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ΔΘΘΔΠΖ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖΠ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ

Έκθεζη Επιζκόπηζηρ Ενδιάμεζηρ Φπημαηοοικονομικήρ Πληποθόπηζηρ
Ππορ ηοςρ Μεηόσοςρ ηηρ Εηαιπείαρ UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ειζαγωγή
Επηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Εηαηξείαο UNIVERSAL
ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., ηεο 30εο Ινπλίνπ 2016 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ
εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο εμάκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ
εκεξνκελία, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο
πιεξνθνξίεο. Η Δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο, ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο
απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκόδνληαη ζηελ Ελδηάκεζε Φξεκαηννηθνλνκηθή
Αλαθνξά (Δηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν «ΔΛΠ» 34). Δηθή καο επζύλε είλαη ε έθθξαζε ελόο ζπκπεξάζκαηνο επί
απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο κε βάζε ηελ επηζθόπεζή καο.
Εύπορ Επιζκόπηζηρ
Δηελεξγήζακε ηελ επηζθόπεζή καο ζύκθσλα κε ην Δηεζλέο Πξόηππν Επηζθόπεζεο 2410 «Επηζθόπεζε
Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο πνπ δηελεξγείηαη από ηνλ Αλεμάξηεην Ειεγθηή ηεο
Οληόηεηαο». Η επηζθόπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα
δηεξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξόζσπα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά
ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθώλ θαη άιισλ δηαδηθαζηώλ επηζθόπεζεο. Τν εύξνο ηεο επηζθόπεζεο είλαη
νπζησδώο κηθξόηεξν από απηό ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ θαη
ζπλεπώο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε όηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο όια
ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνύζα
δελ δηαηππώλνπκε γλώκε ειέγρνπ.
Σςμπέπαζμα
Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθόπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνύζε ζην
ζπκπέξαζκα όηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, από
θάζε νπζηώδε άπνςε, ζύκθσλα κε ην ΔΛΠ 34.
Αναθοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Θεμάηων
Η επηζθόπεζή καο δελ εληόπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ηεο
πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε
ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε.
Αθήνα, 30 Ασγούζηοσ 2016
Ο Ορκωηός Δλεγκηής Λογιζηής
ΓΙΔΘΝΗ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ
Παηηζίων 81 & Υεύδεν
Σ.Κ. 10434, Αθήνα
Αρ Μ ΟΔΛ: 111

Βαζίλειος Ηρ. Βαρλάμης
Αρ. Μ ΟΔΛ: 10261
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ

30/06/2016

31/12/2015

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
Κε Θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

6.1
6.2
6.3

20.086,08
0,00
52.005,00
72.091,08

21.901,16
0,00
42.005,00
63.906,16

Θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

6.4
6.5

67.410,71
587,57
67.998,28
140.089,36

19.764,17
3.295,92
23.060,09
86.966,25

6.6
6.7
6.8

100.000,00
24.000,00
-36.891,94

100.000,00
29.000,00
-61.697,16

87.108,06

67.302,84

36.999,11
15.982,19
52.981,30

15.791,43
3.871,98
19.663,41

52.981,30

19.663,41

140.089,36

86.966,25

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ
Ίδηα Θεθάιαηα & πνρξεώζεηο
Ίδηα Θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Ξνζά πξννξηδφκελα γηα αχμεζε Κ.Θ
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ
Πύλνιν πνρξεώζεσλ
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ

6.9
6.10
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ

1/1/2016- 30/06/2016
Ξσιήζεηο
Θφζηνο πσιεζέλησλ
Κεηθηό Θέξδνο
Έμνδα δηνίθεζεο
Έμνδα δηάζεζεο
Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο
Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ
Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Θέξδε πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Θέξδε πεξηόδνπ
Θέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε
Eπξώ)

6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17

138.897,57
-75.922,59
62.974,98
-24.496,79
-12.594,09
-478,81
25.405,29
-600,07
24.805,22
0,00
24.805,22

6.18

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ

2,4805

1/1/2016 - 30/06/2016

Θέξδε πεξηόδνπ

24.805,22

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ

0,00
24.805,22

Ζξάθιεην, 29Απγνχζηνπ 2016

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.

Ρν Κέινο ηνπ Γ.Π

Ν Ινγηζηήο

Γακηαλάθεο Δκκαλνπήι
Α.Γ.T. ΑΗ 448148

Ταιηδάθε Καξία
Α.Γ.T.ΑΚ 457428

Ονιάθεο Ησάλλεο
Α.Γ.T. ΑΗ 950303
Α.Κ. ΑΓΔΗΑΠ Ν.Δ.Δ. 73795 - Α' ΡΑΜΔΥΠ
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ

Κεηνρηθό
θεθάιαην

Ξνζά
πξννξηδόκελα
γηα αύμεζε
Κεηνρηθνύ
Θεθαιαίνπ

Απνηειέζκαηα
εηο λέν

Πύλνιν

πόινηπα θαηά ηελ 18/06/2015
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ
18/06-31/12/2015
Θαηαζέζεηο κεηφρσλ
πόινηπα θαηά ηελ 31/12/2015

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

-61.697,16

-61.697,16

0,00
0,00

29.000,00
29.000,00

0,00
-61.697,16

29.000,00
67.302,84

πόινηπα θαηά ηελ 1/1/2016
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ
1/1-30/06/2016
Θαηαζέζεηο κεηφρσλ
πόινηπα θαηά ηελ 30/06/2016

100.000,00

29.000,00

-61.697,16

67.302,84

0,00

0,00

24.805,22

24.805,22

0,00
100.000,00

-5.000,00
24.000,00

0,00
-36.891,94

-5.000,00
87.108,06
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ

Καηάζηαζη Ταμειακών ποών (έμμεζη μέθοδορ)
(Ποζά ζε €)
Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Κέξδε πξν θόξσλ
Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Φξεσζηηθνί ηόθνη

30/06/2016
24.805,22
2.773,34
600,07
28.178,63

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ, θόξνπ εηζνδήκαηνο
θαη κεξηζκάησλ)
(Μείνλ):
Σύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)
Επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Εηζθνξά ζην Σπλεγγπεηηθό Κεθάιαην
Σύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β)
Φπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Εηζπξάμεηο γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Φξεσζηηθνί ηόθνη πιεξσζέληεο
Σύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)
Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα
και ιζοδύναμα πεπιόδος (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος
Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος

-47.646,54
33.317,89
13.849,98
-958,26
-10.000,00
-10.958,26
-5.000,00
-600,07
-5.600,07
-2.708,35
3.295,92
587,57
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ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΔΠ ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ
1.

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Ζ Δηαηξεία Universal Asset Management ΑΔΞΔ παξνπζηάδεη ηελ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο καδί κε ηηο ζεκεηψζεηο επί απηήο
ηεο Δμακεληαίαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο, νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν απηήο, γηα ηε ρξήζε 1/1/2016 – 30/06/2016.
Ζ Δηαηξεία Universal Asset Management ΑΔΞΔ ηδξχζεθε ην 2015 (ΓΔΚΖ 135001260000/18/06/2015), έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ
άδεηα ζπζηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο (Αξηζκφο Αδείαο: 8/711/14.5.2015), θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Λ.3606/2007.
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο www.uniam.gr
Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε ελελήληα ελλέα (99) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΚΖ ηεο δηνηθεηηθήο
απφθαζεο γηα ηελ παξνρή άδεηαο ζχζηαζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο.
Ζ Δηαηξεία απαζρφιεζε ηε ρξήζε 1/1 – 30/06/16, θαηά κέζα φξν ηξία (3) άηνκα.
Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε 8/711/14.5.2015 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 3606/2007, ε
εηαηξεία δχλαηαη λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο:




Ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ
Γηαρείξηζε Σαξηνθπιαθίσλ
Ξαξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ.

2.

ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ

Νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2016 (εθεμήο νη «νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε
Γηνίθεζε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΞΣΑ») φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο». Γελ ππάξρνπλ Ξξφηππα πνπ λα έρνπλ
εθαξκνζηεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπο. Δπίζεο, νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ
αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο εθηίκεζεο ζε εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ θαζψο θαη νξηζκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ
εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (IFRIC) ηεο IASB.
To λφκηζκα παξνπζίαζεο είλαη ην Δπξψ θαη φια ηα πνζά εκθαλίδνληαη ζε Δπξψ εθηφο φπνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.
Νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε απηέο ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Υο εθ ηνχηνπ, νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπζείζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2015.
Ζ ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) απαηηεί ηελ ρξήζε
αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηηο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπο. Ξαξά ην γεγνλφο
φηη νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη ηειηθά λα
δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο.
2.1 Αξρή ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ε
παξαδνρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ελδεδεηγκέλε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο δελ πθίζηαληαη
παξάγνληεο πνπ λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο νληφηεηαο σο ζπλέρεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο.
3.

ΒΑΠΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ

Νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ
εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015 θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απηψλ, κε εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ Ξξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ε εθαξκνγή
ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016.
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4.

ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΔ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ

4.1 Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Ρξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη
έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΞΣΑ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2016 ή κεηαγελέζηεξα.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 11: «Ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ Απνθηήζεσλ Ππκκεηνρώλ ζε Από Θνηλνύ Ιεηηνπξγίεο»
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΞΣΑ 11. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο πξνζζέηνπλ λέα θαζνδήγεζε
ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κία απφ θνηλνχ ιεηηνπξγία, ε νπνία ζπληζηά κία επηρείξεζε θαη
δηεπθξηλίδνπλ ηνλ θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηέηνηεο απνθηήζεηο. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 16 θαη ζην ΓΙΞ 38: «Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε Απνδεθηέο Κεζόδνπο Απνζβέζεσλ»
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΙΞ 16 θαη ζην ΓΙΞ 38. Ρν ΓΙΞ 16 θαη ην ΓΙΞ 38 θαζηεξψλνπλ ηηο
αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ αληηκεησπίδνληαη νη απνζβέζεηο ζηνλ ξπζκφ ηεο αλακελφκελεο αλάισζεο ησλ
κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ρν IASB έρεη δηεπθξηλίζεη φηη ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ
πνπ βαζίδνληαη ζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζβεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη θαηάιιειε, δηφηη ηα έζνδα πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ κία δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γεληθά αληαλαθινχλ παξάγνληεο
δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ αλάισζε ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Νη
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 16 θαη ζην ΓΙΞ 41: «Γεσξγία: Θαξπνθόξεο Φπηείεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ αιιάδεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά γηα ηηο
θαξπνθφξεο θπηείεο. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, απνθαζίζηεθε φηη νη θαξπνθφξεο θπηείεο, ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην
ηξφπν φπσο ηα ελζψκαηα πάγηα (ΓΙΞ 16). Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 27: «Κέζνδνο ηεο Θαζαξήο Θέζεο ζε Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 27. Κε ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο,
κία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηελ επηινγή λα αλαγλσξίζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο βάζεη ηεο κεζφδνπ
ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, επηινγή ε νπνία έσο θαη ηελ έθδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ,
δελ ίζρπε. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θύθινο 2012-2014 (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2016)
Ρνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ - Θχθινο 2012-2014», ε νπνία απνηειείηαη απφ κία
ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζε ηέζζεξα Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ. Νη ηξνπνπνηήζεηο
εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο
εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Ρα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΞΣΑ 5: Αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο δηάζεζεο,
ΓΞΣΑ 7: Ππκβάζεηο πεξεζίαο θαη Δθαξκνγή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 7 ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ΓΙΞ
19: Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο: ζέκα ηνπηθήο αγνξάο, θαη ΓΙΞ 34: Γλσζηνπνηήζεηο πιεξνθνξηψλ ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά. Νη
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1: «Ξξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά
ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΙΞ 1. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίιπζε
ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο, θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο θξίζεο
απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο
ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
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4.2 Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί
ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο Ξξνηχπσλ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), αιιά είηε
δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 14 «Κεηαβαηηθνί Ινγαξηαζκνί Οπζκηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ
ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ ΓΞΣΑ 14. Πθνπφο ηνπ ελδηάκεζνπ απηνχ Ξξνηχπνπ είλαη
ε ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ πνπ έρνπλ ξπζκηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο. Πε πνιιέο ρψξεο, ππάξρνπλ θιάδνη πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θπβεξλεηηθέο αξρέο
ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη ηελ ηηκνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ ηδησηηθψλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. Ζ Δηαηξεία ζα
εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, ελ αλακνλή ηεο ηειηθήο έθδνζεο ηνπ Ξξνηχπνπ.
ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα από Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2018)
Ρνλ Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ ΓΞΣΑ 15. Ρν ελ ιφγσ Ξξφηππν είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν
κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηφζν ησλ ΓΞΣΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθαληθψλ Γεληθά
Ξαξαδεθηψλ Ινγηζηηθψλ Αξρψλ (US GAAP). Νη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην ελ ιφγσ Ξξφηππν είλαη ζπλεπείο κε ζεκαληηθφ κέξνο
ηεο ηξέρνπζαο πξαθηηθήο. Ρν λέν Ξξφηππν αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, θαζηεξψλνληαο έλα πην ηζρπξφ
πιαίζην γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, εληζρχνληαο ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ θιάδσλ θαη θεθαιαηαγνξψλ, παξέρνληαο
πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο θαη δηεπθξηλίδνληαο ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ ζπκβάζεσλ. Ρν λέν Ξξφηππν έξρεηαη λα
αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 18 «Έζνδα», ην ΓΙΞ 11 «Θαηαζθεπαζηηθέο Ππκβάζεηο», θαζψο θαη νξηζκέλεο Γηεξκελείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
έζνδα. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 9. Νη βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην λέν Ξξφηππν πεξηιακβάλνπλ ηε
δεκηνπξγία ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα εληαίν πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα «αλακελφκελεο δεκηέο»
απνκείσζεο, θαη επίζεο, κία νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε
φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 10 θαη ζην ΓΙΞ 28: «Ξσιήζεηο ή Δηζθνξέο Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ κεηαμύ ελόο Δπελδπηή θαη
ηεο Ππγγελνύο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο ηνπ» (ην IASB αλέβαιε επ’ αόξηζηνλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ ελ ιόγσ ηξνπνπνηήζεσλ)
Ρνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΞΣΑ 10 θαη ζην ΓΙΞ 28. Πθνπφο ησλ
ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε αληηκεηψπηζε κίαο αλαγλσξηζκέλεο αζπλέπεηαο κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 10 θαη απηψλ ηνπ ΓΙΞ
28, ζρεηηθά κε ηνλ ρεηξηζκφ ηεο πψιεζεο ή εηζθνξάο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ελφο επελδπηή θαη ηεο ζπγγελνχο ή ηεο θνηλνπξαμίαο
ηνπ. Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, ην IASB αλέβαιε επ’ αφξηζηνλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ, ελ αλακνλή ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζρεηηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη
ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28: «Δπελδπηηθέο Νληόηεηεο: Δθαξκόδνληαο ηελ Δμαίξεζε από ηελ
Δλνπνίεζε» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28. Νη ελ
ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ νληνηήησλ, ελψ παξέρνπλ
εμαηξέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο ζα κεηψζνπλ ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ Ξξνηχπσλ. Ζ Δηαηξεία ζα
εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 16 «Κηζζώζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2019)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ ΓΞΣΑ 16. Πθνπφο ηνπ έξγνπ ηνπ IASB ήηαλ ε αλάπηπμε
ελφο λένπ Ξξνηχπνπ γηα κηζζψζεηο πνπ θαζνξίδεη ηηο αξρέο ηηο νπνίεο εθαξκφδνπλ θαη ηα δχν κέξε ζε κία ζχκβαζε - δειαδή θαη ν πειάηεο
(«ν κηζζσηήο») θαη ν πξνκεζεπηήο («ν εθκηζζσηήο») - γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κηζζψζεηο θαηά ηξφπν πνπ
απεηθνλίδεη πηζηά απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κίζζσζε. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο
Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 12: «Αλαγλώξηζε Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθήο Απαίηεζεο γηα κε Ξξαγκαηνπνηεζείζεο Εεκηέο»
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 12. Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ
ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα απνζαθεληζηεί ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο κε
πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ
παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 7: «Ξξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά
ηελ 01/01/2017)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 7. Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ
ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα θαηαζηεί εθηθηφ γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Νη ηξνπνπνηήζεηο απαηηνχλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα παξέρνπλ
γλσζηνπνηήζεηο, νη νπνίεο ζα θαζηζηνχλ εθηθηφ ζηνπο επελδπηέο λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηακεηαθέο ξνέο, θαζψο θαη ησλ κε
ηακεηαθψλ κεηαβνιψλ. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Ρα αλσηέξσ δελ
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα από Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή
κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΞΣΑ 15. Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 15 δελ κεηαβάιινπλ ηηο
βαζηθέο αξρέο ηνπ Ξξνηχπνπ, αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη κία δέζκεπζε εθηέιεζεο ζε κία ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειεί ηνλ
εληνιέα ή ηνλ εληνινδφρν, θαη πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ ην έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζε κία
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο
ηεο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 2: «Ραμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε Ππλαιιαγώλ Ξιεξσκήο βαζηδόκελσλ ζε Ππκκεηνρηθνύο Ρίηινπο»
(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΞΣΑ 2. Πθνπφο ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο
είλαη λα παξάζρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο βαζηδφκελσλ ζε
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο επίδξαζεο ησλ
πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο θαη κε θαηνρχξσζεο ζηελ επηκέηξεζε ησλ πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ
δηαθαλνλίδνληαη κε κεηξεηά, ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ θέξνπλ έλα
ραξαθηεξηζηηθφ δηαθαλνληζκνχ ζε ζπκςεθηζηηθή βάζε γηα ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θφξνπ, θαζψο θαη κία ηξνπνπνίεζε ζηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο κίαο πιεξσκήο βαζηδφκελεο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ε νπνία κεηαβάιιεη ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ζπλαιιαγήο απφ
δηαθαλνληδφκελε κε κεηξεηά ζε δηαθαλνληδφκελε κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
5.

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΗΛΓΛΩΛ

5.1 Σξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα εκπνξηθνχο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη επελδπηηθνχο ζθνπνχο, φπσο επίζεο θαη γηα
αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ Δηαηξεία επεξεάδεη νπζησδψο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε, ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο.
Πηηο ζεκεηψζεηο παξαηίζεηαη αλάιπζε ηεο αμίαο θαη ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξεία θαζψο θαη
ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία. Ξαξαθάησ
παξαηίζεηαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηελ θαηνρή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.
Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ
Νη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξεία είλαη θπξίσο νη εμήο:

Ξηζησηηθφο Θίλδπλνο

Θίλδπλνο Αγνξάο (ζπλαιιαγκαηηθφο, επηηνθίσλ θαη ινηπψλ ηηκψλ αγνξάο)

Θίλδπλνο Οεπζηφηεηαο
Νη εξγαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην «Ρκήκα Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ» ηεο εηαηξείαο. Ρν ελ ιφγσ ηκήκα έρεη
απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα πξνζδηνξίδεη, λα εθηηκά θαη λα αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Ξξν ηεο δηελέξγεηαο ηπρφλ ζπλαιιαγψλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ ιακβάλεηαη
έγθξηζε απφ ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο αληηζπκβαιιφκελνχο ηνπ.
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5.2 Ξηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο είλαη ν θίλδπλνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο λα αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα
πνζά πνπ νθείιεη φηαλ απηά πξνθχπηνπλ.
Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ξεπζηά θεθάιαηα (ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα) ζεσξείηαη ακειεηένο, γηαηί νη αληηζπκβαιιφκελνη είλαη
ηξάπεδεο εγλσζκέλεο θήκεο κε πςειήο πνηφηεηαο πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα.
Ζ δηαρείξηζε ηεο έθζεζεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, γίλεηαη ζπλππνινγηδνκέλεο ηεο πηζαλήο έθζεζεο ζε δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο.
5.3 Γεζκεύζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πίζησζε
Ρεξνχληαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ επνπηεπφλησλ αξρψλ.
5.4 Θίλδπλνο αγνξάο
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν αγνξάο ν νπνίνο είλαη ν θίλδπλνο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία ή νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο.
Ν ελ ιφγσ θίλδπλνο γηα ηελ εηαηξεία εζηηάδεηαη θπξίσο ζηνπο εμήο εηδηθφηεξνπο θηλδχλνπο: (Η) ζηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν (ΗΗ) ζηνλ
θίλδπλν επηηνθίσλ θαη (ΗΗΗ) ζηνλ θίλδπλν ινηπψλ αγνξαίσλ ηηκψλ.
5.5 Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Νη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο γίλνληαη θπξίσο ζε Δπξψ, ελψ ε εηαηξεία δελ δηαζέηεη επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ. Ππλεπψο ν ζπλαιιαγκαηηθφο
θίλδπλνο είλαη ακειεηένο.
5.6 Θίλδπλνο επηηνθίνπ
Γελ πθίζηαληαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ Δηαηξεία ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πθίζηαηαη θαη θίλδπλνο απφ ηηο
κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ.
5.7 Θίλδπλνο ινηπώλ αγνξαίσλ ηηκώλ
Ν ελ ιφγσ θίλδπλνο εζηηάδεηαη θπξίσο ζην θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο εχινγεο αμίαο ή ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ
ησλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ίδην ινγαξηαζκφ (κεηνρέο θ.α.). Γηα ηελ ελ κέξεη αληηζηάζκηζε ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ ε Δηαηξεία δελ
θάλεη ρξήζε παξαγψγσλ.
Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην θαη σο εθ ηνχηνπ ν βαζκφο έθζεζεο ηεο Δηαηξείαο ζηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν δελ πθίζηαηαη.
5.8 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο ηεο Δηαηξείαο λα αληηκεησπίζεη κηα δπζθνιία ζην λα εθπιεξψζεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο, νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο.
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θαζεκεξηλνχο θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο θαη γη’ απηφ δηαηεξεί επαξθείο πφξνπο κεηξεηψλ γηα λα θαιχςεη ηνλ ελ ιφγσ
θίλδπλν θαζψο ε εκπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη ην ειάρηζην επίπεδν επαλεπέλδπζεο ησλ θεθαιαίσλ πξνο ιήμε κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε θάπνην
πνζνζηφ βεβαηφηεηαο. Ππγθεθξηκέλα, πξνζδηνξίδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα ειάρηζηα θεθάιαηα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα,
πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη ηα φξηα ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ θεθαιαίσλ πξνο ιήμε.
5.9 Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (Γ.Π.) έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ αλάιεςε απφ ηελ Δηαηξεία παληφο είδνπο θηλδχλσλ θαζψο θαη γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε. Δπηπιένλ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο ηεο Δηαηξείαο.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη νξίζεη ππεχζπλν Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ κε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
α) Ν πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ είλαη αξκφδηνο γηα ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ επηηξέπνπλ
ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο
(ηδίσο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αγνξάο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν). Ρν αλεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην λ. 3606/2007 θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο (βι. ηδίσο ηηο απνθάζεηο 1/459/27.12.2007 έσο
8/459/27.12.2007 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο).
(β) Ν πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ,
δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε ησλ Θηλδχλσλ.
(γ) Ν πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ κεξηκλά ψζηε ε Δηαηξεία λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερληθή θαη κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε γηα
ηελ παξαθνινχζεζε, επνπηεία θαη ηελ ηήξεζε εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο θαη ηελ ελ
γέλεη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλέρνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
(δ) Ν πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο Δζσηεξηθήο Γηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο ηεο Θεθαιαηαθήο
Δπάξθεηαο (ΔΓΑΘΔ) ηεο Δηαηξείαο. Δηδηθφηεξα, νη βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ σο πξνο θάζε επηκέξνπο θίλδπλν, παξαηίζεληαη
παξαθάησ.
5.10 Αξρέο δηαρείξηζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ
Πην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ν πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ δηακνξθψλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ θαη ηδίσο:
Ξξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο ζε ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν
θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο.
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Ξξνβαίλεη ζην δηαρσξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη ινηπψλ αλνηγκάησλ ζε: α) απαηηήζεηο ππφ θαζπζηέξεζε (past due) θαη β) επηζθαιείο
απαηηήζεηο (impaired).

εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αλνηγκάησλ (π.ρ. standardized,
marked to market method, original exposure method, internal model method) θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο θαη ησλ
πξνβιέςεσλ απηψλ.

πξνζδηνξίδεη ηηο ηερληθέο κείσζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ

πξνζδηνξίδεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπκςεθηζκνχ ησλ εληφο θαη εθηφο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ζηνηρείσλ, θαζψο
θαη ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ε Δηαηξεία θάλεη ρξήζε ησλ ζπκςεθηζκψλ απηψλ.

πξνζδηνξίδεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη ην είδνο ησλ εμαζθαιίζεσλ
πνπ απνδέρεηαη ε Δηαηξεία.

πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλνηγκάησλ αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή είδνο
αληηζπκβαιινκέλνπ (π.ρ. Ρξάπεδεο, επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα θηι.)

πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλνηγκάησλ κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα ιεθηφηεηα ηνπο.

αμηνινγεί ηηο αζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη ππέξ ηεο Δηαηξείαο.

εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ Σξεκαηνδνηηθνχ Αλνίγκαηνο.

ειέγρεη ηελ αθεξαηφηεηα, αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία
επηθαηξνπνηήζεσο απηψλ.

εθηηκά ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ.

εθαξκφδεη πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress testing).
Γηα ηελ κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ιακβάλνληαη ππφςε ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, ν θίλδπλνο ηεο
ρψξαο αιιά θαη ν ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζψο θαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, ελψ γλσζηνπνηείηαη πξνο ηελ
Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θάζε ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα πνπ ππεξβαίλεη ην 10% ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο,
ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 7/459/27.12.2007.
5.11 Αξρέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δειψλεη ηνλ θίλδπλν αδπλακίαο επξέζεσο επαξθψλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ
ηεο Δηαηξείαο.
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα κε ηε δηαηήξεζε επαξθψλ δηαζεζίκσλ θαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ
ρξενγξάθσλ.
5.12 Αξρέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ αγνξάο
Νη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ίδην ινγαξηαζκφ ζε θηλεηέο αμίεο είλαη εθηεζεηκέλεο ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ Δηαηξεία
ππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν αγνξάο ησλ ζέζεσλ πνπ θαηέρνληαη γηα ίδην ινγαξηαζκφ εθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν VaR (Value at Risk)
ζηεξηδφκελε ζε δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ κεηαβνιή ηεο αγνξάο.
Δπηπιένλ, ππνινγίδεη ηνλ εηδηθφ θαη γεληθφ θίλδπλν ηεο ζέζεο ηνπ ηδίνπ ραξηνθπιαθίνπ, γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ κε βάζε ηελ
απφθαζε 4/459/27.12.2007 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο.
Πην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, ν πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ δηακνξθψλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνθείκελνπ θηλδχλνπ. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ θαη ηδίσο:

κεξηκλά ψζηε ε επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα αλνίγκαηα ηεο Δηαηξείαο λα θηλείηαη ζηα λφκηκα φξηα.

θαηαγξάθεη ηελ πνιηηηθή ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αλνηγκάησλ (π.ρ. standardized,
mark to market method, original exposure method, internal model method) θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο θαη ησλ
πξνβιέςεσλ απηψλ.

εθαξκφδεη πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress testing).
6.

ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΘΝΛΓΙΗΩΛ ΘΑΗ ΑΙΙΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ

6.1. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απνηηκήζεθαλ ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο
ηνπο πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ηνπο. Δπί ησλ παγίσλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.
Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξνζά ζε €
Α. Αμίεο Θηήζεο
πόινηπα 18.06.2015
Ξξνζζήθεο

Δγθαηαζηάζεηο
θηηξίσλ ζε αθίλεηα
ηξίησλ

0,00
5.816,63

Έπηπια &
Ινηπόο Δμνπιηζκόο

0,00
17.304,44

Πύλνιν

0,00
23.121,07
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Κεηψζεηο
πόινηπα 31.12.2015

0,00
5.816,63

0,00
17.304,44

0,00
23.121,07

πόινηπα 18.06.2015
Απνζβέζεηο
Κεηψζεηο

0,00
138,53
0,00

0,00
1.081,38
0,00

0,00
1.219,91
0,00

πόινηπα 31.12.2015

138,53

1.081,38

1.219,91

5.678,10

16.223,06

21.901,16

5.816,63
0,00
0,00
5.816,63

17.304,44
958,26
0,00
18.262,70

23.121,07
958,26
0,00
24.079,33

πόινηπα 1.1.2016
Απνζβέζεηο
Κεηψζεηο

138,53
415,60
0,00

1.081,38
2.357,74
0,00

1.219,91
2.773,34
0,00

πόινηπα 30.06.2016

554,13

3.439,12

3.993,25

5.262,50

14.823,58

20.086,08

Β. Απνζβέζεηο

Αλαπόζβεζην ππόινηπν
31.12.2015
Α. Αμίεο Θηήζεο
πόινηπα 1.1.2016
Ξξνζζήθεο
Κεηψζεηο
πόινηπα 30.06.2016
Β. Απνζβέζεηο

Αλαπόζβεζην ππόινηπν
30.06.2016

6.2. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο-ππνρξεώζεηο
Γελ έρνπλ ππνινγηζηεί αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο επί ηεο δηαθνξάο ησλ απνζβέζεσλ επί ησλ παγίσλ κεηαμχ ΔΙΞ θαη
ΓΞΣΑ, θαζφηη αθελφο ην πνζφ ζα ήηαλ ακειεηέν, αθεηέξνπ ζεσξείηαη δχζθνιε ε αλάθηεζε ηπρφλ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο
απαίηεζεο, ιφγσ ησλ πςειψλ δεκηψλ πνπ θαηέγξαςε ε Δηαηξεία ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
6.3. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

Δηζθνξά ζην Ππλεγγπεηηθφ Θεθάιαην
Ινηπέο Δγγπήζεηο
Πύλνιν

30/06/2016
50.000,00
2.005,00
52.005,00

31/12/2015
40.000,00
2.005,00
42.005,00

6.4. Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Νη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξειάηεο
Πύλνιν

30/06/2016
64.369,33
64.369,33

31/12/2015
7.888,07
7.888,07

Ινηπέο Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα

30/06/2016
0,00

31/12/2015
10.257,79
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Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Ξξνθαηαβνιέο πξνκεζεπηψλ πηζησηψλ
Πύλνιν
Γεληθό Πύλνιν

37,40

1.574,15

3.003,98
3.041,38
67.410,71

44,16
11.876,10
19.764,17

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.
6.5. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο εμήο:

30/06/2016
511,82
75,75
587,57

Ρακείν
Θαηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο
Πύλνιν

31/12/2015
106,09
3.189,83
3.295,92

6.6. Κεηνρηθό θεθάιαην
Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε αγνξά. Ζ αλάιπζε ζε αξηζκφ θαη αμία ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έρεη σο εμήο:

πόινηπα ηελ
30/06/2016
6.7.

Αξηζκόο
Κεηνρώλ
10.000

10,00

Κεηνρηθό
Θεθάιαην
100.000,00

Ξνζά πξννξηδόκελα γηα αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ

Ξνζά πξννξηδφκελα γηα αχμεζε Κ.Θ.
Πύλνιν
6.8.

Νλνκαζηηθή
Αμία

30/06/2016
24.000,00
24.000,00

31/12/2015
29.000,00
29.000,00

Απνηειέζκαηα εηο λένλ

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 31.12.2015
Θέξδε πεξηφδνπ 1.1-30.06.2016
Απνηειέζκαηα εηο λένλ 30.06.2016

-61.697,16
24.805,22
-36.891,94

6.9. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Ρν ππφινηπν ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη σο εμήο:

Ξξνκεζεπηέο & Ινηπέο πνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο
Ινηπέο ππνρξεψζεηο

30/06/2016
35.486,43
1.512,68
36.999,11

31/12/2015
14.879,66
911,77
15.791,43

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.
6.10. Ξξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Ρν ππφινηπν ησλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη σο εμήο:

Ξξνκεζεπηέο & Ινηπέο πνρξεώζεηο
Ξηζησηέο δηάθνξνη
πνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε
πνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο
ηξάπεδεο

30/06/2016
2.716,67
12.328,89
826,03

31/12/2015
796,70
669,25
2.369,10

110,60
15.982,19

36,93
3.871,98
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6.11. Ξσιήζεηο
Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

1/1-30/06/2016

Προμήθειεσ Ομολόγων άνευ Φ.Π.Α.
Πωλήςεισ υπηρεςιών επενδυτικών υπηρεςιών ΦΠΑ 23%
Πωλήςεισ υπηρεςιών επενδυτικών υπηρεςιών ΦΠΑ 24%
Πωλήςεισ υπηρεςιών εςωτερικοφ λιανικώσ
Ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ υπηρεςιών
Λιανικζσ πωλήςεισ υπηρεςιών ΦΠΑ 24%
Πύλνιν

64.844,81
2.874,84
3.347,56
17.615,98
31.636,12
18.578,26
138.897,57

6.12. Θόζηνο πσιεζέλησλ
Ρν θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο:

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Πύλνιν

1/130/06/2016
4.479,96
71.442,63
75.922,59

6.13. Έμνδα δηνίθεζεο
Ρα έμνδα δηνίθεζεο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη - Ρέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
Πύλνιν

1/130/06/2016
5.090,87
3.831,65
9.156,61
2.040,66
2.297,09
2.079,91
24.496,79

6.14. Έμνδα δηάζεζεο
Ρα έμνδα δηάζεζεο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
Πύλνιν

1/130/06/2016
10.792,64
1.108,02
693,43
12.594,09

6.15. Ινηπά έμνδα εθκεηαιιεύζεσο
Ρα ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο αλαιχνληαη σο εμήο:

Σξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Πύλνιν

1/130/06/2016
478,81
478,81
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6.16. Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:

Γηάθνξα έμνδα ηξαπεδψλ
Πύλνιν

1/130/06/2016
600,07
600,07

6.17. Φόξνο εηζνδήκαηνο
Πηελ θιεηφκελε πεξίνδν δελ πξνέθπςε θφξνο εηζνδήκαηνο.
6.18. Βαζηθά Θέξδε/Εεκίεο αλά Κεηνρή

Θέξδε κεηά απφ θφξνπο
Πηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ
κεηνρψλ
Βαζηθά Θέξδε/δεκηέο αλά κεηνρή
(Δπξώ αλά κεηνρή)
7.

1/130/06/2016
24.805,22
10.000
2,4805

ΞΝΙΝΗΞΑ ΘΑΗ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ

Γελ ππήξραλ ζπλαιιαγέο κε κέιε ηεο δηνίθεζεο.
8.

ΑΠΛΖΘΔΗΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ

Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ, θαζαξήο ζέζεο, θαζαξψλ θεξδψλ ή ηακεηαθψλ ξνψλ ηα νπνία λα
είλαη αζπλήζε ιφγσ ηεο θχζεο, ηνπ κεγέζνπο ή ηεο πεξίπησζήο ηνπο.
9.

ΓΔΠΚΔΠΔΗΠ

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηεο εηαηξείαο.
10. ΔΛΓΔΣΝΚΔΛΔΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ –ΑΛΔΙΔΓΘΡΔΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΑ ΣΟΖΠΔΗΠ
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηελ πξψηε ηεο εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2015.
11. ΙΝΗΞΔΠ ΓΛΩΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ
Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη
αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
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