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Α. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας
UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ε∆ΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 135001260000
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2016 – 31.12.2016
∆ΕΥΤΕΡΗ (2η) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε µε την παρούσα έκθεση τις Οικονοµικές
Καταστάσεις της 2ης εταιρικής χρήσης 1.1.2016–31.12.2016, οι οποίες αποτελούνται από την
κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων, την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, την Κατάσταση
Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταµιακών ροών καθώς και επεξηγηµατικές
πληροφορίες επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.).
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση της
εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των
ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων
(I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εις τα επιµέρους κονδύλια του Ενεργητικού και Παθητικού της κατάστασης
οικονοµικής θέσης όπου χρειάζεται, πλήρεις εξηγήσεις και αναλύσεις παρέχονται στις ΕΤΗΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α..
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εξέλιξη των εργασιών:
Όπως προκύπτει από τις υποβληθείσες οικονοµικές καταστάσεις, η εταιρεία µας είχε κέρδος €
25,553.12 έναντι ζηµίας ποσού € 61,697.16 κατά την προηγούµενη χρήση. Ο κύκλος εργασιών
της εταιρείας στην παρούσα χρήση ανήλθε στο ποσό των € 246,706.70 έναντι ποσού €
28,481.25 της προηγούµενης χρήσης. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε €
121,886.44 έναντι ποσού € 49,107.81 που ανερχόταν την προηγούµενη χρήση. Στην παρούσα
χρήση τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανέρχονται στο ποσό των € 6,719.36 έναντι ποσού €
14,519.60 που ανέρχονταν την προηγούµενη χρήση. Το κόστος πωλήσεων στην παρούσα
χρήση ανήλθε σε € 85,515.60 έναντι ποσού € 26,458.07 της προηγούµενης χρήσης.

1) Οικονοµική θέση της εταιρείας
Σε ό,τι αφορά στην κεφαλαιακή διάρθρωση:
 Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31.12.2016 ανέρχεται στο ποσό των €
150.000,00 έναντι ποσού € 100,000.00 στην προηγούµενη χρήση, διαιρούµενο σε
15.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 10,00 η κάθε µία µετοχή και
είναι ολοσχερώς καταβληµένο.
 Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31.12.2016 ανέρχεται στο ποσό των €
114,855.96 έναντι ποσού € 67,302.84 που ανερχόταν την προηγούµενη χρήση,
ήτοι αύξηση κατά 70.66%, η οποία οφείλεται στην αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης κατά € 50.000,00 αλλά και στο κέρδος
της χρήσεως ποσού € 25,553.12.
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως
εξής:
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Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης
31/12/2016
Κυκλοφορούν ενεργητικό
35,531.75
Σύνολο ενεργητικού

169,980.96

Μη κυκλοφοφούν ενεργητικό

134,449.21

Σύνολο ενεργητικού

169,980.96

20.90%

( Ποσά σε Ευρώ )

31/12/2015
23,060.09
86,966.25
63,906.16

79.10%

86,966.25

26.52%

73.48%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και
µη κυκλοφορούν ενεργητικό.
31/12/2016
114,855.96

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

55,125.00

31/12/2015
67,302.84

208.36%

342.27%

19,663.41

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων

31/12/2016
55,125.00

Σύνολο παθητικού

169,980.96

Ίδια κεφάλαια

114,855.96

Σύνολο παθητικού

169,980.96

32.43%

31/12/2015
19,663.41

22.61%

86,966.25
67,302.84

67.57%

77.39%

86,966.25

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.
31/12/2016
114,855.96

Ίδια κεφάλαια
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

134,449.21

85.43%

31/12/2015
67,302.84
63,906.16

105.32%

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

31/12/2016
35,531.75
55,125.00

64.46%

31/12/2015
23,060.09
19,663.41

117.27%

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
31/12/2016
Αποτελέσµατα µετά από φόρους
Πωλήσεις υπηρεσιών

25,553.12

31/12/2015
10.36%

246,706.70

-61,697.16
28,481.25

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας ως ποσοστό επί των πωλήσεων.
31/12/2016
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-216.62%
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Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ
φόρων
Σύνολο εσόδων

25,553.12

( Ποσά σε Ευρώ )

-61,697.16

10.32%

247,513.45

-216.62%

28,481.25

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα
συνολικά της έσοδα.
31/12/2016
Καθαρά αποτελέσµατα
φόρων
Ίδια κεφάλαια

χρήσεως

προ

25,553.12

31/12/2015
22.25%

114,855.96

-61,697.16

-91.67%

67,302.84

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
31/12/2016
31/12/2015
Μικτά αποτελέσµατα
161,191.10
2,023.18
65.34%
7.10%
Πωλήσεις υπηρεσιών
246,706.70
28,481.25
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των
πωλήσεων της εταιρείας.
2) Προβλεπόµενη πορεία
Επισηµαίνοντας τη συνεχιζόµενη κρίση της Ελληνικής Οικονοµίας, εκτιµούµε ότι το Α’ εξάµηνο του
2017 θα είναι δυσοίωνο. Όσον αφορά τις προοπτικές της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση,
αισιοδοξούµε ότι παρά το συνεχιζόµενο δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον και την έντονη νευρικότητα
της χρηµατιστηριακής αγοράς, η εταιρεία µας θα καταφέρει να διατηρήσει τη δυναµική της,
αναµένοντας αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών της όσο και σταθερή κερδοφορία.
3) Ξένο συνάλλαγµα
Η εταιρεία στις 31/12/2016 δεν κατέχει καταθέσεις σε ξένο νόµισµα/συνάλλαγµα.
4) Πληροφορίες σε σχέση µε την χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων.
∆εν είναι ουσιώδους σηµασίας για την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων της οικονοµικής κατάστασης και της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος και δεν
υφίσταται κανένας κίνδυνος επιτοκίου.
5) Ακίνητα
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα.
6) Υποκαταστήµατα εταιρείας
Η εταιρεία δεν διαθέτει κάποιο υποκατάστηµα.
7) Κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα
Η εταιρεία την 31η ∆εκεµβρίου 2016 δεν είχε επενδυµένα κεφάλαια σε χρεόγραφα.
8) Σηµαντικές ζηµιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε
αναµένονται να προκύψουν.
∆εν υπάρχουν.
9) Μεταγενέστερα γεγονότα
∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων που
επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις ή χρήζουν αναφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις των
∆.Π.Χ.Α.
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Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν σας καλούµε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις της χρήσης 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016).

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 24 Φεβρουαρίου 2017
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, τις 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 Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
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 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 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 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 χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
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
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 καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που
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έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας UNIVERSAL
ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση
και τις ταµειακές της 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 Απαιτήσεων
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 του άρθρου 43α του Κωδ.
Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία
UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Βασίλειος Ηρ. Βαρλάµης
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 10261
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 111
Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8,Τ.Κ. 104 34, Αθήνα
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Γ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας
στις 24.02.2017 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.uniam.gr όπου και θα παραµείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της σύνταξης και
δηµοσιοποίησης τους.
Επισηµαίνεται ότι τα αναρτηµένα στον διαδικτυακό χώρο της εταιρείας συνοπτικά οικονοµικά
στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να
παρέχουν στον αναγνώστη µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα
αποτελέσµατα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής
θέσης, των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων και των ταµιακών ροών της εταιρείας, σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
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I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της χρήσεως που έληξε 31/12/2016
Σηµ.

31/12/2016

31/12/2015

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

6.1
6.2
6.3

81,069.21
1,020.00
52,360.00
134,449.21

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

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6.4
6.5

30,316.69
5,215.06
35,531.75
169,980.96

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

6.6
6.7
6.8

150.000,00
1.000,00
-36,144.04

100.000,00
29.000,00
-61.697,16

114,855.96

67.302,84

49,220.98
5,904.02
55,125.00

15.791,43
3.871,98
19.663,41

55,125.00

19.663,41

169,980.96

86.966,25

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Ποσά προοριζόµενα για αύξηση Μ.Κ
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

6.9
6.10

Οι σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2016
Σελίδα 11 από σελίδες 34

UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

( Ποσά σε Ευρώ )

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ της χρήσεως που έληξε 31/12/2016
Σηµ.
Κύκλος εργασιών
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως

6.11
6.12

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως
Λειτουργικά αποτελέσµατα
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα)
Αποτελέσµατα προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Αποτελέσµατα µετά φόρων
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από
φόρους

6.14
6.15
6.16

Κέρδη/(Ζηµιές) ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)
Βασικά

6.13

6.17
6.18

6.19

1/1 31/12/2016

18/6 31/12/2015

246,706.70
-85,515.60
161,191.10
806.75
161,997.85
-121,886.44
-6,719.36
-4,675.37
28,716.68
-3,163.56
25,553.12
0,00
25,553.12
0,00

28.481,25
26.458,07
2.023,18
0,00
2.023,18
-49.107,81
-14.519,60
0,00
-61.604,23
-92,93
-61.697,16
0,00
-61.697,16
0,00

25,553.12

-61.697,16

1.7035

-6.1697

Οι σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.
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III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ της χρήσεως που έληξε
31/12/2016

Μετοχικό
κεφάλαιο

Ποσά
προοριζόµενα
για αύξηση
Μετοχικού
Κεφαλαίου

Αποτελέσµατα
εις νέο

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 18/06/2015
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
περιόδου 18/06-31/12/2015
Καταθέσεις µετόχων
Υπόλοιπα κατά την 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
100.000,00

29.000,00
29.000,00

0,00
-61.697,16

29.000,00
67.302,84

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2016
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
περιόδου 1/1-31/12/2016
Καταθέσεις µετόχων
Υπόλοιπα κατά την 31/12/2016

100.000,00

29.000,00

-61.697,16

67.302,84

0,00

0,00

25,553.12

25,553.12

50.000,00
150.000,00

-28.000,00
1.000,00

0,00
-36,144.04

22,000.00
114,855.96

Οι σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.
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IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της χρήσεως που έληξε 31/12/2016
1/1 31/12/2016

18/6 31/12/2015

25,553.12

-61.697,16

6,187.73
3,163.56
34,904.41

1.219,91
92,93
-60.384,32

-10,552.52

-19.764,17

35,461.59

19.663,41

59,813.48

-60.485,08

-66,375.78
-10.000,00
-355.00
-76,730.78

-23.121,07
-40.000,00
-2.005,00
-65.126,07

50,000.00
-28,000.00
-3,163.56
18,836.44

100.000,00
29.000,00
-92,93
128.907,07

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

1,919.14

3.295,92

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

3.295,92

0,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

5,215.06

3.295,92

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Χρεωστικοί τόκοι
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών, φόρου εισοδήµατος
και µερισµάτων)
(Μείον):
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισφορά στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
Πληρωµές εγγυήσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Ποσά προοριζόµενα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Χρεωστικοί τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Οι σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.
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∆. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Εταιρεία Universal Asset Management ΑΕΠΕΥ παρουσιάζει τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις µαζί µε τις σηµειώσεις επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για τη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.
Η Εταιρεία Universal Asset Management ΑΕΠΕΥ ιδρύθηκε το 2015 (ΓΕΜΗ
135001260000/18/06/2015), έχει συσταθεί σύµφωνα µε την άδεια συστάσεως της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αριθµός Αδείας: 8/711/14.5.2015), και λειτουργεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν.3606/2007.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Εταιρείας www.uniam.gr
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την ηµεροµηνία της
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της
Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
Η Εταιρεία απασχόλησε τη χρήση 01/01 – 31/12/16, κατά µέσα όρο τρία (3) άτοµα.
Σύµφωνα µε την απόφαση 8/711/14.5.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατ΄
εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3606/2007, η εταιρεία δύναται να παρέχει τις ακόλουθες
υπηρεσίες:




Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών
∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίων
Παροχή επενδυτικών συµβουλών.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι παρούσες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας αφορούν τη χρήση 2016. Έχουν
συνταχθεί από την ∆ιοίκηση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).
Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στην
Εταιρεία και ήταν σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2016, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που
αυτά ήταν εφαρµόσιµα.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των
Οικονοµικών Καταστάσεων είναι σύµφωνες µε τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για
την σύνταξη των οικονοµικών πληροφοριών της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016,
όπως δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για σκοπούς ενηµέρωσης.
Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους.
Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων
και κρίσεων στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων
και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα
παρουσιαζόµενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Παρά το γεγονός
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ότι οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, τα
πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές.
Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε την αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της
Εταιρείας. Η διοίκηση της Επιχείρησης εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
καθώς δεν υφίστανται παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως
συνέχεια της δραστηριότητας της.
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των
συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ αναφέρονται στις παραγράφους
που ακολουθούν.
Θυγατρικές:
Η Εταιρεία δεν ανήκει σε όµιλο.
3.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναγνωρίζονται στο κόστος τους, µειωµένες µε τις σωρευµένες
αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις τους. Το κόστος κτήσεως των ενσώµατων
ακινητοποιήσεων περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση τους.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων
παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του πάγιου
στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και
συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται.
Οι αποσβέσεις λογίζονται µε σκοπό τη µείωση του κόστους µείον την υπολειµµατική αξία των
ενσώµατων ακινητοποιήσεων, σύµφωνα µε την εκτιµούµενη ωφέλιµη ζωή τους,
χρησιµοποιώντας την ευθεία µέθοδο.
Η εκτιµώµενη διάρκεια ζωής των ενσώµατων ακινητοποιήσεων είναι οι εξής:
Κτίρια, εγκαταστάσεις κτιρίων
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα,
σκεύη,
µηχανές
γραφείου
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών
Λοιπά Πάγια

7 έτη
12 έτη
1-5 έτη
3 έτη
3-7 έτη
3-7 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία Οικονοµικής Θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των
ενσώµατων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση)
καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που
λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα
αποτελέσµατα.
3.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στο σύνολό τους άδειες λογισµικού (software). Οι
άδειες λογισµικού αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
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διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων
αυτών η οποία υπολογίζεται έως 10 χρόνια.
3.3 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η
λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία
τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής
τιµής πώλησης (εύλογη αξία του στοιχείου ενεργητικού µείον το κόστος πώλησης) και της
αξίας λόγω χρήσης. Η διαφορά µεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου
και της άµεσα ανακτηµένης αξίας του υποκειµένου παγίου συνιστά ζηµιά αποµείωσης. Για
σκοπούς υπολογισµού της αποµείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαµηλότερο δυνατό
επίπεδο ώστε να συνδεθούν µε ξεχωριστές αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες
δηµιουργίας ταµιακών ροών).
3.4 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο
σε µια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση
την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την
κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του
ενεργητικού κατά την αρχική ηµεροµηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την
κατηγοριοποίηση σε κάθε ηµεροµηνία της Οικονοµικής Θέσης.
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται µε σκοπό να πουληθούν σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα ή αν έχουν χαρακτηριστεί έτσι από την διοίκηση
(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και
αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε
σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός
χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα).
 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται
στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στα αποτελέσµατα.
Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό
είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός
δώδεκα µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.
Τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων της εταιρείας περιλαµβάνονται στα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης στα κονδύλια «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη
αξία µέσω αποτελεσµάτων», «Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα» και «Λοιπές
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις».
Τα ταµειακά ισοδύναµα, αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις,
που είναι εύκολα µετατρέψιµες σε µετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που
εµφανίζουν αµελητέο κίνδυνο για αλλαγές την αποτίµησή τους κατά το χρόνο της
ρευστοποίησής τους και καταθέσεις προθεσµίας.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων αφορά το εµπορικό
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και περιλαµβάνει µετοχές εισηγµένες στο ΧΑ, οι οποίες
αποκτώνται µε σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άµεσο µέλλον. Η εύλογη αξία των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς χρηµαταγορές (π.χ.
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παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες
τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της Οικονοµικής Θέσης. Η εύλογη αξία των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε
δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία της Οικονοµικής Θέσης.
Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν κυρίως εγγυήσεις που έχουν χορηγηθεί στο Συνεγγυητικό και
Επικουρικό Κεφάλαιο, στα πλαίσια λειτουργίας της εταιρείας και η πρόσοδος από τις παραπάνω
τοποθετήσεις αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης.
∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην
κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:
 Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη µεταβίβαση µετρητών ή άλλων
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.
 Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώµατων και άυλων ακινητοποιήσεων ή
υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν µε µετρητά ή άλλα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά µε στοιχεία αποθεµάτων,
ενσώµατων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών.
 Προπληρωθέντα έξοδα που δεν συνιστούν συµβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή
παράδοση µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού.
 Απαιτήσεις που δεν είναι συµβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθµίσεις.
 Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί
νοµοθετικά από το κράτος,
 Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για
λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών πάγιων στοιχείων.
Τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις µε τακτή λήξη αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου, ενώ τα ∆άνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη
αποτιµώνται στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίµηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται
στα αποτελέσµατα.
Τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία της Οικονοµικής Θέσης, στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές εµπορικές
απαιτήσεις».
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις
ανωτέρω.
Η Εταιρεία δεν κατέχει και δεν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις του
χρηµατοοικονοµικά µέσα αυτής της κατηγορίας.
Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση
και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.
Η Εταιρεία δεν κατέχει και δεν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις του
χρηµατοοικονοµικά µέσα αυτής της κατηγορίας.

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Περιλαµβάνει τις συµβατικές υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται για:
 Παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη
επιχείρηση
 Ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη επιχείρηση, µε όρους πιθανά
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δυσµενείς.
Μια σύµβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί µε συµµετοχικό
τίτλο της επιχείρησης και είναι: (α) ένα µη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι
υποχρεωµένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει µεταβλητό αριθµό ιδίων
συµµετοχικών τίτλων της επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί
µε κάθε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισµένου χρηµατικού ποσού
ή άλλης χρηµατοοικονοµικής απαίτησης µε ένα καθορισµένο αριθµό συµµετοχικών
τίτλων της επιχείρησης.

Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στην εύλογη
αξία τους πλέον (µείον) τα έξοδα που είναι άµεσα αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριµένης
συναλλαγής. Ως εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταµειακή εισροή από την
έκδοση του µέσου ή η εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά τη δηµιουργία της
υποχρέωσης.
Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
µέσω αποτελεσµάτων), στις οποίες δεν εµπίπτουν οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της
εταιρείας, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη
χρησιµοποίηση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις στα κονδύλια «Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» και «Βραχυχρόνιες
δανειακές υποχρεώσεις» και στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις στο κονδύλι «Λοιπές
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις».
3.5 Μετοχικό κεφάλαιο
Έξοδα τα οποία πραγµατοποιούνται για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση
του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης.
3.6 Φορολογία εισοδήµατος – αναβαλλόµενη φορολογία
Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων, είναι το
άθροισµα του τρέχοντος και του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος που συνδέεται µε
συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήµατος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσµατα της
χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη όµως µπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσµατα που
εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων,
καθώς δεν περιλαµβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή µη εκπιπτόµενα φορολογικά έξοδα, ενώ
επίσης δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή εκπιπτόµενα σε επόµενες
χρήσεις.
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας, υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών.
Η αναβαλλόµενη φορολογία λογίζεται σαν µία απαίτηση (για φόρους που αναµένεται να
εισπραχθούν ή να συµψηφιστούν µελλοντικά µε φορολογικές υποχρεώσεις), και σαν
υποχρέωση (για φόρους που αναµένεται να πληρωθούν µελλοντικά), για όλες τις προσωρινές
(από φορολογική άποψη) διαφορές ανάµεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική
βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, µε τη χρήση της µεθόδου της
υποχρέωσης.
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
(από φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται
για όλες τις εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθµό που αναµένονται φορολογητέα κέρδη
από τα οποία αυτές οι διαφορές θα µπορούσαν να εκπέσουν.
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήµατος που
αναµένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
θα τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή
συµψηφιστούν.
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Η Εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων
και κατά επέκταση το ποσό της αναβαλλόµενης φορολογίας µε τον ίδιο τρόπο που
λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα
γεγονότα που αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζηµιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές
επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζηµία. Για συναλλαγές και άλλα γεγονότα
που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας
στα ίδια κεφάλαια), οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης
εκτός των αποτελεσµάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια,
αντίστοιχα).
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν αφορούν µία προσωρινή
(από φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας
φύσης.
3.7 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσµες παροχές:
Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζοµένους περιλαµβάνουν:
 Ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων
 Βραχύχρονες αποζηµιωµένες απουσίες, όπως ετήσια άδεια µε αποδοχές και άδεια
ασθενείας µε αποδοχές, όταν οι απουσίες αναµένεται να πραγµατοποιηθούν µέσα σε
12 µήνες, µετά το τέλος της χρήσεως στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική
υπηρεσία
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της
εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που
το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το
υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την
έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.
Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως:
Οι παροχές αυτές δηµιουργούνται, όταν η επιχείρηση δεσµεύεται αποδεδειγµένα:
 Να τερµατίσει την απασχόληση εργαζοµένου ή εργαζοµένων, πριν την κανονική
ηµεροµηνία αποχώρησης
Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως µία υποχρέωση και µία δαπάνη όταν και µόνο όταν η
επιχείρηση δεσµεύεται να τις χορηγήσει. Όταν οι παροχές αυτές λήγουν πέραν των 12 µηνών
από το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται. Στην περίπτωση µιας
προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίµηση των παροχών
λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που
αναµένεται να δεχθούν την προσφορά.
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από την
ηµεροµηνία της Οικονοµικής Θέσης, τότε αυτές προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των
υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των
εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά
γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση.
Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Οι παροχές αυτές αφορούν στη νοµική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ
αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για το πρόγραµµα αυτό είναι η παρούσα αξία
της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα των
εργαζοµένων και σε σχέση µε το χρόνο που αναµένεται να καταβληθεί.
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Οι κρατικά καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν
υποχρεώσεις, όπως και αυτές που αφορούν τα προσδιορισµένα προγράµµατα παροχών. Η
Εταιρεία λογίζει σαν υποχρέωση την παρούσα αξία των µελλοντικών ροών για νοµικές ή ηθικές
υποχρεώσεις προς τους εργαζόµενους σε αυτόν για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια
έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε σχετικής υποχρέωσης, υπολογίζεται από αναλογιστή για την
ηµεροµηνία της κάθε Οικονοµικής Θέσης. Αυξήσεις ή µειώσεις σε αυτές τις κρατικά
καθορισµένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα
αποτελέσµατα κάθε χρήσης.
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας που προκύπτουν από τη νοµοθεσία περί αποζηµιώσεων του
προσωπικού, προσδιορίζεται από αναλογιστή και λογιστικοποιείται µε πίστωση σχετικού
λογαριασµού πρόβλεψης.
3.8 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
 υπάρχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων
γεγονότων
 είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης
 το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά
την εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.
Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο
που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης
εκτίµησης της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος
της περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον
προσδιορισµό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την
χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση.
3.9 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Οι προµήθειες και τα συναφή έσοδα αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση κατά τη διάρκεια
της περιόδου στην οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές µε αυτά υπηρεσίες. Προµήθειες και
συναφή έσοδα που προέρχονται από συναλλαγές για λογαριασµό τρίτων αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα κατά το χρόνο περαίωσης της συναλλαγής. Αµοιβές για υπηρεσίες διαχείρισης
χαρτοφυλακίου και συµβουλευτικές υπηρεσίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα σύµφωνα µε
σύµβαση παροχής υπηρεσιών, συνήθως σε αναλογική βάση.
Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, κατά την ηµεροµηνία έγκρισής τους από τα
αρµόδια όργανα των εταιρειών που συνήθως είναι η Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Τα έξοδα και οι τόκοι αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.
3.10 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Ως συνδεδεµένα µέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η µητρική Εταιρεία ασκεί ουσιώδη
επιρροή στη διαχείριση και οικονοµική πολιτική τους. Επίσης ως συνδεδεµένα µέρη
θεωρούνται τα µέλη της ∆ιοίκησης, συγγενικά µε αυτά πρόσωπα 1ου βαθµού, καθώς και
εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή εταιρείες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη
επιχειρηµατικών αποφάσεων.
Όλες οι συναλλαγές µεταξύ της µητρικής Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών
διενεργούνται µε τους ίδιους οικονοµικούς όρους, που διενεργούνται παρόµοιες συναλλαγές µε
µη συνδεδεµένα µέρη κατά την ίδια χρονική στιγµή.
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3.11
∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές
καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση
των µετόχων.
3.12
Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο
σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους,
εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές.
3.13
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό
κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά
στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων.
Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την
ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και
εξόδων.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους
παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία
θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την
χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών.
Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους
επόµενους 12 µήνες αφορούν:
 Φόροι εισοδήµατος
Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της
πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους
οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει
υποχρεώσεις από αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων για το
ενδεχόµενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου
είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο
εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.
Η Εταιρεία εκτιµά επίσης την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο
κέρδος έναντι του οποίου αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
Η επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων
φορολογικών περιουσιακών στοιχείων αντανακλά τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που
θα προκύψουν από τον τρόπο µε τον οποίο ο Όµιλος αναµένει, κατά το τέλος της περιόδου
αναφοράς να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεών του.
 Εξέταση για τυχόν αποµείωση περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία
των ασώµατων και ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων του µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.
Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετικός έλεγχος αποµείωσης προκειµένου να προσδιοριστεί η
ανακτήσιµη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου
θεωρείται το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης του (αν υπάρχει ενεργός
αγορά) και της αξίας λόγω χρήσης του.
 Ωφέλιµη ζωή αποσβέσιµων στοιχείων
Η Εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε
περίοδο αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς των συννηµένων οικονοµικών
καταστάσεων η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι οι ωφέλιµες ζωές των αποσβέσιµων
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περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν την αναµενόµενη χρησιµότητα των εν λόγω
στοιχείων.
 Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων
Όταν η Εταιρεία έχει αντικειµενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόµενα σ’ αυτήν
ποσά, σχηµατίζει πρόβλεψη για την αποµείωση των εµπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της
πρόβλεψης διαµορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, οι οποίες
προεξοφλούνται µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα
αποτελέσµατα.
4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία
είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας
χρήσης ή µεταγενέστερα.
•
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους»: Η περιορισµένου σκοπού
τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα
καθορισµένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι
ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές
εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού.
•
∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συµφωνίες»: Αυτή η τροποποίηση
απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συµµετοχή
σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’.
•
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών
Μεθόδων Απόσβεσης»: Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση µεθόδων
βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός
περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη
βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο.
•
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις»: Αυτή η
τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής
θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και
συγγενείς στις ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των
ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων.
•
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”: Η τροποποίηση διευκρινίζει τις οδηγίες
του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση
των µερικών αθροισµάτων, τη δοµή των οικονοµικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις
των λογιστικών πολιτικών.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012:
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε
έξι ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου
προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.
•
∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»: Η
τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον
«όρο απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας».
•
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η
υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού
στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης
βάση των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει
πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι
στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
•
∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς»: Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των
εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων.
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•
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το
πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης
είναι ασήµαντη.
•
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»: Και τα
δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο
αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι
συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της
αναπροσαρµογής.
•
∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»: Το πρότυπο τροποποιήθηκε
προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες
βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στη µητρική εταιρεία της
οικονοµικής οντότητας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014:
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα
∆ΠΧΑ.
•
∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς
πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα
περιουσιακό στοιχείο (ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς
πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο
σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
•
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»: Η τροποποίηση
προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν
οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το
οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις –
Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν
απαιτούνται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.
•
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν
προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την
έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι
υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.
•
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»: H τροποποίηση διευκρινίζει
την έννοια της «πληροφόρησης που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση
χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους
Συγκεκριµένα νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες έχουν τεθεί σε ισχύ για
τις χρήσεις που ξεκινούν µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχουν εφαρµοστεί κατά την
κατάρτιση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Η Εταιρεία ερευνά την επίδραση των νέων
προτύπων και τροποποιήσεων στις οικονοµικές του καταστάσεις.
•
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο
∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που
αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο
αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων
πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει µία προσέγγιση της
λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο
τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ε.Ε.).
•
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): Σκοπός του
προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα
τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου
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κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που
πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των
εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική
οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή
υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά
τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία αναλύει επί του παρόντος τα προϊόντα του, προκειµένου
να αποφασίσει ποια προσέγγιση, από αυτές που περιλαµβάνονται στο πρότυπο, θα υιοθετηθεί.
Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε..
•
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019): Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του
2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές
και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των
συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό
χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των
12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά
µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί
τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί
διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί
ακόµη από την Ε.Ε..
•
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές” (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017): Η
τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων
φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από δάνεια
που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε..
•
∆ΛΠ 7 (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017): 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. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
ακόµη από την Ε.Ε..
•
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) “Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που
αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών” (εφαρµόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): 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 δεν
έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε..
5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
5.1 Χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων
Η Εταιρεία χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά µέσα για εµπορικούς, χρηµατοοικονοµικούς και
επενδυτικούς σκοπούς, όπως επίσης και για αντιστάθµιση κινδύνων. Η χρησιµοποίηση των
χρηµατοοικονοµικών µέσων από την Εταιρεία επηρεάζει ουσιωδώς την χρηµατοοικονοµική
κατάσταση, την κερδοφορία και τις ταµειακές της ροές.
Στις σηµειώσεις παρατίθεται ανάλυση της αξίας και των κατηγοριών των χρηµατοοικονοµικών
µέσων που διαθέτει η Εταιρεία καθώς και των λογαριασµών της Οικονοµικής Θέσης στους
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οποίους εµφανίζονται τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Παρακάτω παρατίθεται
πληροφόρηση σχετικά µε τους κινδύνους που συνεπάγονται από την κατοχή των
χρηµατοοικονοµικών µέσων.
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που διαθέτει η
Εταιρεία είναι κυρίως οι εξής:
• Πιστωτικός Κίνδυνος
• Κίνδυνος Αγοράς (συναλλαγµατικός, επιτοκίων και λοιπών τιµών αγοράς)
• Κίνδυνος Ρευστότητας
Οι εργασίες διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνονται από το «Τµήµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων» της
εταιρείας. Το εν λόγω τµήµα έχει αποκλειστική αρµοδιότητα να προσδιορίζει, να εκτιµά και να
αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που
αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Προ της διενέργειας τυχόν συναλλαγών αντιστάθµισης
κινδύνων λαµβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της Εταιρείας
προς τους αντισυµβαλλόµενούς του.
5.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος είναι ο κίνδυνος το αντισυµβαλλόµενο
µέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν.
Ο πιστωτικός κίνδυνος για ρευστά κεφάλαια (ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) θεωρείται
αµελητέος, γιατί οι αντισυµβαλλόµενοι είναι τράπεζες εγνωσµένης φήµης µε υψηλής ποιότητας
πιστοληπτική ικανότητα.
Η διαχείριση της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο, γίνεται συνυπολογιζοµένης της πιθανής
έκθεσης σε διακυµάνσεις της αγοράς.
5.3 ∆εσµεύσεις που σχετίζονται µε πίστωση
Τηρούνται µε βάση τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις των εποπτευόντων αρχών.
5.4 Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η
εύλογη αξία ή οι µελλοντικές ταµιακές ροές των χρηµατοοικονοµικών µέσων της Εταιρείας
ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις τιµές της αγοράς.
Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία εστιάζεται κυρίως στους εξής ειδικότερους κινδύνους: (Ι)
στον συναλλαγµατικό κίνδυνο (ΙΙ) στον κίνδυνο επιτοκίων και (ΙΙΙ) στον κίνδυνο λοιπών
αγοραίων τιµών.
5.5 Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Οι συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε Ευρώ, ενώ η εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις στο
εξωτερικό. Συνεπώς ο συναλλαγµατικός κίνδυνος δεν υφίσταται.
5.6 Κίνδυνος επιτοκίου
∆εν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις για την Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση και ως εκ
τούτου δεν υφίσταται και κίνδυνος από τις µεταβολές των επιτοκίων.
5.7 Κίνδυνος λοιπών αγοραίων τιµών
Ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στο κίνδυνο που απορρέει από τη διακύµανση της
εύλογης αξίας ή των µελλοντικών ταµιακών ροών των επενδύσεων της Εταιρείας για ίδιο
λογαριασµό (µετοχές κ.α.). Για την εν µέρει αντιστάθµιση του εν λόγω κινδύνου η Εταιρεία
δεν κάνει χρήση παραγώγων.
Η Εταιρεία δεν κατέχει εµπορικό χαρτοφυλάκιο και ως εκ τούτου ο βαθµός έκθεσης της
Εταιρείας στον εν λόγω κίνδυνο δεν υφίσταται.
5.8 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος της Εταιρείας να αντιµετωπίσει µια δυσκολία στο να
εκπληρώσει τις δεσµεύσεις της, οι οποίες σχετίζονται µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις.
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Η Εταιρεία εκτίθεται σε καθηµερινούς κινδύνους ρευστότητας και γι’ αυτό διατηρεί επαρκείς
πόρους µετρητών για να καλύψει τον εν λόγω κίνδυνο καθώς η εµπειρία καταδεικνύει ότι το
ελάχιστο επίπεδο επανεπένδυσης των κεφαλαίων προς λήξη µπορεί να προβλεφθεί µε κάποιο
ποσοστό βεβαιότητας. Συγκεκριµένα προσδιορίζονται σε καθηµερινή βάση τα ελάχιστα
κεφάλαια που θα πρέπει να είναι διαθέσιµα, προκειµένου να καλύπτονται όρια του ελάχιστου
ποσοστού κεφαλαίων προς λήξη.
Παρακάτω παρατίθενται στοιχεία της ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της
Εταιρείας την 31/12/2015.
5.9 ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρεία
παντός είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το
∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της
Εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει υπεύθυνο ∆ιαχείρισης Κινδύνων µε τις παρακάτω
αρµοδιότητες:
α) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι αρµόδιος για τη θέσπιση και εφαρµογή πολιτικών,
διαδικασιών και ρυθµίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται
µε τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρείας (ιδίως τον
πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο). Το ανεκτό επίπεδο
κινδύνου καθορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (βλ. ιδίως τις αποφάσεις 1/459/27.12.2007 έως
8/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).
(β) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί συστηµατικά την καταλληλότητα και την
αποτελεσµατικότητα των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που εφαρµόζει η εταιρεία
σχετικά µε τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων.
(γ) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων µεριµνά ώστε η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη
τεχνική και µηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση
εφαρµογής των διαδικασιών για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας της και την εν
γένει διαχείριση των κινδύνων που συνέχονται µε τη λειτουργία του.
(δ) Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνος για την τήρηση της Εσωτερικής
∆ιαδικασίας Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ) της Εταιρείας. Ειδικότερα, οι
βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιµέρους κίνδυνο, παρατίθενται παρακάτω.
5.10 Αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων
διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική
πρόληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική
εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως:
Προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του
πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε το νόµο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .
Προβαίνει στο διαχωρισµό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγµάτων σε: α) απαιτήσεις υπό
καθυστέρηση (past due) και β) επισφαλείς απαιτήσεις (impaired).
 εφαρµόζει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της
αξίας των ανοιγµάτων (π.χ. standardized, marked to market method, original
exposure method, internal model method) και της προσαρµογής της αξίας και των
προβλέψεων αυτών.
 προσδιορίζει τις τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου
 προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες συµψηφισµού των εντός και εκτός
Οικονοµικής Θέσης στοιχείων, καθώς και το βαθµό κατά τον οποίο η Εταιρεία
κάνει χρήση των συµψηφισµών αυτών.
 προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίµησης και διαχείρισης των
εξασφαλίσεων και το είδος των εξασφαλίσεων που αποδέχεται η Εταιρεία.
 προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων ανά κλάδο
οικονοµικής δραστηριότητας ή είδος αντισυµβαλλοµένου (π.χ. Τράπεζες,
επιχειρήσεις, ιδρύµατα κτλ.)
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προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων µε βάση την
εναποµένουσα ληκτότητα τους.
αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρείας.
εφαρµόζει µε συνέπεια τη µέθοδο υπολογισµού της αξίας του Χρηµατοδοτικού
Ανοίγµατος.
ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδοµένων που
χρησιµοποιεί καθώς και τη διαδικασία επικαιροποιήσεως αυτών.
εκτιµά την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλοµένου.
εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing).

Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα
του αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τοµέας της οικονοµίας στον
οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του.
Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της Εταιρείας γίνεται σε καθηµερινή
βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό
άνοιγµα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, σύµφωνα
µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007.
5.11
Αρχές διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών
διαθεσίµων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας.
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µε τη διατήρηση επαρκών διαθεσίµων
και άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων.
5.12
Αρχές διαχείρισης κινδύνου αγοράς
Οι επενδύσεις της Εταιρείας για ίδιο λογαριασµό σε κινητές αξίες είναι εκτεθειµένες στον
κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. Η Εταιρεία υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς των θέσεων που
κατέχονται για ίδιο λογαριασµό εφαρµόζοντας την µέθοδο VaR (Value at Risk) στηριζόµενη σε
διαφορετικές υποθέσεις για την µεταβολή της αγοράς.
Επιπλέον, υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου, για την
υποβολή στοιχείων µε βάση την απόφαση 4/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Κινδύνων
διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική
πρόληψη και διαχείριση του προκείµενου κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική
εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως:
 µεριµνά ώστε η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα ανοίγµατα της Εταιρείας να
κινείται στα νόµιµα όρια.
 καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των
ανοιγµάτων (π.χ. standardized, mark to market method, original exposure method,
internal model method) και της προσαρµογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών.
 εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing).
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6. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αποτιµήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους µείον τις
συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις τους προσδιορίστηκαν µε βάση την πραγµατική
ωφέλιµη ζωή τους. Επί των παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:

Εγκαταστάσεις
κτιρίων σε ακίνητα
τρίτων

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
Εξοπλισµός

Σύνολο

Α. Αξίες Κτήσης
Υπόλοιπα 18.06.2015
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2015

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

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

0,00
17.304,44
0,00
17.304,44

0,00
23.121,07
0,00
23.121,07

Β. Αποσβέσεις
Υπόλοιπα 18.06.2015
Αποσβέσεις
Μειώσεις

0,00
138,53
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1.081,38
0,00

0,00
1.219,91
0,00

Υπόλοιπα 31.12.2015

138,53

0,00

1.081,38

1.219,91

5.678,10

0,00

16.223,06

21.901,16

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

0,00
35.000,00
0,00
35.000,00

17.304,44
30.355,78
0,00
47.660,22

23.121,07
65.355,78
0,00
88.476,85

138,53
752,01
0,00

0,00
700,00
0,00

1.081,38
4.735,72
0,00

1.219,91
6.187,73
0,00

890,54

700,00

5.817,10

7.407,64

4.926,09

34.300,00

41.843,12

81.069,21

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
31.12.2015
Α. Αξίες Κτήσης
Υπόλοιπα 1.1.2016
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2016
Β. Αποσβέσεις
Υπόλοιπα 1.1.2016
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2016
Αναπόσβεστο υπόλοιπο
31.12.2016

6.2.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Η κίνηση των ασώµατων ακινητοποιήσεων για τη χρήση 2016 αναλύεται ως εξής:

Λογισµικά
προγράµµατα
Α. Αξίες Κτήσης
Υπόλοιπα 18.06.2015
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2015

0,00
0,00
0,00
0,00
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Β. Αποσβέσεις
Υπόλοιπα 18.06.2015
Αποσβέσεις
Μειώσεις

0,00
0,00
0,00

Υπόλοιπα 31.12.2015

0,00

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
31.12.2015

0,00

Α. Αξίες Κτήσης
Υπόλοιπα 1.1.2016
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2016
Β. Αποσβέσεις
Υπόλοιπα 1.1.2016
Αποσβέσεις
Μειώσεις

0,00
1.020,00
0,00
1.020,00
0,00
0,00
0,00

Υπόλοιπα 31.12.2016
Αναπόσβεστο υπόλοιπο
31.12.2016

( Ποσά σε Ευρώ )

0,00

1.020,00

6.3. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Εισφορά στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
Λοιπές Εγγυήσεις
Σύνολο

31/12/2016
50.000,00
2.360,00
52.360,00

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

6.4. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Πελάτες
Σύνολο

31/12/2016
27.412,69
27.412,69

31/12/2015
7.888,07
7.888,07

Λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Έξοδα επόµενων χρήσεων
∆οσοληψίες µε εταίρους
Προκαταβολές προµηθευτών/πιστωτών
Σύνολο
Γενικό Σύνολο

31/12/2016
0,00
974,90
429,10
1.500,00
2.904,00
30.316,69

31/12/2015
10.257,79
1.574,15
0,00
44,16
11.876,10
19.764,17

Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
6.5. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής:

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Σύνολο

31/12/2016
332,34
4.882,72
5.215,06

31/12/2015
106,09
3.189,83
3.295,92
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6.6. Μετοχικό κεφάλαιο
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές και δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά. Η
ανάλυση σε αριθµό και αξία του µετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:

Αριθµός
Μετοχών
Υπόλοιπα την
31/12/2016
6.7.

15.000

Μετοχικό
Κεφάλαιο

10,00

150.000,00

Ποσά προοριζόµενα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ποσά προοριζόµενα για αύξηση Μ.Κ.
Σύνολο
6.8.

Ονοµαστική
Αξία

31/12/2016
1.000,00
1.000,00

31/12/2015
29.000,00
29.000,00

Αποτελέσµατα εις νέον

Αποτελέσµατα εις νέον 31.12.2015
Κέρδη περιόδου 1.1-31.12.2016
Αποτελέσµατα εις νέον 31.12.2016

-61.697,16
25.553,12
-36.144,04

6.9. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Το υπόλοιπο των προµηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής:

Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις

31/12/2016
49.220,98
0,00
49.220,98

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

Η λογιστική αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.
6.10. Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
Το υπόλοιπο των προβλέψεων και των λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής:

Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία
Βραχ/θεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες

31/12/2016
381,60
3.167,34
2.107,14
247,94
5.904,02

31/12/2015
796,70
669,25
2.369,10
36,93
3.871,98

6.11. Πωλήσεις
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής:

Προμήθειες Ομολόγων άνευ Φ.Π.Α.
Πωλήσεις υπηρεσιών επενδυτικών υπηρεσιών ΦΠΑ 23%
Πωλήσεις υπηρεσιών επενδυτικών υπηρεσιών ΦΠΑ 24%
Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού λιανικώς
Εξαγωγές υπηρεσιών σε τρίτες χώρες
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις υπηρεσιών
Λιανικές πωλήσεις υπηρεσιών ΦΠΑ 24%
Σύνολο

1/131/12/2016

18/6 31/12/2015

107.530,58
2.874,84
10.498,16
17.615,98
34.000,22
37.673,13
36.513,79

17.094,88
1.128,58
0,00
10.257,79
0,00
0,00
0,00

246.706,70

28.481,25
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6.12. Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

1/131/12/2016
17.116,77
55.782,72
12.616,11
0,00
85.515,60

18/6 31/12/2015
4.673,35
20.869,79
0,00
914,93
26.458,07

6.13. Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Τα Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης ποσού € 806,76 αφορούν σε τακτοποίηση πιστωτικών υπολοίπων.
6.14. Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

18/6 1/131/12/2015
31/12/2016
5.310,62
20.920,49
5.665,66
68.178,89
8.284,41
15.419,68
3.055,58
2.967,10
26.486,56
8.212,55
304,98
6.187,73
49.107,81
121.886,44

6.15. Έξοδα διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής:

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
∆ιάφορα έξοδα
Σύνολο

1/131/12/2016
0,00
6.719,36
6.719,36

18/6 31/12/2015
11.258,52
3.261,08
14.519,60

6.16. Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως
Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης αναλύονται ως εξής:

Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές
Τακτοποίηση υπολοίπων
Σύνολο

1/131/12/2016
478,81
4.196,56
4.675,37

18/6 31/12/2015
0,00
0,00
0,00

6.17. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

∆ιάφορα έξοδα τραπεζών
Σύνολο

1/131/12/2016
3.163,56
3.163,56

18/6 31/12/2015
92,93
92,93

6.18. Φόρος εισοδήµατος
Στην κλειόµενη περίοδο δεν προέκυψε φόρος εισοδήµατος.
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6.19. Βασικά Κέρδη/Ζηµίες ανά Μετοχή

Κέρδη µετά από φόρους
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού
µετοχών
Βασικά Κέρδη/ζηµιές ανά µετοχή
(Ευρώ ανά µετοχή)

6.20.

1/131/12/2016
25.553,12

18/6 31/12/2015
-61.697,16

15.000

10.000

1,7035

-6,1697

Κατηγοριοποίηση χρηµατοοικονοµικών µέσων

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατείχε η εταιρεία την 31/12/2016 και 31/12/2015 έχουν ως εξής:
Κονδύλια
Ισολογισµού
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη
αξία µέσω αποτελεσµάτων

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη
αξία µέσω των αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων

31/12/2016

31/12/2015

0,00
30.316,69

0,00
19.764,17

0,00

0,00

5.215,06

3.295,92

35.531,75

23.060,09

55.125,00
0,00

19.663,41
0,00

55.125,00

19.663,41

Υποχρεώσεις
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο
αποσβεσµένο κόστος

6.21.

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο Πίνακας που παρουσιάζει τον µέγιστο βαθµό έκθεσης της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο έναντι
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της έχει ως εξής:
Ποσά που
καλύπτονται από
αξία
χαρτοφυλακίου
31/12/2016
∆άνεια και
απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ
31/12/2015

Ποσά που
καλύπτονται
από
ασφαλιστικά
συµβόλαια

Ποσά που
καλύπτονται από
εγγυήσεις
τραπεζών/δηµοσίου
ή άλλους
οργανισµούς

Ποσά που
καλύπτονται
από
αντίστοιχη
υποχρέωση
(*)

Λοιπά
ποσά

Σύνολο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

∆άνεια και
απαιτήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.22.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Παράλληλα
παρατίθενται στοιχεία σε σχέση µε την ρευστότητα ή τη δυνατότητα ρευστοποίησης των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
(α) Χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία

Βραχυπρόθεσµες
Εντός
6 έως
6 µηνών
12 µήνες

Μακροπρόθεσµες
Από 1
Αργότερα από
έως 5 έτη
5 έτη

Σύνολο

31/12/2016

0,00

0,00

0,00

∆άνεια και απαιτήσεις

0,00

0,00

0,00

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2016
Σελίδα 33 από σελίδες 34

UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Σύνολο (α)
31/12/2015
∆άνεια και απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Σύνολο (α)

6.23.

( Ποσά σε Ευρώ )

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου

Η Εταιρεία δεν έχει δάνεια και έτσι δεν είναι εκτεθειµένη στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου.

7. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Στις 31/12/2016 η Εταιρεία οφείλει στον Πρόεδρο του ∆.Σ. και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. ∆αµιανάκη
Εµµανουήλ ποσό € 12.733,44 που αφορά στην αγορά από την εταιρεία πάγιου εξοπλισµού
ιδιοκτησίας του κ. ∆αµιανάκη αξίας € 29.440,00. Επίσης, η Εταιρεία οφείλει στην κα. Θεοφιλάκη,
σύζυγο του κ. ∆αµιανάκη, ποσό € 14.160,44 για την αγορά από την εταιρεία ενός επιβατικού
αυτοκινήτου αξίας € 35.000,00.

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

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

10. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
•
Επίδικες υποθέσεις
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
•
Φορολογικά Θέµατα
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2015 και 2016. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν θα
προκύψουν πρόσθετοι φόροι από ένα µελλοντικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων και συνεπώς δεν έχει
προβεί σε σχηµατισµό προβλέψεων.

11. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την
Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ηράκλειο, 24 Φεβρουαρίου 2017
Το Μέλος του ∆.Σ.

∆αµιανάκης Εµµανουήλ
Α.∆.T. ΑΙ 448148

Ψαλιδάκη Μαρία
Α.∆.T. ΑΜ 457428

Ο Λογιστής

Ρολάκης Ιωάννης
Α.∆.T. ΑΙ 950303
Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 73795 - Α'
ΤΑΞΕΩΣ
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