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1. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «AΡΝΤΟΥ
ΠΡΑΙΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση:
1. Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, την πορεία της Εταιρείας κατά τη χρήση
2017 καθώς και τις μεταβολές που έγιναν.
2. Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2017
και την επίδρασή τους στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.
3. Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία κατά το 2018.
4. Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών.
1.1 Απολογισμός χρήσεως 2017
1.1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η Εταιρεία κατά την χρήση 2016, αντιμετώπισε σημαντικό πρόβλημα οφειλόμενο σε τεχνικό σφάλμα
των συστημάτων της, το οποίο οδήγησε να τεθεί η άδεια λειτουργίας της σε προσωρινή αναστολή για
την πλατφόρμα συναλλαγών σε παράγωγα προϊόντα συναλλάγματος, η οποία και είχε αποτελέσει τη
σημαντικότερη από πλευράς εσόδων δραστηριότητα της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία
απώλεσε υπολογίσιμο ύψος της πελατειακής της βάσης όπως φαίνεται από τα οικονομικά στοιχεία
της κλειόμενης χρήσης. Πιθανολογούμε ότι η προηγούμενη διοίκηση δεν κατάφερε να ανακτήσει την
πελατειακή βάση που απώλεσε λόγω της αναστολής της άδειας λειτουργίας της από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, με αποτέλεσμα να παραμείνουν τα έσοδα σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο και να
καταγραφούν σημαντικές ζημιές.
Τον Δεκέμβριο 2017, πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας και διορίσθηκε
νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η νέα Διοίκηση της Εταιρείας έχει ξεκινήσει να λαμβάνει μέτρα για την
αντιμετώπιση της χαμηλής διαπραγμάτευσης και όγκου συναλλαγών έως ότου επανέλθει σε
αναπτυξιακή πορεία.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία στη λήξη του 2017 έχουν να
κάνουν με την ανάκαμψη των εργασιών της και την επαναδραστηριοποίηση της πελατείας της, ως
προς τους οποίους είμαστε πάντως αισιόδοξοι. Επιπλέον, η Εταιρεία αναμένει την απόφαση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την άρση της αναστολής της άδειας λειτουργίας της.
Σε ότι αφορά τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας:
1. Ο Κύκλος Εργασιών κατά τη χρήση 2017 ανήλθε σε ευρώ 166.469 από ευρώ 6.971.384 το
2016.
2. Τα Μικτά Αποτελέσματα κατά τη χρήση 2017 ανήλθαν σε ζημιές ευρώ (38.783) έναντι
κερδών ευρώ 2.815.847 κατά τη χρήση 2016.
3. Η εταιρεία παρουσίασε στη χρήση 2017 ζημιές ευρώ (734.211) έναντι κερδών μετά από
φόρους ύψους ευρώ 193.613 το 2016.
Συνοπτικά τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρείας κατά τις περιόδους 31.12.2017 και
31.12.2016 αντίστοιχα, αποτυπώνονται μέσω των Δεικτών Αποδοτικότητας και Οικονομικής
Διάρθρωσης, ως ακολούθως:
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Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας
Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων / Σύνολο Εσόδων
Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια
Μικτά Αποτελέσματα / Σύνολο Εσόδων
Περιθώριο Μικτού Κέρδους
Περιθώριο Κερδών μετά φόρων

31/12/2017
-327,75%
-64,82%
-17,88%
-23,30%
-442,86%

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού

31/12/2017
38,63%

31/12/2016
2,76%
53,06%
40,38%
40,39%
2,78%
31/12/2016
74,41%

Πάγιο Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού

20,14%

8,59%

Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων

44,89%

62,79%

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Παθητικού

69,02%

61,43%

Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Παθητικού

30,98%

38,57%

Ίδια Κεφάλαια/ Πάγιο Ενεργητικό

153,84%

448,95%

56,11%

122,10%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.1.2 Προοπτικές και αναμενόμενη εξέλιξη, κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το 2018.
Σε συνάρτηση με την πορεία και τα αποτελέσματα της εταιρείας της χρήσης 2017 και λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι αφενός έχουν πλήρως ξεπερασθεί οι τεχνικές δυσκολίες που οδήγησαν στην
έκτακτη κατάσταση του τελευταίου τετραμήνου του 2017 και αφετέρου έχει αρθεί η προσωρινή
αναστολή της άδειας λειτουργίας, αναμένεται ότι η απώλεια πελατειακής βάσης, θα αποκατασταθεί
σε σημαντικό ποσοστό μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Επιπρόσθετα των ανωτέρω, η Διοίκηση
και το προσωπικό της Εταιρείας είναι σε στάδιο ανάπτυξης και υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου
(Business Plan), το οποίο θα δώσει δυνατότητα ανάπτυξης σε νέες αγορές στόχους.
Η νέα Διοίκηση της Εταιρείας έχει θέσει ως άμεσο στόχο την τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων
με την Εποπτική Αρχή, προκειμένου να αρθεί η διαδικασία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας. Για
τον σκοπό αυτό, έχει προχωρήσει σε οργανωτικές αλλαγές και έχει προσλάβει νέα ικανά,
καταρτισμένα στελέχη της αγοράς. Παράλληλα εξετάζει την συνεργασία με διαφόρους συνεργάτες
προκειμένου να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς που απώλεσε.
Επιπρόσθετα, θα προβεί σε σύναψη συμφωνίας με εκκαθαριστή για άνοιγμα λογαριασμών της
Ελληνικής αγοράς παραγώγων (υπηρεσία η οποία δεν προϋπήρχε) με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη
των εργασιών της. Θα προβεί σε σύναψη συμφωνιών με συνδεδεμένων αντιπροσώπων για την
ανάπτυξη των εργασιών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και την προσέγγιση νέων πελατών και την
επαναδραστηριοποίηση των υπαρχόντων. Προτίθεται επίσης να ξεκινήσει στοχευμένες δράσεις προς
το ευρύ επενδυτικό κοινό με εκπαιδευτικό χαρακτήρα και σκοπό της προσέλκυση νέων πελατών.
Παράλληλα, θα επεκτείνουμε την πρόσβαση προς διεθνείς αγορές μέσω συνεργασιών με
επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού για πρόσβαση σε διεθνή χρηματιστήρια και πληθώρα
χρηματοπιστωτικών μέσων.
Τέλος, οι νέοι μέτοχοι αποφάσισαν την κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας, με αύξηση του
μετοχικού της κεφαλαίου, κατά ποσό Ευρώ 400.000, ώστε να συνεχίσει η Εταιρεία την απρόσκοπτη
λειτουργία της.
1.1.3 Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων
α)

Στόχοι και πολιτικές όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου
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Η Εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά και λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των
χρηματοοικονομικών κινδύνων στους οποίους είναι πιθανό να εκτίθεται. Λόγω και της ιδιότητάς της
ως Εταιρείας εποπτευόμενης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όχι μόνο ως προς την εσωτερική της
οργάνωση, στο πλαίσιο της οποίας υπέχει υποχρεώσεις ως προς τη διατήρηση υποδομής διαχείρισης
κινδύνων, αλλά και ως προς την κεφαλαιακή της επάρκεια και την επάρκειά της στην αντιμετώπιση
των πάσης φύσεως κινδύνων των κεφαλαίων της, βάσει του πλαισίου του Κανονισμού 575/2013 και
του ν. 4261/2014, η Εταιρεία έχει πολιτικές και μηχανισμούς που της επιτρέπουν να διαχειρίζεται
επαρκώς τους πάσης φύσεως χρηματοοικονομικούς κινδύνους.
β)
Έκθεση σε κινδύνους μεταβολής τιμών, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και
ταμειακών ροών
(i) Κίνδυνος μεταβολής τιμών
Η Εταιρεία δεν διατηρεί σημαντικές θέσεις σε χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και ως αποτέλεσμα ο
κίνδυνος που προκύπτει από τις μεταβολές των τιμών και της αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών
μέσων που κατέχει η εταιρεία να είναι ελάχιστος (κίνδυνος αγοράς).
Σε ότι αφορά λοιπούς κινδύνους που σχετίζονται με τη μεταβολή μεγεθών που αφορούν επενδύσεις
της Εταιρείας, η Εταιρεία εκτίθεται κυρίως σε κίνδυνο που αφορά τη μεταβολή των ισοτιμιών μεταξύ
νομισμάτων (συναλλαγματικός κίνδυνος). Στο πλαίσιο της διαχείρισης των διαθεσίμων της, η
Εταιρεία είναι δυνατό να εκτεθεί στον ανωτέρω κίνδυνο μέσω ανοικτών θέσεων σε συμβόλαια
FOREX. Η Διοίκηση μεριμνά οι ώστε τυχόν ανοικτές θέσεις της Εταιρείας να διατηρούνται σε
χαμηλά επίπεδα, να υπάρχει επαρκής αντιστάθμιση κινδύνων καθώς και επαρκή υπόλοιπα στα
βασικά νομίσματα προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο εν λόγω κίνδυνος. Μέσω της διατήρησης
υπολοίπων στα βασικά νομίσματα (δολάριο ΗΠΑ, λίρα Μ. Βρετανίας και ευρώ) δεν υπάρχει
σημαντική έκθεση κατά την τήρηση πληρωμής υποχρεώσεων σε ξένους προμηθευτές και παρόχους.
Θα πρέπει να τονιστεί, αναφορικά με τις θέσεις των πελατών σε FOREX ότι η εταιρεία είναι
διαμεσολαβητής (Electronic Communication Network) και δεν επηρεάζεται από την έκθεση των
ανοικτών τους θέσεων οι οποίες καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το εκάστοτε νόμισμα αναφοράς.
(ii) Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος αντισυμβαλλομένου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος
αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλονται στην εταιρεία όταν αυτά καθίστανται
ληξιπρόθεσμα. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες της Εταιρείας συνοψίζονται ως κάτωθι :
• Διαρκής παρακολούθηση των ανοιγμάτων της Εταιρείας.
• Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας αντισυμβαλλομένων για παροχή πιστώσεων
• Έλεγχος χρεωστικών υπολοίπων
• Συνεχής αξιολόγηση των πιστωτικών ιδρυμάτων που τηρούνται λογαριασμοί πελατών.
• Πλήρης κάλυψη των ανοικτών θέσεων πελατών FOREX με επαρκή χρηματικά διαθέσιμα.
(iii) Κίνδυνος Ρευστότητας
Είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εύρεσης επαρκών χρηματικών διαθεσίμων για την εκπλήρωση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας.
Η Εταιρεία μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των ταμιακών της διαθεσίμων, των στοιχείων
του κυκλοφορούντος ενεργητικού καθώς και των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεών της μεριμνά για
τον ορθό προγραμματισμό κάλυψης των υποχρεώσεών της.
1.1.4 Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην συνεδρίαση της 12ης Ιανουαρίου 2018, έλαβε
ομόφωνη απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό Ευρώ 400.000,00
με καταβολή μετρητών.
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Παράλληλα, και στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την άρση των προβλημάτων που οδήγησαν στην
αναστολή της άδειας λειτουργίας, η διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει τις προσπάθειες για τη
βελτίωση των εσωτερικών της διαδικασιών και την εν γένει αποτελεσματικότερη λειτουργία της
1.2 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
1.2.1 Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών
Οι αμοιβές και οι παροχές, που αφορούν συνολικά τα στελέχη και μέλη Δ.Σ. οι οποίες αναλύονται ως
εξής:
1/1 31/12/2017
97.028

Παροχές
Βραχυχρόνιες παροχές (μισθοί & αμοιβές)

1/1 31/12/2016
358.165

1.2.2 Χρηματιστηριακές συναλλαγές μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών.
Οι Χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω της Εταιρείας, αφορούν συνολικά στελέχη και μέλη Δ.Σ. οι
οποίες αναλύονται ως εξής:
1/1 31/12/2017
2.220.928
2.309.943

Συναλλαγές
Αγορές μετοχών στο ΧΑ
Πωλήσεις μετοχών στο ΧΑ

1/1 31/12/2016
4.102.675
4.115.104

1.2.3 Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αφορούν στελέχη και μέλη Δ.Σ. την 31/12/2017 καθώς και την
αντίστοιχη προηγούμενη χρήση έχουν ως εξής:
Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις
Απαιτήσεις από μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη
Υποχρεώσεις σε μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη

31/12/2017
0
0

31/12/2016
965
5.537

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018
Οι Δηλούντες – Βεβαιούντες

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ605287

ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΒ028284

4

DFK PD AUDIT ΑΕ
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών,
Λογιστών & Συμβούλων Επιχειρήσεων
Πρεμετής 3, 151 25 Μαρούσι
Tηλ.: +30 (210) 7249302
Fax: +30 (210) 7212075
ΑΜ ΣΟΕΛ: 163 ΑΜ ΕΛΤΕ:031
www.pdaudit.gr

2. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «AΡΝΤΟΥ ΠΡΑΙΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «AΡΝΤΟΥ ΠΡΑΙΜ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο
«ARDU PRIME Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (η «Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και την κατάσταση συνολικού εισοδήματος,
την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που
περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που περιγράφονται στο τμήμα «Βάση για
γνώμη με επιφύλαξη» της έκθεσής μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις 2015 έως και 2017 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν από τις φορολογικές
αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.
Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή
την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά
με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας
που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει
τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
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Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Σημείωση 4.2. των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων, η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να ανακαλέσει προσωρινά την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας
στην χρήση 2016, λόγω ορισμένων οργανωτικών και μηχανογραφικών προβλημάτων που
διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της Εποπτικής Αρχής. Ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας, η Εταιρεία απώλεσε το μεγαλύτερο μέρος του πελατολογίου της με αποτέλεσμα τα
έσοδα της χρήσεως 2017 να έχουν μειωθεί σημαντικά. Η λήψη της απόφασης από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς για την λήξη της διαδικασίας ανάκλησης της αδείας παραμένει σε εκκρεμότητα ενώ
παράλληλα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι σημαντικά μεγαλύτερες από το
σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Τα ανωτέρω γεγονότα υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με την
δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε
σχέση με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης και των υπεύθυνων για τη διακυβέρνηση επί των οικονομικών
καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες ελέγχου που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση
της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει
τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της
λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που
διενεργείται σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε., όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα
να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση
αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε. όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
•

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη
μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι
υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει
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συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
•

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας.

•

Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

•

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για
το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσουν
να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

•

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

•

Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την
χρηματοοικονομική πληροφόρηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας για
την έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την
καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας. Παραμένουμε
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου
μας.
Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού 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 Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ARDU PRIME
Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
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γ) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 έχει καταστεί
μικρότερο του ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς, συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 47
του Ν.2190/1920. Επιπρόσθετα, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων έχει καταστεί μικρότερο του
ελαχίστου ποσού των Ευρώ 700 χιλ. που ορίζεται από τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί
Κινητών Αξιών. Εντός του 2018 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
κατά Ευρώ 400 χιλ.

DFK PD AUDIT AE

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018

Πρεμετής 3
151 25 Μαρούσι

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 163
Μαργαρίτα Α. Παναγιωτοπούλου
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 43511
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3. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
3.1 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
(ποσά σε €)
Σημ.

31/12/2017

31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία

6.1

233.901

244.358

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

6.2

75.031

102.344

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

6.3

21.950

22.562

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

6.4

381.798

358.598

712.680

727.862

10.547

22.528

167.961

1.017.898

6.357

830

263.765

1.075.213

448.630

2.116.469

1.161.310

2.844.331

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από πελάτες

6.5

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

6.6

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία, μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου

6.7

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

6.8

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

6.9

1.201.500

1.201.500

Αποθεματικά

6.10

27.500

27.500

(869.176)

(131.952)

359.824

1.097.048

2.000

13.885

2.000

13.885

799.486

1.733.398

799.486

1.733.398

801.486

1.747.283

1.161.310

2.844.331

Ζημίες εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

6.11

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6.12

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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3.2 Κατάσταση Συνολικών και Λοιπών Εισοδημάτων
(ποσά σε €)

Σημ.

01/0131/12/2017

01/0131/12/2016

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών

6.13

166.469

6.971.384

Κόστος παροχής υπηρεσιών

6.14

(205.252)

(4.155.537)

(38.783)

2.815.847

Μικτό κέρδος / (ζημία)
Έξοδα διοίκησης

6.14

(563.644)

(1.130.913)

Έξοδα διάθεσης

6.14

(89.007)

(349.331)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα/έσοδα

6.15

(30.537)

(749.995)

(721.971)

585.608

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ζημία)
Χρηματοοικονομικά έξοδα

6.16

(41.146)

(394.488)

Χρηματοοικονομικά έσοδα

6.17

50.493

2.480

1.526

(1.068)

(711.098)

192.532

(26.126)

1.081

(737.224)

193.613

0

0

(737.224)

193.613

Αποτελέσματα από επενδύσεις
Ζημίες/ Κέρδη προ φόρων
Φόροι
Ζημίες/ Κέρδη περιόδου (α)
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (α)+(β)

6.18

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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3.3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(ποσά σε €)

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά
κεφάλαια

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 01/01/2016
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συνολικό αναγνωρισμένο κέρδος

1.201.500
0
0

27.500
0
0

(325.565)
0
193.613

903.435
0
193.613

Υπόλοιπο την 31/12/2016

1.201.500

27.500

(131.952)

1.097.048

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο την 01/01/2017
Λοιπά Έσοδα από Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος
Συνολικό αναγνωρισμένο κέρδος/ (ζημιά)
χρήσης
Υπόλοιπο την 31/12/2017

Αποθεματικά
κεφάλαια

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

1.201.500

27.500

(131.952)

1.097.048

0

0

0

0

0

0

(737.224)

(737.224)

1.201.500

27.500

(869.176)

359.824

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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3.4 Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(ποσά σε €)
Σημ.

2017

2016

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

(711.098)

192.532

6.1 &
6.2

46.559

51.562

6.11

(11.885)

754

16.475

378.467

176.079

747.748

7.384

60.768

627.342

(28.689)

(969.873)

(1.477.659)

(7.384)

(60.768)

(25.514)

-

(851.915)

(135.285)

(4.000)

1.896

Πλέον/ (μείον) προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (Έσοδα, Έξοδα, Κέρδη και Ζημίες) επενδυτικής
Δραστηριότητας
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα

6.16

Πλέον/(μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογ/μων κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες
Μείωση/(αύξηση) Απαιτήσεων
(Μείωση)/ αύξηση Υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβεβλημένοι Φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)

6.18

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση/(Απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

6.1

(789)

(49.495)

Τόκοι Εισπραχθέντες
Σύνολο ταμιακών εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)

6.17

256

-

(4.533)

(47.599)

45.000

-

45.000

-

(811.448)

(182.884)

1.075.213

1.258.097

263.765

1.075.213

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ταμιακών εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

6.9

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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4. Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
4.1 Γενικές Πληροφορίες και Λογιστικές Αρχές
Η Εταιρεία «MAGNA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ιδρύθηκε
το έτος 1999. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 2017
αποφασίσθηκε να τροποποιηθεί η επωνυμία της Εταιρείας σε «AΡΝΤΟΥ ΠΡΑΙΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος σε «ARDU PRIME
ΑΕΠΕΥ» (εφεξής η Εταιρεία). Έλαβε άδεια λειτουργίας από την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(απόφαση 4/164/20.7.1999), η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμό 3/481/30.7.2008 και έπειτα με
την υπ’ αριθ. 19/733/1.10.2015 απόφαση της ιδίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3606/2007.
Η έδρα της Εταιρείας είναι στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 14, στην Αθήνα σε μισθωμένα γραφεία.
Σκοπός της Εταιρείας: Ο σκοπός της Εταιρείας και κατ’ επέκταση οι υπηρεσίες που μπορεί να
παρέχει βάσει του καταστατικού της διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες.
 Επενδυτικές Υπηρεσίες και
 Παρεπόμενες Υπηρεσίες.
 Στις επενδυτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται:
1. Η λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών για:
Α. κινητές αξίες,
Β. μέσα χρηματαγοράς,
Γ. μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,
Δ. συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις
ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες
με τις κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα,
χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με
φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.
Ε. συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις
ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις, επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παραγώγου
μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που μπορεί να εκκαθαριστούν με ρευστά διαθέσιμα και
ΣΤ. Χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences).
2. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών για:
Α. κινητές αξίες και
Β. συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις
ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες
με τις κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα,
χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με
φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.
3. Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης για κινητές αξίες.
4. Διαχείριση χαρτοφυλακίων.
5. Παροχή επενδυτικών συμβουλών
 Στις παρεπόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται:
Α. Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών,
περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών
όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών για κινητές αξίες και μέσα
χρηματαγοράς.
Β. Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή
περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την
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πίστωση ή το δάνειο για κινητές αξίες και συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες
παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με τις κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή
άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι
δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.
Γ. Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με την διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την
κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα καθώς και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά
με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
Δ. Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές
γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα και ειδικότερα
σε κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, συμβόλαια
δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής,
προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με τις κινητές
αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή
άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση ή με
ρευστά διαθέσιμα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης,
συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις, επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση
παραγώγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που μπορεί να εκκαθαριστούν με ρευστά
διαθέσιμα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences).
Ε. Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή και
ΣΤ. Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών.
Η Εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό της διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται
από τρείς (3) έως εννέα (9) συμβούλους με 3ετή θητεία. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας την 20η Δεκεμβρίου 2017, ανακάλεσε τα προηγούμενα μέλη, τερματίζοντας τη θητεία τους
και εξέλεξε νέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα κατά
την 19/01/2018 έχει ως εξής:
Παπαδόπουλος Απόστολος
Μακρής Χαράλαμπος
Αρμάος Βασίλειος
Μακρής Μάριος

Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τις 18/01/2021.
Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017 εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 20 Φεβρουαρίου 2018 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση της Εταιρείας http://arduprime.com.
4.2 Αρχή συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern)
Η Εταιρεία για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βασίστηκε στην αρχή της συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern). Για την εφαρμογή της εν λόγω αρχής η Εταιρεία
λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και προβαίνει σε εκτιμήσεις για τη
διαμόρφωση, στο προσεχές μέλλον, του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Οι
κυριότεροι παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητες σε ότι αφορά την εφαρμογή της εν λόγω
αρχής σχετίζονται με α) την αναμονή της απόφασης σχετικά με την διαδικασία ανάκλησης της αδείας
της Εταιρείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λόγω ελλείψεων στις οργανωτικές δομές και
τεχνικών προβλημάτων στα μηχανογραφικά συστήματα και β) την απώλεια σημαντικού μέρους του
πελατολογίου της Εταιρείας ως αποτέλεσμα της αναστολής της λειτουργίας της.
Αναφορικά με το πρώτο θέμα, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ήδη λάβει τα απαραίτητα μέτρα και έχει
προβεί σε ενέργειες βελτίωσης των εσωτερικών της δομών και πληροφοριακών της συστημάτων, ενώ
εκτιμά ότι η διαδικασία ανάκλησης της αδείας, που εκκρεμεί στο παρόν στάδιο, θα τερματισθεί
σύντομα αισίως.
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Σχετικά με την απώλεια της πελατειακής βάσης, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι αυτή θα
αποκατασταθεί σε σημαντικό ποσοστό μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Επιπρόσθετα , η
Διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρείας είναι σε στάδιο ανάπτυξης και υλοποίησης
Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan), το οποίο θα δώσει δυνατότητα ανάπτυξης σε νέες αγορές
στόχους.
Σημειώνεται επίσης ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην συνεδρίαση της 12ης
Ιανουαρίου 2018, έλαβε ομόφωνη απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
κατά ποσό Ευρώ 400.000,00 με καταβολή μετρητών, η οποία ολοκληρώθηκε μέχρι την 12/2/2018.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις για την εφαρμογή της αρχής της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της, σημειώνοντας ωστόσο , την αρνητική επίπτωση που θα
είχε στην εφαρμογή της εν λόγω αρχής τυχόν αρνητική έκβαση στην διαδικασία ανάκλησης της
άδειας λειτουργίας από τις Εποπτικές Αρχές.
4.3 Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων
Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων με τρόπο
ώστε να δίνουν μια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής
διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κατ’ απαίτηση της νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει. Δεν
υπάρχουν Πρότυπα ή Διερμηνείες που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης
εφαρμογής τους. Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going
concern). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ, εκτός και αν αναφέρεται κάπου
διαφορετικά.
Οι λογιστικές αρχές και εκτιμήσεις βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις
είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016. Όλα τα αναθεωρημένα ή
νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και είναι σε ισχύ για
ετήσιες περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2017, ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη των
οικονομικών καταστάσεων στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα.
4.4 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Αντικατάσταση Υφιστάμενων Προτύπων
Ορισμένα νέα πρότυπα ισχύουν για οικονομικές χρήσεις που αρχίζουν μετά την 1η Ιανουαρίου
2017 αν και επιτρέπεται η υιοθέτησή τους και νωρίτερα. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει
νωρίτερα τα νέα ή τροποποιημένα πρότυπα κατά την κατάρτιση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
Τα παρακάτω πρότυπα αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας στην οικονομική χρήση που θα εφαρμοστούν αυτά για πρώτη φορά.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» – Ταξινόμηση και επιμέτρηση: Το πρότυπο εφαρμόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται
νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των
χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα και όλες τις
προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και
επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης.
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Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το νέο πρότυπο κατά την απαιτούμενη ημερομηνία χωρίς
αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης. Κατά το 2017, εκτιμήθηκε ο αντίκτυπος της
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 και με βάση την εκτίμηση αυτή οι επιπτώσεις του καινούριου προτύπου
αναμένονται ως ακολούθως:
-

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που η Εταιρεία κατέχει σήμερα, θα
συνεχίσουν να επιμετρούνται στην ίδια βάση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 και, κατά συνέπεια,
δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού λόγω εφαρμογής του νέου ΔΠΧΑ.

-

Επίσης, δε θα υπάρξει καμία επίδραση αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
της Εταιρείας, δεδομένου ότι οι οδηγίες του νέου ΔΠΧΑ επηρεάζουν μόνο το λογιστικό
χειρισμό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία
τους μέσω των αποτελεσμάτων και η Εταιρεία δεν έχει τέτοιου είδους υποχρεώσεις.

-

Το νέο μοντέλο ελέγχου απομείωσης των απαιτήσεων, απαιτεί την αναγνώριση των
προβλέψεων απομείωσης βάσει των αναμενόμενων ζημιών (expected loss) και όχι μόνο
των πραγματοποιημένων ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις, όπως ισχύει σήμερα
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει την απλοποιημένη προσέγγιση και θα
αναγνωρίσει ζημιές από επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις. Με βάση ανάλυση που
διεξήχθη, η Εταιρεία συμπέρανε ότι κατά την υιοθέτηση του νέου προτύπου, η πρόβλεψη
απομείωσης θα αυξηθεί αλλά το τελικό ποσό δεν θα διαφέρει σημαντικά από την
υπάρχουσα πρόβλεψη. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία τελικών ελέγχων προκειμένου
να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος από τη μετάβαση στο νέο πρότυπο.

Το νέο πρότυπο προβλέπει επίσης περαιτέρω απαιτήσεις γνωστοποίησης πληροφοριών και
αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης της πληροφόρησης. Οι απαιτήσεις αυτές αναμένεται να
αλλάξουν τη φύση και την έκταση των γνωστοποιήσεων της Εταιρείας σχετικά με τα
χρηματοοικονομικά εργαλεία, ιδίως κατά το έτος εφαρμογής του νέου προτύπου.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»: Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο
πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη
(με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Το
καινούριο πρότυπο βασίζεται στην αρχή ότι το έσοδο αναγνωρίζεται όταν ο έλεγχος ενός αγαθού ή
μιας υπηρεσίας μεταφερθεί στον πελάτη.
Η Εταιρεία προγραμματίζει να υιοθετήσει το καινούριο πρότυπο κατά την απαιτούμενη
ημερομηνία αναπροσαρμόζοντας σωρευτικά τα κέρδη εις νέον. Η Εταιρεία πραγματοποίησε μια
αρχική αξιολόγηση για τις επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 15 και στη συνέχεια πραγματοποίησε ανάλυση
των διαφορών ανά κατηγορία εσόδου, ανάμεσα στο νέο πρότυπο και στις υπάρχουσες λογιστικές
πολιτικές. Με βάση την παραπάνω ανάλυση δεν εντοπίστηκαν ουσιώδεις διαφορές από τις
τρέχουσες λογιστικές πολιτικές. Ως εκ τούτου, το καινούριο πρότυπο δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την εφαρμογή του.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση,
επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης,
ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι
μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι
μισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η
λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη.
Το πρότυπο θα επηρεάσει κυρίως το λογιστικό χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων της
Εταιρείας. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, η Εταιρεία έχει μη-ακυρώσιμες λειτουργικές
μισθώσεις ύψους Ευρώ 122.652. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν έχει ακόμη προσδιορίσει σε ποιο βαθμό
αυτές οι δεσμεύσεις θα οδηγήσουν σε αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
σχετικά με μελλοντικές πληρωμές, καθώς και πώς κάτι τέτοιο θα επηρέαζε το κέρδος και την
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ταξινόμηση των ταμειακών ροών της Εταιρείας.
Αυτό συμβαίνει διότι ορισμένες από τις δεσμεύσεις ενδέχεται να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις
του προτύπου ως βραχυπρόθεσμες ή/και μη σημαντικής αξίας, ενώ ορισμένες δεσμεύσεις
ενδέχεται να μην ικανοποιούν καν τα κριτήρια που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό τους ως
μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16.
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την
αξία των μετοχών”: Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις
παρέχουν απαιτήσεις σχετικά με το λογιστικό χειρισμό:
(α) των επιπτώσεων και των προϋποθέσεων που δε συνιστούν κατοχύρωση, στην επιμέτρηση
παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά,
(β) των παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών με δυνατότητα συμψηφισμού των
υποχρεώσεων παρακρατούμενων φόρων και
(γ) των τροποποιήσεων όρων και προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών,
η οποία διαφοροποιεί την ταξινόμηση μιας συναλλαγής από διακανονισμό σε μετρητά σε
συναλλαγή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές σε επενδύσεις σε ακίνητα”: Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018
ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε μία οντότητα μεταφέρει
ένα ακίνητο, συμπεριλαμβανομένου ακινήτου υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή από τις
επενδύσεις σε ακίνητα. Οι τροποποιήσεις αναφέρουν ότι μεταβολή της χρήσης ενός ακινήτου
πραγματοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε
ακίνητα και υπάρχει σαφής ένδειξη της μεταβολής αυτής. Απλά η αλλαγή στις προθέσεις της
διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου, δεν αποδεικνύει μεταβολή στη χρήση του. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση”: Η
τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα προπληρωμής που επιτρέπουν ή απαιτούν
από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να καταβάλει είτε να λάβει εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη
λήξη της σύμβασης (υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του περιουσιακού στοιχείου
ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται να επιμετρηθούν στο
αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες: Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις σχετίζονται
με το κατά πόσο η επιμέτρηση (και κυρίως η απομείωση) των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής
επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, διέπονται από το ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα
συνδυασμό των δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα
εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, προτού εφαρμόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές
για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 η
οικονομική οντότητα δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές στην λογιστική αξία των
μακροπρόθεσμων συμμετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές”: Η διερμηνεία
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 ενώ
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό συναλλαγών που
περιλαμβάνουν την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής σε ξένο νόμισμα. Η διερμηνεία εξετάζει
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τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπου η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μη χρηματικό
περιουσιακό στοιχείο ή μη χρηματική υποχρέωση που προκύπτουν από την είσπραξη ή πληρωμή
προκαταβολής, πριν από την αρχική αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εσόδου ή
εξόδου. Η διερμηνεία αναφέρει ότι η ημερομηνία συναλλαγής, για τον καθορισμό της
συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης ενός μη χρηματικού
στοιχείου προκαταβολής ή ενός αναβαλλόμενου εσόδου. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή
εισπράξεις προκαταβολών, η οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει την ημερομηνία
συναλλαγής για κάθε μία πληρωμή και είσπραξη προκαταβολής. Η διερμηνεία δεν έχει ακόμη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου
εισοδήματος”: Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία παρέχει
καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται κατά τον υπολογισμό του
φόρου εισοδήματος. Η διερμηνεία παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση
αβέβαιων φορολογικών θεμάτων, ώστε να αντικατοπτρίζεται η αβεβαιότητα της αποδοχής από τις
φορολογικές αρχές καθώς και η εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα πραγματικά περιστατικά
και τις περιστάσεις. Η διερμηνεία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19: (Τροποποιήσεις) Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος
καθορισμένων παροχών: Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι
τροποποιήσεις απαιτούν οι οντότητες να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες αναλογιστικές
παραδοχές για τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας απασχόλησης και του καθαρού τόκου για
το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, μετά την πραγματοποίηση μιας μεταβολής,
περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζονται τα περιουσιακά στοιχεία, από το λογιστικό χειρισμό μιας
μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες”: Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν ότι η επιλογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, μίας
επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα η οποία είναι
οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή παρόμοια οικονομική οντότητα, δύναται να
διενεργείται χωριστά για κάθε επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία, κατά την αρχική
αναγνώριση.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»: οι
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο
μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση (joint arrangement), η οικονομική οντότητα
επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή.
Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά από
κοινού έλεγχο (joint control) μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση (joint arrangement),
η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που προηγουμένως κατείχε στην
επιχείρηση αυτή.
4.5 Χρήση Κρίσεων και Εκτιμήσεων
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ), απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στη διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων
που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, τη γνωστοποίηση
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου. Τα
πραγματικά δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και
κρίσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες,
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συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά
στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με τη χρησιμοποίηση όλων των
διαθέσιμων πληροφοριών.
Οι βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση της Εταιρείας και που έχουν τη
σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις σχετίζονται
κυρίως με:
Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων: Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης,
εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη ως τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς,
αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη προς πώληση. Για τις
επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούμενες ως τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται
τα κριτήρια του Δ.Λ.Π. 39 και συγκεκριμένα το κατά πόσο η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την
ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Η Εταιρεία κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως
κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία
βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την
απόδοση αυτών των επενδύσεων. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για εμπορικούς
σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες
περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη ζημιά στους λογαριασμούς της διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως
αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Όλες οι άλλες επενδύσεις
κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση.
Φόροι Εισοδήματος: Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. Για τον καθορισμό των
προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά
τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για
αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον
φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των
υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές
καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενη
φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται.
Προβλέψεις: Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να
ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν
ανάλυσης και από την εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών.
Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του
συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά
με την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται
ως επισφάλεια, εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.
Εκκρεμείς Νομικές Υποθέσεις: Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και
αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε
διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας. Παρόλα αυτά, ο
καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις
απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές
συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις
ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον.
5. Σύνοψη Λογιστικών Αρχών και Πολιτικών
5.1 Γενικά
Οι σημαντικές λογιστικές αρχές και πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών
των οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
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5.2 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Η Εταιρεία καταχωρεί κατά την αρχική αναγνώριση, αλλά και σε κάθε μεταγενέστερη αποτίμηση, τα
ενσώματα περιουσιακά της στοιχεία στο κόστος κτήσης τους και τα μειώνει με τις ετήσιες
αποσβέσεις καθώς και με προβλέψεις για την περίπτωση πιθανής απαξίωσής τους. Το κόστος κτήσης
των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει την τιμολογιακή αξία αγοράς τους πλέον των
εξόδων που πραγματοποιηθήκαν προκειμένου να αποκτηθούν και να έρθουν στην παρούσα θέση και
κατάσταση στην Εταιρεία. Η Εταιρεία αποσβένει τα ενσώματα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία
χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της σκοπών σύμφωνα με την
ωφέλιμη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών η οποία συμπίπτει με τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές αποσβέσεων.
5.3 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις και τυχόν ζημία
απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. Δαπάνες που απαιτούνται για την
ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται. Οι
δαπάνες που αναλαμβάνονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων λογισμικών που ελέγχονται από την
Εταιρεία αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. Τέτοιες δαπάνες περιλαμβάνουν αμοιβές
προσωπικού.
5.4 Χρηματοπιστωτικά Μέσα και Επενδύσεις
Τα χρηματοπιστωτικά ενεργητικά στοιχεία και υποχρεώσεις, εμφανίζονται στον ισολογισμό της
Εταιρείας όταν η Εταιρεία έχει συμβατικές δεσμεύσεις ή δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά τα
χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές (απαιτήσεις από πελάτες και
αξιόγραφα βραχυπρόθεσμης λήξης) εμφανίζονται στον ισολογισμό στην ονομαστική τους αξία,
μειωμένη με τις απαραίτητες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα,
λογίζονται κατά την ημέρα που γίνεται η συναλλαγή και αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους,
πλέον τα λοιπά κόστη που σχετίζονται με τη μεταβίβασή τους.
Μετά την απόκτησή τους, οι επενδύσεις σε χρεόγραφα για τις οποίες η Εταιρεία έχει την πρόθεση να
τις κρατήσει μέχρι την λήξη τους (επενδύσεις που κρατούνται μέχρι την λήξη τους) εμφανίζονται
στις ετήσιες ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους μείον τυχόν
προβλέψεις υποτίμησης, για ποσά που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, οι οποίες προβλέψεις
επιβαρύνουν τα αποτελέσματα. Η ετήσια «απόσβεση» κάθε έκπτωσης ή έξτρα αμοιβής, επί του
κόστους απόκτησης μιας επένδυσης που κρατείται μέχρι τη λήξη της, αθροίζεται με τα άλλα
εισπρακτέα έσοδα από την επένδυση (π. χ τόκους) για όλη την περίοδο από την αγορά μέχρι την
λήξη, ώστε το έσοδο που λογίζεται στα αποτελέσματα κάθε περιόδου, να αντιστοιχεί σε μια σταθερή
απόδοση της επένδυσης.
Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα, εκτός αυτών που κρατούνται μέχρι τη λήξη τους, χαρακτηρίζονται σαν
«διαθέσιμες για πώληση» ή «κρατούμενες για εμπορικούς σκοπούς» και αποτιμώνται σε κάθε
οικονομική κατάσταση, με τις δίκαιες αξίες τους κατά την ημερομηνία της οικονομικής κατάστασης.
Η Εταιρεία εμφανίζει τις διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις της στο κόστος κτήσης τους. Οι
διαφορές αποτίμησης, χρεωστικές ή πιστωτικές, των συμμετοχών και χρεογράφων που κρατούνται
για εμπορικούς σκοπούς, μεταφέρονται στα αποτελέσματα της περιόδου. Οι διαφορές αποτίμησης
των συμμετοχών και χρεογράφων που είναι διαθέσιμες για πώληση, μεταφέρονται κατευθείαν στη
καθαρή θέση μέχρι να πωληθεί η επένδυση ή να απαξιωθεί πλήρως, οπότε τα σωρευμένα κέρδη ή οι
ζημιές από αποτίμηση που εμφανίζονται στην καθαρή θέση, μεταφέρονται στα αποτελέσματα της
περιόδου.
5.5 Απομείωση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού
Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι
ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση.
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Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού υπόκεινται σε απομείωση όταν, και μόνο όταν, υπάρχει αντικειμενική ένδειξη
απομείωσης, ως αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική
αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (ζημιογόνο γεγονός), και το ζημιογόνο γεγονός ή γεγονότα
έχει επίδραση στις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού ή ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, και μπορεί να υπολογιστεί
αξιόπιστα. Η αντικειμενική ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή ομάδα
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού έχει υποστεί απομείωση, περιλαμβάνει δεδομένα που
περιέρχονται στην προσοχή της Εταιρείας.
Στον υπολογισμό απομείωσης των μετοχικών επενδύσεων που έχουν αναγνωριστεί ως διαθέσιμες
προς πώληση, λαμβάνεται υπόψη τυχόν σημαντική και παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας του
χρεογράφου κάτω από το κόστος του. Όπου υπάρχει τέτοια ένδειξη για διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, η συσσωρευμένη ζημία – που υπολογίζεται ως η διαφορά
μεταξύ του κόστους αγοράς και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τις ζημίες απομείωσης του
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων- μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.
Ζημίες απομείωσης σε μετοχικές επενδύσεις που αναγνωρίστηκαν στο λογαριασμό αποτελεσμάτων,
δεν αντιλογίζονται μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων. Αν σε μεταγενέστερη
περίοδο, η εύλογη αξία ενός χρεωστικού τίτλου που αναγνωρίστηκε ως διαθέσιμος προς πώληση
αυξηθεί, και η αύξηση αυτή μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί με περιστατικό που
πραγματοποιήθηκε μετά την αναγνώριση της ζημίας απομείωσης στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, η
ζημία απομείωσης, αντιλογίζεται μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων.
5.6 Συμφωνίες Πώλησης-Επαναγοράς Χρεογράφων
Τα χρεόγραφα που πωλούνται με βάση συμφωνίες επαναγοράς (repos), καταχωρούνται στις
οικονομικές καταστάσεις ως ενεχυριασμένα στοιχεία ενεργητικού όταν ο αποδέκτης έχει το
δικαίωμα, βάσει συμβολαίου, να πωλήσει ή να επανεκχωρήσει το ενεχυριασμένο στοιχείο. Η
υποχρέωση προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος περιλαμβάνεται στα οφειλόμενα ποσά σε άλλες
τράπεζες, ή σε πελάτες, όπως κρίνεται καταλληλότερο.
Χρεόγραφα που αγοράστηκαν με συμφωνίες ανάστροφης επαναγοράς (reverse repos)
αναγνωρίζονται ως δάνεια και προκαταβολές σε άλλες τράπεζες ή πελάτες αναλόγως. Η διαφορά
μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής επαναγοράς αναγνωρίζεται ως τόκος κατά τη διάρκεια της
περιόδου της συμφωνίας επαναγοράς, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
5.7 Χρηματοπιστωτικές Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση
Οι χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που σχετίζονται με την καθαρή
θέση, λογίζονται σύμφωνα με την ουσία του περιεχομένου των συμβατικών ρυθμίσεων που τα
διέπουν.
5.8 Υποχρεώσεις
Όλες οι υποχρεώσεις της Εταιρείας εμφανίζονται στον ισολογισμό στην ονομαστική τους αξία.
5.9 Τίτλοι Καθαρής Θέσης
Οι τίτλοι της καθαρής θέσης (π.χ. μετοχές) που εκδίδονται από την Εταιρεία, λογίζονται στο
συνολικό καθαρό ποσό που θα εισπραχθεί, μετά την αφαίρεση των άμεσων εξόδων έκδοσης. Οι
μετοχές εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία σε ειδικό λογαριασμό «Μετοχικού Κεφαλαίου».
5.10 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια υπάρχουσα νομική ή τεκμηριωμένη
υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων
για διακανονισμό της υποχρέωσης το ποσό της οποίας μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία.
5.11 Αναγνώριση Εσόδων
Τα Έσοδα από την λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης προέρχονται από:
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Έσοδα από προμήθειες για την διαμεσολάβηση στη λήψη και διαβίβαση εντολών για
λογαριασμό επενδυτών.
Έσοδα από κινητές αξίες και μερίδια συλλογικών επενδύσεων.
Έσοδα από τίτλους της χρηματαγοράς.
Έσοδα από τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών.
Έσοδα από παροχή παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών

Τα έσοδα της Εταιρείας λογίζονται όταν αυτά γίνονται απαιτητά από τους πελάτες της με την έκδοση
των ανάλογων παραστατικών σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
Τα Χρηματοοικονομικά έσοδα της Εταιρείας και ειδικότερα τα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο
επενδύσεων αναγνωρίζονται ως εξής:
 Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών όταν αυτά πραγματοποιούνται.
 Τα μερίσματα κατά την ημερομηνία που αυτά έχουν καταστεί οριστικά με την έγκριση της
Γενικής Συνέλευσης.
 Τόκοι καταθέσεων όταν καθίστανται δεδουλευμένοι
 Τόκοι ομολογιών όταν καθίστανται δεδουλευμένοι.
5.12 Αναγνώριση Εξόδων
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.
5.13 Λογιστική Φόρου Εισοδήματος συμπεριλαμβανομένου του αναβαλλόμενου φόρου
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων είναι το άθροισμα του
τρέχοντος φόρου εισοδήματος και των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος. Ο πληρωτέος φόρος
εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης.
Τα φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων, 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 (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος της Εταιρείας,
υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
επί των φορολογητέων κερδών.
Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μια απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να
εισπραχθούν ή να συμψηφιστούν μελλοντικά με φορολογικές υποχρεώσεις) ή σαν υποχρέωση (για
φόρους που αναμένεται να πληρωθούν μελλοντικά) για όλες τις προσωρινές (από φορολογική
άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογικά βάση των ενεργητικών
στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης. Δηλαδή καταρχήν για
κάθε διαφορά που εμφανίζεται στον Ισολογισμό λόγω της εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α., σε σχέση με τα
ποσά που θα εμφανίζονταν με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, πρέπει να υπολογιστεί και να
λογιστεί η φορολογική επίπτωση.
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από
φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις
εκπιπτόμενες φορολογικά διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα 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.
Στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος
που ίσχυαν κατά το χρόνο λήξης της περιόδου κάθε οικονομικής κατάστασης που συντάχθηκε.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέροντα στη χρέωση ή την πίστωση της κατάστασης αποτελεσμάτων,
εκτός αν σχετίζονται με αντικείμενα (λογαριασμούς) που μεταφέρονται κατευθείαν στη καθαρή
θέση, οπότε σε αυτή τη περίπτωση και οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέρονται κατευθείαν σε χρέωση
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ή πίστωση της καθαρής θέσης. Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν
αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και
υποχρεώσεις της ίδιας φύσης.
5.14 Παροχές στο προσωπικό
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική)
περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που
διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ.).
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά.
Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών αφορά στη νομική υποχρέωση του 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.
5.15 Διανομή Μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις
όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
5.16 Εκτίμηση της εύλογης αξίας
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης:
Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές αποτίμησης, βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές αγοράς ή
υπολογιζόμενες εμμέσως από δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια εργαλεία
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην εύλογη αξία και
δε βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές.
6. Επεξηγηματικές Σημειώσεις Επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
6.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία» αναλύεται στον
ακόλουθο πίνακα :

Οικόπεδο
Α. ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπα 1/1/2016
Προσθήκες Χρήσης
Διαγραφές Χρήσης
Απομείωση Χρήσης
Υπόλοιπα 31/12/2016
Προσθήκες Χρήσης
Αναστροφή Απομείωσης Χρήσης
Υπόλοιπα 31/12/2017

33.174
(4.579)
28.595
1.476
30.071

Κτίρια

153.049
(7.999)
145.050
6.524
151.574

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

274.533
48.185
322.718
789
323.507

Σύνολο

460.756
48.185
(12.578)
496.363
789
8.000
505.152
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Β. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπα 1/1/2016
Αποσβέσεις Χρήσης
Υπόλοιπα 31/12/2016
Αποσβέσεις Χρήσης
Υπόλοιπα 31/12/2017
Γ. ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2016
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2017

-

(12.524)
(6.122)
(18.646)
(18.646)

(215.184)
(18.176)
(233.360)
(19.246)
(252.606)

(227.708)
(24.298)
(252.006)
(19.246)
(271.252)

28.595
30.071

126.404
132.929

89.358
70.901

244.358
233.901

Η Εταιρεία για το ιδιόκτητο ακίνητο επί της οδού Τζωρτζ 5 στην Αθήνα πραγματοποίησε έλεγχο
απομείωσης βάσει εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή με ημερομηνία 31/12/2017, από την οποία
προέκυψε αναστροφή πρόβλεψης ζημίας ποσού ευρώ 8.000 η οποία είχε σχηματισθεί σε
προηγούμενες χρήσεις. Επί του ακινήτου της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη και
προσημειώσεις υποθήκης. Η Εταιρεία αποσβένει τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία με την σταθερή
μέθοδο απόσβεσης, και οι ωφέλιμες ζωές ανά κατηγορία παγίου παρουσιάζονται παρακάτω:
Κατηγορία ενσώματου παγίου
Κτίρια
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Μέθοδος απόσβεσης
Σταθερή Μέθοδος
Σταθερή Μέθοδος

Ωφέλιμη ζωή
25 έτη
5 έως 10 έτη

Συντελεστής απόσβεσης
4,00%
10,00%-20,00%

6.2 Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού» της Εταιρείας αφορά άδειες χρήσης
λογισμικών προγραμμάτων και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Λογισμικό
Α. ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπα 1/1/2016
Προσθήκες Χρήσης
Υπόλοιπα 31/12/2016
Προσθήκες Χρήσης
Υπόλοιπα 31/12/2017
Β. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπα 1/1/2016
Αποσβέσεις Χρήσης
Υπόλοιπα 31/12/2016
Αποσβέσεις Χρήσης
Υπόλοιπα 31/12/2017
Γ. ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2016
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2017

254.675
1.310
255.985
0
255.985
(126.377)
(27.264)
(153.641)
(27.313)
(180.954)
102.344
75.031

Η μέθοδος απόσβεσης και η ωφέλιμη ζωή των Άυλων Στοιχείων παρουσιάζεται παρακάτω:
Κατηγορία ενσώματου παγίου
Λογισμικά προγράμματα

Μέθοδος απόσβεσης
Σταθερή Μέθοδος

Ωφέλιμη ζωή
5 έτη

Συντελεστής απόσβεσης
20,00%

Η Εταιρεία δεν διαθέτει άυλα στοιχεία απεριόριστης διάρκειας και ούτε προβαίνει σε εσωτερική
ανάπτυξη άυλων στοιχείων. Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε δέσμευση για την απόκτηση άυλων
στοιχείων και ούτε υπόκειται σε οποιονδήποτε περιορισμό στην χρήση τους.
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6.3 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις» αναλύεται στον
ακόλουθο πίνακα:
Περιγραφή

Στα Αποτελέσματα

31/12/2016

Αναβαλλόμενες φορολογικές Απαιτήσεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Έξοδα δεδουλευμένα
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια περιουσιακά
στοιχεία
Σύνολο Αναβαλλόμενης Απαίτησης

Στην Καθαρή
31/12/2017
Θέση

(2.063)
1.740
2.360

2.643
1.740
(325)

-

580
3.480
2.035

20.525
22.562

(4.670)
(612)

-

15.855
21.950

Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με βάση τις προσωρινές διαφορές οι οποίες προκύπτουν
μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, που περιλαμβάνονται
στις οικονομικές καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τη
φορολογική νομοθεσία.
Η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση περιέχει τις προσωρινές φορολογικές διαφορές, από
λογισθέντα έσοδα-κέρδη που θα φορολογηθούν σε μελλοντικό χρόνο. Η αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση περιέχει κυρίως προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από συγκεκριμένες
προβλέψεις, οι οποίες είναι φορολογικά εκπεστέες κατά την πραγματοποίηση τους.
6.4 Λοιπά Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπά Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία» της Εταιρείας
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
Περιγραφή
Επικουρικό κεφάλαιο
Συνεγγυητικό κεφάλαιο
ATHEX CLEAR Εκκαθάριση Συναλλαγών

31/12/2017

31/12/2016

30.000

30.000

275.000

250.000

70.215

70.215

663

663

5.000

6.800

920

920

381.798

358.598

Δοσμένες εγγυήσεις:
Εγγύηση Μίσθωσης Αυτοκινήτου
Εγγύηση ενοικίου
Εγγυήσεις Δ.Ε.Η
Σύνολο

Η Εταιρεία οφείλει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να συνεισφέρει ποσά προς εγγύηση των
συναλλαγών της στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών και στο
Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης.
Το ποσό της απαίτησης από την Athex Clear Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου
Αθηνών ΑΕ αφορά το όριο συναλλαγών από το Επικουρικό Κεφάλαιο, ώστε να πραγματοποιούνται
οι χρηματιστηριακές συναλλαγές της Εταιρείας.
6.5. Απαιτήσεις από πελάτες
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Απαιτήσεις από πελάτες» αναλύεται ως εξής :
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Περιγραφή

31/12/2017

31/12/2016

Απαιτήσεις Από Πελάτες

13.567

25.548

Μείον: Προβλέψεις Απομείωσης

(3.020)

(3.020)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών

10.547

22.528

Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες είναι η εξής:
Περιγραφή
Υπολογαριασμός Μετρητών
Υπολογαριασμός Περιθωρίου
Υπολογαριασμός Περιθωρίου Δυο Ημερών
Σύνολο

31/12/2017
376
13.069
123
13.568

31/12/2016
782
24.631
135
25.548

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες αναλύεται ως ακολούθως:
Περιγραφή
Υπόλοιπο Έναρξης Χρήσης
Διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων ανεπίδεκτες εισπράξεων
Σύνολο

31/12/2017
3.020
0
3.020

31/12/2016
3.020
0
3.020

6.6 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Το υπόλοιπο του λογαριασμού « Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία » αναλύεται ως εξής:
Περιγραφή
Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού
Ελληνικό Δημόσιο -προκαταβλ. φόροι
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Καθαρές απαιτήσεις

31/12/2017
0
27.177
140.784
167.961

31/12/2016
23.867
0
994.031
1.017.898

Στο κονδύλι «Λοιποί χρεώστες διάφοροι» κατά την 31/12/2017, εμπεριέχεται απαίτηση από τον
εκκαθαριστή (πάροχος ρευστότητας) Triple A Experts (συνολικού ποσού ευρώ 98.397 εκ των οποίων
ποσό ευρώ 2.271 αφορά απαίτηση για λογαριασμό της Εταιρείας και το υπόλοιπο ποσό ευρώ 96.126
αφορά απαίτηση για λογαριασμό των πελατών Forex).
6.7 Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία, μέσω της κατάστασης
αποτελεσμάτων περιόδου
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία, μέσω
της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου» αναλύεται ως εξής:

Περιγραφή

31/12/2016

31/12/2016

ΑΧΕ Forex

4.000

-

Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ

2.357

830

Σύνολο

6.357

830

6.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων της
Εταιρείας έχουν ως ακολούθως:
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Περιγραφή

31/12/2017

31/12/2016

476

1.431

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

263.289

1.073.782

Σύνολο

263.765

1.075.213

Διαθέσιμα στο ταμείο

Η Εταιρεία εφαρμόζοντας την απόφαση 2/452/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διατηρεί τα
κεφάλαια των πελατών της σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς χαρακτηρισμένους ως
«πελατείας», τα οποία σε περίπτωση που ζητηθούν καταβάλλονται στους δικαιούχους. Έτσι, οι
τραπεζικές καταθέσεις αναλύονται ως εξής:
Περιγραφή

31/12/2017

31/12/2016

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας -Εταιρείας

31.770

895.263

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας- Πελατών

231.519

178.519

Σύνολο

263.289

1.073.782

Οι καταθέσεις πελατών κατά την 31/12/2017 αφορούν σε ποσό ευρώ 15.187,90 πελάτες Forex και σε
ποσό ευρώ 216.331,30 πελάτες Ελληνικού Χρηματιστηρίου.
6.9 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/2017 ανέρχεται σε ευρώ 1.201.500 και διαιρείται σε
1.201.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 η κάθε μία.
Εντός του Δεκεμβρίου 2017 άλλαξε σχεδόν κατά 100% η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας.
Ειδικότερα, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας όπως αυτή
διαμορφώθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2017:

Μέτοχοι
Καρβουλάκης Νικόλαος
Μακρής Χαράλαμπος
5 Μέτοχοι με ποσοστό μικρότερο του 10%
Σύνολο:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΝ
31/12/2017
Αξία
Ποσοστό
Αριθμός Μετοχών
Μετοχικού
Συμμετοχής %
Κεφαλαίου (€)

358.000
358.000
485.500
1.201.500

29,80%
29,80%
40,41%
100,00%

358.000
358.000
485.500
1.201.500

Σημειώνεται επίσης, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην συνεδρίαση της 12ης
Ιανουαρίου 2018, έλαβε ομόφωνη απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά
ποσό Ευρώ 400.000,00 με καταβολή μετρητών ώστε να πληρούνται τα οριζόμενα στην παράγραφο
2.4.3 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με την καταβολή μετρητών στις 12/2/2018.
Εντός της χρήσης 2017, καταβλήθηκε ποσό Ευρώ 45.000.
6.10 Αποθεματικά
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποθεματικά» αφορά σε τακτικό αποθεματικό.
6.11 Προβλέψεις /Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» αναλύεται ως
εξής:
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Περιγραφή

31/12/2017

31/12/2016

2.000

8.885

-

5.000

2.000

13.885

Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Σύνολο

Το υπόλοιπο των «Υποχρεώσεων παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία» διαμορφώθηκε ως εξής:
Περιγραφή

31/12/2017

Υποχρεώσεις παροχών κατά την έναρξη

8.885

Έσοδο Αναγνωρισμένο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(6.885)

Υποχρεώσεις παροχών κατά την λήξη

2.000

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την χρήση 2017 ανέρχεται σε 2
άτομα.
Στα πλαίσια της ανασυγκρότησης και επαναδραστηριοποίησης των λειτουργιών της Εταιρείας εντός
του 2018, ο αριθμός του προσωπικού έχει αυξηθεί σε δέκα άτομα περίπου.
6.12 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:
Περιγραφή
Υποχρεώσεις σε πελάτες
Φορολογικές υποχρεώσεις
Ασφαλιστικές υποχρεώσεις
Λοιποί πιστωτές
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα
Σύνολο

31/12/2017
323.387
50.355
31.786
354.684
26.970
12.304
799.486

31/12/2016
975.851
79.583
16.664
630.124
5.536
25.640
1.733.398

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υποχρεώσεις σε πελάτες» αναλύεται ως εξής:
Περιγραφή
Υπολογαριασμός Μετρητών
Υπολογαριασμός Περιθωρίου
Υπολογαριασμός Περιθωρίου Τριών Ημερών
Πελάτες Εξωτερικού
Πελάτες Forex
Σύνολο

31/12/2017
168.524
41.356
2.065
117
111.325
323.387

31/12/2016
98.806
11.386
2.623
117
862.919
975.851

Οι εκκαθαρισμένες συναλλαγές των πελατών Χ.Α. (ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα) κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονται σε ευρώ € 216.331.
6.13 Έσοδα παροχής Υπηρεσιών
Το υπόλοιπο του κονδυλίου «Κύκλος Εργασιών» για την περίοδο από 01/01-31/12/2017 καθώς και για
την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο από 01/01-31/12/2016 αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:
Περιγραφή
Έσοδα από ΧΑ

01/0131/12/2017

01/0131/12/2016

38.051

48.742

Έσοδα από FOREX

128.418

6.922.642

Σύνολο

166.469

6.971.384
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Η σημαντική μείωση των εσόδων της χρήσης 2017, οφείλεται κατά κύριο λόγω στην ανάκληση της
άδειας λειτουργίας της Εταιρείας σε προηγούμενη χρήση (Σημείωση 4.2).
6.14 Έξοδα κατ’ είδος
Η ανάλυση των οργανικών εξόδων κατ’ είδος έχει ως εξής:
Περιγραφή
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

01/0131/12/2017
399.354
123.080
100.811
22.244
165.855
46.559
857.903

01/0131/12/2016
449.906
4.130.212
120.449
86.152
797.500
51.562
5.635.781

Η μείωση των εξόδων στη χρήση 2017 είναι αναλογική της απώλειας της πελατειακής βάσης της
Εταιρείας.
6.15 Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα/ (Έξοδα)
Το υπόλοιπο του κονδυλίου «Λοιπά λειτουργικά Έσοδα / Έξοδα» για την περίοδο από 01/0131/12/2017 καθώς και για την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο από 01/01-31/12/2016 αναλύεται στον
ακόλουθο πίνακα:
01/0131/12/2017

Περιγραφή
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Διαγραφές απαιτήσεων
Αναστροφή πρόβλεψης απομείωσης ακινήτων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο

135.439
(185.861)
8.000
11.885
(30.537)

01/0131/12/2016
(10.099)
(121)
17.249
(743.693)
(12.578)
(753)
(749.995)

Εντός της χρήσης 2017, η Εταιρεία με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της 3/3/2017,
προέβη σε καταβολή αποζημιώσεων σε πελάτες που αφορούσαν σε απώλεια κεφαλαίων
τους, η οποία προέκυψε από αστοχία των συστημάτων της Εταιρείας.
6.16 Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Τα «Χρηματοοικονομικά Έξοδα» για την περίοδο από 01/01-31/12/2017 καθώς και για την
αντίστοιχη συγκριτική περίοδο από 01/01-31/12/2016 αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:
Περιγραφή
Τόκοι και συναφή έξοδα
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο

01/0131/12/2017
7.384
33.762
41.146

01/0131/12/2016
60.768
333.720
394.488

6.17 Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Τα «Χρηματοοικονομικά Έσοδα» για την περίοδο από 01/01-12/12/2017 καθώς και για την
αντίστοιχη συγκριτική περίοδο από 01/01-31/12/2016 αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:
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Περιγραφή
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο

01/0131/12/2017
256
50.237
50.493

01/0131/12/2016
2.480
0
2.480

6.18 Φόρος Εισοδήματος
Το υπόλοιπο του κονδυλίου «Φόρος εισοδήματος» για την περίοδο από για την περίοδο από 01/0131/12/2017 καθώς και για την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο από 01/01/-31/12/2016 αναλύεται στον
ακόλουθο πίνακα:
Περιγραφή
Τρέχων Φόρος εισοδήματος
Φόρος Εισοδήματος προηγούμενης χρήσης
Αναβαλλόμενος Φόρος
Σύνολο

01/0131/12/2017
0
(25.514)
(612)
(26.126)

01/0131/12/2016
0
0
1.081
1.081

Σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις γίνεται αναφορά στη Σημείωση 10.1.
7. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους, από τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων:
•
Πιστωτικός κίνδυνος
•
Κίνδυνος ρευστότητας
•
Κίνδυνος της αγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει τη συνολική ευθύνη για τη δημιουργία και την εποπτεία του
πλαισίου διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και
να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει, να τίθενται σημεία ελέγχου και όρια ανάληψης
κινδύνων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα συστήματα, εξετάζονται περιοδικά, ώστε να
εμφανίζονται οι αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
α) Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας για την Εταιρεία, σε περίπτωση
που ένας πελάτης ή ένας τρίτος αντισυμβαλλόμενος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις
που προέρχονται κυρίως από απαιτήσεις πελατών.
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Η Διοίκηση σχηματίζει ειδική πρόβλεψη απομείωσης, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έκθεσης σε
κίνδυνο, που αντιπροσωπεύει την εκτίμησή της για ζημίες που έχει υποστεί η Εταιρεία σχετικά με
εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και επενδύσεις. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες της Εταιρείας
συνοψίζονται ως κάτωθι :
•
Διαρκής παρακολούθηση των ανοιγμάτων της Εταιρείας.
•
Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας αντισυμβαλλομένων για παροχή πιστώσεων
•
Έλεγχος χρεωστικών υπολοίπων
•
Συνεχής αξιολόγηση των πιστωτικών ιδρυμάτων που τηρούνται λογαριασμοί πελατών.
•
Πλήρης κάλυψη των ανοικτών θέσεων πελατών FOREX επαρκή χρηματικά διαθέσιμα
Επενδύσεις
Οι επενδύσεις ταξινομούνται από την Εταιρεία, με βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η
Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των επενδύσεων, κατά το χρόνο απόκτησης και
επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης.
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Οι επενδύσεις εξετάζονται σε περιοδική βάση για την ύπαρξη απομείωσης
Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο
Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, αντιπροσωπεύει τη μέγιστη
έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αναλύεται ως εξής:
Περιγραφή

31/12/2017

31/12/2016

Επενδύσεις

6.357

830

Απαιτήσεις

178.508

1.040.426

Ταμειακά διαθέσιμα

263.765

1.075.213

Σύνολο

448.630

2.116.469

Οι απαιτήσεις προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον πάροχο ρευστότητας (βλέπε σημ.6.6), ενώ τα
ταμιακά διαθέσιμα αφορούν καταθέσεις όψεως σε συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος και
του εξωτερικού.
β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη μπορέσει να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις εμπρόθεσμα. Η προσέγγιση της Εταιρείας, σχετικά με την
διαχείριση της ρευστότητας, είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει αρκετή
ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της εμπρόθεσμα, τόσο κάτω από κανονικές αλλά
κάτω από αντίξοες συνθήκες, χωρίς να πραγματοποιούνται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η
φήμη της.
Έκθεση κινδύνου ρευστότητας
Οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένων των
αναλογούντων τόκων, έχουν ως εξής:
Περιγραφή
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31/12/2017

31/12/2016

796.473

1.733.398

γ) Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο ότι οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως οι
συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια, θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία
των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει. Ο σκοπός της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς είναι ο
έλεγχος της έκθεσης της Εταιρείας στον κίνδυνο αυτό, στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με
παράλληλη βελτιστοποίηση της απόδοσης διαχείρισης του κινδύνου.
δ) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Είναι ο κίνδυνος που εμφανίζεται από μια μεταβολή της ισοτιμίας μεταξύ δύο νομισμάτων. Η
Εταιρεία στα πλαίσια διαχείρισης των διαθεσίμων της είναι δυνατόν να εκτεθεί στον ανωτέρω
κίνδυνο μέσω ανοικτών θέσεων σε FOREX. Η Διοίκηση μεριμνά οι τυχόν ανοικτές θέσεις της
Εταιρείας να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα και να υπάρχουν επαρκή υπόλοιπα στα βασικά
νομίσματα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος. Μέσω της διατήρησης υπολοίπων στα βασικά
νομίσματα (δολάριο ΗΠΑ, λίρα Μ. Βρετανίας και ευρώ) δεν υπάρχει σημαντική έκθεση κατά την
τήρηση πληρωμής υποχρεώσεων σε ξένους προμηθευτές και παρόχους. Θα πρέπει να τονιστεί,
αναφορικά με τις θέσεις των πελατών σε FOREX ότι η Εταιρεία είναι διαμεσολαβητής ( Electronic
Communication Network) και δεν επηρεάζεται από την έκθεση των ανοικτών τους θέσεων οι οποίες
καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το εκάστοτε νόμισμα αναφοράς.
ε) Κίνδυνος επιτοκίων
Η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό με αποτέλεσμα τυχόν διακυμάνσεις επιτοκίων να μην έχουν
επίπτωση στα αποτελέσματα της.
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στ) Διαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική της Εταιρείας συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να
διατηρείται η εμπιστοσύνη των, πιστωτών και της αγοράς στην Εταιρεία και να διασφαλίζεται η
μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
8. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και οι συναλλαγές (εισροές-εκροές) με συνδεδεμένα μέρη
κατά την διάρκεια της χρήσης 1.1.-31.12.2016 και για την αντίστοιχη περσινή χρήση αναλύονται ως
εξής:
Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ.
Οι αμοιβές και οι παροχές, που αφορούν συνολικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλύονται
ως εξής:
1/1 31/12/2017
97.028

Παροχές
Βραχυχρόνιες παροχές (μισθοί & αμοιβές)

1/1 31/12/2016
358.165

Χρηματιστηριακές συναλλαγές μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών
Οι Χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω της Εταιρείας, που αφορούν πρόσωπα της παρ.1, αρθ. 81
του Ν.2533/97 αναλύονται ως εξής :

Συναλλαγές
Αγορές μετοχών στο ΧΑΑ
Πωλήσεις μετοχών στο ΧΑΑ

1/1 31/12/2017
2.220.928
2.309.943

1/1 31/12/2016
4.102.675
4.115.104

Για τις συναλλαγές αυτές έχουν γίνει οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις μελών Δ.Σ.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αφορούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 31/12/2017
έχουν ως εξής:
Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις

31/12/2017

31/12/2016

Απαιτήσεις από μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη

0

965

Υποχρεώσεις σε μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη

0

5.537

9. Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας έχει ως εξής:
Μέσος Όρος Απασχολούμενου Προσωπικού
Αμοιβές Προσωπικού (ποσά σε ευρώ)

31/12/2017
2
399.354

31/12/2016
22
449.907

10. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
10.1 Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Για τη χρήση 2010 , σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου 4172/2013 και το άρθρο 97 του νόμου 4446/2016 έχει παραγραφεί το δικαίωμα
του δημοσίου για έκδοση πράξεων διοικητικού , εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.
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Για τις χρήσεις 2011-2014 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπονταν από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994.
Όσον αφορά τη χρήση 2015 η Εταιρεία προέβη σε ανάκληση της εντολής του φορολογικού ελέγχου
που προβλέπονταν από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4172/2013. Για τις χρήσεις 2016 και 2017
δεν έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς αυτός είναι πλέον
προαιρετικός μετά εφαρμογή του Ν. 4410/2016 (άρθ.56, παρ.1)
10.2 Επίδικες Υποθέσεις
Στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών της, η Εταιρεία έχει με 31.12.2017 εκκρεμείς νομικές
υποθέσεις για τις οποίες όμως, τόσο η διοίκηση όσο και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, δεν
αναμένουν να έχουν σημαντική επίπτωση στην λειτουργία και στην οικονομική κατάσταση της
Εταιρείας.
10.3 Εγγυητικές Επιστολές
Κατά την 31.12.2017 δεν υπάρχουν εγγυητικές επιστολές που να έχει εκδώσει η Εταιρεία υπέρ
τρίτων.
10.4 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία ανάκλησης της άδειας της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Κατά την έκδοση της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την άρση της
διαδικασίας ανάκλησης αναμένεται η επίρριψη προστίμου που όμως δεν μπορεί να υπολογιστεί το
ακριβές ύψος αυτού, στο παρόν στάδιο και κατά επέκταση δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη
και δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων
Σημειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην συνεδρίαση της 12ης Ιανουαρίου
2018, έλαβε ομόφωνη απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό
Ευρώ 400.000,00 με καταβολή μετρητών ώστε να πληρούνται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.3
του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
ολοκληρώθηκε την 12/2/2018.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
KAI ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ605287

ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΒ028284

ΒΑΡΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 066371
ΑΜ.ΟΕΕ 27375
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