617,76 ευρώ. 

25. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που να έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή 

λειτουργία της Εταιρείας. Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές έχουν ως εξής: 



 

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2018 

 

43 
 

30/6/2018 31/12/2017
Εγγυητική επιστολή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης 
Επενδυτικών Υπηρεσιών για κάλυψη τακτικής εισφοράς

59.223,00 56.964,00

Σύνολο εγγυητικών επιστολών 59.223,00 56.964,00  

26. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας κατά την 30/6/2018 και 30/6/2017 ήταν 

10 άτοµα. 

27. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέρη 

Ο όµιλος είναι ελεγχόµενος από την µητρική «EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ».  

Οι συναλλαγές της εταιρίας µε τη θυγατρική της, την περίοδο 1/1-30/6/2018 και 1/1-30/6/2017, 

καθώς και οι µεταξύ τους απαιτήσεις και υποχρεώσεις την 30/6/2018 και 31/12/2017, έχουν όπως 

παρακάτω:  

1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2018 1/1-30/6/2017 30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017
EUROTRUST ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

2.606,16 7.673,76 0,00 0,00 23.354,03 38.404,03 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.606,16 7.673,76 0,00 0,00 23.354,03 38.404,03 0,00 0,00

Εταιρία

Παροχή Υπηρεσιών Λήψη υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

 

Επίσης, η εταιρεία και ο όµιλος δίνουν αµοιβές στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου για παροχή 

υπηρεσίας στην εταιρεία και στον όµιλο είτε σαν συνεργάτες είτε σαν µισθωτοί. Τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου καθώς και οι συγγενείς τους πραγµατοποιούν συναλλαγές µε τον όµιλο, µε 

συνήθεις εµπορικούς όρους, ως πελάτες.  Η ανάλυσή τους έχει ως εξής: 

1/1-
30/6/2018

1/1-
30/6/2017

1/1-
30/6/2018

1/1-
30/6/2017

Βραχυπρόθεσµες παροχές προς µέλη ∆.Σ. και συγγενείς 20.549,05 28.888,90 20.549,05 28.888,90

1/1-
30/6/2018

1/1-
30/6/2017

1/1-
30/6/2018

1/1-
30/6/2017

Έσοδα προµηθειών από συναλλαγές µελών ∆.Σ. και συγγενών τους 2.681,47 7.382,66 2.681,47 7.382,66

30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017
Απαιτήσεις από µέλη ∆.Σ. και συγγενείς 171.241,80 169.975,46 171.241,80 169.975,46

30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017
Υποχρεώσεις προς µέλη ∆.Σ. και συγγενείς 15.710,52 17.200,36 15.710,52 17.200,36
Υποχρεώσεις προς µέλη ∆.Σ. και συγγενείς λόγου εξόδου από την 
υπηρεσία

10.266,67 11.252,45 10.266,67 11.252,45

Σύνολο υποχρεώσεων 25.977,19 28.452,81 25.977,19 28.452,81

Ο όµιλος Η εταιρία

 
 

28. Μεταγενέστερα γεγονότα 

Η Αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας EUROTRUST ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., που πραγµατοποιήθηκε την 03/08/2018, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού 

της κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης προς την εταιρεία EUROTRUST ΑΕΠΕΥ ποσού 

23.000 ευρώ και έκδοση 2.300 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε 
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µία. Μετά την αύξηση αυτή, η συµµέτοχή της εταιρείας στην θυγατρική EUROTRUST 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ανέρχεται σε 35.240,00 ευρώ και ποσοστό συµµετοχής 

74,98%. 

∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2018, τα οποία θα 

έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών 

καταστάσεων. 

Αθήνα,  24 Αυγούστου 2018 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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