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Α) Βεβαίωση
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της «SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»
την 24 Φεβρουαρίου 2017.

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

Ιωάννα-Μαρία Αναλυτή
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Β) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016
Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ'όψιν σας τον Ισολογισμό της 31.12.2016 και τον λογ/σμο
αποτελεσμάτων της υπολόγου χρήσης ,ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα,
σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά με την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία μας στην δεύτερη διαχειριστική περίοδο λειτουργίας της και ειδικότερα το διάστημα
31/01/2016 εως και 31/12/2016 πραγματοποιήσε Ακαθάριστα έσοδα που ανέρχονται στο ποσόν των
654.453 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 553% σε σχέση με το 2015, αύξηση που οφείλεται κατά κύριο λόγο
στο ότι το 2015 η εταιρία λειτουργησε για διάστημα 5 μηνών (7/2015-21/2015) , αλλά και στο ότι το
2016 έγινε μεγάλη εστίαση στην προσέλκυση νέου πελατολογίου και στην εμβάθυνση των σχέσεων με το
υπάρχον πελατολόγιο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η οικονομική θέση της Εταιρείας θεωρείται ικανοποιητική λαμβανόμενων υπ οψιν
των δυσκολιών της ελληνικής οικονομίας

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Παρότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο γεμάτο προκλήσεις, τρέχον χρηματοοικονομικό περιβάλλον,
ιδιαίτερα κατόπιν της επιβολής των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων
(εφεξής «capital controls») έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
Οι ανωτέρω εξελίξεις σαφώς επέφεραν αρνητική μεταβολή, και εξακολουθούν να επηρεάζουν
δυσμενώς τη δυνατότητα διενέργειας χρηματιστηριακών πράξεων, την ελεύθερη μεταφορά επενδυτικών
κεφαλαίων αλλά και την εν γένη διάθεση ανάληψης κινδύνου από μέρους των επενδυτών, ωστόσο δεν
επηρέασαν σε κρίσιμο βαθμό τις εργασίες της Εταιρείας ούτε αναμένεται ότι θα καταβάλλουν
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καθοριστικά το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Ιδιαίτερα, οι επιπτώσεις των capital controls
για την Εταιρεία μετριάζονται από τους ακόλουθούς παράγοντες:
α) Λόγω του αντικειμένου της, η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Εταιρείας προέρχονται από
αμοιβές για την παροχή επενδυτικών συμβουλών επί των κατατεθειμένων κεφαλαίων. Οι εν λόγω
αμοιβές εισπράττονται ανεξάρτητα από την επιβολή των capital controls ή/και την ομαλή λειτουργία
της εγχώριας αγοράς και η εισπραξιμότητά τους δεν αναμένεται να επηρεαστεί περεταίρω από τα
περιοριστικά μέτρα. Το ποσοστό των εσόδων της Εταιρείας που εξαρτώνται από την διενέργεια
εγχώριων χρηματιστηριακών πράξεων είναι ιδιαίτερα μικρό και δεν θεωρείται ότι επηρεάζει ουσιαστικά
την συνολική της κερδοφορία.
β) Η Εταιρεία είναι προσανατολισμένη στη διεθνή κατανομή των στοιχείων των χαρτοφυλακίων
(international asset allocation) των πελατών, προσδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις αγορές του
εξωτερικού. Πολύ μικρό ποσοστό (κάτω του 5% με στοιχεία 31/12/2016) των κεφαλαίων των πελατών
είναι τοποθετημένο σε ελληνικά assets που έχουν επηρεαστεί ουσιαστικά από τα capital controls και τη
γενικότερη αρνητική πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Το γεγονός αυτό προσδίδει κύρος στις
επενδυτικές επιλογές της Εταιρείας και ικανοποίηση μεταξύ των πελατών η όποια αναμένεται να
αποφέρει προσέλευση νέων πελατών και κεφαλαίων, όταν ομαλοποιηθεί η τρέχουσα κατάσταση
γ) Σημαντικό ποσοστό των κεφαλαίων των πελατών βρίσκονται κατατεθειμένα σε θεματοφύλακες του
εξωτερικού ως εκ’ τούτου δεν υπόκεινται σε σημαντικούς περιορισμούς λόγω των capital controls. Η
Εταιρεία εξακολουθεί να εποπτεύει την συμβουλευτική κάλυψη των πελατών ως προς την διενέργεια
επενδυτικών πράξεων.
δ) Τα ρευστά διαθέσιμα της Εταιρείας, προ της επιβολής των περιοριστικών μέτρων, ήταν
κατατεθειμένα κυρίως σε τράπεζα του εξωτερικού η οποία δεν υπόκειται στους περιορισμούς των
capital controls. Τα κεφάλαια αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα για επαναπατρισμό/χρήση και, σε τέτοια
περίπτωση, θεωρούνται «νέο χρήμα» και δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς ανάληψης κεφαλαίων.

Συνεπώς η πορεία της εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική . Τα
ακαθάριστα ετήσια έσοδα της εταιρίας προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν περαιτέρω αύξηση και θα
ανέλθουν περίπου στο ποσό των 800.000 ευρώ, λόγω της αναμενόμενης περαιτέρω αύξησης του
πελατολογίου.
Όσον αφορά τις οικονομικές εξελίξεις, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις και το 2017, τόσο για την
Ελλάδα όσο και για τις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα μεγάλη έμφαση δίνεται στην πολιτική
αβεβαιότητα λόγω μνημονίων, στο ασφαλιστικό και φορολογικό, στην αντιμετώπιση του ελληνικού
χρέους και την μείωση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Ορόσημα εξελίξεων το
2017 για τις παγκόσμιες αγορές θα είναι η επίδραση στη συνοχή της ΕΕ από την αποχώρηση της
Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι εκλογές σε αρκετές χώρες, οι πολιτικές τις
οποίες θα εφαρμόσει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και οι πολιτικές τις οποίες θα
ακολουθήσουν τόσο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ με αναμενόμενες κινήσεις αύξησης επιτοκίων,
όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το συνεχιζόμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης μέσω
επαναγοράς ομολόγων.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δεν υπάρχουν
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
Δεν υπάρχουν
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Δεν υπάρχει
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Τά καθαρά κέρδη χρήσεως χρήσεως ανήλθαν στο ποσόν των 222.928 € . Τα έξοδα Διοικητικής
λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των 230.505 € , οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν στο ποσόν των896 €
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Η Εταιρία αιτήθηκε και έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Απόφαση Δ.Σ. 18/772/12.12.2016,
άδεια για επέκταση της αδειας λειτουργίας της ώς προς την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης
χαρτοφυλακίου
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.
Για τα υπόλοιπα κονδύλια παρέχονται σημειώσεις και επεξηγήσεις επι του ισολογισμού.

Μαρoύσι, 24 Φεβρουαρίου 2017
Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννα-Μαρία Αναλυτή

6

SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2016
(Όλα τα ποσά σε ευρώ)

Γ) Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους μετόχους της «SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «SAFE ADVISORS Ανώνυμη
Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών
ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν
να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο
με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 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 Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «SAFE ADVISORS
Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 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.

31/12/2016

31/12/2015

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

6
7
8

1.991
1.191
51.000
54.182

839
50.000
50.839

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από Πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

9
10
11

179.888
4.102
65.460
249.450
303.633

117.958
1.212
119.170
170.010

12

50.000
300
127.650
177.950

50.000
5.977
55.977

13

4.107
4.107

2.893
2.893

14

58.054
63.521
121.576
125.682
303.633

107.859
3.280
111.140
114.033
170.010

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεματικό
Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους μετά την έξοδο
από την υπηρεσία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος

Σημ.
Καθαρά έσοδα από αμοιβές /προμήθειες
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες

15

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Έξοδα από λειτουργικές δραστηριότητες

16
6
17

Έσοδα από τόκους
Μείον: έξοδα από τόκους και συναφή έξοδα
Καθαρό αποτέλεσμα από τόκους
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων

18

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

19

1/131/12/2016
654.453
654.453

15/731/12/2015
118.281
118.281

(104.410)
(2.432)
(326.931)
(433.773)

(16.060)
(93.704)
(109.764)

(896)
(896)

(99)
(99)

219.783
(64.810)
154.974

8.418
(2.441)
5.977

154.974

5.977

30,9947

1,1953

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο στις 15 Ιουλίου 2015
Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την
περίοδο
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

50.000

50.000

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2016
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την
περίοδο
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού
Διανομή μερισμάτων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

50.000

Τακτικό
αποθεματικό

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

-

-

50.000

-

5.977
5.977

5.977
55.977

Τακτικό
αποθεματικό

-

300
50.000

Κέρδη εις
νέον

300

Κέρδη εις
νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

5.977

55.977

154.974
(300)
(33.000)
127.650

154.974
(33.000)
177.950

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.

12

SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2016
(Όλα τα ποσά σε ευρώ)

Κατάσταση ταμειακών ροών

Σημ.
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών
κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων παροχών προς το προσωπικό
και προβλέψεων

6

15/7/201531/12/2015

219.783

8.418

2.432
896

99

223.112
(67.032)
(49.805)

8.517
(167.958)
107.859

13

1.213
107.488
(896)
(4.920)
101.671

2.893
(48.689)
(99)
(48.788)

6

(4.423)
(4.423)

-

(33.000)
(33.000)

50.000
50.000

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
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

1/1/201631/12/2016

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Μετοχικό κεφάλαιο ίδρυσης
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

11

64.248
1.212

1.212
-

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

11

65.460

1.212

Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικά
Η Εταιρία «SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» με διακριτικό
τίτλο «SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ιδρύθηκε στις 15 Ιουλίου 2015 και είναι εγγεγραμμένη στο
Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό: 135237960000.
Η έδρα της εταιρίας είναι στην οδό Γρανικού 7 του Δήμου Αμαρουσίου του Νομού Αττικής. Η
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.safe-gr.com. Η διάρκεια της εταιρίας όπως ορίζεται
από το καταστατικό της, λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2060.
Σκοπός της εταιρίας 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 τής.

Β) Των ακόλουθων παρεπόμενων υπηρεσιών:
I.

Παροχής υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών

II.

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 Εταιρία 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 εταιρία σκοπούς.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
την 24 Φεβρουαρίου 2017.

2. Βάση Παρουσίασης
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «SAFE
ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ.» («η Εταιρεία»), για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 και έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»), όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής
των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα
αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα
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ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι
υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες
συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους
υπολογισμούς.

3. Νέα πρότυπα και διερμηνείες
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία, για τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων
της 31.12.2016, είναι συνεπείς με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις
της χρήσεως που έληξε την 31.12.2015 αφού ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω τροποποιήσεις των προτύπων,
που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για την χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2016.

3.1 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2016
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Πρωτοβουλία
Γνωστοποίησης
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014, αποσαφηνίζουν ότι η
σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε
αυτές ασήμαντων πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον,
οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους
κρίση, καθορίζοντας το που και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί
των οικονομικών καταστάσεων.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και στο ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία:
Διευκρίνιση των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον
υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη
βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους: Προγράμματα καθορισμένων παροχών:
Εισφορές εργαζομένων
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την
υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν
το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015.
Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ του κύκλου 2010-2012
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013,
έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015.
Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «όρων αγοράς» και προστίθενται
ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που προηγουμένως ήταν μέρος του
ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης»
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Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή
υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των
κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης ότι η οντότητα παρέχει μόνο
συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά
στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά.
Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ
39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για
τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της
προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό.
Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται η
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της
καθαρής λογιστικής αξίας.
Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους»
στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα
συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας.
Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της
καθαρής λογιστικής αξίας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014,
έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016.
ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες
Δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή διανομή
στους ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού
σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση
διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί να
αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει
αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η
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τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών
ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι με βάση τη
χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών
ομολόγων σε αυτό το νόμισμα , χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων,
πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ
των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση
οικονομική έκθεση (π.χ. στη έκθεση Διαχείρισης).Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός
της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και
την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση
στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής.

3.2 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν
εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι
υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω
πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.
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. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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 (debt instrument) σταθερού επιτοκίου που επιμετράται στην εύλογη αξία ενώ η
φορολογική του βάση είναι το κόστος, οδηγεί σε μια εκπεστέα προσωρινή διαφορά (deductible temporary
difference) και κατά συνέπεια στην αναγνώριση μια αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διευκρινήσεις 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 (license) θα πρέπει να
αναγνωρίζονται άμεσα ή με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον δίνονται περισσότερες απαλλαγές στην
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πρώτη εφαρμογή του προτύπου με σκοπό τη μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την
ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό
μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των
συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον
πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται
υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το οποίο είναι
υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2018 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου.
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15,
ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31.
Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί
από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πιο
κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που
πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι
να εξασφαλίσει ότι οι μισθώσεις και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει
εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για
το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των δώδεκα
μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις
του ΔΛΠ 17. Ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και
χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της
καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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4. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
4.1 Συναλλαγματικές μετατροπές
(α)

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα
του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα
παρουσίασης της Εταιρίας.
(β)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη
μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες
κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές
από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης
αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

4.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση.
Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των
στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρία και το
κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα
αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων αναθεωρούνται και
αναπροσαρμόζονται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε κάθε τέλος χρήσεως.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρείται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.

4.3 Μισθώσεις
Λειτουργικές μισθώσεις
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Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

4.4 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Η Εταιρεία δεν κατέχει άυλα περιουσιακά στοιχεία.

4.5 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Με την εξαίρεση των ασωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα
οποία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων
μακροπρόθεσμου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία
κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωση του
καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της
καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που
μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς
συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση
κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν
από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει
από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της
απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι
ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά

4.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο, οι καταθέσεις σε τράπεζες
και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις που λήγουν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων.

4.7 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας περιλαμβάνουν τις εμπορικές απαιτήσεις της
εταιρείας και τα ταμειακά διαθέσιμα . Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη
αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού
επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται
με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως
έξοδο στα αποτελέσματα.

4.8 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές
περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια.
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Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση
μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.
Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, έως ότου
οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από
άμεσα για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαμβάνεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.

4.9

Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται μεταγενέστερα
σύμφωνα με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.

4.10

Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στα
λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισμού σύμφωνα με τους
φορολογικούς νόμους που ισχύουν στη Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει
τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρίας όπως αναμορφώνονται στην
φορολογική της δήλωση και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και
υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς
συντελεστές
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από
τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από
την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής
συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος
ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και
φορολογικούς νόμους) που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε
ισχύ όταν η αναβαλλόμενη απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα
τακτοποιηθεί.

4.11

Παροχές στο προσωπικό

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων
εισφορών (κρατικά προγράμματα) όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
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Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά.
Η εταιρία συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Το πρόγραμμα αυτό αφορά το
προσωπικό βάσει του ελληνικού εργατικού δικαίου. Δυνάμει του σχετικού Νόμου, οι εργαζόμενοι
δικαιούνται αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης με ποσό πληρωμής που σχετίζεται
με τις αποδοχές του εργαζομένου, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο τερματισμού της απασχόλησης
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται
αποζημίωσης.
Η εταιρία, την 31 Δεκεμβρίου 2016, έχει αναγνωρίσει ποσό 4.107, που αφορά το 40% της υποχρέωσης
της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, χωρίς να βασίζεται σε
αναλογιστική μελέτη, όπως απαιτούν τα Δ.Π.Χ.Α.. Οι προκύπτουσες διαφορές, αν γινόταν μια
αναλογιστική μελέτη θα ήταν επουσιώδεις.

4.12

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
- Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων
- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης
- Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

4.13

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Έσοδα αμοιβών και προμηθειών
Οι προμήθειες και τα συναφή έσοδα καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης στην οποία
παρασχέθηκαν οι σχετικές με αυτά υπηρεσίες.
(β)

Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο
επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.

4.14

Έξοδα

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.

4.15

Διανομή μερισμάτων

Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων.

4.16

Κέρδη ανά μετοχή

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους
της μητρικής Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά
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τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες
μετοχές.
Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους
μετόχους της μητρικής (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των μετατρέψιμων μετοχών, μετά φόρων) με τον
μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρμοσμένο για
την επίδραση των απομειούμενων μετατρέψιμων μετοχών).
Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής
περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους προσαρμόζεται για γεγονότα που έχουν
μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στους πόρους.

4.17

Στρογγυλοποιήσεις

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων
ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

5. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και χρηματοοικονομικά μέσα
5.1 Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους:
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και κίνδυνο ρευστότητας . Η γενική πολιτική διαχείρισης κινδύνου
της Εταιρείας εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και αποσκοπεί στο να
ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική επίδοση, χρηματοοικονομική
κατάσταση και ταμειακή ροή της Εταιρείας.
5.1.1

Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος το αντισυμβαλλόμενο μέρος να
αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Η Διοίκηση διαχειρίζεται
προσεκτικά την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο στα πλαίσια και των κανονιστικών διατάξεων της
εποπτικής αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).
5.1.2

Κίνδυνος Αγοράς

Είναι ο κίνδυνος που συνδέεται με την πορεία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών μιας ΕΠΕΥ, το οποίο
αποτελείται από το σύνολο των θέσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα εν λόγω μέσα κατέχονται είτε με
το σκοπό της διαπραγμάτευσης είτε με το σκοπό της αντιστάθμισης κινδύνου σχετιζόμενα με άλλα
στοιχεία του χαρτοφυλακίου της εταιρίας, ενώ δεν υπόκεινται σε καμία συμβατική ρήτρα που να
περιορίζει την εμπορευσιμότητά τους.
Κίνδυνος αγοράς για την εταιρεία δεν υφίσταται διότι δεν κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα που να
υπόκεινται σε κίνδυνο αγοράς.
5.1.3

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας για την εταιρεία είναι αμελητέος

5.2 Κεφαλαιακή Επάρκεια
Η κεφαλαιακή επάρκεια και η χρήση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων ελέγχονται από τη Διοίκηση της
Εταιρίας χρησιμοποιώντας τεχνικές βασισμένες στις οδηγίες που έχουν αναπτυχθεί από την Επιτροπή
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Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν υιοθετηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για εποπτικούς
σκοπούς. Η απαιτούμενη πληροφόρηση κατατίθεται στις αρμόδιες εποπτικές αρχές σε τριμηνιαία βάση.
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας υπολογίζεται με βάση τη σχετική απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (1 έως 9/459/27.12.2007), που αποτελεί εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την κεφαλαιακή επάρκεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών εταιριών.
Ο τρέχων συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας για την Εταιρία εκτιμάται για τη χρήση που έληξε 31
Δεκεμβρίου 2016 σε 22,52% μεγαλύτερος από τον ελάχιστα καθορισμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της
Τράπεζας της Ελλάδος που ανέρχεται σε 8%.

5.3 Εκτίμηση της εύλογης αξίας
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρία δεν κατείχε χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 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.
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6. Ενσώματα πάγια
Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016

4.423
4.423

(2.432)
(2.432)
1.991

7. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
31/12/2016
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών

(1.191)
(1.191)

31/12/2015
(839)
(839)

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:
Υπόλοιπο έναρξης:
Φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

31/12/2016
(839)
(352)
(1.191)

31/12/2015
(839)
(839)
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Η κίνηση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων μέσα στην ίδια φορολογική αρχή είναι η
παρακάτω:

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Υπόλοιπο στις 15 Ιουλίου 2015
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Προβλέψεις
αποζημίωσης
προσωπικού
(839)
(839)
(352)
(1.191)

8. Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
Δοσμένες εγγυήσεις

31/12/2016
50.000
1.000
51.000

31/12/2015
50.000
50.000

Τα ποσά Συμμετοχής στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997 άρθρο 74
παραγ. 4, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Εταιρείας, επιστρέφονται σ’ αυτήν από το
Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, μειωμένα με τις αποζημιώσεις που
πιθανολογείται ότι θα καταβάλει.

9. Απαιτήσεις από Πελάτες
Πελάτες διαχείρισης χαρτοφυλακίου
Λοιποί πελάτες

31/12/2016
178.800
1.088
179.888

31/12/2015
115.544
2.415
117.958

Κατά την 31.12.2016 (2015) δεν υπήρχαν ληξιπρόθεσμοι ή απομειωμένοι πελάτες.

10. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

31/12/2016
3.000
1.102
4.102

31/12/2015
-
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11. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ

31/12/2016
59
65.401
65.460

31/12/2015
1.212
1.212

12. Μετοχικό κεφάλαιο
Την 31 Δεκεμβρίου 2016 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε 5.000 κοινές ονομαστικές
μετοχές ονομαστικής αξίας € 10 η καθεμία.

13. Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Yπόλοιπο έναρξης
Xρέωση στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο λήξης

31/12/2016
2.893
1.213
4.107

31/12/2015
2.893
2.893

31/12/2016
51.766
6.205
58.054

31/12/2015
34.503
70.000
3.356
107.859

58.054

107.859

1/1-31/12/2016

15/7-31/12/2015

640.143
14.309
654.453

118.281
118.281

1/1-31/12/2016

15/7-31/12/2015

(90.575)
(12.622)

(10.571)
(2.596)

(1.213)
(104.410)

(2.893)
(16.060)

14. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι

15. Καθαρά έσοδα από αμοιβές /προμήθειες

Έσοδα από παροχή επενδυτικών συμβουλών
Έσοδα από προμήθειες

16. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Μισθοί
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
Σύνολο
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Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2016 ανήλθε σε 3 άτομα.

17. Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Αμοιβές τρίτων
Ενοίκια
Φόροι τέλη
Έξοδα μεταφορών και ταξιδίων
Επισκευές και συντηρήσεις
Συνδρομές
Λοιπά

1/1-31/12/2016

15/7-31/12/2015

(213.095)
(33.529)
(24.117)
(14.524)
(9.258)
(6.752)
(25.657)
(326.931)

(72.536)
(15.596)
(2.500)
(3.072)
(93.704)

1/1-31/12/2016

15/7-31/12/2015

18. Φόρος Εισοδήματος

Τρέχων Φόρος χρήσης
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

(65.162)
352
(64.810)

(3.280)
839
(2.441)

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών προ φόρων δεν διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα
προέκυπτε αν χρησιμοποιούσαμε τον βασικό φορολογικό συντελεστή της Ελλάδας:
1/1-31/12/2016

Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές στην Ελλάδα (29%)
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Σύνολο φόρων

15/7-31/12/2015

219.783

8.418

(63.737)
(1.072)
(64.810)

(2.441)
(2.441)

19. 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.
1/1-31/12/2016

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή
(Ευρώ ανά μετοχή)

15/7-31/12/2015

154.974
5.000

5.977
5.000

30,9957

1,1953
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20. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν υπήρχαν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και
υποθέσεις.

εκκρεμείς

δικαστικές

21. Δεσμεύσεις
Την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 η Εταιρεία έχει συνάψει διάφορες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης
που αφορούν κυρίως ενοικίαση μεταφορικών μέσων και γραφείων. Το σύνολο της μελλοντικής
ελάχιστης καταβολής μισθωμάτων έχει ως εξής:
Εως 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο

31/12/2016
27.694
95.820
123.514

31/12/2015
-

22. 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.

Παροχές προς μέλη διοικήσεως και διευθυντικά στελέχη
1/1-31/12/2016

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές

Υποχρεώσεις προς τα μέλη της διοίκησης

40.000

15/7-31/12/2015

7.693

31/12/2016
-

31/12/2015
50.000

31/12/2016
1.102

31/12/2015
-

Απαιτήσεις
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

23. Μερίσματα
Η εταιρία κατέβαλε μερίσματα στη τρέχουσα ποσού ευρώ 33.000 (2015: 0).

24. Κεφάλαια υπό διαχείριση
Η Εταιρία μέχρι 31/12/2016 δεν διαχειριζόταν Κεφάλαια πελατών.
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25. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης
Δεκεμβρίου 2016 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Μαρούσι, 24 Φεβρουαρίου 2017
Η Πρόεδρος του ΔΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννα-Μαρία Αναλυτή
Α.Δ.Τ. ΑΕ 005607

Ευθύμιος Σουρτζής
Α.Δ.Τ. Ρ 102866
Ο Λογιστής

Αλέξανδρος Χαριτάκης
Α.Δ.Τ. ΑΖ068127
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