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Α) Βεβαίωση
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της «SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» την 29
Αυγούστου 2017.

Για την
SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννα-Μαρία Αναλυτή
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Β) Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της «SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε το συνημμένο συνοπτικό ισολογισμό της Εταιρείας «SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρεία
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η
έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση
την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η
επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών
ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην
εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο
από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη
δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα
οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη
ελέγχου.

Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο
συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από
κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2017

Παναγιώτης Κυριακόπουλος
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 13661
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 125
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Ισολογισμός
Σημ.

30/6/2017

31/12/2016

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

417.990

1.991

1.191

1.191

51.000

51.000

470.181

54.182

204.117

179.888

1.233

4.102

192.852

65.460

398.202

249.450

868.383

303.633

Μετοχικό κεφάλαιο

50.000

50.000

Τακτικό αποθεματικό

15.274

300

Κέρδη εις νέον

119.216

127.650

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

184.490

177.950

4.107

4.107

4.107

4.107

530.000

-

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

37.665

58.054

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

112.122

63.521

679.787

121.576

Σύνολο υποχρεώσεων

683.894

125.682

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

868.383

303.633
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από Πελάτες

7

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

8

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την
υπηρεσία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

9

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Σημ.
Καθαρά έσοδα από αμοιβές /προμήθειες

1/1-30/6/2017

1/1-30/6/2016

401.765

294.807

Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες

401.765

294.807

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

(52.181)

(27.227)

(3.692)

(2.188)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

(178.183)

(143.608)

Έξοδα από λειτουργικές δραστηριότητες

(234.056)

(173.023)
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Αποσβέσεις

Έσοδα από τόκους

-

-

Μείον: έξοδα από τόκους και συναφή έξοδα

(3.569)

(266)

Καθαρό αποτέλεσμα από τόκους

(3.569)

(266)

Κέρδη προ φόρων

164.140

121.519

Φόρος εισοδήματος

(47.601)

(35.240)

Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων

116.539

86.278

-

-

116.539

86.278

23,3079

17,2556

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο
Κέρδη ανά μετοχή
Βασικά και απομειωμένα

11

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Τακτικό
αποθεματικό

Κέρδη εις
νέον

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού
Διανομή μερισμάτων

50.000

-

5.977
86.278
(300)
(3.000)

55.977
86.278
(3.000)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016

50.000

300

88.955

139.255

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Τακτικό
αποθεματικό

Κέρδη εις
νέον

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού
Διανομή μερισμάτων

50.000

300

127.650
116.539
(14.974)
(110.000)

177.950
116.539
(110.000)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017

50.000

119.216

184.490

300

14.974
15.274

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
Σημ.

1/1-30/6/2017

1/1-30/6/2016

164.140

121.519

3.692

2.188

3.569

266

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών
κεφαλαίου κίνησης

171.401

123.972

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(21.360)

(48.292)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων

(20.389)

(15.387)

129.652

60.293

(3.569)

(266)

1.000

-

127.083

60.027

(419.691)

(4.423)

(419.691)

(4.423)

(110.000)

-

Λήψη δανείων

530.000

-

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

420.000

-

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσεως

127.392

55.604

65.460

1.212

192.852

56.816

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

6

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
(Αγορά)/Πώληση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

6

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

8

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικά
Η Εταιρεία «SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» με διακριτικό τίτλο
«SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ.», (εφεξής «SAFE¨» ή «Εταιρεία») ιδρύθηκε στις 15 Ιουλίου 2015 και είναι
εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό: 135237960000.
Η έδρα της εταιρείας είναι στην οδό Γρανικού 7 του Δήμου Αμαρουσίου του Νομού Αττικής. Η ηλεκτρονική
διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.safe-gr.com. Η διάρκεια της εταιρείας όπως ορίζεται από το καταστατικό της,
λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2060.
Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή:
Α) Των ακόλουθων επενδυτικών υπηρεσιών:
I.

Λήψης και διαβίβασης εντολών, η οποία συνιστάται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό
πελατών της, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

II.

Παροχής επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε
πελάτες της , είτε κατόπιν αιτήσεως τους είτε με πρωτοβουλία της ΑΕΠΕΥ, σχετικά με μία η
περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα

III.

Διαχείρισης χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στην διαχείριση κατά την διακριτική ευχέρεια της
ΑΕΠΕΥ χαρτοφυλακίων πελατών της, στο πλαίσιο εντολής τους , που περιλαμβάνουν ένα η περισσότερα
χρηματοπιστωτικά μέσα

Β) Των ακόλουθων παρεπόμενων υπηρεσιών:
I.
II.

Παροχής υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
Παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με την διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική
στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις
και εξαγορές επιχειρήσεων

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιουδήποτε
εταιρικού τύπου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς προς τους ανωτέρω και να αντιπροσωπεύει στην
Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες, επιχειρήσεις , οίκους και οργανισμούς, είτε ήδη υπάρχουν είτε πρόκειται να
συσταθούν στο μέλλον και οι οποίες εταιρίες, επιχειρήσεις, οίκοι και οργανισμοί έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς
με την εταιρεία σκοπούς.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 29
Αυγούστου 2017.

2. Βάση παρουσίασης και λογιστικές πολιτικές
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της «SAFE
ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (εφεξής «η Εταιρεία»), για την περίοδο 1/1 – 30/6/2017. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές
οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις».
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2016, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας με ηλεκτρονική
διεύθυνση www.safe-gr.com.
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Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνοπτικών ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη και
παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2016, με εξαίρεση τις αλλαγές που προέκυψαν από την υιοθέτηση νέων ή αναθεωρημένων προτύπων όπως
περιγράφεται παρακάτω. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή
του ιστορικού κόστους.
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της
Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών,
που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2017
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7 Κατάσταση των Ταμιακών Ροών: Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης
Τον Ιανουάριο του 2016, το Συμβούλιο τροποποίησε το ΔΛΠ 7 ώστε να υποχρεωθούν οι οντότητες να παρέχουν
επιπλέον γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις
μεταβολές στις υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2017, δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: Αναγνώριση αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων για
μη πραγματοποιημένες ζημιές
Με τις τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 διευκρινίζεται ότι η μείωση κάτω του κόστους της λογιστικής αξίας ενός
χρεωστικού τίτλου σταθερού επιτοκίου που επιμετράται στην εύλογη αξία ενώ η φορολογική του βάση είναι το
κόστος, οδηγεί σε μια εκπεστέα προσωρινή διαφορά και κατά συνέπεια στην αναγνώριση μια αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης. Ένα ζήτημα που διευκρινίζεται επίσης σύμφωνα με την τροποποίηση, είναι πως θα πρέπει
να προσδιοριστούν τα πιθανά μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπεστέες προσωρινές
διαφορές θα συμψηφιστούν για να εκτιμηθεί αν θα πρέπει να αναγνωριστεί μια αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση ή όχι. Επιπλέον όταν μια οικονομική οντότητα αξιολογεί κατά πόσον φορολογητέα κέρδη θα είναι
διαθέσιμα στο μέλλον έναντι των οποίων μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εκπεστέα προσωρινή διαφορά, εξετάζει αν
η φορολογική νομοθεσία περιορίζει τις πηγές των φορολογητέων κερδών έναντι των οποίων μπορεί να γίνουν
εκπτώσεις φόρου. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2017,
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα
από την Εταιρεία
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Μεταφορές των Επενδύσεων σε ακίνητα
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η μεταφορά ενός ακίνητου, συμπεριλαμβανομένου ενός ακινήτου υπό κατασκευή ή
ανάπτυξη, εντός ή εκτός των επενδύσεων σε ακίνητα, θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν συντελείται αλλαγή
στην χρήση του ακινήτου. Αυτή η αλλαγή στην χρήση πραγματοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί
τον ορισμό της επένδυσης σε ακίνητα και θα πρέπει να τεκμηριώνεται. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018, δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν
θα έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Ταξινόμηση και
επιμέτρηση των συναλλαγών που βασίζονται στην αξία μετοχών
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις επιπτώσεις των προϋποθέσεων κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των παροχών
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά, την λογιστική αντιμετώπιση της
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υποχρέωσης παρακρατούμενου φόρου για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και τη λογιστική
αντιμετώπιση τροποποιήσεων σε συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Οι τροποποιήσεις
του ΔΠΧΑ 2 εφαρμόζονται σε ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018, δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς η
Εταιρεία δεν έχει, ούτε προτίθεται να προσφέρει προγράμματα παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
της.
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα
Το νέο πρότυπο καθορίζει τις αρχές αναγνώρισης και επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων,
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και μερικών συμβολαίων αγοράς ή πώλησης μη
χρηματοοικονομικών στοιχείων. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το υπάρχον ΔΛΠ 39. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της οντότητας για τη
διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Το
ΔΠΧΑ 9 εισαγάγει ένα νέο μοντέλο απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αυτό των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Το πρότυπο εισάγει επίσης σημαντικές αλλαγές στο μοντέλο λογιστικής
αντιστάθμισης.
Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Το ΔΠΧΑ 15 καθορίζει τις απαιτήσεις αναγνώρισης των εσόδων που εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις με
πελάτες, εκτός των συμβάσεων που είναι στο πεδίο εφαρμογής των προτύπων που αφορούν τα χρηματοοικονομικά
μέσα, τις μισθώσεις και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα προηγούμενα πρότυπα (και
διερμηνείες) που σχετίζονταν με τα έσοδα.
Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους
πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Επίσης η οντότητα θα αναγνωρίσει ως περιουσιακό στοιχείο το
επαυξητικό κόστος εξασφάλισης μιας σύμβασης με πελάτη, εφόσον εκτιμά ότι θα ανακτήσει το εν λόγω κόστος.
Το ΔΠΧΑ 15 απαιτεί εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές, ώστε οι χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν τη φύση, το ποσό, τον χρόνο και την
αβεβαιότητα του εσόδου και των ταμειακών ροών που απορρέουν από τις συμβάσεις με τους πελάτες.
Το ΔΠΧΑ 15 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018. Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος τις επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές
καταστάσεις, ωστόσο, η υιοθέτησή του δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση σε αυτές.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 15 δεν αλλάζουν τις βασικές αρχές του προτύπου αλλά διευκρινίζουν με ποιο τρόπο
θα πρέπει να εφαρμόζονται κάποιες από αυτές τις αρχές. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς προσδιορίζεται μια
υποχρέωση εκτέλεσης (η υπόσχεση μεταφοράς ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας σε έναν πελάτη) σε μια σύμβαση,
πως καθορίζεται εάν μια Εταιρεία είναι ο κύριος (πάροχος ενός αγαθού ή υπηρεσίας), ή ο πράκτορας (υπεύθυνος
για το διακανονισμό της παράδοσης του αγαθού ή της υπηρεσίας). Καθορίζεται επίσης αν τα έσοδα από τη
χορήγηση μιας άδειας χρήσης θα πρέπει να αναγνωρίζονται άμεσα ή με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον δίνονται
περισσότερες απαλλαγές στην πρώτη εφαρμογή του προτύπου με σκοπό τη μείωση του κόστους και της
πολυπλοκότητας. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018 και
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις
Το νέο πρότυπο καθορίζει τις αρχές αναγνώρισης, επιμέτρησης, παρουσίασης και γνωστοποίησης των μισθώσεων
για τον μισθωτή και για τον εκμισθωτή. Με την εφαρμογή του νέου προτύπου καταργούνται το ΔΛΠ 17 Μισθώσεις
και οι διερμηνείες ΜΕΔ 15 Λειτουργικές μισθώσεις- Κίνητρα, ΜΕΔ 27 Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που
συνεπάγονται τον νομικό τύπο της μίσθωσης και ΕΔΔΠΧΑ 4 Προσδιορισμός του εάν μια συμφωνία εμπεριέχει
μίσθωση.
Το πρότυπο υιοθετεί ένα ενιαίο μοντέλο λογιστικής αντιμετώπισης των μισθώσεων από το μισθωτή. Σύμφωνα με
αυτό, ο μισθωτής σε μία μίσθωση, απαιτείται να αναγνωρίσει στην κατάσταση οικονομικής θέσης περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις μισθώσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών, εκτός αν το
περιουσιακό στοιχείο είναι μικρής αξίας και απόσβεση με χρηματοοικονομικό έξοδο, κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις μισθώσει σε
λειτουργικές και χρηματοδοτικές, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το
πρότυπο επίσης απαιτεί εκτεταμένες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή.
Το ΔΠΧΑ 16 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της καταστάσεις αν και δεν αναμένεται να είναι
σημαντική λόγω της μικρής αξίας των συμβάσεων μίσθωσης που έχει συνάψει.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται
το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα
είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η
Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διερμηνεία εφαρμόζεται υποχρεωτικά για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
δεν θα έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και χρηματοοικονομικά μέσα
Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου από την εταιρεία ούτε και
σημαντικές αλλαγές στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2016.

4. Εκτίμηση της εύλογης αξίας
Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Εταιρεία δεν κατείχε χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη
αξία.
Κατά την 30η Ιουνίου 2017, η λογιστική αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων, των ταμειακών διαθεσίμων
και ισοδυνάμων , καθώς και του κονδυλίου προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις προσέγγιζε την εύλογη αξία.

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Τα πραγματικά ποσά
πιθανόν να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των
συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν
για τη σύνταξη και παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2016.

13

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
30 Ιουνίου 2017
(Όλα τα ποσά σε ευρώ)

6. Ενσώματα πάγια
Οικόπεδα-κτίρια

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016
Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2016
Αναπόσβεστη αξία 30 Ιουνίου 2016

-

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017
Αναπόσβεστη αξία 30 Ιουνίου 2017

Σύνολο

4.423
4.423

4.423
4.423

-

(2.188)
(2.188)

(2.188)
(2.188)

-

2.235

2.235

-

-

Οικόπεδα-κτίρια

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017
Προσθήκες
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

418.436
418.436

(3.394)
(3.394)
415.042

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

4.423
1.255
5.678

(2.432)
(299)
(2.731)
2.948

Σύνολο

4.423
419.691
424.114

(2.432)
(3.692)
(6.124)
417.990

Κατά τη διάρκεια της περιόδου η εταιρεία αγόρασε κτιριακές εγκαταστάσεις για να στεγάσει τα γραφεία της.

7. Απαιτήσεις από Πελάτες
Πελάτες παροχής επενδυτικών συμβουλών
Λοιποί πελάτες

30/6/2017
203.939
178
204.117

31/12/2016
178.800
1.088
179.888

Κατά την 30.6.2017 δεν υπήρχαν ληξιπρόθεσμοι ή απομειωμένοι πελάτες.
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8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ

30/6/2017
604
192.248

192.852

31/12/2016
59
65.401

65.460

9. Δανεισμός
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο

30/6/2017
530.000
530.000

31/12/2016
-

Η Εταιρεία στις 6.2.2017 έλαβε δάνειο ποσού 530.000 με λήξη την 8.2.2018. Οι τόκοι του δανείου είναι πληρωτέοι
κάθε τρίμηνο και το κεφάλαιο στη λήξη. Το πραγματικό επιτόκιο του δανείου ανήλθε στο 1,28%. Το δάνειο
λήφθηκε για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης.
Η λογιστική αξία του δανείου προσεγγίζει την εύλογη.

10. Έσοδα
Έσοδα από παροχή επενδυτικών συμβουλών
Έσοδα από προμήθειες

1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016
393.674
283.636
8.091
11.171
401.765
294.807

11. Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά στοιχεία και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους
μετόχους, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια της περιόδου εξαιρουμένων των
τυχόν κατεχομένων ιδίων μετοχών.

1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή
(Ευρώ ανά μετοχή)

116.539
5.000

86.278
5.000

23,308

17,256

12. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Κατά την 30 Ιουνίου 2017 δεν υπήρχαν ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση
της εταιρείας.
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13. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Στα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται τα μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας, στενά συγγενικά με αυτά πρόσωπα,
εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες τα τελευταία έχουν ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και
οικονομική πολιτική τους. Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, πραγματοποιούνται ουσιαστικά με όρους
ίδιους με εκείνους που ισχύουν για παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη και δεν εμπεριέχουν κίνδυνο
υψηλότερο του κανονικού.

1/1-30/6/2017 1/1-30/6/2016
Αγορές Υπηρεσιών
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες

9.000

3.000

Παροχές προς μέλη διοικήσεως και διευθυντικά στελέχη
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές
παροχές
10.414

7.693

30/6/2017

31/12/2016

Υπόλοιπο περιόδου
Απαιτήσεων
Διοίκηση

15.812

-

472

-

Υποχρεώσεων
Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες

14. Μερίσματα
Η Εταιρεία κατέβαλε κατά τη διάρκεια της περιόδου μερίσματα ποσού ευρώ 110.000.

15. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2017
τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών
καταστάσεων.
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Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2017

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννα-Μαρία Αναλυτή
Α.Δ.Τ. ΑΕ 005607

Ευθύμιος Σουρτζής
Α.Δ.Τ. ΑΝ 119692

Ο Λογιστής

Αλέξανδρος Χαριτάκης
Α.Δ.Τ. ΑΖ068127
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