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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε µαζί µε την παρούσα έκθεση τις εταιρικές και ενοποιηµένες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2016 και τις σηµειώσεις επί 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτών. 

Οι παρούσες Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η σύνταξη των ενοποιηµένων και εταιρικών χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων βασίζεται στην αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την 

αναπροσαρµογή των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών µέσων, χρηµατοοικονοµικών 

µέσων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων) σε 

εύλογες αξίες µέσω αποτελέσµατος και στην αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 

concern), αρχές που είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 

καθώς και των ερµηνειών τους και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Στην παρούσα έκθεση περιέχονται συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την 

οικονοµική κατάσταση του Οµίλου EUROTRUST και της Μητρικής Εταιρίας EUROTRUST 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ, περιγραφή των σηµαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά 

την κλειόµενη οικονοµική χρήση, αναφορά στις προοπτικές της Εταιρίας και περιγραφή των 

κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόµενη χρήση καθώς και παράθεση των 

σηµαντικών συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της Εταιρίας και του Οµίλου µε τα 

συνδεδεµένα τους µέρη. 

Α. ∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ΟΜΗ 

Στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του 2016 η εταιρία EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

Α.Ε.Π.Ε.Υ ενοποιεί µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης την εταιρία EUROTRUST Ασφαλιστικοί 

Σύµβουλοι Ανώνυµη Εταιρεία στην οποία µετέχει µε 51%. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο Όµιλος της EUROTRUST δραστηριοποιείται στους παρακάτω βασικούς τοµείς: 

• Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών  

Η εταιρία παρέχει προς τους πελάτες της επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια του νόµου 

3606/2007. Συγκεκριµένα, οι κύριες παρεχόµενες επενδυτικές υπηρεσίες αφορούν τη λήψη και 
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διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά 

µέσα, την εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση 

συµβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό 

πελατών, τη φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών, 

περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών 

όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών. 

• Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαµεσολάβησης 

Ο όµιλος δραστηριοποιείται στον τοµέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών µέσω της θυγατρικής της 

EUROTRUST Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι Ανώνυµη Εταιρεία. Συγκεκριµένα ο όµιλος 

δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη εργασιών διαµεσολάβησης υπό την ιδιότητα του Αφαλιστικού 

Συµβούλου, σύµφωνα µε το Ν.1569/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το Π∆.190/2006, 

την παροχή υπηρεσιών αναφορικά µε όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των 

υπηρεσιών που σχετίζονται µε την τοποθέτηση και διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων. 

Β. ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2016 

Η τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Μαΐου 2016 αποφάσισε την ίδρυση εταιρίας µε την επωνυµία 

«Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι Α.Ε.». Το µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας ανέρχεται 

σε ποσό 24.000 ευρώ διαιρούµενο σε 2.400 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 10,00 ευρώ 

έκαστη. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 

Κύκλος εργασιών 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου  κατά το έτος 2016 ανήλθε σε ποσό ευρώ 

301.959,24 και τα άλλα έσοδα-έξοδα ποσό σε ευρώ 3.835,03 έναντι ευρώ 402.905,01 και 

1.549.892,68 το 2015 αντίστοιχα. 

Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσµα (EBITDA) 

Το µικτό κέρδος του Οµίλου ανήλθε το 2016 σε ποσό ευρώ 74.242,18 από 186.599,30 τον 

προηγούµενο χρόνο παρουσιάζοντας µείωση 60,21%. Η µείωση αυτή οφείλεται στην στη µείωση 

των προµηθειών. 

Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε ποσό ευρώ -

301.279,75 σε σχέση µε 1.410.368,15 το 2015, παρουσιάζοντας µείωση 121,36%.  

Κέρδη προ φόρων 

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων της χρήσεως για το 2016 ανήλθαν σε ζηµιές ευρώ 

690.033,66 έναντι κερδών 851.358,56 κατά τη χρήση 2015. 

Λειτουργικές δαπάνες 

Οι λειτουργικές δαπάνες του οµίλου και της εταιρείας διαµορφώθηκαν ως εξής (ποσά σε €): 
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31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 187.386,35 173.757,90 168.350,62 173.757,90

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 78.131,11 59.948,03 64.543,83 59.948,03

Παροχές τρίτων 43.147,35 45.647,61 42.828,93 45.647,61

Φόροι - Τέλη 38.002,19 30.111,97 34.632,34 30.111,97

∆ιάφορα έξοδα 186.698,12 119.684,88 185.747,35 119.684,88

Αποσβέσεις 45.721,04 45.161,11 45.600,00 45.161,11

Προβλέψεις 73.708,90 113.279,15 73.708,90 113.279,15

Σύνολο εξόδων 652.795,06 587.590,65 615.411,97 587.590,65

Ο όµιλος Η εταιρία

 

Από την σύγκριση του ανωτέρω πίνακα προκύπτει αύξηση των δαπανών κατά ποσοστό 10% για 

τον όµιλο και κατά ποσοστό 4,52% για την εταιρία αντίστοιχα. 

∆. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου  

Η οικονοµική κατάσταση του Οµίλου κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική. 

Ίδια Κεφάλαια 

Το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων κατά την 31/12/2016 ανέρχεται σε ευρώ 2.040.532,54 έναντι 

3.169.217,37 την 31/12/2015. 

Κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα 

Μετοχές εσωτερικού Τεµάχια Αξία Τεµάχια Αξία Τεµάχια Αξία Τεµάχια Αξία

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΠΑΙΡ) 3.540 591,18 3.540 633,66 3.540 591,18 3.540 633,66

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.042.180 88.223,22 319.898 89.251,54 3.042.180 88.223,22 319.898 89.251,54
Σύνολο 3.045.720 88.814,40 323.438 89.885,20 3.045.720 88.814,40 323.438 89.885,20

31/12/2016 31/12/201531/12/2016 31/12/2015
Ο όµιλος Η εταιρία

 

∆άνεια και ∆ιαθέσιµα 

Την 31.12.2016 ο συνολικός (βραχυπρόθεσµος και µακροπρόθεσµος) δανεισµός του οµίλου και 

της εταιρείας έχει ως εξής: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οµολογιακό δάνειο 513.617,76 572.706,04 513.617,76 572.706,04
Μακροπρόθεσµο δάνειο 0,00 182.829,97 0,00 182.829,97
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων δανείων 513.617,76 755.536,01 513.617,76 755.536,01

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 101.476,36 355.420,44 101.476,36 355.420,44
Βραχυπρόθεσµο µέρος οµολογιακού δανείου 59.088,28 59.088,28 59.088,28 59.088,28
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµου δανείου 0,00 57.813,39 0,00 57.813,39
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων δανείων 160.564,64 472.322,11 160.564,64 472.322,11
Σύνολο δανείων 674.182,40 1.227.858,12 674.182,40 1.227.858,12

Η εταιρίαΟ όµιλος

 

Τα διαθέσιµα του Οµίλου ανήλθαν την 31.12.2016 σε € 362.494,52 εκ των οποίων τα 352.971,39 

αφορούν διαθέσιµα πελατών.  
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Κυκλοφορούν Ενεργητικό 960.049,20 2.706.329,43 972.554,93 2.706.329,43
Σύνολο Ενεργητικού 3.340.077,15 4.926.339,23 3.352.536,77 4.926.339,23

Πάγιο Ενεργητικό 1.207.304,74 1.246.713,97 1.206.315,78 1.246.713,97
Σύνολο Ενεργητικού 3.340.077,15 4.926.339,23 3.352.536,77 4.926.339,23

Ιδια κεφάλαια 2.042.325,22 3.169.217,37 2.056.431,08 3.169.217,37
Σύνολο υποχρεώσεων 1.299.544,61 1.757.121,86 1.296.105,69 1.757.121,86

Σύνολο υποχρεώσεων 1.299.544,61 1.757.121,86 1.296.105,69 1.757.121,86
Σύνολο παθητικού 3.340.077,15 4.926.339,23 3.352.536,77 4.926.339,23

Ιδια κεφάλαια 2.042.325,22 3.169.217,37 2.056.431,08 3.169.217,37
Σύνολο παθητικού 3.340.077,15 4.926.339,23 3.352.536,77 4.926.339,23

Ιδια κεφάλαια 2.042.325,22 3.169.217,37 2.056.431,08 3.169.217,37
Πάγιο ενεργητικό 1.207.304,74 1.246.713,97 1.206.315,78 1.246.713,97

Κυκλοφορούν ενεργητικό 960.049,20 2.706.329,43 972.554,93 2.706.329,43
Βραχυπρ. Υποχρεώσεις 743.847,27 971.398,49 740.408,35 971.398,49

Κεφάλαιο κίνησης 216.201,93 1.734.930,94 232.146,58 1.734.930,94
Κυκλοφορούν ενεργητικό 960.049,20 2.706.329,43 972.554,93 2.706.329,43

Καθαρά αποτελέσµατα
 χρήσεως πρό φόρων -690.033,66 851.358,56 -651.077,97 851.358,56
Σύνολο εσόδων 319.483,06 1.969.529,84 320.993,66 1.969.529,84

Καθαρά αποτελέσµατα
 χρήσεως πρό φόρων -690.033,66 851.358,56 -651.077,97 851.358,56
Ιδια κεφάλαια 2.042.325,22 3.169.217,37 2.056.431,08 3.169.217,37

Μικτά αποτελέσµατα 74.242,18 186.599,30 91.237,27 186.599,30
Πωλήσεις υπηρεσιών 301.959,24 402.905,01 293.336,00 402.905,01

25,31%

28,74% 54,94% 29,01% 54,94%

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.

157,16% 180,36% 158,66%

36,15% 25,31% 35,98%

64,33%

180,36%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της εταιρείας.

38,91% 35,67% 38,66% 35,67%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

169,16% 254,21% 170,47%

61,15% 64,33% 61,34%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού.

22,52% 64,11% 23,87%

254,21%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

129,07% 278,60% 131,35% 278,60%

-215,98% 43,23% -202,83% 43,23%

64,11%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των 
διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπροθέσµων υποχρεώσεων)

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31,10% 46,31%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά της έσοδα.

-33,79% 26,86% -31,66% 26,86%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

24,59% 46,31%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.  
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Ε. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου τον εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: 

πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, συναλλαγµατικό κίνδυνο, και κίνδυνο ρευστότητας. Η γενική 

πολιτική διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών 

αγορών και αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιεί τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη 

χρηµατοοικονοµική επίδοση, χρηµατοοικονοµική κατάσταση και ταµιακή ροή της Εταιρείας. 

Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς οι εµπορικές συναλλαγές 

της εταιρείας γίνονται κατά κύριο λόγο σε ευρώ.  

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. Η ∆ιοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο στα 

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

Ο κίνδυνος αγοράς για την Εταιρεία προκύπτει από επενδύσεις της σε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

που αποτιµώνται στην εύλογη αξία και τα οποία εκτίθενται στις διακυµάνσεις της αγοράς. Η 

Εταιρεία υπολογίζει την πιθανή οικονοµική ζηµία που µπορεί να υποστεί από τις διακυµάνσεις των 

τιµών της αγοράς βασιζόµενη σε σενάρια µε διαφορετικές συνθήκες της αγοράς. 

Το επιτόκιο για τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι κυµαινόµενο. Την 31/12/2016 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 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. 

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 στην εξασφάλιση επαρκών ταµιακών διαθεσίµων για την κάλυψη των τρεχουσών 

συναλλαγών.  

Λόγω του ότι οι υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι δεδοµένες και προβλέψιµες και πάντοτε 

καλύπτονται µε σηµαντικό ποσό διαθεσίµων ενώ παράλληλα οι επενδύσεις της Εταιρείας είναι σε 

άµεσα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία θεωρούµε ότι δεν υπάρχει για την εταιρεία κίνδυνος 

ρευστότητας.  
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ΣΤ. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Going Concern)  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι η Μητρική Εταιρία και ο Όµιλος EUROTRUST, διαθέτουν 

επάρκεια πόρων, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους ως «δρώσα οικονοµική 

µονάδα (Going Concern)» για το προβλεπτό µέλλον. 

Ζ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

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

Οι συναλλαγές της εταιρίας µε τη θυγατρική της, την περίοδο 1/1-31/12/2016 και 1/1-31/12/2015, 

καθώς και οι µεταξύ τους απαιτήσεις και υποχρεώσεις την 31/12/2016 και 31/12/2015, έχουν όπως 

παρακάτω:  

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
EUROTRUST ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

10.135,16 0,00 0,00 0,00 17.650,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.135,16 0,00 0,00 0,00 17.650,00 0,00 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-
31/12/2016

1/1-
31/12/2015

1/1-
31/12/2016

1/1-
31/12/2015

Βραχυπρόθεσµες παροχές προς µέλη ∆.Σ. και συγγενείς 90.269,73 97.486,50 90.269,73 97.486,50

1/1-
31/12/2016

1/1-
31/12/2015

1/1-
31/12/2016

1/1-
31/12/2015

Έσοδα προµηθειών από συναλλαγές µελών ∆.Σ. και συγγενών τους 4.588,90 19.385,52 4.588,90 19.385,52

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Απαιτήσεις από µέλη ∆.Σ. και συγγενείς 159.925,20 227.762,46 159.925,20 227.762,46

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Υποχρεώσεις προς µέλη ∆.Σ. και συγγενείς 17.526,69 11.937,40 17.526,69 11.937,40
Υποχρεώσεις προς µέλη ∆.Σ. και συγγενείς λόγου εξόδου από την 
υπηρεσία

10.734,27 9.777,61 10.734,27 9.777,61

Σύνολο υποχρεώσεων 28.260,96 21.715,01 28.260,96 21.715,01

Ο όµιλος Η εταιρία

 

Η. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 

2016 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

Εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 22η Φεβρουαρίου 2017 και θα 

δηµοσιοποιηθούν µαζί µε την παρούσα Έκθεση ∆ιαχείρισης µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, 

στη διεύθυνση www.eurotrustsec.gr . 
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Όλες οι απαιτήσεις δηµοσιοποίησης, σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ε.Ε.) 575/2013 (άρθρα 431-451) 

και Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88), µε ηµεροµηνία αναφοράς 31.12.2016, αναρτώνται σε ειδικό χώρο 

στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.eurotrustsec.gr . 

Θ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2017 

Για την χρήση 2017 δεν µπορούµε να κάνουµε ασφαλή πρόβλεψη, διότι τα αποτελέσµατα της 

Εταιρείας έχουν άµεση εξάρτηση από τον συνολικό όγκο συναλλαγών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

ο οποίος εξαρτάται και από τις διεθνείς συγκυρίες που λόγω της οικονοµικής ύφεσης επηρεάζουν 

και την χώρα µας.  

Ι. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα γεγονός, που θα 

µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρείας. 

 

Τέλος, αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι σας καλούµε: 

Να εγκρίνετε τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 

2016. 

Να απαλλάξετε εµάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 2016 

σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό. 

Να εγκρίνετε τις αµοιβές και τους µισθούς των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωµατικό Ορκωτό Ελεγκτή για το έτος 2017. 

 

 

 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017 

 

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

   
  

 
 

   
   

ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Α.∆.Τ. ΑΕ075367 Α.∆.Τ. AM541589 Α.∆.Τ. ΑΕ015082 
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Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση πεπραγµένων που αποτελείται από επτά (7) σελίδες είναι 

αυτή του αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 22/2/2017. 

 
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017 

 
 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε 

 Μέλος της Crowe Horwath International                      Αθανάσιος Χ. Κατσακιώρης 

 Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

 Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125                                                                 Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 1600 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους µετόχους της Εταιρείας «EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας «EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ», οι οποίες αποτελούνται από την 

εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, τις 

εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών 

λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 

ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 

και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία 

(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, 

σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης 

της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια 

αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 

εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
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καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας 

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» και της θυγατρικών αυτής κατά την 31η 

∆εκεµβρίου 2016, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση 

που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 

(µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α του Κωδ. Ν. 

2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες [εταιρικές και 

ενοποιηµένες] χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία «EUROTRUST 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017 

 

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε 

 Μέλος της Crowe Horwath International                      Αθανάσιος Χ. Κατσακιώρης 

 Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

 Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125                                                                  Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 1600 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

(1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2016) 
 

ΑPΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1057101000 
 
 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
 
 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές 

Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROTRUST 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» την 22η Φεβρουαρίου 2017 και θα δηµοσιοποιηθούν µε την 

ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.eurotrustsec.gr. 

 
 

 

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

   
  

 
 

   
   

ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Α.∆.Τ. ΑΕ075367 Α.∆.Τ. AM541589 Α.∆.Τ. ΑΕ015082 



 

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

(Ποσά σε ευρώ) 
 
 

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Σηµ.

1/1-
31/12/2016

1/1-
31/12/2015

1/1-
31/12/2016

1/1-
31/12/2015

Έσοδα παροχής υπηρεσιών 5 301.959,24 402.905,01 293.336,00 402.905,01
Κόστος υπηρεσιών 6 -227.717,06 -216.305,71 -202.098,73 -216.305,71
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 74.242,18 186.599,30 91.237,27 186.599,30
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6 -64.655,67 -23.063,64 -64.655,67 -23.063,64
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 -360.422,33 -348.221,30 -348.657,57 -348.221,30
Άλλα έσοδα - έξοδα 7 3.835,03 1.549.892,68 13.970,19 1.549.892,68
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

-301.279,75 1.410.368,15 -262.505,78 1.410.368,15

Αποσβέσεις -45.721,04 -45.161,11 -45.600,00 -45.161,11
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT)

-347.000,79 1.365.207,04 -308.105,78 1.365.207,04

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (καθαρό) 8 -343.032,87 -513.848,48 -342.972,19 -513.848,48
Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων -690.033,66 851.358,56 -651.077,97 851.358,56
Φόρος εισοδήµατος 9 149.588,83 228.996,40 138.291,68 228.996,40
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) -540.444,83 1.080.354,96 -512.786,29 1.080.354,96

Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής -526.892,15 1.080.354,96
∆ικαιώµατα µειοψηφίας -13.552,68 0,00

-540.444,83 1.080.354,96 0,00 0,00

Βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (€) 10 -5,2689 10,8035 -5,1279 10,8035

Λοιπά συνολικά έσοδα 
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινοµηθούν ή ταξινοµήθηκαν 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων

Κέρδη/(ζηµίες) από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση

0,00 210.850,99 0,00 210.850,99

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β) 0,00 210.850,99 0,00 210.850,99
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -540.444,83 1.291.205,95 -512.786,29 1.291.205,95

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αναλογούντα σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής -526.892,15 1.291.205,95
∆ικαιώµατα µειοψηφίας -13.552,68 0,00

-540.444,83 1.291.205,95 0,00 0,00

Ο Όµιλος Η Εταιρία

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

(Ποσά σε ευρώ) 
 
 

Ενεργητικό Σηµ 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια 11 1.206.236,10 1.244.568,75 1.205.247,14 1.244.568,75
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12 1.068,64 2.145,22 1.068,64 2.145,22
Επενδύσεις σε θυγατρικές 13 0,00 0,00 12.240,00 0,00
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 14 8.768,89 36.014,24 8.768,89 36.014,24
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 15 716.301,72 566.712,89 705.004,57 566.712,89
Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 16 447.652,60 370.568,70 447.652,60 370.568,70
Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.380.027,95 2.220.009,80 2.379.981,84 2.220.009,80

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 17 503.372,33 2.037.077,04 499.591,62 2.037.077,04
Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 18 88.814,40 89.885,20 88.814,40 89.885,20
Λοιπές απαιτήσεις 19 5.367,95 143.658,38 21.705,91 143.658,38
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 20 362.494,52 435.708,81 362.443,00 435.708,81
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 960.049,20 2.706.329,43 972.554,93 2.706.329,43
Σύνολο ενεργητικού 3.340.077,15 4.926.339,23 3.352.536,77 4.926.339,23

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 21 1.900.000,00 2.500.000,00 1.900.000,00 2.500.000,00
Αποθεµατικά 22 1.368.324,47 1.368.324,47 1.368.324,47 1.368.324,47
Αποτελέσµατα εις νέο -1.225.999,25 -699.107,10 -1.211.893,39 -699.107,10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε µετόχους της 
µητρικής εταιρείας

2.042.325,22 3.169.217,37 2.056.431,08 3.169.217,37

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -1.792,68 0,00 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.040.532,54 3.169.217,37 2.056.431,08 3.169.217,37

Υποχρεώσεις

Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου 23 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Πρόβλεψη για παροχές στους εργαζοµένους 24 19.079,58 22.187,36 19.079,58 22.187,36
Λοιπές προβλέψεις 25 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
∆άνεια 26 513.617,76 755.536,01 513.617,76 755.536,01
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 555.697,34 785.723,37 555.697,34 785.723,37

Υποχρεώσεις προς πελάτες 27 359.140,44 408.042,18 359.140,44 408.042,18
Υποχρεώσεις προς µετόχους 21 108.200,00 0,00 108.200,00 0,00
∆άνεια 26 160.564,64 472.322,11 160.564,64 472.322,11
Λοιπές υποχρεώσεις 28 115.942,19 91.034,20 112.503,27 91.034,20
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 743.847,27 971.398,49 740.408,35 971.398,49
Σύνολο υποχρεώσεων 1.299.544,61 1.757.121,86 1.296.105,69 1.757.121,86
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 3.340.077,15 4.926.339,23 3.352.536,77 4.926.339,23

Ο Όµιλος Η Εταιρία

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 



 

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

 

19 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(Ποσά σε ευρώ) 
 

Ο Όµιλος
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2015 2.500.000,00 1.157.473,48 -1.779.462,06 1.878.011,42 0,00 1.878.011,42
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους - - 1.291.205,95 1.291.205,95 0,00 1.291.205,95
Λοιπά συνολικά έσοδα - 210.850,99 -210.850,99 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 210.850,99 1.080.354,96 1.291.205,95 0,00 1.291.205,95
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31/12/2015 2.500.000,00 1.368.324,47 -699.107,09 3.169.217,37 0,00 3.169.217,37

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2016 2.500.000,00 1.368.324,47 -699.107,09 3.169.217,37 0,00 3.169.217,37
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους - - -526.892,15 -526.892,15 -13.552,68 -540.444,83
Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 -526.892,15 -526.892,15 -13.552,68 -540.444,83
Συναλλαγές µε τους µετόχους που καταχωρούνται
απευθείας στην καθαρή θέση
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου -600.000,00 - - -600.000,00 -600.000,00
Αρχική εισφορά κεφαλαίου θυγατρικής - - - 0,00 11.760,00 11.760,00
Σύνολο συναλλαγών µε τους µετόχους -600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 11.760,00 -588.240,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31/12/2016 1.900.000,00 1.368.324,47 -1.225.999,24 2.042.325,22 -1.792,68 2.040.532,54

Η Εταιρία
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2015 2.500.000,00 1.157.473,48 -1.779.462,06 1.878.011,42
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους - - 1.291.205,95 1.291.205,95
Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 1.291.205,95 1.291.205,95
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31/12/2015 2.500.000,00 1.157.473,48 -488.256,10 3.169.217,37

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2016 2.500.000,00 1.157.473,48 -488.256,10 3.169.217,37
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους - - -512.786,29 -512.786,29
Λοιπά συνολικά έσοδα - - - 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 -512.786,29 -512.786,29
Συναλλαγές µε τους µετόχους που καταχωρούνται
απευθείας στην καθαρή θέση
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου -600.000,00 - - -600.000,00
Σύνολο συναλλαγών µε τους µετόχους -600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31/12/2016 1.900.000,00 1.157.473,48 -1.001.042,39 2.056.431,08

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-

31/12/2016
1/1-

31/12/2015
1/1-

31/12/2016
1/1-

31/12/2015
Κέρδη προ φόρων -690.033,66 851.358,56 -651.077,97 851.358,56

Πλέον / µείων προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 45.721,04 45.161,11 45.600,00 45.161,11

Προβλέψεις 70.601,12 106.007,70 70.601,12 106.007,70

Συναλλαγµατικές διαφορές -2.529,56 888,06 -2.529,56 888,06

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας 304.662,78 447.616,68 304.664,10 447.616,68

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 37.806,97 58.144,16 37.744,97 58.144,16
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.500.902,34 -1.623.417,03 1.523.645,09 -1.623.417,03

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 12.010,22 -539.120,18 -26.728,70 -539.120,18

Μείων:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -38.510,94 -58.705,04 -38.448,94 -58.705,04

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.240.630,31 -712.065,98 1.263.470,11 -712.065,98

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ επενδύσεων -285.412,33 -245.464,89 -297.652,33 -245.464,89

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -6.311,81 -1.626,02 -5.201,81 -1.626,02

Τόκοι εισπραχθέντες 9.065,70 24.310,25 9.064,38 24.310,25

Έσοδα από θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες κλπ επενδύσεις 0,00 167,18 0,00 167,18

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -282.658,44 -222.613,48 -293.789,76 -222.613,48

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 21 -491.800,00 0,00 -491.800,00 0,00

Εισπράξεις από εισφορά αρχικού µετοχικού κεφαλαίου 11.760,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αντληθέντα δάνεια 0,00 286.975,52 0,00 286.975,52

Εξοφλήσεις δανείων -553.675,72 0,00 -553.675,72 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.033.715,72 286.975,52 -1.045.475,72 286.975,52

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

-75.743,85 -647.703,94 -75.795,37 -647.703,94

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 435.708,81 1.084.300,81 435.708,81 1.084.300,81

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών 2.529,56 -888,06 2.529,56 -888,06
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 362.494,52 435.708,81 362.443,00 435.708,81

Ο Όµιλος Η Εταιρία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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1. Γενικές πληροφορίες 

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, οδός, Σεβαστουπόλεως 113 είναι καταχωρηµένη στο Γενικό Εµπορικό 

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

Όλες οι απαιτήσεις δηµοσιοποίησης, σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ε.Ε.) 575/2013 (άρθρα 431-451) 

και Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88), µε ηµεροµηνία αναφοράς 31.12.2016, αναρτώνται σε ειδικό χώρο 

στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 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 18/6/2014 και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

18/6/2014 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 οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 22η 

Φεβρουαρίου 2017. 



 

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

 

22 
 

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

∆ήλωση συµµόρφωσης 

Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου (στο εξής Χρηµατοοικονοµικές 

Καταστάσεις) που καλύπτουν τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2016, 

έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι 

σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερµηνειών τους, οι οποίες 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31.12.2016. 

Ο Όµιλος εφαρµόζει όλα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις διερµηνείες τους που έχουν εφαρµογή στις 

εργασίες του. 

Βάση επιµέτρησης 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας, έχουν συνταχθεί µε βάση την 

αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµώνται στην 

εύλογη άξια. 

Νόµισµα παρουσίασης 

Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

Χρήση εκτιµήσεων 

Η σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων 

και την άσκηση κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Κρίσεις, 

παραδοχές και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιµώνται ορισµένα 

στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της 

χρήσης για ορισµένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις παρουσιαζόµενες εκτιµήσεις για τις 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

Οι παραδοχές και οι εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύµφωνα µε την ιστορική 

εµπειρία και άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών για την έκβαση µελλοντικών 

γεγονότων που θεωρούνται λογικά κάτω από τις υφιστάµενες συνθήκες. Οι εκτιµήσεις και οι 

παραδοχές αυτές αφορούν το µέλλον και ως συνέπεια, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό 

να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισµούς. 
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Οι τοµείς που απαιτούν τον µεγαλύτερο βαθµό κρίσης καθώς και οι τοµείς στους οποίους οι 

εκτιµήσεις και οι παραδοχές έχουν σηµαντική επίδραση στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται στη σηµείωση 2.2. 

Περίοδος Αναφοράς 

Η σύνταξη των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, έχει γίνει 

µε τις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στη χρήση 2015, εκτός από την υιοθέτηση των 

νέων προτύπων, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016, αναφορά των οποίων γίνεται παρακάτω. 

2.2 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις της διοίκησης 

Η προετοιµασία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί από τη 

διοίκηση τον σχηµατισµό εκτιµήσεων, παραδοχών και κρίσεων οι οποίες επηρεάζουν τα 

δηµοσιευµένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση 

ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την 

περίοδο αναφοράς. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν 

εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην 

εµπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των 

προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά µε βάση τις συγκεκριµένες 

συνθήκες. Οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν 

σηµαντικές αλλαγές στα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόµενης χρήσης 

παρατίθενται παρακάτω. 

Α) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που 

θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για 

κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε 

φορολογικούς ελέγχους. Ο Όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόµενα φορολογικά 

ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το 

τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των ζητηµάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά 

αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος και για αναβαλλόµενη 

φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισµός. 
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Β) Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις 

προσωρινών διαφορών µεταξύ της λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, χρησιµοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές 

που έχουν θεσµοθετηθεί και αναµένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές 

αναµένεται να απαλειφθούν. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 

εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές και µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που είναι 

πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο εισόδηµα το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των 

εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και των µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών 

ζηµιών. Η Εταιρία λαµβάνει υπόψη την ύπαρξη µελλοντικού φορολογητέου εισοδήµατος και 

ακολουθεί µια συνεχή συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασµού κατά την εκτίµηση της 

ανάκτησης των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιµήσεις που 

σχετίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη ∆ιοίκηση να κάνει 

υποθέσεις σχετικά µε το χρονικό προσδιορισµό µελλοντικών γεγονότων, όπως της πιθανότητας 

του αναµενόµενου µελλοντικού φορολογητέου εισοδήµατος και τις διαθέσιµες δυνατότητες 

φορολογικού σχεδιασµού.  

Γ) Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζηµιών 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιµοποίητες φορολογικές 

ζηµίες στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα 

συµψηφιστούν µε αυτές τις φορολογικές ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους της αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης που µπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σηµαντικές κρίσεις και 

εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου, οι οποίες βασίζονται στα µελλοντικά φορολογικά κέρδη που 

προκύπτουν από εγκεκριµένα επιχειρηµατικά σχέδια, σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές 

φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Επίσης, σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς των 

Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων, ο Όµιλος και η Εταιρία αξιολογούν την αναγνώριση 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης (αξιολόγηση ανακτησιµότητας). 

∆) Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις 

Ο Όµιλος εξετάζει τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και προχωρεί σε διενέργεια προβλέψεων για επίδικες 

υποθέσεις κατά του Οµίλου, βάσει στοιχείων από τη Νοµική Υπηρεσία, τα οποία προκύπτουν από 

τις πρόσφατες εξελίξεις των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
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Ε) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται 

στην προεξοφληµένη παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών αποζηµιώσεων που θα έχουν 

καταστεί δεδουλευµένες στο τέλος της χρήσης. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές 

υπολογίζονται στη βάση χρηµατοοικονοµικών και αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από τη 

∆ιοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά µε το επιτόκιο προεξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των 

µισθών, τα ποσοστά θνησιµότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και λοιπούς 

παράγοντες. Οι µεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές µπορεί να έχουν σηµαντική επίδραση 

στην υποχρέωση και στα σχετικά έξοδα κάθε περιόδου. Το καθαρό κόστος της περιόδου 

αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δουλευµένες κατά τη διάρκεια 

της χρήσης, τον εκτοκισµό της µελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας 

και αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές. Λόγω του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα των εν λόγω 

προγραµµάτων καθορισµένων παροχών, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε σηµαντικό βαθµό 

αβεβαιότητας. 

ΣΤ) Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων 

Η διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων στοιχείων σε κάθε χρήση. 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2016 η διοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές αντιπροσωπεύουν 

την αναµενόµενη χρησιµότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις 

διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µία αύξηση ή µία µείωση των ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων του Οµίλου στο µέλλον. 

Ζ) Αποµείωση ενσωµάτων παγίων 

Ο προσδιορισµός αποµείωσης των ενσωµάτων παγίων απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων που 

αφορούν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, στην αιτία, στο χρόνο και στο ποσό της αποµείωσης. Η 

αποµείωση βασίζεται σε ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων, όπως στις αλλαγές των τρεχουσών 

συνθηκών ανταγωνισµού, στις προσδοκίες ανάπτυξης της αγοράς, στην αύξηση του κόστους 

κεφαλαίου, στις µεταβολές στην µελλοντική δυνατότητα χρηµατοδότησης, στην τεχνολογική 

απαξίωση, στη διακοπή παρεχόµενων υπηρεσιών, στο τρέχον κόστος αντικατάστασης, στα 

καταβληθέντα ποσά για συγκρίσιµες συναλλαγές και σε άλλες µεταβολές συνθηκών που 

υποδεικνύουν ότι υπάρχει αποµείωση. Το ανακτήσιµο ποσό συνήθως προσδιορίζεται 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των προεξοφληµένων ταµειακών ροών. Ο προσδιορισµός των 

ενδείξεων αποµείωσης, όπως και η εκτίµηση των µελλοντικών ταµειακών ροών και ο 

προσδιορισµός των εύλογων αξιών των παγίων (ή οµάδων παγίων) απαιτούν από τη διοίκηση να 

κάνει σηµαντικές εκτιµήσεις σχετικά µε τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση των ενδείξεων 
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αποµείωσης, τις αναµενόµενες ταµειακές ροές, τα επιτόκια προεξόφλησης που πρέπει να 

εφαρµοστούν, τις ωφέλιµες ζωές και τις υπολειµµατικές αξίες των παγίων. 

Η) Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων 

Απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας 

συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε κίνδυνο µεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου 

(π.χ. χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη της απαίτησης 

ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασµός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες 

υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική 

επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση 

της πιστωτικής της πολιτικής και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, 

τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των 

υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

Θ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρία εµπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις. Η Εταιρία επανεξετάζει την 

κατάσταση κάθε σηµαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, 

βασιζόµενη εν µέρει στην άποψη των νοµικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόµενη ζηµία από 

οποιεσδήποτε αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό µπορεί να εκτιµηθεί 

αξιόπιστα, η Εταιρία αναγνωρίζει µια υποχρέωση για την εκτιµώµενη ζηµία. Τόσο για τον 

καθορισµό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισµό του αν ο κίνδυνος µπορεί να εκτιµηθεί 

αξιόπιστα, απαιτείται σε σηµαντικό βαθµό η κρίση της ∆ιοίκησης. Όταν πρόσθετες πληροφορίες 

καθίστανται διαθέσιµες, η Εταιρία επανεξετάζει την πιθανή υποχρέωση σχετικά µε εκκρεµείς 

αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις και πιθανόν να αναθεωρηθούν οι εκτιµήσεις για την πιθανότητα 

ενός δυσµενούς αποτελέσµατος και η σχετική εκτίµηση της πιθανής ζηµίας. Τέτοιες αναθεωρήσεις 

στις εκτιµήσεις της πιθανής υποχρέωσης µπορεί να έχουν σηµαντική επίδραση στη 

χρηµατοοικονοµική θέση και στα αποτελέσµατα της Εταιρίας. 

Ι) Αποµείωση συµµετοχών 

Η Εταιρία αξιολογεί αν υπάρχει αποµείωση των συµµετοχών τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Για το 

λόγο αυτό απαιτείται να εκτιµηθεί η αξία χρήσης κάθε µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών. Η 

εκτίµηση της αξίας χρήσης απαιτεί η Εταιρία να εκτιµήσει τις µελλοντικές ταµειακές ροές της 

µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών και να επιλέξει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, µε 

βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω µελλοντικών ταµειακών ροών.  
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2.3 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων διεθνών προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρµογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2016 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 2016 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014,  εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 25 Σεπτεµβρίου 

2014,  έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 ∆εκεµβρίου 2015 µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

2343/2015.   Οι κατωτέρω τροποποιήσεις που αφορούν  τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς 5 και 7 και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 19 και 34 δεν  αναµένεται να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

∆ΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα προς Πώληση και 

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης σε µια άλλη (πχ πώληση 

ή διανοµή στους ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά µία 

συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρµογής των 

απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της µεθόδου 

διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία ταξινόµησής. 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Εξυπηρέτηση συµβάσεων µετά την µεταβίβαση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων. 

Εάν µία επιχείρηση µεταβιβάζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο υπό όρους που 

επιτρέπουν στον µεταβιβάζοντα να αποαναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο, το ∆.Π.Χ.Α. 7 

απαιτεί να γνωστοποιούνται όλες οι µορφές συνεχιζόµενης ανάµειξης που µπορεί να έχει η 

µεταβιβάζουσα επί των µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων. Το ∆.Π.Χ.Α. 7 παρέχει 

οδηγίες σχετικά µε το τι εννοεί µε τον όρο «συνεχιζόµενη ανάµειξη». Η τροποποίηση 

πρόσθεσε συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τις διοικήσεις να προσδιορίσουν 

εάν οι όροι µιας σύµβασης για εξυπηρέτηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τα 

οποία έχουν µεταβιβαστεί συνιστά «συνεχιζόµενη ανάµειξη». Η τροποποίηση παρέχει το 

δικαίωµα (αλλά όχι την υποχρέωση) αναδροµικής εφαρµογής. 
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Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η επιπρόσθετη γνωστοποίηση που απαιτείται από το 

∆.Π.Χ.Α. 7 «Γνωστοποίηση - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων» δεν απαιτείται συγκεκριµένα για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός αν 

απαιτείται από το ∆.Λ.Π. 34. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ. 

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους» 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

1η Φεβρουαρίου 2015. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργού 

αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων αξιολογείται µε βάση το νόµισµα στο οποίο 

εκφράζεται η υποχρέωση και όχι µε βάση τη  χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν 

υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων σε αυτό το νόµισµα, 

χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών οµολόγων.  

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάµεσων οικονοµικών 

καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονοµικές καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται µε 

παραποµπές µεταξύ των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου 

συµπεριλαµβάνονται στη ενδιάµεση οικονοµική έκθεση (π.χ. στη έκθεση ∆ιαχείρισης). 

∆ιευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης πρέπει 

να είναι στη διάθεση των χρηστών µε τους ίδιους όρους και την ίδια στιγµή όπως και οι ενδιάµεσες 

οικονοµικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες µε αυτόν 

τον  τρόπο, τότε η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση είναι ελλιπής. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) – Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρµογή των 

εξαιρέσεων ενοποίησης 

Στις 18 ∆εκεµβρίου 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα  ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 

28 για θέµατα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρµογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις 

Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ  1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Οικονοµικών  Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία 

Γνωστοποίησης 

Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 18 ∆εκεµβρίου 2014, 

αποσαφηνίζουν ότι η σηµαντικότητα εφαρµόζεται για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων και 
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ότι η συµπερίληψη σε αυτές ασήµαντων πληροφοριών  µπορεί να εµποδίσει την χρησιµότητα των 

γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

χρησιµοποιούν την επαγγελµατική τους κρίση, καθορίζοντας το που  και µε ποια σειρά 

παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης 

διευκρινίζονται θέµατα σχετικά µε τα υποσύνολα και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών 

συνολικών εισοδηµάτων  που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης  Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 

∆εκεµβρίου 2015. 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- ∆ιευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  µεθόδους 

απόσβεσης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων απόσβεσης βασισµένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου καθώς τα έσοδα 

δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που 

ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η ανωτέρω θέση δεν ισχύει όταν το άυλο 

περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως µέτρο υπολογισµού των εσόδων ή όταν µπορεί να αποδειχθεί 

ότι τα έσοδα και η ανάλωση των οικονοµικών ωφελειών που απορρέουν από το άυλο περιουσιακό 

στοιχείο είναι στενά συνδεδεµένα. 

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

Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 ∆εκεµβρίου 2015. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης 

στις Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συµβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει 

σε µία οντότητα να χρησιµοποιεί τη µέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των 

επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατοµικές της οικονοµικές 

καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η 

τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 ∆εκεµβρίου 2015 . 

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» -Λογιστικός χειρισµός της 

απόκτησης µεριδίου σε µια από κοινού δραστηριότητα 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένας επενδυτής εφαρµόζει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν 

αποκτά συµµετοχή σε µία κοινή επιχείρηση. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές 
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περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στις  24 Νοεµβρίου 2015.  

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους» 

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

Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους σε 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του 

λογιστικού χειρισµού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας 

των εργαζοµένων, για παράδειγµα, για τις εισφορές των εργαζοµένων που υπολογίζονται 

σύµφωνα µε ένα σταθερό ποσοστό του µισθού.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 

εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όµιλο   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 

υποχρεωτικά για  µεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχουν εφαρµόσει 

νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

∆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. Η 

Εταιρεία και ο Όµιλος βρίσκονται  στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις 

οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆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» και 

συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 

Σεπτεµβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 



 

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

 

31 
 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην 

αναγνώριση του εσόδου. 

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), ανεξάρτητα από το 

είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. 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.  

∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το πρότυπο σκοπός του οποίου είναι να προσδιορίσει 

τις απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «Μεταβατικοί 

λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική οντότητα 

παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθµιση από 

το κράτος. 

Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να 

συνεχίσει να λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «µεταβατικών λογαριασµών 

ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων» σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την 

πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ όσο και στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα 

και οι κινήσεις αυτών των λογαριασµών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονοµικής 

θέσης, αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις 

απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆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 
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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 δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28 

(Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή 

Εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 

Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2014, 

είναι ότι ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει µια 

επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια θυγατρική ή όχι). Ένα  µερικό κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται 

όταν µια συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και 

αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  στεγάζονται σε µια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 

πραγµατοποιηθείσες ζηµιές” 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από 

χρεωστικούς τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 7  Καταστάσεις ταµιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”    

Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που 

προέρχονται από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις 

οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις 

µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, 
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συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών που προέρχονται από ταµειακές ροές και µεταβολές µη 

ταµειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόµηση 

και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 

µετοχών”  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό χειρισµό 

σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά 

ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον 

αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να 

επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο 

εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων 

των εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και 

να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρµογή του νέου ∆ΠΧΑ 9 µε το ∆ΠΧΑ 4» 

Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεµβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4 ώστε να 

αντιµετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου προτύπου 

χρηµατοοικονοµικών µέσων (∆ΠΧΑ 9), πριν από την εφαρµογή του νέου τροποποιηµένου από το 

συµβούλιο  ∆ΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και  αναβολή. Το 

τροποποιηµένο πρότυπο θα: 

• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια να αναγνωρίσουν στα 

λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζηµία, την αστάθεια που µπορεί να προκύψει όταν 

το ∆ΠΧΑ 9 εφαρµόζεται πριν από τις νέες ασφαλιστικές συµβάσεις. 

• παρέχει  στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται µε τις 

ασφάλειες, µια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή ∆ΠΧΑ 9 µέχρι το 2021.  

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

Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες»  
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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. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονοµικές της (του) Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Η τροποποίηση 

εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018 και δεν έχει υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι 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 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. 

∆.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. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιµέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην 

εύλογη αξία» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε 

κοινοπραξίες που κατέχεται από µια οντότητα που είναι ένας οργανισµός διαχείρισης 

επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις να επιµετρηθούν 

στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων είναι διαθέσιµη για κάθε µια επένδυση σε 

συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.  

∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες οντότητες: ∆ιευκρίνιση του σκοπού 

του προτύπου.  

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι οι 

απαιτήσεις γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10-Β16, 

ισχύουν για τις συµµετοχές της οντότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 5 που έχουν 

ταξινοµηθεί ως κατεχόµενα για πώληση, ως κατεχόµενα για διανοµή ή ως διακοπείσες 
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δραστηριότητες σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που 

κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». 

∆ΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 

Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016 διευκρινίζουν 

ότι µια οικονοµική οντότητα δύναται να µεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε 

ακίνητα, όταν, και µόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης 

προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια 

αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από µόνη της δεν αποτελεί ένδειξη 

µιας αλλαγής στη χρήση.  

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

Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3. Βασικές λογιστικές πολιτικές 

3.1 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. 
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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 

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

Σεβαστουπόλεως 113. 

3.2 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: 

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 31.12.2016. 

Χρηµατιστηριακές 
υπηρεσίες

Ασφαλιστικές 
υπηρεσίες

Απαλοιφή 
Σύνολο 

συνεχιζόµενων 
δραστηριοτήτων

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ

Συνολικές πωλήσεις υπηρεσιών 293.336,00 8.623,24 0,00 301.959,24 0,00 301.959,24
Κόστος υπηρεσιών -202.098,73 -25.618,33 0,00 -227.717,06 0,00 -227.717,06
Έξοδα λειτουργία διαθέσεως -64.655,67 0,00 0,00 -64.655,67 0,00 -64.655,67
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -348.657,57 -21.899,92 10.135,16 -360.422,33 0,00 -360.422,33
Άλλα έσοδα - έξοδα 13.970,19 0,00 -10.135,16 3.835,03 0,00 3.835,03
Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤDA) -262.505,78 -38.773,97 0,00 -301.279,75 0,00 -301.279,75
Αποσβέσεις -45.600,00 -121,04 0,00 -45.721,04 0,00 -45.721,04
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα -342.972,19 -60,68 0,00 -343.032,87 0,00 -343.032,87
Κέρδος / (Ζηµιά) προ Φόρων -651.077,97 -38.955,69 0,00 -690.033,66 0,00 -690.033,66
Φόρος Εισοδήµατος 138.291,68 11.297,15 149.588,83 0,00 149.588,83
Κέρδος / (Ζηµιά) µετά Φόρων -512.786,29 -27.658,54 0,00 -540.444,83 0,00 -540.444,83

Ανάλυση ανά τοµέα την 31/12/2016
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3.3 Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα της Εταιρείας είναι τα ταµειακά διαθέσιµα, οι 

βραχυπρόθεσµες επενδύσεις και οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.  

Στις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις περιλαµβάνεται το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας το οποίο η 

διοίκηση το χαρακτηρίζει ως «κατεχόµενο για εµπορικούς σκοπούς». Στην περίπτωση αυτή η 

αρχική αναγνώριση γίνεται στην εύλογη αξία χωρίς να επιβαρύνεται µε τα έξοδα διενέργειας της 

συναλλαγής και στη συνέχεια αποτιµάται επίσης στην εύλογη αξία και ταξινοµείται στο λογαριασµό 

«Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων», όπως ορίζει το ∆.Λ.Π. 39. 

Οι δεσµεύσεις επί των βραχυπροθέσµων επενδύσεων αναφέρονται χωριστά στις οικονοµικές 

καταστάσεις και αναλύονται στις σηµειώσεις. 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν συµµετοχές της 

εταιρείας, για τις οποίες δεν υπάρχει σχεδιασµός για τη βραχυπρόθεσµη πώλησή τους. Αφορά 

επίσης και οµόλογα µετατρέψιµα σε µετοχές. Αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα κέρδη ή 

ζηµιές καταχωρούνται, µέσω της κατάστασης των λοιπών συνολικών εσόδων, σε αποθεµατικό των 

ιδίων κεφαλαίων, µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα και να 

µεταφερθούν στα αποτελέσµατα. Για τίτλους που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 

(χρηµατιστήρια) (π.χ. µετοχές, οµόλογα, παράγωγα) ως εύλογη αξία θεωρούνται οι δηµοσιευµένες 

τιµές την ηµεροµηνία αναφοράς της συνταχθείσας Οικονοµικής Κατάστασης. Η χρήση παραγώγων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από την Εταιρεία διέπεται από την απόφαση 

3/378/14.4.06 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα, που αφορούν υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, η διοίκηση της 

Εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη τον βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα τους αποφάσισε ότι η εύλογη αξία 

τους ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία. Η Εταιρεία αποτιµά τα 

διάφορα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που κατέχει στην εύλογη αξία αυτών όπως αυτή 

προσδιορίζεται µε τον πιο πρόσφορο και αντικειµενικό τρόπο. Η Εταιρεία εµφανίζει τα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα σε εύλογη αξία ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση που 

προβλέπεται από την τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Α. 7 ως εξής: 

Επίπεδο 1: Αποτίµηση σε εύλογες αξίες µε τη χρήση τιµών ενεργούς αγοράς. 

Επίπεδο 2: Αποτίµηση σε εύλογες αξίες µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης που χρησιµοποιούν 

αδιαµφισβήτητα αντικειµενικές τιµές σχεδόν ενεργούς αγοράς ή τιµές που προέρχονται αµέσως ή 

εµµέσως από στοιχεία της αγοράς. 

Επίπεδο 3: Αποτίµηση σε εύλογες αξίες µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης χρησιµοποιώντας 

στοιχεία τα οποία δεν θεωρούνται αδιαµφισβήτητα αντικειµενικά. 
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα της εταιρίας 

κατηγοριοποιηµένα σύµφωνα µε την αντικειµενικότητα προσδιορισµού της εύλογης αξίας αυτού: 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

31/12/2016
Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων
Μετοχές 88.814,40 - - 88.814,40
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών µέσων σε εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων 88.814,40 - - 88.814,40

Όµιλος και Εταιρία

 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

31/12/2015
Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων
Μετοχές 89.885,20 - - 89.885,20
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών µέσων σε εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων 89.885,20 - - 89.885,20

Όµιλος και Εταιρία

 

Ταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες 

Ο Όµιλος 

31/12/2016

Απαιτήσεις

Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 
στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων

Επενδύσεις και 
διακρατούµενα 
µέχρι τη λήξη

∆άνεια και 
απαιτήσεις

∆ιαθέσιµα προς 
πώληση 

περιουσιακά 
στοιχεία Σύνολο

Επενδύσεις 88.814,40 - - 0,00 88.814,40
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις - - 507.383,50 - 507.383,50
Χρηµατικά διαθέσιµα - - 362.494,52 - 362.494,52
Σύνολο 88.814,40 0,00 869.878,02 0,00 958.692,42

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις σε 
αποσβεσµένο κόστος

Υποχρεώσεις σε 
εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

χρήσης Σύνολο

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις - 0,00
∆άνεια 674.182,40 - 674.182,40
Σύνολο 674.182,40 0,00 674.182,40  

31/12/2015

Απαιτήσεις

Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 
στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων

Επενδύσεις και 
διακρατούµενα 
µέχρι τη λήξη

∆άνεια και 
απαιτήσεις

∆ιαθέσιµα προς 
πώληση 

περιουσιακά 
στοιχεία Σύνολο

Επενδύσεις 89.885,20 - - 0,00 89.885,20
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις - - 2.175.312,65 - 2.175.312,65
Χρηµατικά διαθέσιµα - - 435.708,81 - 435.708,81
Σύνολο 89.885,20 0,00 2.611.021,46 0,00 2.700.906,66

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις σε 
αποσβεσµένο κόστος

Υποχρεώσεις σε 
εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

χρήσης Σύνολο

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις - 0,00
∆άνεια 1.227.858,12 - 1.227.858,12
Σύνολο 1.227.858,12 0,00 1.227.858,12  
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Η Εταιρία 

31/12/2016

Απαιτήσεις

Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 
στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων

Επενδύσεις και 
διακρατούµενα 
µέχρι τη λήξη

∆άνεια και 
απαιτήσεις

∆ιαθέσιµα προς 
πώληση 

περιουσιακά 
στοιχεία Σύνολο

Επενδύσεις 88.814,40 - - 0,00 88.814,40
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις - - 519.940,75 - 519.940,75
Χρηµατικά διαθέσιµα - - 362.443,00 - 362.443,00
Σύνολο 88.814,40 0,00 882.383,75 0,00 971.198,15

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις σε 
αποσβεσµένο κόστος

Υποχρεώσεις σε 
εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

χρήσης Σύνολο

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις - 0,00
∆άνεια 674.182,40 - 674.182,40
Σύνολο 674.182,40 0,00 674.182,40  

31/12/2015

Απαιτήσεις

Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 
στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων

Επενδύσεις και 
διακρατούµενα 
µέχρι τη λήξη

∆άνεια και 
απαιτήσεις

∆ιαθέσιµα προς 
πώληση 

περιουσιακά 
στοιχεία Σύνολο

Επενδύσεις 89.885,20 - - 0,00 89.885,20
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις - - 2.175.312,65 - 2.175.312,65
Χρηµατικά διαθέσιµα - - 435.708,81 - 435.708,81
Σύνολο 89.885,20 0,00 2.611.021,46 0,00 2.700.906,66

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις σε 
αποσβεσµένο κόστος

Υποχρεώσεις σε 
εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

χρήσης Σύνολο

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις - 0,00
∆άνεια 1.227.858,12 - 1.227.858,12
Σύνολο 1.227.858,12 0,00 1.227.858,12  

3.4 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

Οι συναλλαγές που διενεργούνται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη 

συναλλαγµατική ισοτιµία fixing του ∆ελτίου Τιµών της Ε.Κ.Τ., όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία της 

συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των Οικονοµικών Καταστάσεων, τα νοµισµατικά 

περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, που είναι εκφρασµένα σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε 

Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές 

διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

3.5 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς 

τους µειωµένες κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. 

Οι δαπάνες που διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών στοιχείων των 

παγίων κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση 

µε πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνο όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά 
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οφέλη, που αναµένεται να προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες 

οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ. των παγίων καταχωρούνται στο λογαριασµό 

αποτελεσµάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν τον λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο 

απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η 

εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

3.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι λογισµικά προγράµµατα.  

Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς λογισµικού, υλικά, υπηρεσίες καθώς και 

κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί 

σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των 

προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως 

κεφαλαιουχική δαπάνη που προστίθεται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. Το κόστος αγοράς και 

ανάπτυξης λογισµικού που αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται 

χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του (5 έτη). 

3.7 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε 

έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων.  

Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  

Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για 

την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως.  

Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες 

δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ 

αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.  

Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων  Με βάση τα έτη µίσθωσης 
Κτίρια και τεχνικά έργα 33 έτη 
Μεταφορικά µέσα 7 έτη 
Έπιπλα  10 έτη 
Η/Υ & Λογισµικά προγράµµατα 5 έτη 
Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 10 έτη 
Λοιπός Εξοπλισµός 10 έτη 
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3.8 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας είναι βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα και συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη 

για προεξόφλησή τους στην παρούσα αξία. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 

πραγµατοποιείται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης 

καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης.  

3.9 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά στο ταµείο της Εταιρείας καθώς και τα ισοδύναµα των 

ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις repos, οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 

βραχείας διάρκειας σε ευρώ και σε ξένο νόµισµα ρευστοποιήσιµα σε γνωστό ποσό και συνεπώς 

διατρέχουν αµελητέο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. 

Οι καταθέσεις προθεσµίας αποτιµούνται στην εύλογη αξία που είναι η αρχική επένδυση συν τους 

δεδουλευµένους τόκους, απαλλαγµένους από φορολογία, κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των 

Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, τα νοµισµατικά περιουσιακά 

στοιχεία που είναι εκφρασµένα σε ξένα νοµίσµατα, αποτιµούνται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική 

ισοτιµία (fixing του ∆ελτίου Τιµών της Ε.Κ.Τ.) που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι 

συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασµό 

αποτελεσµάτων. 

3.10  Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών 

εµφανίζονται σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 

Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών περιλαµβάνει κάθε διαφορά υπέρ το 

άρτιο κατά την αρχική έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της 

ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στο λογαριασµό «Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο» στα ίδια 

κεφάλαια. 

3.11  Μερίσµατα 

Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται σαν υποχρέωση µετά την έγκρισή τους από την Γενική 

Συνέλευση των µετόχων µε βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του καταστατικού. 
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3.12  Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως 

αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων και είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

3.13  Μισθώσεις 

α) Λειτουργικές µισθώσεις  

Μισθώσεις στις οποίες, σηµαντικό τµήµα των κινδύνων και των ανταµοιβών της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τους εκµισθωτές (ιδιοκτήτες) ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. 

Πληρωµές σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα µε βάση την σταθερή 

µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

β) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  

∆εν υπάρχουν µισθώσεις που να πληρούν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης. 

3.14  Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως 

έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο 

προσωπικό. Για τον υπολογισµό της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, λόγω του µικρού αριθµού του απασχολούµενου προσωπικού, 

δεν κρίθηκε απαραίτητο από την Εταιρεία να γίνει αναλογιστική µελέτη αλλά ο υπολογισµός της 

έγινε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 

2112/1920 όπως ισχύουν σήµερα. 

3.15  ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την 

χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  

3.16  Φόρος εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 

τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους που προκύπτουν από τις προσωρινές 
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διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Λοιπών 

Συνολικών Εσόδων εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 

απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας στα Ίδια 

Κεφάλαια. Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών 

κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν 

στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της 

Εταιρείας, όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και 

υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Οι αναβαλλόµενοι φόροι 

εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης 

στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των 

Οικονοµικών Καταστάσεων και υπολογίζονται µε χρήση των φορολογικών συντελεστών που θα 

ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναµένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να 

τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. 

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, 

είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα 

υπάρξει επαρκές µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα έναντι του οποίου οι αχρησιµοποίητες 

φορολογικές ζηµιές και οι πιστωτικοί φόροι µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Η αξία των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών 

καταστάσεων και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο 

εισόδηµα που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Η Εταιρεία συµψηφίζει τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και τις αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις αν και µόνο αν: 

• Η Εταιρεία έχει ένα νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφίσει τρέχουσες φορολογικές 

απαιτήσεις έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και 
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• Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις αφορούν σε φόρο εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική 

αρχή είτε: 

� στην ίδια φορολογητέα οικονοµική µονάδα, είτε 

� σε διαφορετικές φορολογητέες οικονοµικές µονάδες, οι οποίες προτίθενται να 

συµψηφίσουν τις τρέχουσες φορολογητέες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ή να 

εισπράξουν τις απαιτήσεις και να τακτοποιήσουν / εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις 

συγχρόνως, σε κάθε µελλοντική περίοδο στην οποία σηµαντικά ποσά αναβαλλόµενων 

φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων αναµένονται να τακτοποιηθούν ή να 

ανακτηθούν. 

3.17  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Παροχή υπηρεσιών (αµοιβές και προµήθειες): Οι αµοιβές και προµήθειες αναγνωρίζονται 

την ηµεροµηνία που παρέχονται οι υπηρεσίες.  

(β) Έσοδα από τόκους: Αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων σε δεδουλευµένη βάση 

για όλα τα τοκοφόρα µέσα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.  

(γ) Μερίσµατα: Αναγνωρίζονται ως έσοδο την ηµεροµηνία αποκοπής τους.  

Τα αποτελέσµατα από αγοραπωλησίες χρεογράφων αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο 

λογαριασµό αποτελεσµάτων και περιλαµβάνουν κέρδη ή ζηµίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων 

(µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια, αποτελέσµατα από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα κ.λπ.) καθώς και τα αποτελέσµατα από την αποτίµηση χρεογράφων στο τέλος κάθε 

περιόδου στην οποία αναφέρονται οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Έξοδα 
 
Οι δαπάνες καταχωρούνται µε την πραγµατοποίησή τους και διακρίνονται σε δαπάνες που 

αφορούν: 

α) το κόστος υπηρεσιών (αµοιβές και έξοδα προσωπικού, αµοιβές τρίτων, συνδροµές κλπ.) 

β) τη διοικητική λειτουργία της Εταιρείας (αµοιβές και έξοδα προσωπικού, αµοιβές τρίτων, 

παροχές τρίτων, τηλεπικοινωνίες, κλπ.) 

γ) το κόστος διάθεσης της Εταιρείας (προβολή κ.λπ.) 
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3.18  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. Η εταιρεία 

δε συνδέεται µε οικονοµική οντότητα, η οποία καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις. 

4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: 

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

πολιτική διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών 

αγορών και αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη 

χρηµατοοικονοµική επίδοση, χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την ταµιακή ροή της εταιρείας. 

4.2 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 
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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.  

(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. 

4.3 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 31/12/2016 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. 
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4.4 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.  

4.5 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 

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. 
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5. Έσοδα παροχής υπηρεσιών 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αφορά έσοδα από χρηµατιστηριακές υπηρεσίες και αναλύεται ως 

ακολούθως:  

1/1 - 
31/12/2016

1/1 - 
31/12/2015

1/1 - 
31/12/2016

1/1 - 
31/12/2015

Συναλλαγές Εσωτερικού
Προµήθειες αγορών - πωλήσεων 213.221,48 318.432,31 213.221,48 318.432,31
Μεταβιβαστικά αγορών - πωλήσεων 34.726,34 59.413,94 34.726,34 59.413,94
Έσοδα µεταφοράς αξιών σε ΚΕΜ 20,00 400,00 20,00 400,00
Έσοδα από άνοιγµα µερίδας 255,00 1.035,00 255,00 1.035,00
Έσοδα φύλαξης µετοχών 1.518,03 1.152,75 1.518,03 1.152,75
Συναλλαγές Εξωτερικού
Προµήθειες αγορών - πωλήσεων 33.271,50 18.031,85 33.271,50 18.031,85
Προµήθεια θεµατοφυλακής 1.000,00 640,00 1.000,00 640,00
Προµήθεια ξένου χρηµατιστή 9.258,51 3.221,75 9.258,51 3.221,75
Έσοδα φύλαξης µετοχών 0,00 112,41 0,00 112,41
∆ιάφορα έσοδα 65,14 465,00 65,14 465,00
Συναλλαγές ασφαλιστικής διαµεσολάβησης
Προµήθειες ασφαλιστικών διαµεσολαβήσεων 8.623,24 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εσόδων παροχής υπηρεσιών 301.959,24 402.905,01 293.336,00 402.905,01

Ο όµιλος Η εταιρία

 

6. Έξοδα κατ’ είδος 

1/1-31/12/2016
Κόστος 

υπηρεσιών

Έξοδα λειτ. 
διάθεσης

Έξοδα 
διοικητικής λειτ. Σύνολο

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 153.716,23 0,00 33.670,12 187.386,35
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 20.382,60 0,00 57.748,51 78.131,11
Παροχές τρίτων 0,00 0,00 43.147,35 43.147,35
Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 38.002,19 38.002,19
∆ιάφορα έξοδα 53.618,23 64.655,67 68.424,22 186.698,12
Αποσβέσεις 0,00 0,00 45.721,04 45.721,04
Προβλέψεις 0,00 0,00 73.708,90 73.708,90
Σύνολο εξόδων κατ' είδος 227.717,06 64.655,67 360.422,33 652.795,06

Ο όµιλος

 

1/1-31/12/2016 Κόστος 
υπηρεσιών

Έξοδα λειτ. 
διάθεσης

Έξοδα 
διοικητικής λειτ. Σύνολο

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 134.680,50 0,00 33.670,12 168.350,62
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 13.800,00 0,00 50.743,83 64.543,83
Παροχές τρίτων 0,00 0,00 42.828,93 42.828,93
Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 34.632,34 34.632,34
∆ιάφορα έξοδα 53.618,23 64.655,67 67.473,45 185.747,35
Αποσβέσεις 0,00 0,00 45.600,00 45.600,00
Προβλέψεις 0,00 0,00 73.708,90 73.708,90
Σύνολο εξόδων κατ' είδος 202.098,73 64.655,67 348.657,57 615.411,97

Η εταιρία
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1/1-31/12/2015 Κόστος 
υπηρεσιών

Έξοδα λειτ. 
διάθεσης

Έξοδα 
διοικητικής λειτ. Σύνολο

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 139.006,32 0,00 34.751,58 173.757,90
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 13.800,00 0,00 46.148,03 59.948,03
Παροχές τρίτων 0,00 0,00 45.647,61 45.647,61
Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 30.111,97 30.111,97
∆ιάφορα έξοδα 63.499,39 23.063,64 33.121,85 119.684,88
Αποσβέσεις 0,00 0,00 45.161,11 45.161,11
Προβλέψεις 0,00 0,00 113.279,15 113.279,15
Σύνολο εξόδων κατ' είδος 216.305,71 23.063,64 348.221,30 587.590,65

Ο όµιλος

 

 

1/1-31/12/2015 Κόστος 
υπηρεσιών

Έξοδα λειτ. 
διάθεσης

Έξοδα 
διοικητικής λειτ. Σύνολο

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 139.006,32 0,00 34.751,58 173.757,90
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 13.800,00 0,00 46.148,03 59.948,03
Παροχές τρίτων 0,00 0,00 45.647,61 45.647,61
Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 30.111,97 30.111,97
∆ιάφορα έξοδα 63.499,39 23.063,64 33.121,85 119.684,88
Αποσβέσεις 0,00 0,00 45.161,11 45.161,11
Προβλέψεις 0,00 0,00 113.279,15 113.279,15
Σύνολο εξόδων κατ' είδος 216.305,71 23.063,64 348.221,30 587.590,65

Η εταιρία

 

7. Άλλα έσοδα - έξοδα 

1/1 - 
31/12/2016

1/1 - 
31/12/2015

1/1 - 
31/12/2016

1/1 - 
31/12/2015

Προµήθειες - µεσιτείες 1.438,50 1.516.507,52 1.438,50 1.516.507,52
Προµήθειες margin 2.185,14 14.733,87 2.185,14 14.733,87
Αµοιβές χειριστών Σ.Α.Τ. 85,36 125,93 85,36 125,93
Ενοίκια Κτιρίων 4.749,12 4.749,12 14.884,28 4.749,12
Επιδοτήσεις 0,00 4.399,46 0,00 4.399,46
Χρηµατιστηριακή πληροφόρηση τιµών 0,00 1.631,50 0,00 1.631,50
Συναλλαγµατικές διαφορές χρεωστικές -9.755,34 -7.799,04 -9.755,34 -7.799,04
Συναλλαγµατικές διαφορές πιστωτικές 12.284,90 6.910,98 12.284,90 6.910,98
Έκτακτα έσοδα 1.671,73 2.143,26 1.671,73 2.143,26
Λοιπά έκτακτα έξοδα -11.932,16 -1.234,55 -11.932,16 -1.234,55
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 3.107,78 0,00 3.107,78 0,00
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 7.724,63 0,00 7.724,63
Σύνολο άλλων εσόδων - εξόδων 3.835,03 1.549.892,68 13.970,19 1.549.892,68

Ο όµιλος Η εταιρία
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8. Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (καθαρό) 

1/1 - 
31/12/2016

1/1 - 
31/12/2015

1/1 - 
31/12/2016

1/1 - 
31/12/2015

Μερίσµατα 0,00 0,21 0,00 0,21
Έσοδα από διαχείριση κεφαλαίου εκκαθάρισης 0,00 166,97 0,00 166,97
Πιστωτικοί τόκοι τραπεζών 2.482,96 107,24 2.481,64 107,24
Τόκοι τρεχουµ. λογ. πελατών 6.582,74 24.203,01 6.582,74 24.203,01
Τόκοι και έξοδα οµολογιακών δανείων -14.835,28 -20.808,17 -14.835,28 -20.808,17
Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσµων δανείων -16.934,43 -30.002,51 -16.934,43 -30.002,51
Προµήθειες Ε/Ε -3.100,92 -2.665,62 -3.100,92 -2.665,62
∆ιάφορα έξοδα τραπεζών -2.936,34 -4.667,86 -2.874,34 -4.667,86
Προµήθειες και έξοδα αγοραπωλησίας συµµ. - χρεογρ. -563,12 -8.087,64 -563,12 -8.087,64
Αποτελέσµατα αγοραπωλησίας και αποτίµησης χρεογράφων -313.728,48 -472.094,11 -313.728,48 -472.094,11
Σύνολο χρηµατοοικονοµικού αποτελέσµατος (καθαρό) -343.032,87 -513.848,48 -342.972,19 -513.848,48

Ο όµιλος Η εταιρία

 

9. Φόρος εισοδήµατος 

Το ποσό του φόρου εισοδήµατος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα των χρήσεων 1/1-

31/12/2016 και 1/1-31/12/2015, αναλύεται ως εξής: 

1/1 - 
31/12/2016

1/1 - 
31/12/2015

1/1 - 
31/12/2016

1/1 - 
31/12/2015

Από αναβαλλόµενο φόρο έσοδο / (έξοδο) 149.588,83 228.996,40 138.291,68 228.996,40
Από αναβαλλόµενο φόρο έσοδο / (έξοδο ) 149.588,83 228.996,40 138.291,68 228.996,40

Ο όµιλος Η εταιρία

 

Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος µε τα κέρδη πριν το φόρο έχει ως εξής: 

1/1-
31/12/2016

1/1-
31/12/2015

1/1-
31/12/2016

1/1-
31/12/2015

Κέρδη / Ζηµιές προ φόρων -690.033,66 851.358,56 -651.077,97 851.358,56
Φόρος υπολογισµένος µε τον φορολογικό συντελεστή της εταιρείας 200.109,76 -246.893,98 188.812,61 -246.893,98
Φόρος που αναλογεί στην αναγνώριση της ζηµιάς χαρτοφυλακίου 
προηγούµενων ετών µε βάση το Ν.4172/2013

0,00 529.193,05 0,00 529.193,05

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς -55.158,69 -92.269,96 -55.158,69 -92.269,96
Εκπεστέες προσωρινές διαφορές 4.637,76 0,00 4.637,76 0,00
Επίδραση από την αλλαγή φορολογικών συντελεστών 0,00 38.967,29 0,00 38.967,29
Φόροι 149.588,83 228.996,40 138.291,68 228.996,40
Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους -540.444,83 1.080.354,96 -512.786,29 1.080.354,96

Ο όµιλος Η εταιρία

 

10. 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, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών 

µετοχών στην διάρκεια της περιόδου. 

1/1 -
31/12/2016

1/1 -
31/12/2015

1/1 -
31/12/2016

1/1 -
31/12/2015

Κέρδη/Ζηµιές που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής -526.892,15 1.080.354,96 -512.786,29 1.080.354,96
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 100.000 100.000 100.000 100.000
Βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή -5,2689 10,8035 -5,1279 10,8035

Ο όµιλος Η εταιρία

 



 

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 

 

52 
 

11. Ενσώµατα πάγια 

Οικόπεδα

Κτήρια και 
τεχνικά έργα

Μεταφορικά 
µέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός ΣΥΝΟΛΟ

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 370.606,80 1.032.372,86 2.341,73 576.798,45 1.982.119,84
Προσθήκες / (Μειώσεις) 0,00 0,00 1.626,02 0,00 1.626,02
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 370.606,80 1.032.372,86 3.967,75 576.798,45 1.983.745,86

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 0,00 151.784,95 2.341,71 541.120,71 695.247,37
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 30.971,19 12,83 12.945,72 43.929,74
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 0,00 182.756,14 2.354,54 554.066,43 739.177,11
Αναπόσβεστη Αξία 31 
∆εκεµβρίου 2015 370.606,80 849.616,72 1.613,21 22.732,02 1.244.568,75

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 370.606,80 1.032.372,86 3.967,75 576.798,45 1.983.745,86
Προσθήκες / (Μειώσεις) 0,00 0,00 0,00 6.311,81 6.311,81
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 370.606,80 1.032.372,86 3.967,75 583.110,26 1.990.057,67

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 0,00 182.756,14 2.354,54 554.066,43 739.177,11
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 30.971,19 260,16 13.413,11 44.644,46
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 0,00 213.727,33 2.614,70 567.479,54 783.821,57
Αναπόσβεστη Αξία 31 
∆εκεµβρίου 2016 370.606,80 818.645,53 1.353,05 15.630,72 1.206.236,10

Ο όµιλος

 
 

Οικόπεδα

Κτήρια και 
τεχνικά έργα

Μεταφορικά 
µέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός ΣΥΝΟΛΟ

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 370.606,80 1.032.372,86 2.341,73 576.798,45 1.982.119,84
Προσθήκες / (Μειώσεις) 0,00 0,00 1.626,02 0,00 1.626,02
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 370.606,80 1.032.372,86 3.967,75 576.798,45 1.983.745,86

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 0,00 151.784,95 2.341,71 541.120,71 695.247,37
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 30.971,19 12,83 12.945,72 43.929,74
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 0,00 182.756,14 2.354,54 554.066,43 739.177,11
Αναπόσβεστη Αξία 31 
∆εκεµβρίου 2015 370.606,80 849.616,72 1.613,21 22.732,02 1.244.568,75

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 370.606,80 1.032.372,86 3.967,75 576.798,45 1.983.745,86
Προσθήκες / (Μειώσεις) 0,00 0,00 0,00 5.201,81 5.201,81
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 370.606,80 1.032.372,86 3.967,75 582.000,26 1.988.947,67

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 0,00 182.756,14 2.354,54 554.066,43 739.177,11
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 30.971,19 260,16 13.292,07 44.523,42
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 0,00 213.727,33 2.614,70 567.358,50 783.700,53
Αναπόσβεστη Αξία 31 
∆εκεµβρίου 2016

370.606,80 818.645,53 1.353,05 14.641,76 1.205.247,14

Η εταιρία
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12. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισµικά 
προγράµµατα

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 155.055,18
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 155.055,18

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 151.678,59
Αποσβέσεις περιόδου 1.231,37
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 152.909,96
Αναπόσβεστη Αξία 31 ∆εκεµβρίου 2015 2.145,22

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 155.055,18
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 155.055,18

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 152.909,96
Αποσβέσεις περιόδου 1.076,58
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 153.986,54
Αναπόσβεστη Αξία 31 ∆εκεµβρίου 2016 1.068,64

Ο όµιλος

  

13. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Η τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Μαΐου 2016 αποφάσισε την ίδρυση εταιρίας µε την επωνυµία 

«Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι Α.Ε.». Το µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας ανέρχεται 

σε ποσό 24.000 ευρώ διαιρούµενο σε 2.400 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 10,00 ευρώ 

έκαστη. Οι συµµετοχές αναλύονται ως εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Χώρα
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

% 
συµµετοχής 
31.12.2016

% 
συµµετοχής 
31.12.2015

Τρέχουσα 
αξία 

Συµµετοχής 
31.12.2016

Τρέχουσα 
αξία 

Συµµετοχής 
31.12.2015

Αξία κτήσης 
Συµµετοχής 
31.12.2016

Αξία κτήσης 
Συµµετοχής 
31.12.2015

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

12.240,00 0,00 12.240,00 0,00  
 

Η κίνηση των συµµετοχών σε θυγατρικές έχει όπως παρακάτω: 

Αρχή περιόδου 1/1/2016 0,00
Συµµετοχή σε θυγατρική 12.240,00
Τέλος περιόδου 31/12/2016 12.240,00  
 

14. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

1/1 - 
31/12/2016

1/1 - 
31/12/2015

1/1 - 
31/12/2016

1/1 - 
31/12/2015

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 27.245,35 0,00 27.245,35
Σύνολο διαθεσίµων προς πώληση 8.768,89 36.014,24 8.768,89 36.014,24

Ο όµιλος Η εταιρία

 

Λογισµικά 
προγράµµατα

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 155.055,18
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 155.055,18

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 151.678,59
Αποσβέσεις περιόδου 1.231,37
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 152.909,96
Αναπόσβεστη Αξία 31 ∆εκεµβρίου 2015 2.145,22

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 155.055,18
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 155.055,18

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 152.909,96
Αποσβέσεις περιόδου 1.076,58
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 153.986,54
Αναπόσβεστη Αξία 31 ∆εκεµβρίου 2016 1.068,64

Η εταιρία
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Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής: 

Υπόλοιπο 1/1/2015 74.199,85
Αναταξινόµηση -38.185,61
Υπόλοιπο 31/12/2015 36.014,24
Αποµείωση -27.245,35

Υπόλοιπο 31/12/2016 8.768,89  
 
Η εταιρία µέσα στη χρήση προέβη σε οριστική αποµείωση διαθεσίµων προς πώληση κατά ποσό 

ευρώ 27.245,35 το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

15. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις / απαιτήσεις  

Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής: 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 566.712,89 337.716,49 566.712,89 337.716,49
Αναβαλλόµενος φόρος (έξοδο) / έσοδο περιόδου 149.588,83 228.996,40 138.291,68 228.996,40

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 716.301,72 566.712,89 705.004,57 566.712,89

Ο όµιλος Η εταιρία

 
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις / απαιτήσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 

προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία -22.851,23 -20.440,31 -22.851,23 -20.440,31
Οµολογιακά δάνεια -2.115,24 -2.379,64 -2.115,24 -2.379,64

Σύνολο φορολογικής υποχρέωσης -24.966,47 -22.819,95 -24.966,47 -22.819,95

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Παροχές σε εργαζοµένους 5.533,07 6.434,33 5.533,07 6.434,33
Αποτίµηση χαρτοφυλακίου 146.994,29 58.319,97 146.994,29 58.319,97
Φορολογική ζηµιά 588.740,83 524.778,54 577.443,68 524.778,54
Σύνολο φορολογικής απαίτησης 741.268,19 589.532,84 729.971,04 589.532,84
Υπόλοιπο αναβαλλόµενου φόρου
(συµψηφισµένου)

716.301,72 566.712,89 705.004,57 566.712,89

Ο όµιλος Η εταιρία

 
Οι βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναλύονται ως 

εξής: 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Βραχυπρόθεσµες 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
Μακροπρόθεσµες 716.301,72 506.712,89 705.004,57 506.712,89

Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου 716.301,72 566.712,89 705.004,57 566.712,89

Ο όµιλος Η εταιρία
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16. Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
∆οσµένες  Εγγυήσεις                 4.163,69 4.187,69 4.163,69 4.187,69
Εγγύηση αύξησης ορίου συναλλαγών 194.000,00 100.000,00 194.000,00 100.000,00
Συµµετοχή στο κεφάλαιο εκκαθάρισης 29.849,90 31.660,00 29.849,90 31.660,00
Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό κεφάλαιο 219.639,01 234.721,01 219.639,01 234.721,01
Σύνολο λοιπών στοιχείων µη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού

447.652,60 370.568,70 447.652,60 370.568,70

Ο όµιλος Η εταιρία

 
 

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

17. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού 563.372,33 2.237.077,04 559.591,62 2.237.077,04
Μείον: Προβλέψεις 60.000,00 200.000,00 60.000,00 200.000,00
Σύνολο πελατών και λοιπών 
εµπορικών απαιτήσεων

503.372,33 2.037.077,04 499.591,62 2.037.077,04

Ο όµιλος Η εταιρία

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

18. Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της µετοχές εισηγµένες σε οργανωµένες αγορές και κυρίως στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εµπορικό χαρτοφυλάκιο. Η τρέχουσα αξία 

των µετοχών έχει υπολογιστεί µε βάση την τελευταία τιµή κλεισίµατος του χρηµατιστηρίου κατά την 

31.12.2016. Η διαφορά µεταξύ αξίας κτήσεως και εύλογης αξίας καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα 

χρήσεως. Η ανάλυση του εµπορικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας είναι η εξής: 

Μετοχές εσωτερικού Τεµάχια Αξία Τεµάχια Αξία Τεµάχια Αξία Τεµάχια Αξία

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΠΑΙΡ) 3.540 591,18 3.540 633,66 3.540 591,18 3.540 633,66

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.042.180 88.223,22 319.898 89.251,54 3.042.180 88.223,22 319.898 89.251,54

Σύνολο 3.045.720 88.814,40 323.438 89.885,20 3.045.720 88.814,40 323.438 89.885,20

31/12/2016 31/12/201531/12/2016 31/12/2015
Ο όµιλος Η εταιρία

 

19. Λοιπές απαιτήσεις 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Ελληνικό ∆ηµόσιο 1.356,78 4.271,93 1.356,78 4.271,93
Λοιπές απαιτήσεις 4.011,17 138.235,61 20.349,13 138.235,61
Έξοδα επόµενων χρήσεων 0,00 1.150,84 0,00 1.150,84

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 5.367,95 143.658,38 21.705,91 143.658,38

Ο όµιλος Η εταιρία

 
 
Η εύλογη αξία των λοιπών απαιτήσεων συµπίπτει περίπου µε την λογιστική τους αξία. 
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20. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Ταµείο 1.673,84 94,23 1.645,92 94,23
Καταθέσεις όψεως 7.849,29 162.301,05 7.825,69 162.301,05
Καταθέσεις προθεσµίας 0,00 0,00 0,00 0,00
Καταθέσεις σε ξένο νόµισµα 0,00 185,79 0,00 185,79
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα εταιρείας 9.523,13 162.581,07 9.471,61 162.581,07
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών 352.971,39 273.127,74 352.971,39 273.127,74
Σύνολο ταµιακών διαθεσίµων 362.494,52 435.708,81 362.443,00 435.708,81

Ο όµιλος Η εταιρία

 

21. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Ποσό σε ευρώ
Τεµάχια 
µετοχών

Τιµή ανά 
µετοχή

Υπόλοιπο 1/1/2015 2.500.000,00 100.000 25,00

Υπόλοιπο 31/12/2015 2.500.000,00 100.000 25,00

Υπόλοιπο 1/1/2016 2.500.000,00 100.000 25,00

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου -600.000,00

Υπόλοιπο 31/12/2016 1.900.000,00 100.000 19,00  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1,9 εκ. ευρώ διαιρούµενο σε 100.000 ονοµαστικές µετοχές 

ονοµαστικής αξίας 19 ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβληµένο. 

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 µε την από 762/03.08.2016 απόφαση του ∆.Σ. της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η εταιρία µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

έχει επιστρέψει κεφάλαιο προς τους µετόχους ποσού 491.800 ευρώ. 

Το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου καθώς και το υπόλοιπο προς επιστροφή προς τους µετόχους 

αναλύεται ως εξής: 

31/12/2016

Μείωση µετοχικού κεφαλάιου 600.000,00

Επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους -491.800,00

Υποχρεώσεις προς µετόχους 108.200,00  
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22. Αποθεµατικά 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Τακτικό αποθεµατικό 845.179,18 845.179,18 845.179,18 845.179,18
Αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 250.951,60 250.951,60 250.951,60 250.951,60
Λοιπά αποθεµατικά 272.193,69 272.193,69 272.193,69 272.193,69
Σύνολο αποθεµατικών 1.368.324,47 1.368.324,47 1.368.324,47 1.368.324,47

Ο όµιλος Η εταιρία

 
 

23. Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Ο όµιλος Η εταιρία

 
 
Αφορά πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου της ανέλεγκτης χρήσεως 2010. Η Εταιρεία 

µέχρι και τη χρήση 2009 έχει ελεγχθεί φορολογικά. Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 η 

Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1159/22.07.2011 από τον νόµιµο ελεγκτή. 

Για τη χρήση 2015 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1124/18.6.2015 από 

τον νόµιµο ελεγκτή ενώ για τη χρήση 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος από τον 

νόµιµο ελεγκτή µε βάση την ανωτέρω απόφαση. ∆εν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές 

υποχρεώσεις από την ανέλεγκτη χρήση. 

24. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 19.079,58 22.187,36 19.079,58 22.187,36

Ο όµιλος Η εταιρία

 
 
Αφορά την οφειλόµενη αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης υπολογισµένη µε το 40% του ποσού 

που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. 

25. Λοιπές προβλέψεις 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Λοιπές προβλέψεις 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

Ο όµιλος Η εταιρία

 

Το ποσό των λοιπών προβλέψεων αφορά πρόβλεψη που σχηµάτισε η εταιρία κατά την κλειόµενη 

χρήση και αφορά εκροή που είναι πολύ πιθανόν να προκύψει από εκκρεµοδικία της εταιρίας. 
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26. Μακροπρόθεσµες & Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οµολογιακό δάνειο 513.617,76 572.706,04 513.617,76 572.706,04
Μακροπρόθεσµο δάνειο 0,00 182.829,97 0,00 182.829,97
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων δανείων 513.617,76 755.536,01 513.617,76 755.536,01

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 101.476,36 355.420,44 101.476,36 355.420,44
Βραχυπρόθεσµο µέρος οµολογιακού δανείου 59.088,28 59.088,28 59.088,28 59.088,28
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµου δανείου 0,00 57.813,39 0,00 57.813,39
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων δανείων 160.564,64 472.322,11 160.564,64 472.322,11
Σύνολο δανείων 674.182,40 1.227.858,12 674.182,40 1.227.858,12

Η εταιρίαΟ όµιλος

 
 

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

1.000.000,00 ευρώ και διάρκειας 15 ετών. 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 31.12.2016, ανέρχεται σε 

101.476,36. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2015 η εταιρία έκανε χρήση εγκεκριµένου πιστωτικού ορίου 

το οποίο κατά την 31.12.2015 ανερχόταν σε ευρώ 355.420,44 και το οποίο εξοφλήθηκε τον 

Ιανουάριο του 2016. 

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

τόκων κατά 7 χιλ. ευρώ περίπου. 

27. Υποχρεώσεις προς πελάτες  

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Υποχρεώσεις προς πελάτες 359.140,44 408.042,18 359.140,44 408.042,18

Ο όµιλος Η εταιρία
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Την 31.12.2016 υπήρχαν ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα ποσού 350.814,70 ευρώ και µη 

εκκαθαρισµένα ποσού 8.325,74 ευρώ ενώ την 31.12.2015 ήταν 271.849,78 και 136.192,40 

αντίστοιχα. 

28. Λοιπές υποχρεώσεις 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
∆ικαιούχοι αµοιβών 87.952,61 56.672,57 87.890,63 56.672,57
Θεµατοφύλακες 4.900,11 68,55 4.900,11 68,55
Φόροι αµοιβών προσωπικού 1.673,96 654,88 579,16 654,88
Φόροι-τέλη αµοιβών τρίτων 950,00 860,00 920,00 860,00
Λοιποί Φόροι-Τέλη 865,88 2.226,29 865,88 2.226,29
Φόροι τέλη προηγούµενων χρήσεων 4.730,16 5.868,80 4.730,16 5.868,80
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία 8.257,55 5.407,34 6.005,41 5.407,34
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 6.611,92 13.712,16 6.611,92 13.712,16
Πιστωτές Χρηµατιστηρίου 0,00 5.563,61 0,00 5.563,61
Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων 115.942,19 91.034,20 112.503,27 91.034,20

Ο όµιλος Η εταιρία

 

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

29. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

Η Εταιρεία µέχρι και τη χρήση 2009 έχει ελεγχθεί φορολογικά. Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 

2014 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1159/22.07.2011 από τον νόµιµο 

ελεγκτή. 

Για τη χρήση 2015 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1124/18.6.2015 από 

τον νόµιµο ελεγκτή ενώ για τη χρήση 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος από τον 

νόµιµο ελεγκτή µε βάση την ανωτέρω απόφαση. ∆εν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές 

υποχρεώσεις από την ανέλεγκτη χρήση. 

30. 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 31.12.2016 ανέρχεται σε ευρώ 572.706,04 ευρώ. 
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31. 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 φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις 

φορολογικές αρχές µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης 

διαφορών φορολογικού ελέγχου που έχει σχηµατίσει η Εταιρεία κατά τις προηγούµενες χρήσεις 

ανέρχεται σωρευτικά σε ευρώ 8 χιλ. 

Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές έχουν ως εξής: 

31/12/2016 31/12/2015
Εγγυητική επιστολή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης 
Επενδυτικών Υπηρεσιών για κάλυψη τακτικής εισφοράς

69.639,00 84.721,00

Εγγυητικές επιστολές στην Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ.) ως διαχειριστή του 
συστήµατος για αύξηση του πιστωτικού ορίου

165.000,00 65.000,00

Σύνολο εγγυητικών επιστολών 234.639,00 149.721,00  

32. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας κατά την 31/12/2016 και 31/12/2015 

ήταν 10 και 9 άτοµα αντίστοιχα. 

33. 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 1/1-31/12/2016 και 1/1-31/12/2015, 

καθώς και οι µεταξύ τους απαιτήσεις και υποχρεώσεις την 31/12/2016 και 31/12/2015, έχουν όπως 

παρακάτω:  

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
EUROTRUST ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

10.135,16 0,00 0,00 0,00 17.650,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.135,16 0,00 0,00 0,00 17.650,00 0,00 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: 
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1/1-
31/12/2016

1/1-
31/12/2015

1/1-
31/12/2016

1/1-
31/12/2015

Βραχυπρόθεσµες παροχές προς µέλη ∆.Σ. και συγγενείς 90.269,73 97.486,50 90.269,73 97.486,50

1/1-
31/12/2016

1/1-
31/12/2015

1/1-
31/12/2016

1/1-
31/12/2015

Έσοδα προµηθειών από συναλλαγές µελών ∆.Σ. και συγγενών τους 4.588,90 19.385,52 4.588,90 19.385,52

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Απαιτήσεις από µέλη ∆.Σ. και συγγενείς 159.925,20 227.762,46 159.925,20 227.762,46

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Υποχρεώσεις προς µέλη ∆.Σ. και συγγενείς 17.526,69 11.937,40 17.526,69 11.937,40
Υποχρεώσεις προς µέλη ∆.Σ. και συγγενείς λόγου εξόδου από την 
υπηρεσία

10.734,27 9.777,61 10.734,27 9.777,61

Σύνολο υποχρεώσεων 28.260,96 21.715,01 28.260,96 21.715,01

Ο όµιλος Η εταιρία

 

34. Μεταγενέστερα γεγονότα 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, τα οποία θα έπρεπε 

ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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