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Δηλώσεις των μελών της διοίκησης 

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι από όσα γνωρίζουμε οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 

«NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017, 

οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, την καθαρή θέση της 31 

Δεκεμβρίου 2017 και τα αποτελέσματα της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 της εταιρείας. 

Επίσης δηλώνουμε ότι από όσα γνωρίζουμε η ετήσια έκθεση  της χρήσεως 2017 του Διοικητικού Συμβουλίου 

απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του 

άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 

 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. 

   

Αλέξανδρος Μωραϊτάκης Ιωάννης Μαλταμπές Αντωνία Κουτσογκίλα 

Α.Δ.Τ. Χ 214562 Α.Δ.Τ. Σ 545768 Α.Δ.Τ. Χ 646566 
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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 
2017 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ παρουσιάζει την έκθεσή του 

για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017. 

Οι οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούνται από την Κατάσταση  Συνολικών  Εισοδημάτων, την 

Κατάσταση Οικονομικής  Θέσης, την Κατάσταση  Μεταβολών  Ιδίων  Κεφαλαίων  και την Κατάσταση  

Ταμειακών  Ροών, συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και απεικονίζουν 

κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα καθώς 

επίσης και την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας. κατά την προαναφερθείσα περίοδο. 

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της εταιρείας την 21 Φεβρουαρίου 2018 και θα  

αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη  διεύθυνση www.nuntiusbrokers.com.. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Η εταιρεία ασκεί την κύρια δραστηριότητά της στα ιδιόκτητα γραφεία της, επιφανείας 650 τ.μ., τα οποία 

βρίσκονται στον 7ο όροφο στη οδό Δραγατσανίου 6 και σε μισθωμένα γραφεία επί της οδού Σοφοκλέους 21 στην 

Αθήνα. Επίσης διατηρεί υποκατάστημα σε ιδιόκτητα γραφεία επι της οδού Κηφισίας 193 & Ιερέως Δούσης στο 

δήμο Αμαρουσίου. Επί των  ακινήτων δεν έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ή άλλα βάρη. Στην χρήση 

του 2017, η εταιρεία απέκτησε δύο νέες οριζόντιες ιδιοκτησίες επί της οδού Δραγατσανίου 6 επιφάνειας 44,64τμ 

και 32,86τμ αντίστοιχα.  

Η αξία των  ακινήτων κατά την 31/12/2017 έχει ως εξής: 

Είδος ακινήτου Αξία κτήσεως Αποσβεσθείσα αξία Αναπόσβεστη αξία 

Αναλογία οικοπέδου             812.706,27                  812.706,27 

Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις 

1.589.999,02 101.595,33 1.488.403,69 

 

Η εταιρεία παρακολουθεί τα ακίνητά της με την μέθοδο της αναπροσαρμογής σύμφωνα με το ΔΛΠ 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nuntiusbrokers.com/
http://www.nuntiusbrokers.com/
http://www.nuntiusbrokers.com/
http://www.nuntiusbrokers.com/
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Στη κρινόμενη περίοδο η εταιρεία συνέχισε την πολιτική της στο τομέα της οργάνωσης και αναδιοργάνωσης 

προσαρμόζοντας τις προδιαγραφές υλοποίησης των χρηματιστηριακών συναλλαγών στις νεότερες αποφάσεις της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Στην εταιρεία λειτουργεί σε καθημερινή βάση φορέας επιμόρφωσης των στελεχών, των συνεργατών αλλά και των 

πελατών της στα πλαίσια της παρακολούθησης της σχετικής νομοθεσίας.  

Το Χαρτοφυλάκιο της εταιρείας την 31/12/2017 διαμορφώθηκε ως εξής: 

Α/Α Χρεόγραφο Αριθμός Χρεογράφων 
Τιμή αποτίμησης / 

Χρεόγραφο 

Αξία αποτίμησης 

31/12/2017 

1 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 5.693 1,9360 11.021,65 

2 ΔΕΗ ΑΕ 25.000 1,9500 48.750,00 

3 ΕΥΔΑΠ 10.000 6,2600 62.600,00 

4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 4 2,46 9,84 

5 VXX PSE 750,00 23,2802 17.460,19 

6 
Επενδυτικός λογαριασμός  

(μετρητά) SWISSQUOTE LTD 
1.000,00 57,2641 57.264,11 

 Σύνολα    197.105,79 

 

1 U -TRADE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΕ 

1.267 1,833 2.322,97 

2 COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2.750 1,048 2.877,54 

 Σύνολα    5.200,51 

 

Η αποτίμηση των εισηγμένων τίτλων έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος του ΧΑΑ της 31/12/2017.  

Ο επενδυτικός λογαριασμός στην πλατφόρμα της SWISSQUOTE LTD είναι σε μετρητά. 

Οι μετοχές της  U-TRADE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. και της COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. αποτιμήθηκαν 

σύμφωνα με την καθαρή λογιστική τους αξία.  
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ατομικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας το 2017 ανέρχεται σε 

€ 8.015.799,28  έναντι € 29.836.107,14 της συγκριτικής περιόδου, δηλαδή παρουσίασε μείωση 73,13%. Το τελικό 

αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ποσό € (282.538,31) έναντι  ποσού € 1.970.836,80 της 

συγκριτικής περιόδου. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην αναδιάρθρωση των λειτουργιών 

και την διαφοροποίηση του μοντέλου λειτουργίας σχετικά με τις πλατφόρμες. 

 Αναλυτικότερα τα οικονομικά μεγέθη του 2017 έχουν ως εξής : 

 Κύκλος εργασιών 

Τά έσοδα από παροχή υπηρεσιών της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

ανέρχονται στο ποσό των € 8.015.799,28   έναντι € 29.836.107,14  της συγκριτικής περιόδου 2016, 

παρουσιάζοντας μείωση 73,13%.  

 Λειτουργικά και χρηματοοικονομικά έξοδα 

Τα λειτουργικά έξοδα της περιόδου υπολογίζονται στο ποσό των € 8.083.873,42 έναντι € 27.069.860,19 

της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση 70,13%. 

Οι τόκοι χρηματοδότησης και τα συναφή τραπεζικά έξοδα της περιόδου ανέρχονται στα € 36.833,61 

έναντι € 88.853,65 , σημειώνοντας μείωση κατά 58,54%.  

 Προσωπικό 

Η εταιρεία απασχόλησε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 

έως 31 Δεκεμβρίου 2017  κατά μέσο όρο 130 άτομα έναντι 150 ατόμων το 2016. Η συνολική 

επιβάρυνση της εταιρείας για μισθούς, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές παροχές ανήλθε σε € 

3.592.945,31 έναντι ποσού € 3.079.361,94 της συγκριτικής περιόδου. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οικονομική θέση της εταιρείας 

Τα ίδια κεφάλαια (καθαρή θέση) κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν σε ποσό € 3.408.702,20, έναντι ποσού € 

3.701.203,25 της συγκριτικής περιόδου. 

Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.382.131,52 3.782.646,29 3.197.087,26 3.782.646,29

Σύνολο ενεργητικού 6.569.104,49 6.794.033,85 6.394.060,23 6.794.033,85

Μη κυκλοφορούν  ενεργητικό 3.186.972,97 3.011.387,56 3.196.972,97 3.011.387,56

Σύνολο ενεργητικού 6.569.104,49 6.794.033,85 6.394.060,23 6.794.033,85

Ομιλος Εταιρείας 

= 51,49% = 55,68% = 50,00% = 55,68%

= 44,32%= 48,51% = 44,32% = 50,00%

  

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Ίδια κεφάλαια 3.565.232,87 3.701.203,25 3.408.702,20 3.701.203,25

Σύνολο υποχρεώσεων 3.003.871,62 3.092.830,60 2.985.358,03 3.092.830,60

Ομιλος Εταιρείας 

= 118,69% = 119,67% = 114,18% = 119,67%

  

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας και του ομίλου. 
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31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Σύνολο υποχρεώσεων 3.003.871,62 3.092.830,60 2.985.358,03 3.092.830,60

Σύνολο παθητικού 6.569.104,49 6.794.033,85 6.394.060,23 6.794.033,85

Ίδια κεφάλαια 3.565.232,87 3.701.203,25 3.408.702,20 3.701.203,25

Σύνολο παθητικού 6.569.104,49 6.794.033,85 6.394.060,23 6.794.033,85

Ομιλος Εταιρείας 

= 45,73% = 45,52% = 46,69% = 45,52%

= 54,27% = 54,48% = 53,31% = 54,48%

  

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας και του ομίλου. 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Ίδια κεφάλαια 3.565.232,87 3.701.203,25 3.408.702,20 3.701.203,25

Πάγιο ενεργητικό 2.571.237,64 2.440.088,40 2.571.237,64 2.440.088,40

Ομιλος Εταιρείας 

= 138,66% = 151,68% = 132,57% = 151,68%

  

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας και του ομίλου από τα 

Ίδια Κεφάλαια. 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.382.131,52 3.782.646,29 3.197.087,26 3.782.646,29

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.451.087,71 2.765.463,17 2.433.337,84 2.765.463,17

Ομιλος Εταιρείας 

= 137,98% = 136,78% = 131,39% = 136,78%

  

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρίας και του ομίλου να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Κεφάλαιο κίνησης 931.043,81 1.017.183,12 763.749,42 1.017.183,12

Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.382.131,52 3.782.646,29 3.197.087,26 3.782.646,29
= 27,53% = 26,89% = 23,89% = 26,89%

Ομιλος Εταιρείας 

  

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το οποίο 

χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (ιδίων κεφαλαίων και μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων).  

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 73.433,36 2.439.571,80 -100.727,63 2.439.571,80

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 8.015.799,28 29.836.107,14 8.015.799,28 29.836.107,14

Ομιλος Εταιρείας 

= 0,92% = 8,18% = -1,26% = 8,18%

  

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας και του ομίλου χωρίς το συνυπολογισμό των 

έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 262.503,57 2.487.841,54 88.351,15 2.487.841,54

Ίδια κεφάλαια 3.565.232,87 3.701.203,25 3.408.702,20 3.701.203,25

Ομιλος Εταιρείας 

= 7,36% = 67,22% = 2,59% = 67,22%

  

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και του ομίλου. 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Μικτά αποτελέσματα 3.371.276,45 7.031.799,32 3.371.276,45 7.031.799,32

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 8.015.799,28 29.836.107,14 8.015.799,28 29.836.107,14
= 42,06% = 23,57% = 42,06% = 23,57%

Ομιλος Εταιρείας 

  



NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ 

Οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

  8/46 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 

Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

Η εταιρεία λόγω και του αντικειμένου της έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας και 

ανάπτυξης. 

Υποκαταστήματα στην Αλλοδαπή 

Η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στις χώρες Βουλγαρία, Ισπανία,  

Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Τσεχία, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σύστασης πελατείας στο 

κεντρικό και υποβοηθούν το κεντρικό σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία στους κατά τόπους 

πελάτες.  

Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Η εταιρεία κατέχει συνάλλαγμα με την μορφή καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής αλλά και της 

αλλοδαπής. 

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Πληροφορίες αναφορικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρεία αναφέρονται αναλυτικά στην 

παράγραφο 4 των σημειώσεων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Η εταιρεία κατάφερε να σταθεροποιήσει τα λειτουργικά της αποτελέσματα παρά την μείωση του κύκλου 

εργασιών η οποία οφείλεται κυρίως στην αναδιάρθρωση των λειτουργιών και την διαφοροποίηση του μοντέλου 

λειτουργίας σχετικά με τις πλατφόρμες. Το παραπάνω αποτέλεσμα επιτεύχθηκε με την προσήλωση στους 

επιχειρηματικούς της στόχους, τόσο της Διοίκησης όσο και του προσωπικού της. Κατά την διάρκεια του 2018 

σχεδιάζεται να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία νέα επενδυτικά προϊόντα με την σύναψη νέων συνεργασιών που 

θα επιδιώξει να συνάψει η εταιρεία.  

Επιπρόσθετα, στις προοπτικές της εταιρείας για το 2018 είναι και οι περαιτέρω επενδύσεις σε ανθρώπινο 

στελεχιακό δυναμικό, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και οι 

συνεργασίες με  εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η συνεισφορά της εταιρείας στην οικονομία μέσω της καταβολής μισθών, εργοδοτικών εισφορών, άμεσων και 

έμμεσων φόρων, κ.λ.π. στην Ελλάδα ανήλθε για την περίοδο 01/01/2017-31/12/2017 και για την αντίστοιχη 

περίοδο του 2016  ως  ακολούθως: 

01/01/2017-

31/12/2017

01/01/2016-

31/12/2016

Μεικτές Αποδοχές Εργαζομένων 2.381.559,13 € 2.027.349,91 €

Εργοδοτικές Εισφορές  σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς  474.711,67 € 306.452,51 €

Αμοιβές και έξοδα τρίτων (πχ λογιστών, ελεγκτών, δικηγόρων) 192.834,10 € 525.436,50 €

Πληρωμές για ΦΠΑ και λοιπούς έμμεσους φόρους 293.729,97 € 667.286,54 €

Αναλογούντες Φόροι Εισοδήματος  278.166,88 € 517.004,74 €

ΣΥΝΟΛΟ 3.621.001,75 € 4.043.530,20 €
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Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018 

 

 

Για το  Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Αλέξανδρος Μωραϊτάκης 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη  
 

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και 

ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές και 

ενοποιημένες 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.  

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας NUNTIUS 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2017, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ενοποιημένες ταμειακές τους ροές για τη χρήση 

που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

 

Βάση γνώμης  
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) 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 

εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 

και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της 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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 τη γνώμη μας.  

 

 

Άλλες πληροφορίες 
Η διοίκηση  είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται 

στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά 

στην «Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων», αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 

οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις 

άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα 

διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η 
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ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε 

εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς 

εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε 

το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό. 

 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος.  

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι 

υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη 

δραστηριότητά τους, 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 και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών  

καταστάσεων  
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και 

ενοποιημένες 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 ΔΠΕ, 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 ΔΠΕ 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 εταιρικές και 

ενοποιημένες 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 συμπαιγνία, 

πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων 

εσωτερικού ελέγχου.  
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- 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 

και του Ομίλου.  

- 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 και του Ομίλου να συνεχίσουν τη 

δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις 

των εταιρικών και ενοποιημένων 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 και ο Όμιλος να παύσουν να 

λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  

- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και 

το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες 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 οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την 

έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε 

υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των 

θυγατρικών της. 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 των άρθρων 43α και 107Α του κ.ν. 2190/1920 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.  

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία NUNTIUS 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.  
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Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΣΙΓΑΛΑΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕΛ ΑΕ 

 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 76, 117 42 ΑΘΗΝΑ 

AM ΣΟΕΛ 123 
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Οικονομικές καταστάσεις 

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 

Σημ. 01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016

Κύκλος εργασιών (από παροχή υπηρεσιών) 6.1 8.015.799,28 29.836.107,14 8.015.799,28 29.836.107,14 

Κόστος παροχής υπηρεσιών 6.2 (4.644.522,83) (22.804.307,82) (4.644.522,83) (22.804.307,82)

Μικτά κέρδη/(ζημίες) 3.371.276,45 7.031.799,32 3.371.276,45 7.031.799,32 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.2 (1.007.220,40) (965.136,75) (819.000,82) (965.136,75)

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 6.2 (2.256.744,08) (3.300.415,62) (2.620.349,77) (3.300.415,62)

Άλλα έσοδα και έξοδα (καθαρά) 6.5 (33.878,61) (326.675,15) (32.653,49) (326.675,15)

Κέρδη/(Ζημίες) εκμετάλλευσης 73.433,36 2.439.571,80 (100.727,63) 2.439.571,80 

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων (καθαρά) 6.6 189.070,21 48.269,74 189.078,78 48.269,74 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 262.503,57 2.487.841,54 88.351,15 2.487.841,54 

Φόρος εισοδήματος 6.7 (388.511,22) (517.004,74) (370.889,46) (517.004,74)

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (126.007,65) 1.970.836,80 (282.538,31) 1.970.836,80 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους 0

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (ΔΠΛ 19)  (12.480,12) (12.782,15) (12.480,12) (12.782,15)

Αναβαλλόμενος φόρος επί αναλογιστικών κερδών  3.619,23 3.706,82 3.619,23 3.706,82 

(8.860,89) (9.075,33) (8.860,89) (9.075,33)

Ποσά που ενδέχεται να αναταξινομηθούν σε 

μεταγενέστερες περιόδους στην κατάσταση 

αποτελέσματος 

Συναλλαγματικές διαφορές από ενσωμάτωση 

υποκαταστήματων  (1.101,85) 11.375,32 (1.101,85) 11.375,32

 (1.101,85) 11.375,32 (1.101,85) 11.375,32

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) (9.962,74) 2.299,99 (9.962,74) 2.299,99 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  μετά από φόρους  (135.970,39) 1.973.136,79 (292.501,05) 1.973.136,79 

Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή 6.8 (0,4190) 6,5533 (0,9395) 6,5533

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων 187.106,82 2.498.293,70 12.945,83 2.498.293,70 

Ομιλος Εταιρεία
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Σημ. 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Ενεργητικό

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5.1 2.571.237,64 2.440.088,40 2.571.237,64 2.440.088,40 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.2 124.471,98 123.016,67 124.471,98 123.016,67 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.3 491.263,35 448.282,49 491.263,35 448.282,49 

Συμμετοχές σε θυγατρικές 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

3.186.972,97 3.011.387,56 3.196.972,97 3.011.387,56 

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Απαιτήσεις από πελάτες και χρηματιστήριο 5.4 574.603,30 1.068.044,24 574.603,30 1.068.044,24 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων 5.5 202.306,30 502.469,40 202.306,30 502.469,40 

Λοιπές απαιτήσεις 5.6 1.441.032,76 408.039,12 1.439.164,67 408.039,12 

Χρηματικά διαθέσιμα 5.7 1.164.189,16 1.804.093,53 981.012,99 1.804.093,53 

3.382.131,52 3.782.646,29 3.197.087,26 3.782.646,29 

Σύνολο ενεργητικού 6.569.104,49 6.794.033,85 6.394.060,23 6.794.033,85 

Παθητικό

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 5.8 2.857.030,00 2.857.030,00 2.857.030,00 2.857.030,00 

Αποθεματικά 5.9 2.091.756,21 2.092.858,06 2.091.756,21 2.092.858,06 

Αποτελέσματα εις νέον (1.383.553,34) (1.248.684,81) (1.540.084,01) (1.248.684,81)

3.565.232,87 3.701.203,25 3.408.702,20 3.701.203,25 

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 5.10 97.262,22 76.472,17 97.262,22 76.472,17 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.11 455.521,69 250.895,26 454.757,97 250.895,26 

552.783,91 327.367,43 552.020,19 327.367,43 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια τραπεζών 5.12 1.672.945,52 23.251,94 1.672.945,52 23.251,94 

Υποχρεώσεις προς πελάτες και χρηματιστήριο 5.13 100.905,42 65.501,46 100.905,42 65.501,46 

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος 5.14 160.325,93 530.984,62 142.704,17 530.984,62 

Λοιπές υποχρεώσεις 5.15 516.910,84 2.145.725,15 516.782,73 2.145.725,15 

2.451.087,71 2.765.463,17 2.433.337,84 2.765.463,17 

Σύνολο παθητικού 6.569.104,49 6.794.033,85 6.394.060,23 6.794.033,85 

Ομιλος Εταιρεία
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

Εταιρεία

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορές 

αναπροσαρμογής 

περιουσιακών 

στοιχείων

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

σε νέο

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31.12.2015 2.857.030,00 1.283.638,22 820.595,16 (3.210.446,28) 1.750.817,10

Αποτέλεσμα περιόδου 01/01/-31/12/2016 1.970.836,80 1.970.836,80

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα (IAS 19) (12.782,15) (12.782,15)

Αναβαλλόμενος επί λοιπών συγκεντρωτικών εσόδων IAS 19 3.706,82 3.706,82

Συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης υποκαταστημάτων (11.375,32) (11.375,32)

Υπόλοιπο την 31.12.2016 2.857.030,00 1.283.638,22 809.219,84 (1.248.684,81) 3.701.203,25

Αποτέλεσμα περιόδου 01/01/-31/12/2017 (282.538,31) (282.538,31)

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα (IAS 19) (12.480,12) (12.480,12)

Αναβαλλόμενος επί λοιπών συγκεντρωτικών εσόδων IAS 19 3.619,23 3.619,23

Συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης υποκαταστημάτων (1.101,85) (1.101,85)

Υπόλοιπο την 31.12.2017 2.857.030,00 1.283.638,22 808.117,99 (1.540.084,01) 3.408.702,20

Όμιλος

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορές 

αναπροσαρμογής 

περιουσιακών 

στοιχείων

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

σε νέο

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31.12.2015 2.857.030,00 1.283.638,22 820.595,16 (3.210.446,28) 1.750.817,10

Αποτέλεσμα περιόδου 01/01/-31/12/2016 1.970.836,80 1.970.836,80

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα (IAS 19) (12.782,15) (12.782,15)

Αναβαλλόμενος επί λοιπών συγκεντρωτικών εσόδων IAS 19 3.706,82 3.706,82

Συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης υποκαταστημάτων (11.375,32) (11.375,32)

Υπόλοιπο την 31.12.2016 2.857.030,00 1.283.638,22 809.219,84 (1.248.684,81) 3.701.203,25

Αποτέλεσμα περιόδου 01/01/-31/12/2017 (126.007,65) (126.007,65)

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα (IAS 19) (12.480,12) (12.480,12)

Αναβαλλόμενος επί λοιπών συγκεντρωτικών εσόδων IAS 19 3.619,23 3.619,23

Συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης υποκαταστημάτων (1.101,85) (1.101,85)

Υπόλοιπο την 31.12.2017 2.857.030,00 1.283.638,22 808.117,99 (1.383.553,35) 3.565.232,86
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

01/01-

31/12/2017

01/01-

31/12/2016

01/01-

31/12/2017

01/01-

31/12/2016

Κέρδη /(ζημία) περιόδου προ φόρων 262.503,57 1.970.836,80 88.351,15 1.970.836,80 

Πλέον /(μείον) προσαρμογές για:

Αποσβέσεις/απομειώσεις 113.673,46 58.721,90 113.673,46 58.721,90 

Προβλέψεις 8.309,93 479.889,70 8.309,93 479.889,70 

Πιστωτικοί τόκοι  (20.237,68)  (6.183,11)  (20.237,68)  (6.183,11)

Ζημία /(κέρδη) από αποτίμηση χαρτοφυλακίου 48.366,41  (33.338,84) 48.366,41  (33.338,84)

(Κέρδη)/Ζημιά από συναλλαγματικές διαφορές - - - - 

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων - - - - 

Μερίσματα  (43.166,58) -  (43.166,58) - 

Ζημία /(κέρδη) από πώληση χρεογράφων  (226.787,58) -  (226.787,58) - 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 29.436,86 117.621,53 29.428,29 117.621,53 

Μερικό σύνολο 172.098,39 2.587.547,98  (2.062,60) 2.587.547,98 

Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων  (432.775,14) 2.782.131,57  (432.774,44) 2.782.131,57 

(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων  (2.667.195,17) 243.418,04  (2.676.211,05) 243.418,04 

Μείον:

Πληρωμές για φόρους 530.984,62 - 530.984,62 - 

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες  (2.396.887,30) 5.613.097,59  (2.580.063,47) 5.613.097,59 

Πωλήσεις /(αγορές) ενσωμάτων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων  (246.278,01)  (541.794,82)  (246.278,01)  (541.794,82)

Πωλήσεις /(αγορές) χρεογράφων 290.163,10 66.858,44 290.163,10 66.858,44 

Τόκοι εισπραχθέντες 20.237,68 6.183,11 20.237,68 6.183,11 

Μερίσματα εισπραχθέντα 43.166,58 - 43.166,58 - 

Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες 107.289,35  (468.753,27) 107.289,35  (468.753,27)

Εισπράξεις /(πληρωμές) από δάνεια 1.649.693,58  (3.992.385,95) 1.649.693,58  (3.992.385,95)

Πληρωθέντες τόκοι  (10.514,29)  (117.621,53)  (10.514,29)  (117.621,53)

Συναλλαγματικές διαφορές πληρωθέντες - - - - 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1.649.693,58  (4.110.007,48) 1.649.693,58  (4.110.007,48)

Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου  (639.904,37) 1.034.336,84  (823.080,54) 1.034.336,84 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 1.804.093,53 769.756,69 1.804.093,53 769.756,69 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 1.164.189,16 1.804.093,53 981.012,99 1.804.093,53 

Όμιλος Εταιρεία 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Πληροφορίες για την εταιρεία 

1.1 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 

Η εταιρεία «Nuntius Χρηματιστηριακή Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (στο εξής 

«εταιρεία») παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις, μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών οι οποίες αποτελούν 

αναπόσπαστο στοιχείο, για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017. Οι παραπάνω 

οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, έχει ως έδρα τον δήμο Αθηναίων και διεύθυνση Δραγατσανίου 6. Η 

διάρκειά της ορίσθηκε σε πενήντα (50) έτη. 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής: 

Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου: Αλέξανδρος Μωραΐτάκης, Πρόεδρος 

 Ιωάννης Μαλταμπές, Αντιπρόεδρος 

 Αντωνία Κουτσογκίλα, Μέλος 

Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 094319069 

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 000715001000 

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 23924/06/Β/91/28 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Κωνσταντίνος Νικ. Σιγάλας 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 12741 

Ελεγκτική Εταιρεία: Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 123 

Συνεργαζόμενες τράπεζες:  ΕΘΝΙΚΗ 

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 ALPHA 

 BARCLAYS 

 BANK POLSKI 

 CREDITSUISSE 

 CSOB 

 EUROBANΚ  

 EUROBANΚ CYPRUS 

 NATIONAL BANK OF GREECE 

 NETELLER 

 PIRAEUS ROMANIA 

 POPULAR BANK 

 RAIFFEISEN BANK CZ 

 RAIFFEISEN BANK POLSKA 

 SAFECHARGE 

 SKRILL LTD 

 UNICREDIT BULBANK  

 UNICREDIT ROMANIA 

 YUPAY 
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 CSOB SK 

Νομικός Σύμβουλος: Ιωάννης Μαλταμπές 

Ιστοσελίδα www.nuntiusbrokers.com 

  

  

1.2 Σκοπός, αντικείμενο εργασιών 

«Η εταιρία σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπ’ αρ. 

1/46/10.07.1990 , παρέχει τις ακόλουθες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες: 

 

Επενδυτικές Υπηρεσίες 

 

(α) Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό 

πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 

(β) Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή 

πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών. 

(γ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, 

χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά 

μέσα. 

(δ) Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε 

κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν 

χρηματοπιστωτικά μέσα. 

(ε) Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. 

 

Παρεπόμενες υπηρεσίες 

 

(α) Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανόμενης 

της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών 

διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών. 

(β) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα 

χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οπαία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. 

(γ) Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική 

και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές 

επιχειρήσεων. 

(δ) Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 

(ε) Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων 

που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 

(στ) Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. 

(ζ) Η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που 

περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις ε' έως ζ' και ι' του άρθρου 5, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή 

παρεπόμενων υπηρεσιών. 

 

Χρηματοπιστωτικά Μέσα 

 

(α) Οι κινητές αξίες. 

(β) Τα μέσα χρηματαγοράς. 

http://www.nuntius.gr/
http://www.nuntius.gr/
http://www.nuntius.gr/
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(γ) Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. (δ) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα  συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής, οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες παράγωγες 

συμβάσεις σχετιζόμενες με 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) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής 

(swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με 

εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά 

διαθέσιμα κατ’ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος 

που επιφέρει τη λύση της  σύμβασης). 

(στ) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής 

και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με 

φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ. 

(ζ) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής 

(swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με 

εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στην 

περίπτωση στ΄ του άρθρου αυτού και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά 

άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται σε 

εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη 

περιθωρίων. 

(θ) Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences). 

(ι) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής 

(swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με 

κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές 

στατιστικές, που εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά 

διαθέσιμα κατ’ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος 

που επιφέρει τη λύση της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με 

περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο 

παρόν άρθρο, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ 

άλλων, το κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, υπόκεινται σε εκκαθάριση ή 

διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.» 

1.3 Υποκαταστήματα στην Αλλοδαπή 

Η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στις χώρες: 

 Βουλγαρία,  

 Ισπανία,  

 Ουγγαρία 

 Πολωνία,  

 Ρουμανία, 

 Σλοβακία   

 Τσεχία, 

τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σύστασης πελατείας στο κεντρικό και υποβοηθούν το κεντρικό σε σχέση με τις 

υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία στους κατά τόπους πελάτες. 
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1.4 Αποτελέσματα περιόδου 

Η μεταβολή του κύκλου εργασιών και η αντίστοιχη μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών της εταιρείας, κατά  

το έτος 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο έτος του 2016, οφείλεται στην τροποποίηση του τρόπου διάθεσης – 

πώλησης των προϊόντων των πλατφορμών της, που είναι η διακοπή συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες 

σύστασης πελατείας, με έδρα κυρίως στην αλλοδαπή. Η αλλαγή του τρόπου διάθεσης των προϊόντων των 

πλατφορμών, η αποδέσμευση της εταιρίας από τις άνω συνεργασίες, καθώς και η απόφαση της διοίκησης σχετικά 

με την εμπορική προώθηση των προϊόντων των πλατφορμών της αποκλειστικά μέσω των υποκαταστημάτων της 

στο εξωτερικό, οδήγησε σε διαφοροποίηση των μεικτών της αποτελεσμάτων για το έτος 2017.   

 

2         Δομή του Ομίλου 

Ο Όμιλος αποτελείται από την Εταιρεία με τα υποκαταστήματα της, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.3,  και 

την κατά εκατό τοις εκατό θυγατρική της εταιρεία PCSS EOOD με έδρα την Σόφια της Βουλγαρίας.  
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

2.1 Γενικές αρχές 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Nuntius Χρηματιστηριακή Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών» που καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017, έχουν 

συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και τα ακίνητα που επιμετρούνται σε εύλογες αξίες, την παραδοχή της συνέχισης της 

δραστηριότητάς της («going concern») και την παραδοχή του δουλευμένου. Έχουν συνταχθεί βάσει των  Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

εφαρμογή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017.  

 

Νέα  Πρότυπα  και  Διερμηνείες  με ισχύ  για  ετήσιες  περιόδους  που  αρχίζουν  μετά  την  

01.01.2017 

Ολοκληρωμένο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, με ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν τη ή μετά την 01.01.2018. Δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 

«ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01.01.2017. Το πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις Διερμηνείες 13,15,18 και 31. Με βάση το 

πρότυπο αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5 βασικά βήματα. Δεν αναμένεται να έχει 

ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 

«Τροποποίηση του ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταμιακών Ροών»  Η τροποποίηση προβλέπει γνωστοποίηση των 

μεταβολών στις υποχρεώσεις που αφορούν χρηματοδοτικές δραστηριότητες, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2017 Δεν είχε ουσιώδη επίδραση στον όμιλο και την εταιρεία 

«Τροποποίηση ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενοι φόροι». Αφορά την αναγνώριση αναβαλλόμενου φορολογικού 

περιουσιακού στοιχείου για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες, με  ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01.01.2017. Δεν είχε ουσιώδη επίδραση στον όμιλο και την εταιρεία 

 «Νέο ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις». Προβλέπει την εισαγωγή ενός απλού μοντέλου μισθώσεων για τον μισθωτή 

απαιτώντας  την αναγνώριση  περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για όλες τις μισθώσεις που έχουν 

διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών.  Ο εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί τις μισθώσεις ως λειτουργικές και 

χρηματοδοτικές. Το νέο πρότυπο έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019 και θα 

έχει επίπτωση στην εταιρεία, αναφορικά με τον χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων από την άποψη του 

μισθωτή, βάσει του ΔΛΠ 17.   

«Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Πληρωμών Συναλλαγών που βασίζονται σε Αξία Μετοχής – Τροποποίηση 

ΔΠΧΑ 2». Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2016 και έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01.01.2018. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία.   

«Ετήσιες βελτιώσεις 2014-2016 των ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28». Εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2016 με 

ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά την 01.01.2018 για τα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28 και μετά την 

01.01.2017 για το ΔΠΧΑ 12.  Δεν έχουν εφαρμογή στην εταιρεία. 
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«Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων», αφορά τροποποίηση του ΔΛΠ 40 που εγκρίθηκε  τον Δεκέμβριο του 

2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2018.  Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

«Νέα Διερμηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολή τιμήματος». Εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 

του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2018. Δεν αναμένεται να έχει 

εφαρμογή στην εταιρεία.    

«Εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονοικά στοιχεία με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια». Εγκρίθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 2016 και παρέχει απαλλαγή στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 μέχρι την 31.12.2020, στις 

ασφαλιστικές οντότητες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 4. Δεν  έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

«Διευκρινήσεις για τη  εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». Εγκρίθηκε τον Απρίλιο 

του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2018. Δεν  αναμένεται να έχει 

εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

1.1 Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31 

Δεκεμβρίου 2017 είναι ίδιες με εκείνες που εφαρμόσθηκαν για την κατάρτιση των αντίστοιχων ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2016 και αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Συναλλαγές σε συνάλλαγμα. 

Τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται και παρουσιάζονται σε 

Ευρώ (€), το οποίο είναι και το επίσημο νόμισμα της χώρας όπου λειτουργεί η εταιρεία (λειτουργικό νόμισμα). 

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε διαφορετικό νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ (€) με βάση την ισοτιμία 

της ημερομηνίας των συναλλαγών. 

Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται  με τις 

ισοτιμίες κλεισίματος των εν λόγω ημερομηνιών. Οι συναλλαγματικές  διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται 

ως κέρδη ή ζημίες  στα αποτελέσματα. 

Τα μη νομισματικά στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογες αξίες μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας 

προσδιορισμού των εύλογων αξιών.   

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα  (οικόπεδα και κτίρια) αποτιμώνται μετά την αναγνώρισή τους, με την μέθοδο 

της αναπροσαρμογής, δηλαδή στην εύλογη αξία κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής, μείον τις μεταγενέστερες 

σωρευμένες αποσβέσεις και τις μεταγενέστερες σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Η εκτίμηση της εύλογης αξίας 

γίνεται από ανεξάρτητους εκτιμητές και η διαφορά που προκύπτει από την αποτίμηση, μειωμένη κατά τον 

αναλογούντα φόρο, αναγνωρίζεται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. Το εν λόγω αποθεματικό μεταφέρεται 

κατευθείαν στα αποτελέσματα εις νέον κατά τη διάθεση των εν λόγω στοιχείων.   

Τα υπόλοιπα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία (μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) αποτιμώνται στο 

κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεως της αξίας τους. 

Οι επισκευές και συντηρήσεις των παγίων αναγνωρίζονται ως έξοδα. Η αξία κτήσεως και οι σωρευμένες 
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αποσβέσεις των παγίων που αποσύρονται ή πωλούνται, αφαιρούνται από τους λογαριασμούς παγίων τη στιγμή 

της πωλήσεως τους και το προκύπτον κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου. 

Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων διενεργούνται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη 

διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. 

Η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανά κατηγορία έχει ως εξής: 

Κτίρια 40 - 50 έτη 

Μεταφορικά μέσα 6 - 9 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 6 - 7 έτη 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τα αγορασθέντα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται 

από την εταιρεία. Τα λογισμικά προγράμματα απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης 

μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομείωση της αξίας τους. Τα λογισμικά προγράμματα 

αποσβένονται σε 4 - 6 έτη, ενώ όταν η αξία τους δεν είναι σημαντική, αποσβένονται πλήρως εντός της χρήσης 

κατά την οποία αποκτήθηκαν. 

Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων αναγνωρίζονται σε αύξηση της αξίας 

τους.  

Απομείωση αξίας ενσωμάτων και αύλων στοιχείων 

Τα ενσώματα και άυλα πάγια υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 

Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία των  περιουσιακών στοιχείων  υπερβαίνει το ανακτήσιμο 

ποσό τους. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με τα κόστη 

πώλησης και της αξίας χρήσεως των σχετικών στοιχείων. Αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμιακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση των στοιχείων και από 

την διάθεσή τους στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. 

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο που προκύπτουν, εκτός και αν προέρχονται από τα 

ακίνητα για το οποία υπάρχει αποθεματικό αναπροσαρμογής στα ίδια κεφάλαια, το οποίο και μειώνουν.  

Αναστροφή ζημίας απομείωσης που λογίστηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν  η απομείωση δεν υπάρχει 

ή έχει μειωθεί. Οι αναστροφές απομειώσεων αναγνωρίζονται ως κέρδη στις περιόδους που προκύπτουν. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν τις  απαιτήσεις, τις επενδύσεις, τα ταμιακά διαθέσιμα και τις 

υποχρεώσεις. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής 

θέσεως, βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. 

Τόκοι, μερίσματα, κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που χαρακτηρίζονται ως 

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους 

αναγνωρίζεται  απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 
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Τα χρηματοοικονομικά μέσα συμψηφίζονται όταν η εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο, έχει νομικά το δικαίωμα αυτό 

και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να 

συμψηφίσει ταυτοχρόνως την υποχρέωση. 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους 

συναλλαγής. Κατ΄ εξαίρεση το κόστος συναλλαγής, για τα στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατατάσσονται ως επιμετρούμενα 

στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και τα «διαθέσιμα για πώληση», αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα 

κέρδη ή οι ζημίες από τα επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. Τα κέρδη ή οι ζημίες από την αποτίμηση των διαθεσίμων για πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων μέχρι την πώληση, 

είσπραξη ή άλλη διάθεση του χρηματοοικονομικού στοιχείου, ή μέχρι να θεωρηθεί ότι το χρηματοοικονομικό 

στοιχείο απομειώθηκε, οπότε το αθροιστικό κέρδος ή ζημία που περιλαμβανόταν στα ίδια κεφάλαια μεταφέρεται 

ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η εύλογη 

αξία ορίζεται με αναφορά στις χρηματιστηριακές τιμές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει τιμή διαπραγμάτευσης, η εύλογη αξία προσδιορίζεται με 

τεχνικές επιμέτρησης. 

Απαιτήσεις από πελάτες και Χρηματιστήριο 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από 

επισφάλειες) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει 

όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημίας απομείωσης είναι η διαφορά 

μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των αναμενόμενων ταμιακών ροών, στις οποίες περιλαμβάνεται 

η εύλογη αξία των τυχόν εγγυήσεων 

Χρηματικά διαθέσιμα 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο και οι καταθέσεις σε Τράπεζες, καθώς 

και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (με διάρκεια έως τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτών) άμεσης 

ρευστοποίησης και μηδενικού κινδύνου.  

Οι καταθέσεις σε λογαριασμούς της εταιρείας από πελάτες της για τις οποίες η εταιρεία δεν φέρει κίνδυνο, 

παρακολουθούνται εκτός ισολογισμού.  

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, μειωμένα κατά τον 

αναλογούντα φόρο εισοδήματος,  εμφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 

Δανεισμός 

Τα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 
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πραγματικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει 

την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο τρέχων φόρος  αφορά τον 

αναμενόμενο προς καταβολή φόρο επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των φορολογικών 

συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται επί των διαφορών μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων,  με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν ή 

αναμένεται ότι θα ισχύσουν κατά το χρόνο διακανονισμού των στοιχείων. Δεν λογίζεται αναβαλλόμενος φόρος – 

απαίτηση εφόσον δεν είναι πιθανό ότι το αναμενόμενο φορολογικό όφελος πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο 

εγγύς μέλλον. Για συναλλαγές που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση, η αντίστοιχη φορολογική 

επίδραση αναγνωρίζεται επίσης στην καθαρή θέση. Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι 

θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο αυτών. 

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται, 

παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και εκδοθεί 

η τελική έκθεση ελέγχου. 

Η εταιρεία υπήγαγε τον Δεκέμβριο 2010, βάσει των διατάξεων του Ν.3888/2010, σε αυτόματη περαίωση τις 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007-2009 και ως εκ τούτου παραμένει προς εξέταση η χρήση  του 2010 από τις 

αρμόδιες αρχές.  

Οι χρήσεις 2011 έως και 2016 ελέγχθηκαν από τον τακτικό ελεγκτή της εταιρείας και εκδόθηκε το προβλεπόμενο 

προς τούτο φορολογικό πιστοποιητικό.   

Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες δεσμεύσεις, ως αποτέλεσμα 

γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς 

ποσού της δέσμευσης, μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ημερομηνίες συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων και 

προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες εκτιμήσεις. Οι σημαντικές  ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις, δεν αναγνωρίζονται, αλλά γνωστοποιούνται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις.  

Μισθώσεις 

Όταν οι κίνδυνοι και τα οφέλη των ενσωμάτων παγίων που εκμισθώνονται, μεταφέρονται στον μισθωτή,  οι 

αντίστοιχες συμβάσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Όλες οι υπόλοιπες συμβάσεις μίσθωσης 

χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Ο λογιστικός χειρισμός τους, έχει ως εξής: 
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2 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Στις περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες η εταιρεία λειτουργεί ως μισθωτής, τα μισθωμένα 

στοιχεία περιλαμβάνονται στην ανάλογη κατηγορία παγίων, όπως και τα ιδιόκτητα, και αναγνωρίζεται σχετική 

υποχρέωση. Τα μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση στοιχεία και η σχετική υποχρέωση, αναγνωρίζονται 

αρχικά, στην μικρότερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας των στοιχείων και της παρούσας αξίας των ελάχιστων 

μελλοντικών μισθωμάτων. Η παρούσα αξία των μισθωμάτων υπολογίζεται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης 

ή το οριακό δανειστικό επιτόκιο του μισθωτή. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα μισθωμένα πάγια 

αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους, εκτός αν η διάρκεια της μισθώσεως είναι μικρότερη και τα 

στοιχεία δεν αναμένεται να περιέλθουν στην κατοχή της εταιρείας κατά τη λήξη της σύμβασης, οπότε οι 

αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα μισθώματα, κατανέμονται σε μείωση της 

υποχρέωσης και επιβάρυνση των αποτελεσμάτων ως τόκοι. 

3 Λειτουργικές μισθώσεις 

Στις λειτουργικές μισθώσεις, ο εκμισθωτής διατηρεί σημαντικό μέρος από τους κινδύνους και τα οφέλη που 

απορρέουν από τα εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτών των μισθώσεων η εταιρεία 

αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έξοδα στην κατάσταση  αποτελεσμάτων με βάση την ευθεία μέθοδο. 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

Η υποχρέωση για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού μετά την αποχώρησή του από την εργασία καλύπτεται από 

τον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ). Η εταιρεία και το προσωπικό συνεισφέρουν σε αυτό σε μηνιαία βάση. 

Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημιώσεως στην περίπτωση εξόδου από 

την υπηρεσία, το ποσό  της οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών τους, την προϋπηρεσία τους στην 

εταιρεία και τον λόγο εξόδου τους από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραίτησης 

ή δικαιολογημένης απολύσεως το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό, για τις αποζημιώσεις κατά τα ανωτέρω, είναι η παρούσα αξία 

της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή, μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος (αν υπάρχουν) και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη 

και ζημίες. 

Τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες που προκύπτουν από τους επανυπολογισμούς της παρούσας αξίας της δέσμευσης 

και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω της 

κατάστασης  λοιπών συνολικών εισοδημάτων. 

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που το οικονομικό όφελος αναμένεται να εισρεύσει στην εταιρεία και η αξία  

τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

1. Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την κατάρτιση 

χρηματιστηριακών συναλλαγών,  αναγνωρίζονται κατά τον χρόνο  πραγματοποίησης των συναλλαγών. 

2. Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα λογίζονται με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. 

3. Μερίσματα: Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
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Διανομή μερισμάτων 

Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους της εταιρείας απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά το χρόνο που 

εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 

3 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην 
εφαρμογή λογιστικών αρχών 

Κατά την διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της εταιρείας, η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις και 

παραδοχές που επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι εκτιμήσεις και οι 

παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανόμενων και μελλοντικών γεγονότων που με τις παρούσες συνθήκες αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν. 

Απομειώσεις επισφαλών απαιτήσεων 

Η μεθοδολογία και οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσού και της χρονικής στιγμής 

των ταμιακών ροών, επανεξετάζεται περιοδικά ώστε να μειώνουν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ εκτιμήσεων  

και πραγματικών δεδομένων. 

Η εταιρεία εξετάζει διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο έχουν 

υποστεί απομείωση. Κατά την εξέταση του αν έχουν προκύψει ζημίες απομείωσης, η  εταιρεία χρησιμοποιεί  την 

κρίση της  και εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι υπάρχει προσδιορίσιμη μείωση στις 

αναμενόμενες ταμιακές ροές. 

Φόρος Εισοδήματος 

Η Διοίκηση της εταιρείας κάνει εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης του φόρου εισοδήματος. 

Υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισμοί κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής των εργασιών για τους οποίους ο 

προσδιορισμός του τελικού φόρου είναι αβέβαιος. Η εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα 

φορολογικά θέματα βάσει εκτιμήσεων του κατά πόσο θα προκύψουν επιπρόσθετοι φόροι. Όπου το τελικό 

φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν αρχικά, οι διαφορές 

θα επηρεάσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις κατά το χρόνο 

στο οποίο θα γίνει αυτός ο προσδιορισμός. 
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4  Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Οι εργασίες της εταιρείας ενσωματώνουν διάφορους κινδύνους που απορρέουν από το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων της.  

Η γενική πολιτική διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηματοοικονομικών 

αγορών και αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική επίδοση, στη  

χρηματοοικονομική κατάσταση και τις ταμειακές ροές της εταιρείας. 

4.1 Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος πιθανολογείται από την συνεργασία με παρόχους ρευστότητας για την κατάρτιση 

χρηματιστηριακών συναλλαγών σε πλατφόρμες, σε περίπτωση μεγάλων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές. 

Πάντως, με δεδομένα : 

(α) την οικονομική επιφάνεια και το κύρος των παροχών με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρία, 

(β) τις δραστηριότητες αντιστάθμισης στις οποίες προβαίνουν, και  

(γ) την τήρηση ξεχωριστών τραπεζικών λογαριασμών από αυτούς για τα χρήματα των πελατών,  

ο εν λόγω κίνδυνος τείνει να είναι μηδενικός. 

Οι λοιπές χρηματιστηριακές δραστηριότητες της εταιρίας, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και ως εκ τούτου, ο 

πιστωτικός κίνδυνος, λαμβανομένων υπόψη και των διασφαλιστικών δικλίδων που επιβάλλονται από το 

ρυθμιστικό πλαίσιο, είναι αμελητέος.  

4.2 Κίνδυνος αγοράς 

Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς από τυχόν επενδύσεις της σε χρηματιστηριακά προϊόντα (μετοχές – 

ομόλογα).  

4.3 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός.  

4.4 Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της 

υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη 

διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων 

για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Παρατίθενται παρακάτω στοιχεία ληκτότητας όλων των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αναφέρονται στην 31/12/2017, σε ατομική και 

ενοποιημένη βάση, και στην 31/12/2016 σε ατομική βάση.  
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Ενοποιημένη Βάση 31/12/2017

(ποσά σε χιλιάδες €)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1:  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σύνολο

Στοιχεία με 

Άμεση

Λήξη 

(overnight)

2 - 30

Ημέρες

1 - 3

Μήνες

3 - 6

Μήνες

6 - 12

Μήνες
Άνω του Έτους

Περιγραφή (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ι. Ενεργητικό

1. Ταμειακά διαθέσιμα 24,00 24,00

2. Απαιτήσεις από  Πιστωτικά Ιδρύματα 1.139,00 1.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    α.   Καταθέσεις  για ίδιο λογαριασμό 1.139,00 1.139,00

    β.   Καταθέσεις  για λογαριασμό πελατών 0,00 0,00

3.  Αξιόγραφα 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    α.  Χρεωστικοί τίτλοι εγγυημένοι από 

Κυβερνήσεις
0,00

    β. Μετοχές 202,00  202,00

    γ. Αμοιβαία κεφάλαια 0,00

    δ. Λοιπά αξιόγραφα* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Λοιπές Απαιτήσεις 2.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    α.Απαιτήσεις από πελάτες 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

    β. Απαιτήσεις από εκκαθάριση συναλλαγών 574,00 574,00  

    γ.Απαιτήσεις από συνεργαζόμενες εταιρείες για 

την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
0,00  

    δ. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 630,00 0,00 630,00

    ε.Repos Πελατών 0,00

    στ. Λοιπές απαιτήσεις* 811,00 0,00 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Πάγια και συμμετοχές 2.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    α.Επενδύσεις σε ακίνητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ενσώματα πάγια, υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια
2.571,00 2.571,00

    β. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς 

εταιρείες
0,00 0,00

    γ. Συνεγγυητικό - Επικουρικό 305,00 305,00

6. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού* 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00

 Ι. Σύνολο Ενεργητικού 6.569,00 1.163,00 1.385,00 0,00 0,00 0,00 4.021,00

II. Ενδεχόμενες απαιτήσεις από εκτός Ισολογισμού 

στοιχεία
9.494,00 9.494,00

(ποσά σε χιλιάδες €)

ΠΙΝΑΚΑΣ A2: ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο

Στοιχεία με 

Άμεση

Λήξη 

(overnight)

2 - 30

Ημέρες

1 - 3

Μήνες

3 - 6

Μήνες

6 - 12

Μήνες
Άνω του Έτους

Περιγραφή (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ι. Παθητικό

1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα 1.672,00 1.672,00

2. Υποχρεώσεις προς Πελάτες - Εκκαθάριση- 

Συνεργαζόμενες εταιρείες για την παριοχή 

επενδυτικών υπηρεσιών

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

    α. Υποχρεώσεις προς Πελάτες από 

εκκαθαρισμένες συναλλαγές
0,00 0,00

    β. Υποχρεώσεις προς πελάτες από μη 

εκκαθαρισμένες συναλλαγές
0,00

    γ. Υποχρεώσεις από εκκαθάριση συναλλαγών 0,00

    δ. Υποχρεώσεις προς συνεργαζόμενες εταιρείες 

για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
0,00

3. Λοιπές Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    α. Υποχρεώσεις από Repos Πελατών 0,00

    β. Υποχρεώσεις προς  Δημόσιο, Ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κτλ
478,00 478,00 0,00

    γ. Λοιπές υποχρεώσεις* 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00

4.  Προβλέψεις 97,00 97,00 0,00

5. Ίδια Κεφάλαια 3.565,00 3.565,00

6. Λοιπά Στοιχεία Παθητικού* 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,00

 Ι. Σύνολο Παθητικού 6.569,00 0,00 0,00 713,00 0,00 97,00 5.759,00

II. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από εκτός 

Ισολογισμού στοιχεία.
9.494,00 9.494,00
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Ατομική Βάση 31/12/2017

(ποσά σε χιλιάδες €)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1:  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σύνολο

Στοιχεία με 

Άμεση

Λήξη 

(overnight)

2 - 30

Ημέρες

1 - 3

Μήνες

3 - 6

Μήνες

6 - 12

Μήνες

Άνω του 

Έτους

Περιγραφή (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ι. Ενεργητικό

1. Ταμειακά διαθέσιμα 18,00 18,00

2. Απαιτήσεις από  Πιστωτικά Ιδρύματα 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    α.   Καταθέσεις  για ίδιο λογαριασμό 962,00 962,00

    β.   Καταθέσεις  για λογαριασμό πελατών 0,00  

3.  Αξιόγραφα 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    α.  Χρεωστικοί τίτλοι εγγυημένοι από 

Κυβερνήσεις
0,00

    β. Μετοχές 202,00  202,00

    γ. Αμοιβαία κεφάλαια 0,00

    δ. Λοιπά αξιόγραφα* 0,00      

4. Λοιπές Απαιτήσεις 2.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    α.Απαιτήσεις από πελάτες 574,00 574,00     

    β. Απαιτήσεις από εκκαθάριση συναλλαγών 0,00  

    γ.Απαιτήσεις από συνεργαζόμενες εταιρείες για 

την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
0,00  

    δ. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 630,00  630,00

    ε.Repos Πελατών 0,00

    στ. Λοιπές απαιτήσεις* 809,00   809,00    

5. Πάγια και συμμετοχές 2.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    α.Επενδύσεις σε ακίνητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ενσώματα πάγια, υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια
2.571,00 2.571,00

    β. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς 

εταιρείες
10,00 10,00

    γ. Συνεγγυητικό - Επικουρικό 305,00 305,00

6. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού* 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00

 Ι. Σύνολο Ενεργητικού 6.394,00 980,00 574,00 809,00 0,00 0,00 4.031,00

II. Ενδεχόμενες απαιτήσεις από εκτός Ισολογισμού 

στοιχεία
9.494,00 9.494,00

ΠΙΝΑΚΑΣ A2: ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο

Στοιχεία με 

Άμεση

Λήξη 

(overnight)

2 - 30

Ημέρες

1 - 3

Μήνες

3 - 6

Μήνες

6 - 12

Μήνες

Άνω του 

Έτους

Περιγραφή (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ι. Παθητικό

1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα 1.672,00 1.672,00

2. Υποχρεώσεις προς Πελάτες - Εκκαθάριση- 

Συνεργαζόμενες εταιρείες για την παριοχή 

επενδυτικών υπηρεσιών

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

    α. Υποχρεώσεις προς Πελάτες από 

εκκαθαρισμένες συναλλαγές
0,00  

    β. Υποχρεώσεις προς πελάτες από μη 

εκκαθαρισμένες συναλλαγές
0,00

    γ. Υποχρεώσεις από εκκαθάριση συναλλαγών 0,00

    δ. Υποχρεώσεις προς συνεργαζόμενες εταιρείες 

για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
0,00

3. Λοιπές Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    α. Υποχρεώσεις από Repos Πελατών 0,00

    β. Υποχρεώσεις προς  Δημόσιο, Ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κτλ
478,00 478,00 0,00

    γ. Λοιπές υποχρεώσεις* 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00

4.  Προβλέψεις 97,00 97,00 0,00

5. Ίδια Κεφάλαια 3.408,00 3.408,00

6. Λοιπά Στοιχεία Παθητικού* 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00

 Ι. Σύνολο Παθητικού 6.394,00 0,00 0,00 713,00 0,00 97,00 5.584,00

II. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από εκτός 

Ισολογισμού στοιχεία.
9.494,00 9.494,00
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Ατομική Βάση 31/12/2016

(ποσά σε χιλιάδες €)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1:  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σύνολο

Στοιχεία με 

Άμεση

Λήξη 

(overnight)

2 - 30

Ημέρες

1 - 3

Μήνες

3 - 6

Μήνες

6 - 12

Μήνες

Άνω του 

Έτους

Περιγραφή (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ι. Ενεργητικό

1. Ταμειακά διαθέσιμα 37,56 37,56

2. Απαιτήσεις από  Πιστωτικά Ιδρύματα 1.766,53 1.766,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    α.   Καταθέσεις  για ίδιο λογαριασμό 1.766,53 1.766,53

    β.   Καταθέσεις  για λογαριασμό πελατών 0,00 0,00

3.  Αξιόγραφα 502,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,47

    α.  Χρεωστικοί τίτλοι εγγυημένοι από 

Κυβερνήσεις
0,00

    β. Μετοχές 502,47  502,47

    γ. Αμοιβαία κεφάλαια 0,00

    δ. Λοιπά αξιόγραφα* 0,00

4. Λοιπές Απαιτήσεις 1.068,04 0,00 1.068,04 0,00 0,00 0,00 0,00

    α.Απαιτήσεις από πελάτες 1.068,04 0,00 1.068,04  0,00 0,00 0,00

    β. Απαιτήσεις από εκκαθάριση συναλλαγών 0,00 0,00  

    γ.Απαιτήσεις από συνεργαζόμενες εταιρείες για 

την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
0,00  

    δ. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00

    ε.Repos Πελατών 0,00

    στ. Λοιπές απαιτήσεις* 0,00 0,00

5. Πάγια και συμμετοχές 2.992,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.992,44

    α.Επενδύσεις σε ακίνητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ενσώματα πάγια, υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια
2.563,11 2.563,11

    β. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς 

εταιρείες
0,00 0,00

    γ. Συνεγγυητικό - Επικουρικό 429,33 429,33

6. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού* 426,99 0,00 426,99

 Ι. Σύνολο Ενεργητικού 6.794,03 1.804,09 1.068,04 0,00 0,00 0,00 3.921,90

II. Ενδεχόμενες απαιτήσεις από εκτός Ισολογισμού 

στοιχεία
14.170,87 14.170,87

(ποσά σε χιλιάδες €)

ΠΙΝΑΚΑΣ A2: ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο

Στοιχεία με 

Άμεση

Λήξη 

(overnight)

2 - 30

Ημέρες

1 - 3

Μήνες

3 - 6

Μήνες

6 - 12

Μήνες

Άνω του 

Έτους

Περιγραφή (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ι. Παθητικό

1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα 0,00 0,00

2. Υποχρεώσεις προς Πελάτες - Εκκαθάριση- 

Συνεργαζόμενες εταιρείες για την παριοχή 

επενδυτικών υπηρεσιών

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

    α. Υποχρεώσεις προς Πελάτες από 

εκκαθαρισμένες συναλλαγές
0,00 0,00

    β. Υποχρεώσεις προς πελάτες από μη 

εκκαθαρισμένες συναλλαγές
0,00

    γ. Υποχρεώσεις από εκκαθάριση συναλλαγών 0,00

    δ. Υποχρεώσεις προς συνεργαζόμενες εταιρείες 

για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
0,00

3. Λοιπές Υποχρεώσεις 928,45 0,00 0,00 397,46 530,98 0,00 0,00

    α. Υποχρεώσεις από Repos Πελατών 0,00

    β. Υποχρεώσεις προς  Δημόσιο, Ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κτλ
928,45 397,46 530,98

    γ. Λοιπές υποχρεώσεις* 0,00  

4.  Προβλέψεις 76,47 76,47

5. Ίδια Κεφάλαια 3.701,20 3.701,20

6. Λοιπά Στοιχεία Παθητικού* 2.087,91 2.087,91

 Ι. Σύνολο Παθητικού 6.794,03 0,00 0,00 397,46 530,98 0,00 5.865,58

II. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από εκτός 

Ισολογισμού στοιχεία.
14.170,87 14.170,87
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4.5 Κίνδυνος Ελληνικής Οικονομίας  

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που εκφράζεται με την επιβολή περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων 

(capital controls) και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τη στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας, είναι 

παράγοντες αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τις γενικότερες μεσομακροπρόθεσμες οικονομικές συνθήκες 

λειτουργίας της εγχώριας αγοράς, έχοντας αρνητική ενδεχομένως επίπτωση στο ρυθμό ανάπτυξης της Ελληνικής 

οικονομίας και κατ’ επέκταση στο ΑΕΠ της χώρας. Πρόσθετα, η εφαρμογή των νέων φορολογικών μέτρων 

αναμένεται να δυσχεράνει την δυνατότητα αρκετών επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  Στο 

πλαίσιο του μακροοικονομικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από τα παραπάνω γεγονότα ανακύπτουν 

κίνδυνοι οι σημαντικότεροι εκ των οποίων αφορούν στη ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των 

επιχειρήσεων, στην εισπραξιμότητα απαιτήσεων τους, στην απομείωση περιουσιακών στοιχείων, στην 

αναγνώριση εσόδων, στην εξυπηρέτηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ή/και στην ικανοποίηση όρων και 

χρηματοοικονομικών δεικτών, στην ανακτησιμότητα αναβαλλόμενων φορολογικών ωφελειών, στην αποτίμηση 

χρηματοοικονομικών μέσων, στην επάρκεια προβλέψεων και στην δυνατότητα συνέχισης της απρόσκοπτης 

δραστηριότητας των επιχειρήσεων. 

Τα ανωτέρω και τυχόν περαιτέρω δυσμενείς εξελίξεις στην Ελλάδα, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη 

ρευστότητα, τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση των ελληνικών εταιριών, με τρόπο που δεν μπορεί 

επί του παρόντος να προβλεφθεί επακριβώς. Πάντως οι επιπτώσεις στην εταιρεία δεν αναμένεται να είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές λόγω της διεθνούς δραστηριοποίησής της.  
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5 Σημειώσεις επί των στοιχείων του ισολογισμού 

5.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια της εταιρείας και του ομίλου αναλύονται ως εξής: 

Γήπεδα Κτίρια

Μεταφορικά 

Μέσα Έπιπλα Σύνολο

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο την 31.12.2015 617.905,00 1.416.632,00 72.368,00 600.454,54 2.707.359,54

Προσθήκες περιόδου 01.01-31.12.2016 194.801,27 155.204,43 0,00 58.634,00 408.639,70

Υπόλοιπο την 31.12.2016 812.706,27 1.571.836,43 72.368,00 659.088,54 3.115.999,24

Προσθήκες περιόδου 01.01-31.12.2017 0,00 18.162,59 130.402,35 64.158,79 212.723,73

Υπόλοιπο την 31.12.2017 812.706,27 1.589.999,02 202.770,35 723.247,33 3.328.722,97

 

Σωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 31.12.2015 29.513,17 65.276,95 534.285,85 629.075,97

Αποσβέσεις 01.01.-31.12.2016 32.178,97 1.867,43 12.604,97 46.651,37

Συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης 

υποκαταστημάτων 183,50 183,50

Υπόλοιπο 31.12.2016 61.692,14 67.144,38 547.074,32 675.910,84

Αποσβέσεις 01.01.-31.12.2017 39.903,19 16.097,67 25.573,63 81.574,49

Υπόλοιπο 31.12.2017 101.595,33 83.242,05  572.647,95  757.485,33

-81.590,81 -71.993,13 -554.576,35 -708.160,29

20.004,52 11.248,92 18.071,60 49.325,04

Αναπόσβεστο υπόλοιπο

Υπόλοιπο την 31.12.2015 617.905,00 1.387.118,83 7.091,05 66.168,69 2.078.283,57

Υπόλοιπο την 31.12.2016 812.706,27 1.510.144,29 5.223,62 112.014,22 2.440.088,40

Υπόλοιπο την 31.12.2017 812.706,27 1.488.403,69 119.528,30 150.599,38 2.571.237,64

   

 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, τα οποία αφορούν γήπεδα-οικόπεδα και κτίρια, είναι ελεύθερα 

παντός βάρους και αποτιμώνται μετά την πρώτη αναγνώριση στην αναπροσαρμοσμένη αξία, που αποτελείται από 

την εύλογη αξία κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής, μείον τις μεταγενέστερες σωρευμένες αποσβέσεις και τις 

μεταγενέστερες σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 
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5.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα στοιχεία της εταιρείας και του ομίλου αφορούν σε άδειες χρήσης λογισμικών προγραμμάτων.  

 

Λογισμικό

Αξία κτήσης

Υπόλοιπο την 31.12.2015 241.452,86

Μεταβολές χρήσεως 2016 133.393,03

Υπόλοιπο την 31.12.2016 374.845,89

Μεταβολές 01.01.2017 – 31.12.2017 33.554,28

Υπόλοιπο την 31.12.2017 408.400,17

Σωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 31.12.2015 239.704,28

Αποσβέσεις χρήσεως 2016 12.070,53

Συναλλαγματικές διαφορές 

ενσωμάτωσης υποκαταστημάτων 54,41

Υπόλοιπο την 31.12.2016 251.829,22

Αποσβέσεις 01.01.2017 – 31.12.2017 32.098,97

Συναλλαγματικές διαφορές 

ενσωμάτωσης υποκαταστημάτων 0,00

Υπόλοιπο την 31.12.2017 283.928,19

Αναπόσβεστο υπόλοιπο

Υπόλοιπο την 31.12.2015 1.748,58

Υπόλοιπο την 31.12.2016 123.016,67

Υπόλοιπο την 31.12.2017 124.471,98  
 

5.3 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Συμμετοχή στο συνεγγυητικό κεφάλαιο 305.346,31 305.346,31 305.346,31 305.346,31 

Εισφορά στο επικουρικό κεφάλαιο 173.657,72 123.985,59 173.657,72 123.985,59 

Καταβληθείσες εγγυήσεις 12.259,32 8.972,02 12.259,32 8.972,02 

Λοιπές Απαιτήσεις - 9.978,57 - 9.978,57 

491.263,35 448.282,49 491.263,35 448.282,49 

Ομιλος Εταιρεία

  

Η απαίτηση ποσού € 305.346,31 αφορά στο ποσό της συμμετοχής στο «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο»,  που σταδιακά 

έχει δοθεί, ως εγγύηση, στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 2533/1997.  

Το ποσό € 173.657,72  αφορά κατά ποσό € 29.819,38 στο διαμορφωμένο την 31.12.2017 ύψος της μερίδας της 

εταιρείας στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2471/1997 

και τις εκδιδόμενες αποφάσεις της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., η οποία λειτουργεί ως Διαχειριστής του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης και κατά το υπόλοιπο ποσό € 

143.838,34 σε καταβολές που έγιναν στην ανωτέρω εταιρεία προκειμένου να εξασφαλισθεί αυξημένο όριο 

συναλλαγών στο Χρηματιστήριο. 
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5.4 Απαιτήσεις από πελάτες και Χρηματιστήριο 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Πελάτες 1.622.900,60 2.038.671,26 1.622.900,60 2.038.671,26 

Απομείωση αξίας (απαιτήσεις πελατών)  (1.048.297,30)  (1.048.297,30)  (1.048.297,30)  (1.048.297,30)

574.603,30 990.373,96 574.603,30 990.373,96 

Απαίτηση από Χρηματιστήριο Αξιών (εκκαθάριση) - 77.670,28 - 77.670,28 

Σύνολο 574.603,30 1.068.044,24 574.603,30 1.068.044,24 

Ομιλος Εταιρεία

 
Αφορούν αφενός μεν στα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου για την 

οποία παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις και αφετέρου στο χρεωστικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης του 

Χρηματιστηρίου. 

Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη, οι οποίες παρατίθενται στη 

σημείωση 6.9. 

5.5 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως εξής: να συμπληρωθεί 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Μετοχές εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια 17.460,19 145.585,61 17.460,19 145.585,61 

Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ 122.381,49 246.854,35 122.381,49 246.854,35 

Μετοχές μη εισηγμένες 5.200,51 5.200,51 5.200,51 5.200,51 

Ομολογίες - 43.000,00 - 43.000,00 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 57.264,11 61.828,93 57.264,11 61.828,93 

Σύνολα 202.306,30 502.469,40 202.306,30 502.469,40 

Ομιλος Εταιρεία

 

Όλα σχεδόν τα ανωτέρω στοιχεία, με εξαίρεση τις μη εισηγμένες μετοχές έχουν δημοσιευμένες τιμές στις οποίες 

και επιμετρήθηκαν κατά την 31.12.2017 (επίπεδο ιεράρχησης εύλογων αξιών 1).  

5.6 Λοιπές απαιτήσεις  

Οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Έξοδα επομένων χρήσεων 2.739,60 20.868,09 2.739,60 20.868,09 

Προκαταβλημένοι – παρακρατημένοι φόροι Ελληνικού Δημοσίου 572.220,04 22.355,91 572.220,04 22.355,91 

Καταβληθέντες φόροι εισοδήματος εξωτερικού 46.220,36 24.675,53 46.220,36 24.675,53 

Λοιπές απαιτήσεις 499.542,61 155.888,00 499.542,61 155.888,00 

Χρεώστες διάφοροι 380.310,15 244.251,59 378.442,06 244.251,59 

Απομείωση απαιτήσεων (χρεώστες διάφοροι)  (60.000,00)  (60.000,00)  (60.000,00)  (60.000,00)

1.441.032,76 408.039,12 1.439.164,67 408.039,12 

Ομιλος Εταιρεία

  

Στις απαιτήσεις από χρεώστες διάφοροι περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη, οι οποίες 

παρατίθενται στη σημείωση 6.9. 

 

5.7 Χρηματικά διαθέσιμα 

Τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Ταμείο 24.251,82 37.558,74 18.808,11 37.558,74 

Καταθέσεις όψεως της εταιρείας 1.092.462,77 1.372.092,91 914.730,30 1.766.534,79 

Απαιτήσεις της εταιρείας σε λογαριασμούς πελατών 47.474,58 394.441,88 47.474,58 394.441,88 

1.164.189,17 1.804.093,53 981.012,99 1.804.093,53 

  

Ομιλος Εταιρεία

  

5.8 Μετοχικό κεφάλαιο  

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31/12/2017 αποτελείται από 300.740 ονομαστικές μετοχές των € 9,50 

εκάστη και ανέρχεται συνολικά σε € 2.857.030,00.  
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5.9 Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Τακτικό

αποθεματικό

Διαφορές

Αναπροσαρμογής

Αποθεματικά 

φορολογηθέντα 

κατ' ειδικό τρόπο

Συναλλαγματικές 

διαφορές 

ενσωμάτωσης 

υποκαταστημάτων Σύνολο

Υπόλοιπο την 31.12.2015 790.792,67 1.283.638,22 30.584,04 -781,55 2.104.233,38

Συναλλαγματικές διαφορές -11.375,32 -11.375,32

Υπόλοιπο την 31.12.2016 790.792,67 1.283.638,22 30.584,04 -12.156,87 2.092.858,06

Συναλλαγματικές διαφορές  -1.101,85 -1.101,85

Υπόλοιπο την 31.12.2017 790.792,67 1.283.638,22 30.584,04 -13.258,72 2.091.756,21  
 

 

5.10  Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 

Τα ποσά που εμφανίζονται στον ισολογισμό είναι τα εξής: 

Υπόλοιπο ισολογισμού για 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Συνταξιοδοτικές παροχές Ν. 2112/20 97.262,22 76.472,17 97.262,22 76.472,17 

97.262,22 76.472,17 97.262,22 76.472,17 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 24.072,89 11.628,09 24.072,89 11.628,09 

Καθαρό κόστος τόκων καθορισμένης παροχής 1.070,61 1.141,95 1.070,61 1.141,95 

Τερματικές παροχές/επίδραση περικοπής/διακανονισμού 4.436,93  (6.177,64) 4.436,93  (6.177,64)

Καθαρό έξοδο χρήσης 29.580,43 6.592,40 29.580,43 6.592,40 

Καταβληθείσες αποζημιώσεις 21.270,50 - 21.270,50 - 

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017

Αναλογιστικές (ζημίες) /κέρδη (ΔΛΠ 19) (12.480,12) (12.782,15) (12.480,12) (12.782,15)

Αναβαλλόμενος φόρος επί αναλογιστικών κερδών 3.619,23 3.706,82 3.619,23 3.706,82 

Ομιλος Εταιρεία

  

5.11 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  

Η ανάλυση και κίνηση του παραπάνω λογαριασμού έχει ως εξής: 

31.12.2016 31.12.2017

  από 

αλλαγή 

συντελεστή

Από 

μεταβολές 

χρήσης

  από 

αλλαγή 

συντελεστ

ή

Από 

μεταβολές 

χρήσης

Αποτίμηση παγίων στην εύλογη αξία 524.302,94 524.302,94 

Φορολογικές αναπροσαρμογές αξίας παγίων (84.205,17) (84.205,17)

Αποσβέσεις 53.943,28 8.932,93 62.876,21 

Αποτίμηση χρεογράφων (220.968,86) 200.958,89 (20.009,97)

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (22.176,92) (2.409,88) (3.619,23) (28.206,04)

Σύνολο 250.895,26 0,00 207.481,94 0,00 (3.619,23) 454.757,97 

31.12.2015

31.12.2016

  από 

αλλαγή 

συντελεστή

Από 

μεταβολές 

χρήσης

  από 

αλλαγή 

συντελεστ

ή

Από 

μεταβολές 

χρήσης

Αποτίμηση παγίων στην εύλογη αξία 524.302,94 524.302,94 

Φορολογικές αναπροσαρμογές αξίας παγίων (84.205,17) (84.205,17)

Αποσβέσεις 45.010,35 8.932,93 53.943,28 

Αποτίμηση χρεογράφων 977,10 (221.945,96) (220.968,86)

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (16.558,30) (1.911,80) (3.706,82) (22.176,92)

Σύνολο 469.526,91 0,00 (214.924,83) 0,00 (3.706,82) 250.895,26 

κατάσταση αποτελεσμάτων καθαρή θέση

(214.924,83) (3.706,82)

Αναγνώριση στην

Αναγνώριση στην

κατάσταση αποτελεσμάτων καθαρή θέση

207.481,94 (3.619,23)
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5.12 Δάνεια τραπεζών 

Πρόκειται για βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό κεφαλαίου κίνησης από την Τράπεζα Πειραιώς για την 

εξασφάλιση του οποίου έχουν δοθεί προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων. 

 

 

 

5.13 Υποχρεώσεις προς πελάτες και Χρηματιστήριο  

 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Λοιπές υποχρεώσεις προς πελάτες και χρηματιστήριο 100.905,42 65.501,46 100.905,42 65.501,46 

100.905,42 65.501,46 100.905,42 65.501,46 

Ομιλος Εταιρεία

 
 

5.14 Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος 

 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος (βεβαιωμένος) 20.799,76 - 3.178,00 - 

Φόρος εισοδήματος περιόδου 139.526,17 530.984,62 139.526,17 530.984,62 

160.325,93 530.984,62 142.704,17 530.984,62 

Ομιλος Εταιρεία

  
 

Η εταιρεία για τις χρήσεις 2011, 2012, και 2013 έχει ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι οποίοι 

διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.2238/94, ενώ για τις χρήσεις 

2014, 2015 και 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/13. 

  

Η εξέταση των φορολογικών αντικειμένων για τις χρήσεις  2011 έως και 2013 θεωρείται οριστική. 

 

5.15 Λοιπές υποχρεώσεις 

 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Δικαιούχοι αμοιβών 72.379,57 83.000,65 72.379,57 83.000,65 

Πιστωτές διάφοροι 93.059,61 5.674,50 93.059,61 5.674,50 

Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 139.232,61 281.896,46 139.104,50 281.896,46 

Προμηθευτές 71.005,78 1.551.399,31 71.005,78 1.551.399,31 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 111.829,31 115.567,88 111.829,31 115.567,88 

Αμοιβές Δ.Σ. - 560,79 - 560,79 

Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα 29.403,98 107.625,56 29.403,98 107.625,56 

516.910,86 2.145.725,15 516.782,75 2.145.725,15 

Ομιλος Εταιρεία
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6 Σημειώσεις επί των στοιχείων των αποτελεσμάτων 

6.1 Κύκλος εργασιών 
 

01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016

Προμήθειες χρηματιστηριακών συναλλαγών 105.194,22 29.994,87 105.194,22 29.994,87 

Έσοδα εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών 7.866.529,06 29.772.148,48 7.866.529,06 29.772.148,48 

Έσοδα από μεταβιβαστικά 27.084,86 17.041,56 27.084,86 17.041,56 

Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών 16.991,14 16.922,23 16.991,14 16.922,23 

8.015.799,28 29.836.107,14 8.015.799,28 29.836.107,14 

Ομιλος Εταιρεία

  
 

 

6.2 Κόστος παροχής υπηρεσιών και έξοδα λειτουργιών διοίκησης και διάθεσης 

 
Ατομική

Έξοδα κατ' είδος Σημ

Κόστος παροχής 

υπηρεσιών

Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας

Έξοδα 

λειτουργίας 

διαθέσεως Σύνολο

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.3 2.277.383,43 284.672,94 1.030.888,94 3.592.945,31 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.002.232,98 215.962,27 47.199,00 2.265.394,25 

Παροχές τρίτων 111.090,64 134.314,60 912.562,20 1.157.967,44 

Φόροι – Τέλη 0,00 32.644,01 125.221,92 157.865,93 

Λοιπά Διάφορα έξοδα 69.463,35 103.730,73 454.923,49 628.117,57 

Τραπεζικά έξοδα 138.329,04 0,00 0,00 138.329,04 

Αποσβέσεις 6.4 22.359,05 44.718,23 46.596,18 113.673,46 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 23.664,34 2.958,04 2.958,04 29.580,42 

Σύνολο 4.644.522,83 819.000,82 2.620.349,77 8.083.873,42 

01/01 – 31/12/2017

  
 
Όμιλος 

Έξοδα κατ' είδος Σημ

Κόστος παροχής 

υπηρεσιών

Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας

Έξοδα 

λειτουργίας 

διαθέσεως Σύνολο

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.3 2.277.383,43  413.038,80 1.030.888,94 3.721.311,17 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.002.232,98 215.962,27 47.199,00 2.265.394,25 

Παροχές τρίτων 111.090,64 185.835,89  548.956,51 845.883,04 

Φόροι – Τέλη 0,00 32.644,01 125.221,92 157.865,93 

Λοιπά Διάφορα έξοδα 69.463,35 112.063,16 454.923,49 636.450,00 

Τραπεζικά έξοδα 138.329,04 0,00 0,00 138.329,04 

Αποσβέσεις 6.4 22.359,05 44.718,23 46.596,18 113.673,46 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 23.664,34 2.958,04 2.958,04 29.580,42 

Σύνολο 4.644.522,83 1.007.220,40 2.256.744,08 7.908.487,31 

01/01 – 31/12/2017

 
 

Έξοδα κατ' είδος Σημ

Κόστος παροχής 

υπηρεσιών

Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας

Έξοδα 

λειτουργίας 

διαθέσεως Σύνολο

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.3 1.620.039,43 202.504,95 1.256.817,56 3.079.361,94 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 19.967.107,23 525.436,50 99.349,35 20.591.893,08 

Παροχές τρίτων 69.634,92 100.415,44 1.194.932,61 1.364.982,97 

Φόροι – Τέλη (0,01) 17.374,46 4.955,28 22.329,73 

Λοιπά Διάφορα έξοδα 148.210,17 95.916,64 717.059,02 961.185,83 

Τραπεζικά έξοδα 980.979,30 0,00 3.813,04 984.792,34 

Αποσβέσεις 6.4 11.744,38 23.488,76 23.488,76 58.721,90 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 6.592,40 0,00 0,00 6.592,40 

Σύνολο 22.804.307,82 965.136,75 3.300.415,62 27.069.860,19 

01/01 – 31/12/2016
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6.3 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  
 

Ομιλος Εταιρεία

01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016

Μισθοί 3.213.448,50 2.771.025,63 3.101.714,00 2.771.025,63 

Εργοδοτικές εισφορές 499.654,16 308.136,31 483.022,81 308.136,31 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 8.208,50 - 8.208,50 - 

3.721.311,17 3.079.161,94 3.592.945,31 3.079.161,94 

  

Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 137 150 130 150

  
 

Η εταιρεία απασχόλησε κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 κατά μέσο όρο 130 άτομα 

έναντι 150 ατόμων το 2016. Η συνολική επιβάρυνση της εταιρείας για μισθούς, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές 

παροχές ανήλθε σε 3.592.945,31 έναντι του ποσού 3.079.361,94 της συγκριτικής περιόδου. 

 

Στην θυγατρική εταιρεία απασχολήθηκαν κατά το 2017, 7 άτομα. 
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6.4 Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις της περιόδου αναλύονται ως προς τα πάγια στα οποία αφορούν ως εξής: 

 

01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016

Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων 39.903,19 32.178,97 39.903,19 32.178,97 

Μεταφορικά μέσα 16.097,67 1.867,43 16.097,67 1.867,43 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 25.573,63 12.604,97 25.573,63 12.604,97 

Λογισμικό 32.098,97 12.070,53 32.098,97 12.070,53 

113.673,46 58.721,90 113.673,46 58.721,90 

Ομιλος Εταιρεία

  
 

6.5 Άλλα έσοδα και έξοδα 
 

01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016

Άλλα έσοδα   

Ενοίκια κτιρίων 2.400,00 2.400,00 

Λοιπά έσοδα 256.241,29 111.217,47 256.241,29 111.217,47 

Συναλλαγματικές διαφορές 39.109,14 106.131,13 39.109,14 106.131,13 

Σύνολο εσόδων 297.750,43 217.348,60 297.750,43 217.348,60 

Άλλα έξοδα

Απομειώσεις απαιτήσεων -  (473.297,30) -  (473.297,30)

Συναλλαγματικές διαφορές  (218.411,28)  (51.386,24)  (217.999,14)  (51.386,24)

Λοιπά έξοδα  (113.217,98)  (19.340,21)  (112.404,78)  (19.340,21)

Σύνολο εξόδων  (331.629,26)  (544.023,75)  (330.403,92)  (544.023,75)

Άλλα έσοδα και έξοδα (καθαρά)  (33.878,61)  (326.675,15)  (32.653,49)  (326.675,15)

Ομιλος Εταιρεία

  
 

6.6 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 

01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016

Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων 43.166,58 4.784,86 43.166,58 4.784,86 

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 18.500,40 77.881,02 18.500,40 77.881,02 

Αποτελέσματα πωλήσεων συμμετοχών και χρεογράφων 226.787,58 56.676,05 226.787,58 56.676,05 

Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων  (14.175,76)  (880,11)  (14.175,76)  (880,11)

Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων  (36.842,18)  (88.853,65)  (36.833,61)  (88.853,65)

Αποτελέσματα αποτίμησης χρεογράφων  (48.366,41)  (1.338,43)  (48.366,41)  (1.338,43)

189.070,21 48.269,74 189.078,78 48.269,74 

Ομιλος Εταιρεία

 

6.7 Φόρος εισοδήματος 

01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016

Τρέχων φόρος εισοδήματος 181.029,28 530.984,62 163.407,52 530.984,62 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 207.481,94  (13.979,88) 207.481,94  (13.979,88)

388.511,22 517.004,74 370.889,46 517.004,74 

Ομιλος Εταιρεία

  
 

 

6.8 Κέρδη ανά μετοχή 

Για τον προσδιορισμό των κερδών/ζημιών ανά μετοχή διαιρούμε τα καθαρά αποτελέσματα με τον σταθμισμένο 

αριθμό των κοινών μετοχών (τυχόν αγορασμένες από την εταιρεία ίδιες μετοχές της δεν λαμβάνονται υπόψη). 

01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016

Αποτελέσματα προ φόρων 262.503,57 2.487.841,54 88.351,15 2.487.841,54 

Φόρος εισοδήματος  (388.511,22)  (517.004,74)  (370.889,46)  (517.004,74)

Αποτελέσματα μετά από φόρους  (126.007,65) 1.970.836,80  (282.538,31) 1.970.836,80 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 300.740,00 300.740,00 300.740,00 300.740,00 

Αποτέλεσματα ανά μετοχή (κέρδη/(ζημίες)) (0,4190) 6,5533 (0,9395) 6,5533

Ομιλος Εταιρεία
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6.9 Συνδεδεμένα μέρη 

Μέτοχοι Ποσοστό Συμμετοχής Διοικητικό Συμβούλιο Ιδιότητα

Θεοφάνης Μωραϊτάκης 49,92% Αλέξανδρος Μωραϊτάκης Πρόεδρος

Αλέξανδρος Μωραϊτάκης 49,92% Ιωάννης Μαλταμπές Αντιπρόεδρος

Γιαννούλα – Γεωργίου Μητρούση 0,16% Αντωνία Κουτσογκίλα Μέλος

100,00%

Θυγατρικές Εταιρείες Ποσοστό Συμμετοχής

PCSS EOOD 100%   
 

 
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016

Αμοιβές μελών Δ.Σ. 41.531,23 335.961,45 41.531,23 335.961,45 

Αμοιβές Μετόχων 471.649,49 442.042,29 471.649,49 442.042,29 

Αμοιβές Εταιρειών που ελέγχονται από Μέλη Δ.Σ. ή μετόχους 86.500,00 217.050,00 86.500,00 217.050,00 

Παροχή υπηρεσιών από Θυγατρικές Εταιρείες 0,00 0,00 363.605,69 0,00

Σύνολο 599.680,72 995.053,74 963.286,41 995.053,74 

Όμιλος Εταιρεία

   
 

6.9.1 Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς συνδεδεμένα μέρη 

 

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς συνδεμένα μέρη 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη

Απαίτηση από μέλη Δ.Σ. από προκαταβολές 3.232,98 0,00 3.232,98 0,00

Απαίτηση από ανοιχτά υπόλοιπα μελών Δ.Σ ως πελάτες 0,00 0,00 0,00 0,00

Απαίτηση από ανοιχτά υπόλοιπα μετόχων ως πελάτες 1.393,56 0,00 1.393,56 0,00

Απαίτηση από ανοιχτά υπόλοιπα Εταιρειών που ελέγχονται από Μέλη Δ.Σ. ή μετόχους 201.102,56 166.885,15 201.102,56 166.885,15

Απαίτηση από ανοιχτά υπόλοιπα Θυγατρικών Εταιρειών 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 205.729,10 166.885,15 205.729,10 166.885,15 

Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Υποχρέωση προς μετόχους (από αμοιβές) 0,00 0,00 0,00 0,00

Υποχρέωση προς μέλη Δ.Σ. (από αμοιβές) 0,00 0,00 0,00 0,00

Υποχρέωση από ανοιχτά υπόλοιπα μετόχων ως πελάτες 249.425,51 0,00 249.425,51 0,00

Υποχρεώσεις από ανοιχτά υπόλοιπα Εταιρειών που ελέγχονται από Μέλη Δ.Σ. ή μετόχους 4.518,83 4.531,03 4.518,83 4.531,03 

Σύνολο 253.944,34 4.531,03 253.944,34 4.531,03 

Όμιλος Εταιρεία

Όμιλος Εταιρεία
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7 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 

7.1 Επίδικες υποθέσεις 
Δεν εκκρεμούν αγωγές τρίτων εις βάρος της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017. Δεν υφίστανται 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις της εταιρείας για αποζημιώσεις και αξιώσεις από τρίτους οι οποίες δεν έχουν 

επιδικασθεί μέχρι σήμερα. Η εταιρεία έχει ασκήσει αγωγές κατά τρίτων συνολικής απαίτησης € 1.050 χιλ. για την 

δικαστική επιδίωξη είσπραξης των υφιστάμενων μέχρι σήμερα χρεωστικών υπολοίπων τους. 

 

7.2 Εγγυητικές επιστολές 

Δεν υφίστανται. 

 

7.3 Καταθέσεις όψεως για λογαριασμό πελατών και πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 

Η εταιρεία παρακολουθεί τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών της και τα αντίστοιχα πιστωτικά υπόλοιπα τους 

εκτός του ισολογισμού. Τα σχετικά ποσά παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν. 

 

7.3.1 Καταθέσεις για λογαριασμό πελατών 
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Καταθέσεις όψεως για λογαριασμό πελατών (ΧΑΑ) 846.077,96 734.099,99 846.077,96 734.099,99 

Καταθέσεις όψεως για λογαριασμό πελατών πλατφόρμας 5.968.850,24 7.192.852,56 5.968.850,24 7.192.852,56 

Καταθέσεις θεματοφυλακής για λογαριασμό πελατών πλατφόρμας 2.679.761,52 6.243.915,19 2.679.761,52 6.243.915,19 

9.494.689,72 14.170.867,74 9.494.689,72 14.170.867,74 

Ομιλος Εταιρεία

 

7.3.2 Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Υποχρεώσεις προς πελάτες από ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα 846.077,97 734.099,99 846.077,97 734.099,99 

Υποχρεώσεις προς πελάτες πλατφόρμας 8.584.756,79 13.372.058,30 8.584.756,79 13.372.058,30 

Υποχρεώσεις από εκκρεμείς καταθέσεις πελάτες πλατφόρμας 95.737,72 64.709,45 95.737,72 64.709,45 

Υποχρεώσεις από μη εκκαθαρισμένες συναλλαγές  (31.882,76) -  (31.882,76) - 

9.494.689,72 14.170.867,74 9.494.689,72 14.170.867,74 

Ομιλος Εταιρεία
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7.4 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2017 τα οποία θα έπρεπε ή να 

αναφερθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων. 

 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018 

 

Ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ. 

Μέλος του Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής  Η Υπεύθυνη  Λογιστηρίου 

     

Αλέξανδρος 

Μωραϊτάκης 

Αντωνία 

Κουτσογκίλα 

Θεοφάνης 

Μωραΐτάκης 

Καλλιόπη 

 Ψωμακέλη 

Κα 

Α.Δ.Τ. Χ 214562 Α.Δ.Τ. Χ 646566 Α.Δ.Τ. Ι 181061 Α.Δ.Τ. Ξ 404791 

Αρ.Αδείας 

ΟΕΕ 0059657 

 

 


