ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24222/006/Β/91/0037 - Γ.Ε.ΜΗ.: 000832401000
Ε∆ΡΑ : Βαλαωρίτου 15 – 106 71 Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσεις οικονοµικές καταστάσεις , ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ.
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.triton-am.com , όπου αναρτώνται οι οικονοµικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Αρµόδια Υπηρεσία-Νοµαρχία

: Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιευ/νση Ανωνύµων Εταιριών και
Πίστεως

∆ιεύθυνση έδρα Εταιρίας
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών

Αθανάσιος Τούλης

: Πρόεδρος & Α’ Γενικός ∆ιευθυντής

: Βαλαωρίτου 15 – 106 71 Αθήνα

Αλέξανδρος Μαγκλάρας

: Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & Β’ Γενικός ∆ιευθυντής

: 24222/006/Β/91/0037

∆ηµήτριος Παναγιώτου

: Μέλος ∆.Σ.

Ηµ/νία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων

: 28/02/2018

Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

: Αθανασία Γερασιµοπούλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071)

Ελεγκτική Εταιρία

: Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)

Τύπος έκθεσης ελέγχου
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου:

: Με σύµφωνη γνώµη
www.triton-am.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Έµµεση µέθοδος)

Ποσά εκφρασµένα σε €

ποσά εκφρασµένα σε €
31/12/2017

31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Λειτουργικές δραστηριότητες

01/01-31/12/2017

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

92.299,78

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

16.111,70

23.658,22

237.148,00

237.148,00

0,00

0,00

480.371,83

629.732,40

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
Επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

96.942,28

514.662,21

479.438,34

2.294.170,82

1.852.573,80

1.203.249,74

636.401,15

4.838.014,08

3.955.894,19

1.158.570,00

Αποσβέσεις

29.863,14

Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

1.200.000,00

1.200.000,00

3.056.293,61

2.397.668,65

4.256.293,61

3.597.668,65

64.035,22

50.107,79

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α)
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι πληρωτέοι
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)= (α) + (β)

16.324,95

1.468,06

119.126,22

108.875,15

382.234,08

197.774,54

581.720,47

358.225,54

4.838.014,08

3.955.894,19

(Αγορά) / Πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

01/01-31/12/2017
3.023.002,05

2.369.427,73

Αποτελέσµατα προ φόρων χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων

1.049.026,66

608.703,86

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

1.158.570,00

664.537,28

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

812.077,20

506.747,40

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από φόρους (Α)+(Β)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

(3.452,25)

(2.691,38)

808.624,95

504.056,03

1.078.889,80

647.628,35

266.959,37

521.346,33

13.947,28

(9.712,85)
(5.220,81)

(299.693,57)

0,00

1.027.294,27

1.154.043,25

(1.197.938,00)

(2.740.940,00)
(9.926,71)

867.650,00

2.112.260,61

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

46,18

641,92

(347.916,00)

(637.964,18)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(150.000,00)

(1.029.700,00)

(150.000,00)

(1.029.700,00)

529.378,27

(513.620,93)

636.401,15

1.141.098,60

37.470,32

8.923,48

1.203.249,74

636.401,15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ποσά εκφρασµένα σε €
`
31/12/2017
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από φόρους (Β)

5.220,81

Εισπράξεις/(Πληρωµές) από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες

3.972,13

(17.674,18)

Συναλλαγµατικές διαφορές από ταµειακά διαθέσιµα σε ξένο νόµισµα
01/0131/12/2016

(60.923,93)

Αγορές ενσώµατων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

ποσά εκφρασµένα σε €

(113.515,40)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) +
(β) + (γ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

8.641,16
(8.769,23)

(3.972,13)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Μετοχικό κεφάλαιο

38.924,49

9.065,11
(37.901,66)

Προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις
λειτουργικές δραστηριότητες

Καταβεβληµένοι φόροι

Λοιπά στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων

664.537,28

Προσαρµογές για:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

01/01-31/12/2016

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα)

31/12/2016

3.597.668,65

4.093.612,63

812.077,20

506.747,40

(3.452,25)

(2.691,38)

(150.000,00)

(1.000.000,00)

4.256.293,61

3.597.668,65

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Η εταιρεία εφαρµόζει όλα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις διερµηνείες τους που έχουν εφαρµογή στις εργασίες της. Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή στην εταιρεία και ισχύουν για τις διαχειριστικές περιόδους που λήγουν την 31η ∆εκεµβρίου
2017 χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη αυτών των παρουσιαζόµενων οικονοµικών καταστάσεων.

2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση του 2010.
Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίµων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την
επιβολή του φόρου για τις χρήσεις µέχρι και το 2011 έχει παραγραφεί µέχρι την 31/12/2017, όπως επίσης και για τις φορολογίες κεφαλαίου (ΦΜΑ, ΦΜΑΠ, κ.λπ.) κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 2459/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 102 του ν.δ/τος 118/1973. Πέραν αυτών, κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων ελλείψει υφισταµένης στον Κώδικα Νόµων περί Τελών Χαρτοσήµου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του ∆ηµοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήµου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή. Με βάση την ανωτέρω νοµολογία και δεδοµένου ότι για την µη
ελεγχθείσα φορολογικά χρήση του 2010 δεν µας έχει κοινοποιηθεί οποιαδήποτε εντολή ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήµατα διερεύνησης από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές, από δικαστική ή ελεγκτική αρχή, θεωρούµε ότι για την ανωτέρω χρήση έχει παραγραφεί µέχρι την 31/12/2017 το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή του
φόρου. Η Εταιρεία για τις χρήσεις 2012 έως και 2015 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υπουργικής
Απόφασης ΠΟΛ.1159/2011. Οι ανωτέρω έλεγχοι για τις χρήσεις 2012 και 2016 έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εκδοθεί και υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονοµικών σχετικές εκθέσεις φορολογικής συµµόρφωσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή µε σύµφωνη γνώµη.
Οµοίως για την χρήση του 2017 η Εταιρεία έχει υπαχθεί σε προαιρετικό φορολογικό έλεγχο σύµφωνα µε την τροποποίηση του αρ. 65Α του Ν. 4174/2013. Ο ανωτέρω έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και µε την ολοκλήρωση του δεν αναµένεται σηµαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωµατωθεί στις οικονοµικές καταστάσεις.
3) Τα "Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα µετά από φόρους" της χρήσης 2017 αφορούν αναλογιστικές ζηµίες ποσού € (3.452,25), ενώ το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική χρήση του 2016 ανέρχεται σε € (2.691,38)
4) ∆εν υπάρχουν ουσιώδεις υποχρεώσεις και δεσµεύσεις της εταιρείας που δεν αποτυπώνονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
5) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατησία διαφορές δικαστικών ή άλλων διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
6) Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας την 31/12/2017 ήταν 31 άτοµα, ενώ την 31/12/2016 ήταν 28 άτοµα.
7) Ως συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα βασικά διευθυντικά στελέχη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆ΛΠ 24. Οι αµοιβές και οι µισθοί των µελών του ∆.Σ. οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε 31η ∆εκεµβρίου 2017 ανέρχονται σε € 284.854,70 (ενώ την 31η ∆εκεµβρίου 2016 ανήλθαν σε €
247.617,66).
8) Στη χρήση του 2017 δεν υπήρξε κάποια διακοπή στις δραστηριότητες της εταιρίας ούτε στα υπο διαχείρηση αµοιβαία κεφάλαια.
9) ∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 - 31.12.2017.

Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2018

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& A' ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Α.∆.Τ. AN 068550

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& Β' ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
Α.∆.Τ. Φ 099019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΛΑ∆ΕΛΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 535895

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
για τη χρήση που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2017
Βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24222/006/Β/91/0037
Αρ. ΓΕΜΗ: 000832401000
ΑΦΜ: 094325107 - ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Βαλαωρίτου 15 – 106 71 Αθήνα
ΤΗΛ.: 216 – 50 01 800 , FAX: 210 – 36 43 855
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ TRITON ASSET MANAGEMENT
ΑΕ∆ΑΚ
Κύριοι µέτοχοι
1. Επιδόσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας
Το 2017 αποτέλεσε µια καλή επενδυτική χρονιά. Οι επενδύσεις στις περισσότερες κατηγορίες
(asset classes) κατέγραψαν θετικές αποδόσεις εξαργυρώνοντας τα καλά εταιρικά
αποτελέσµατα, τα στοιχεία της παγκόσµιας ανάπτυξης και τις σχετικά οµαλές πολιτικές
συνθήκες.
Στην αρχή του έτους πολλοί οικονοµολόγοι φοβούνταν ότι ένας συνδυασµός πολιτικής
αστάθειας και συνεχιζόµενης οικονοµικής αβεβαιότητας θα οδηγούσε σε µεταβλητότητα των
χρηµατοπιστωτικών αγορών και σε απογοητευτικές αποδόσεις. Παρ’ όλα αυτά οι η
πραγµατικότητα τους διέψευσε. Κατά το προηγούµενο έτος, η παγκόσµια οικονοµία είχε µία
ισχυρή και συγχρονισµένη ανάπτυξη σε ολόκληρο τον ανεπτυγµένο και αναδυόµενο κόσµο.
Επιπλέον, και προς έκπληξη των επενδυτών και των πολιτικών ιθυνόντων, οι κυκλικές πιέσεις
στον πληθωρισµό ήταν αξιοσηµείωτα υποτονικές. Ο συνδυασµός οικονοµικής ανάπτυξης και
χαµηλού πληθωρισµού συνετέλεσε στην ισχυρή κερδοφορία των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα
η έλλειψη πληθωριστικών πιέσεων βοήθησε ώστε η οικονοµική πολιτική να παραµείνει
υποστηρικτική.
Σ’ αυτό το θετικό περιβάλλον το σύνολο των χρηµατιστηριακών δεικτών έκλεισε τη χρονιά µε
θετικό πρόσηµο: Νέα Υόρκη (DowJones: 25,08%, Nasdaq Composite: 28,24%, S&P-500:
19,42%), Φρανκφούρτη (DAX-30: 12,51%), Παρίσι (CAC-40: 9,26%), Λονδίνο (FTSE-100:
7,63%), Τόκιο (NIKKEI-225: 19,10%), Ζυρίχη (SPI G: 19,92%). Στην Ελλάδα, ο Γενικός
∆είκτης του Χ.Α.Α. έκλεισε µε άνοδο της τάξης του 24,66%, καταγράφοντας µία από τις
καλύτερες αποδόσεις διεθνώς για το έτος, κυρίως λόγω της µείωσης του πολιτικού ρίσκου και
της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, ενώ εξαιρετικές αποδόσεις σηµείωσαν τόσο ο δείκτης
υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE-20: 19,67% όσο και ο µεσαίας, FTSE/ASE Mid-40:
58,98%.
Η περσινή χρονιά ήταν επίσης θετική, από άποψη αποδόσεων, για το σύνολο των Αµοιβαίων
Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία µας. Έτσι στις ευρωπαϊκές αγορές το Triton
Πανευρωπαϊκό Μετοχικό το 2017 σηµείωσε απόδοση 9,11%, υπέρ-αποδίδοντας του δείκτη
αναφοράς κατά 1,25% ενώ στο αντίστοιχο διάστηµα 5ετίας απέδωσε 45,73% υπέραποδίδοντας του δείκτη 9,07%. Στην Αµερική το Triton American Equity απέδωσε 4,86% το
2017. Στην Ελλάδα το Triton Αναπτυξιακό Μετοχικό Α/Κ σηµείωσε απόδοση 26,83% σε σχέση
µε 24,66% του δείκτη αναφοράς. Επίσης για το αντίστοιχο διάστηµα 3ετίας το αµοιβαίο
απέδωσε 27,19% υπέρ-αποδίδοντας του δείκτη κατά 30,07%. Τέλος, σηµειώνουµε την
απόδοση του TRITON Εισοδήµατος Οµολογιών Αναπτυγµένων Χωρών: 10,21%, του
TRITON Μικτό: 6,43% και του ΤRITON ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων: 1,78%.
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Σε αντιστοιχία µε το σύνολο του κλάδου, το ευµετάβλητο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό
οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο επιχειρούµε αλλά και ιδιαίτερα οι περιορισµοί στην κίνηση
κεφαλαίων (capital controls) εξακολούθησαν να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στις
δραστηριότητες της εταιρείας. Είναι ιδιαιτέρως θετικό το γεγονός ότι καταφέραµε να
αυξήσουµε το υπό διαχείριση ενεργητικό των ελληνικών αµοιβαίων κεφαλαίων (130 εκ. ευρώ
το 2017 έναντι 99 εκ. το 2016), αλλά και να αυξήσουµε σηµαντικά τα υπό διαχείριση κεφάλαια
µε ξένο θεµατοφύλακα. Αυτό ήρθε κυρίως ως αποτέλεσµα της πετυχηµένης ολοκλήρωσης
της προσπάθειας που είχε ξεκινήσει το 2015, για τη δηµιουργία σε συνεργασία µε την Adepa
Asset Management S.A. του Incometric – Triton (LF) Global Balanced Fund, αµοιβαίου
κεφαλαίου µε έδρα το Λουξεµβούργο και θεµατοφύλακα την KBL European Private Bankers
S.A, αλλά και της επιτυχούς ανάληψης καθηκόντων διαχειριστή επενδύσεων για το
χαρτοφυλάκιο της Norges Bank µε θεµατοφύλακα τη Citibank – Ireland, το οποίο επενδύει σε
µετοχικούς τίτλους ελληνικών εταιρειών. Η συγκεκριµένη συµφωνία υπογράφηκε το Νοέµβριο
του 2017 ύστερα από την επιτυχηµένη έκβαση επίπονων προσπαθειών πολλών µηνών.
Αντιλαµβανόµαστε την ανάληψη της διαχείρισης του συγκεκριµένου χαρτοφυλακίου ως ψήφο
εµπιστοσύνης στην εταιρεία µας, από το µεγαλύτερο, σε παγκόσµια κλίµακα, θεσµικό
επενδυτή. Τα δε οφέλη µίας τέτοιας συµφωνίας είναι µακροχρόνια και αναµένεται να έχουν
σταθερή θετική επίδραση στο επίπεδο λειτουργίας αλλά και στα αποτελέσµατα της εταιρείας
τα επόµενα χρόνια.
2. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες - Αποτελέσµατα
Τα µεγέθη του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης, δεδοµένων
των συνθηκών της αγοράς, κινήθηκαν σε εξαιρετικά καλά επίπεδα. Τα έσοδα εµφανίζονται
αυξηµένα κατά 28% σε σχέση µε τη προηγούµενη χρήση, κυρίως λόγω των αµοιβής
διαχείρισης προερχοµένης από το Incometric – Triton (LF) Global Balanced Fund (το οποίο
είχε κατά το 2017 τον πρώτο χρόνο πλήρους λειτουργίας), της αύξησης των ενεργητικών των
υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων προερχόµενη από τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς και
τέλος λόγω της µεγαλύτερης σε σχέση µε το 2016 αµοιβής υπεραπόδοσης στο Μικτό Αµοιβαίο
Κεφάλαιο. Οι λειτουργικές δαπάνες εµφανίζονται αυξηµένες κατά 11% κυρίως λόγω του
αυξηµένου κόστους µισθοδοσίας, απόρροια της πρόσληψης τριών νέων συναδέλφων έτσι
ώστε το προσωπικό της εταιρείας να ανέλθει από τα 28 στα 31 άτοµα (+11%). Αυτά είχαν ως
αποτέλεσµα η εταιρεία µας να εµφανίσει σηµαντική αύξηση στα προ φόρων κέρδη,
ανερχόµενα σε ύψος περίπου 1,16 εκ. ευρώ (έναντι 0,66 εκ. ευρώ κατά τη χρήση 2016),
γεγονός ιδιαιτέρως θετικό εάν συνεκτιµηθεί το αντίξοο περιβάλλον στο οποίο
δραστηριοποιείται.
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Αναλυτικότερα τα κυριότερα µεγέθη της οικονοµικής χρήσης 2017 έχουν ως εξής:

2017

2016

Πάγια

108.411,48

120.600,50

Λοιπές Μακροπρόθεσµες
απαιτήσεις

237.148,00

237.148,00

Πελάτες-Λοιπές απαιτήσεις

995.034,04

1.109.170,74

Επενδύσεις σε Χρεόγραφα

2.294.170,82

1.852.573,80

∆ιαθέσιµα

1.203.249,74

636.401,15

Σύνολο Ενεργητικού

4.838.014,08

3.955.894,19

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

4.247.793,46

3.597.668,65

Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

590.220,62

358.225,54

Κύκλος εργασιών

3.023.002,05

2.369.427,73

Κέρδη προ φόρων &
χρηµ/κων αποτελεσµάτων

1.049.026,66

608.703,86

Κέρδη προ φόρων

1.158.570,00

664.537,28

812.077,20

506.747,40

Κέρδη µετά από φόρους

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κίνδυνων
3.1 Παράγοντες Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου
Η εταιρεία εφαρµόζει πρακτικές διαχείρισης κινδύνων οι οποίες αναφέρονται συνοπτικά ως
ακολούθως:
•

Πολιτική της εταιρείας είναι να εφαρµόζει υψηλά πρότυπα ελέγχου κινδύνων.
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•

•

Η εταιρεία εφαρµόζει πρακτικές αξιολόγησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και
ελέγχου των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται µε
βάση µοντέλα και διαδικασίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες κάθε ενός τύπου
χαρτοφυλακίου (µετοχικά, οµολογιακά, µικτά, κοκ).
∆ιαφορετικά πρόσωπα εµπλέκονται στις διαδικασίες υπολογισµού των παραγόντων
κινδύνου και την παρακολούθηση τήρησης των επιτρεπόµενων ορίων από αυτά που
καθορίζουν και αξιολογούν τα όρια αυτά.

Σύµφωνα µε την πολιτική της εταιρείας υπεύθυνο σώµα για τη διαρκή εποπτεία των
παραγόντων κινδύνου της εταιρείας είναι η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων. Στόχος της
επιτροπής είναι η συνεχής εποπτεία του πλαισίου κινδύνου/ανταµοιβής εντός του οποίου
δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η επιτροπή αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Συγκεκριµένα η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας έχει την ευθύνη της εποπτείας
των εξής τοµέων:
•

•
•

•

•

Καθορισµός και έλεγχος των διαδικασιών και µεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνων που
βελτιστοποιούν την οικονοµική ωφέλεια και τις αποδόσεις των µετόχων σε βάθος χρόνου,
µε την ταυτόχρονη επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας.
Πιστωτικός κίνδυνος, µέσω της εποπτείας διάρθρωσης του ισολογισµού και της
αλληλεπίδρασης µεταξύ των χαρτοφυλακίων.
Έλεγχοι των σηµαντικών κινδύνων οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν:
o
Τον λειτουργικό κίνδυνο
o
Τον κίνδυνο αγοράς
o
Τον κίνδυνο ρευστότητας
o
Τον κίνδυνο συγκέντρωσης
o
Τον κίνδυνο υπόληψης (φήµης)
o
Τον κίνδυνο που πηγάζει από την κατοχή και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
τρίτων (fiduciary risk)
Αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, το
οποίο περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:
o
Τις τάσεις των επιτοκίων
o
Τις τάσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
o
Τις τάσεις της αγοράς κεφαλαίου
o
Τον πολιτικό κίνδυνο
o
Τον κίνδυνο χώρας
o
Τις ενέργειες του ανταγωνισµού
Τον καθορισµό του επιθυµητού επιπέδου κινδύνου που δύναται να αναλαµβάνει κάθε
φορά η εταιρεία.
3.2 Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών

Η εταιρεία διατηρεί περιουσιακά στοιχεία σε συνάλλαγµα. ∆εδοµένης της χαµηλής
συµµετοχής τους στη συνολική περιουσία της εταιρείας, πιθανή µεταβολή των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών δε θα επηρεάσει σηµαντικά την περιουσιακή της κατάσταση.
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3.3 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος - ο οποίος συµπεριλαµβάνει και τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου - που
εκτίθεται η εταιρεία µας επέρχεται όταν το αντισυµβαλλόµενο µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει
πλήρως τα ποσά που οφείλει στην εταιρεία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσµα.
Είναι γενική αρχή της εταιρείας η απόκτηση και διατήρηση περιουσιακών στοιχείων υψηλής
ποιότητας, στα πλαίσια ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Λόγω των ιδιαιτέρων οικονοµικών
συνθηκών κατά το προηγούµενο έτος, ιδιαιτέρως λόγω της συνέχισης ισχύος των
περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), η ρευστότητα της εταιρείας
επενδύθηκε κατά κύριο λόγο σε αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων και σε καταθέσεις
όψεως στην πρώην µητρική τράπεζα HSBC Bank plc Ελλάδος η οποία έχει υψηλή
πιστοληπτική διαβάθµιση από διεθνείς οίκους αξιολόγησης (Moody’s: Aa2, S&P: ΑΑ-, Fitch:
AA-) και δευτερευόντως σε οµολογιακά και µικτά αµοιβαία κεφάλαια καθώς και έντοκα
γραµµάτια ελληνικού δηµοσίου. Κατά συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος που ανέλαβε ήταν
µικρός.
Εξίσου µικρός κρίνεται και ο κίνδυνος από τη µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πελατείας
έναντι της εταιρείας, δεδοµένης της δυνατότητας ρευστοποίησης στοιχείων των υπό
διαχείριση χαρτοφυλακίων προς κάλυψη των υποχρεώσεων αυτών. Επιπρόσθετα, στην
περίπτωση των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων, οι επενδύσεις πραγµατοποιούνται µόνο
εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες καταθέσεις πελατών.
Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η εταιρεία µας παρακολουθείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των αποφάσεων 3 & 5/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η εταιρεία µας δεν είναι αδειοδοτηµένη για την παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτές
προς διενέργεια συναλλαγών και συνεπώς δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 2.3 του
παραρτήµατος 1 της απόφασης 8/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3.4 Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία µας εφαρµόζει διαδικασίες για τη µέτρηση και διαχείριση των καθαρών αναγκών
της σε χρηµατοδότηση, µε βάση τις εκάστοτε τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες ρευστότητας.
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας γίνεται µέσω ενός συστήµατος χρηµατικών
ροών (cash flow). Επιπρόσθετα, προσδιορίζεται το ελάχιστο ύψος (floor) των ρευστών
διαθεσίµων που πρέπει να τηρούνται σε µόνιµη βάση συνεκτιµώντας τόσο τα σενάρια
εκτάκτων αναγκών (stress test) όσο και το ύψος των παγίων εξόδων τα οποία είναι αναγκαία
για την εύρυθµη λειτουργία της εταιρείας.
Με τη συνεκτίµηση του cash flow και του stress testing προσδιορίζονται σε συνεχή βάση οι
βέλτιστες ληκτότητες των επενδύσεων των διαθεσίµων της εταιρείας, το επιθυµητό ελάχιστο
επίπεδο ρευστότητας, ο προγραµµατισµός των πληρωµών των υποχρεώσεων της καθώς και
η ανάλυση των χρηµατικών εισροών σε σχέση µε τα πάγια λειτουργικά έξοδα της.
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3.5 Κίνδυνος επιτοκίων
Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικό επιτοκιακό κίνδυνο, καθώς το καθαρό επιτοκιακό
αποτέλεσµα είναι ασήµαντο και δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία να
επηρεάζονται από διακυµάνσεις του επιτοκίου.
3.6 Λειτουργικός κίνδυνος
Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας που προκύπτει µέσω µη εξουσιοδοτηµένων
δραστηριοτήτων, απάτης, σφάλµατος, παράλειψης, αναποτελεσµατικότητας, βλαβών
συστηµάτων ή από εξωτερικά συµβάντα. Ενυπάρχει σε κάθε επιχειρησιακή οργάνωση και
καλύπτει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων. Στη συνήθη πορεία εργασιών αποτελεί µία από τις
µεγαλύτερες πηγές κινδύνου για τις εταιρείες του κλάδου.
Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνη για την εποπτεία, την εξειδίκευση, την
επικαιροποίηση και τυχόν αναθεώρηση της πολιτικής περί του λειτουργικού κινδύνου και
ειδικότερα:
•
•
•
•
•
•

Την εκτίµηση του αντίκτυπου και της πιθανότητας λειτουργικού κινδύνου
Την παρακολούθηση των επιπέδων λειτουργικού κινδύνου
Τον έλεγχο ή/και το µετριασµό του λειτουργικού κινδύνου µέσω διαδικασιών
Αλλαγές σε διαδικασίες, προϊόντα, συστήµατα και δοµή λειτουργίας κλπ.
Ανάπτυξη σχεδίων δράσης για µείωση του λειτουργικού κινδύνου
Αξιολόγηση των δεδοµένων περί πραγµατικής ή πιθανής ζηµίας

Οι ∆ιευθυντές και Προϊστάµενοι των τµηµάτων είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή της
πολιτικής και είναι υπόλογοι για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Η αναφορά
λανθασµένης εκτέλεσης εντολών, ζηµιών, σφαλµάτων καθώς και των απρόβλεπτων κερδών
γίνεται εγγράφως από τον υπεύθυνο κάθε ενός τµήµατος. Οποιοδήποτε συµβάν προκύπτει
από ανεπάρκεια ή αποτυχία διαδικασιών, προσώπου και συστηµάτων ή από εξωτερικά
συµβάντα συµπεριλαµβάνεται κατηγοριοποιηµένο για λογιστικούς σκοπούς ως έκτακτο
αποτέλεσµα.
3.7 Κίνδυνος της Αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά τον κίνδυνο η αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µιας
υποχρέωσης να µεταβληθεί ως αποτέλεσµα των αλλαγών στις χρηµατιστηριακές τιµές ή και
τα επιτόκια και τις ισοτιµίες. Ο κίνδυνος αγοράς συµπεριλαµβάνει τους εξής επιµέρους
κινδύνους:
•
•
•
•
•
•

Συναλλαγµατικό κίνδυνο
Κίνδυνο επιτοκίων
Κίνδυνο µετοχών
Κίνδυνο µεταβλητότητας
Κίνδυνος διασποράς
Κίνδυνο συσχέτισης
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Λόγω του είδους των επενδύσεων που πραγµατοποίησε η εταιρεία µας και τη διάρκεια
του 2017 (κυρίως καταθέσεις όψεως και αµοιβαία κεφάλαια διαθεσίµων και σε µικρότερο
βαθµό σε λοιπές κατηγορίες αµοιβαίων κεφαλαίων και έντοκα γραµµάτια ελληνικού
δηµοσίου), ο κίνδυνος αγοράς ήταν µικρός και αντιµετωπίστηκε κατά κύριο λόγο στο
πλαίσιο της παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου κερδοφορίας.
4. Περιβαλλοντικά Θέµατα
Η ανακύκλωση και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν θέµατα στα οποία
η Εταιρεία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη. ∆ιατηρούµε ειδικούς κάδους για τα
ανακυκλώσιµα υλικά καθηµερινής χρήσης. Tα χρησιµοποιηµένα εκτυπωτικά υλικά, οι
µπαταρίες και οι συσκευές προς απόσυρση, προωθούνται σε Εταιρείες ανακύκλωσης.
Επιπλέον η Εταιρεία µας προσπαθεί, όπου είναι εφικτό, να κάνει χρήση ηλεκτρονικών
αρχείων, ώστε να περιοριστεί η χρήση χαρτιού.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία µας ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα για υπεύθυνες επενδύσεις,
παρακολουθεί σε διαρκή βάση τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και κινδύνους
διακυβέρνησης «Environmental, Social and Governance» (ESG) των υπό διαχείριση
χαρτοφυλακίων. Στο πλαίσιο αυτό τόσο κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων
όσο και περιοδική βάση, πέραν των λοιπών κριτηρίων, συνεκτιµώνται οι παράγοντες ESG.
Θεωρούµε ότι ο κίνδυνος ESG είναι υψηλός εάν οι κινητές αξίες εκδίδονται από εταιρείες που
ενέχονται σε σοβαρές περιβαλλοντικές ζηµίες. Οι µετοχές των εταιρειών αυτών εξαιρούνται
από τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια.
5. Εργασιακά θέµατα
Στην Εταιρεία, επενδύουµε στους ανθρώπους µας, καθώς αναγνωρίζουµε και στηρίζουµε τη
συµβολή τους στην επιχειρηµατική µας επιτυχία και τη µελλοντική µας ανάπτυξη. Στο πλαίσιο
αυτό, έχουµε διαµορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου το ανθρώπινο δυναµικό της
εταιρείας µας, αισθάνεται ασφάλεια, ισονοµία, σταθερότητα, ικανοποίηση, αφοσίωση και
δέσµευση στις εταιρικές αρχές και αξίες. Ο σεβασµός των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας
των εργαζοµένων µας αποτελεί για µας βασική δέσµευση. Για το λόγο αυτό:
•
Η δέσµευσή µας στην Υγεία & Ασφάλεια αποτελεί το θεµέλιο της λειτουργίας µας,
καθώς εργαζόµαστε για να επιτύχουµε το στόχο µας για µηδενικά ατυχήµατα στο τέλος κάθε
εργάσιµης ηµέρας. Βασική µέριµνα είναι η αξιολόγηση των συνθηκών και κινδύνων που
µπορεί να προκαλέσουν δυστυχήµατα ή ατυχήµατα στους χώρους εργασίας µας
•
Φροντίζουµε για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών εργαζόµενων, µε αρχές και
αξίες όπως η ακεραιότητα, η συνέπεια, η αφοσίωση, η δηµιουργική σκέψη, η επαγγελµατική
ευσυνειδησία και η υπευθυνότητα
Επιδιώκουµε να παρέχουµε ένα εργασιακό περιβάλλον, που εξασφαλίζει τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για δηµιουργικότητα, ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε
εργαζοµένου
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•
Επενδύουµε στην εκπαίδευση και στη διαρκή επαγγελµατική εξέλιξη του προσωπικού.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το προηγούµενο έτος πραγµατοποιήσαµε µε τη συνεργασία της
Response το διήµερο σεµινάριο: «Integrity Service» το οποίο παρακολούθησε το σύνολο του
προσωπικού της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η εταιρεία κάλυψε το σύνολο της δαπάνης για τις
εξετάσεις πιστοποίησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συµµετέχει χρηµατοδοτώντας
µέρος της δαπάνης σε µεταπτυχιακά προγράµµατα που παρακολουθεί το προσωπικό της
Εταιρείας.
6. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο
επιπροσθέτως θέτει περιορισµούς στην εύρεση κεφαλαίων για την υποστήριξη της ανάπτυξης
και την αντιµετώπιση των κινδύνων που ενυπάρχουν στο αντικείµενο λειτουργίας της.
Παρ’ όλο το δυσχερές οικονοµικό περιβάλλον η Εταιρεία µας έχει δηµιουργήσει µία ισχυρή
πελατειακή βάση, µία αξιόπιστη και αποτελεσµατική οµάδα ανθρώπινου δυναµικού και έναν
υγιή ισολογισµό, γεγονότα τα οποία θέτουν τις βάσεις µε τις οποίες η Εταιρεία µπορεί να
ανταποκριθεί µε επιτυχία στις µελλοντικές προκλήσεις, όπως άλλωστε έχει πράξει και όλα τα
προηγούµενα έτη.
7. Πληροφορίες σχετικά µε την απόκτηση ιδίων µετοχών
Η εταιρεία δεν διαθέτει ίδιες µετοχές την 31/12/2017.
8. Πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη υποκαταστηµάτων
Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήµατα την 31/12/2017.
9.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Ως συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα βασικά
διευθυντικά στελέχη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆ΛΠ 24.
Οι αµοιβές και οι µισθοί των µελών του ∆.Σ. οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της
περιόδου που έληξε 31η ∆εκεµβρίου 2017 ανέρχονται σε € 284.854,70 (ενώ την 31η
∆εκεµβρίου 2016: € 247.617,66).
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Τούλης Αθανάσιος
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Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία
∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΤΡΙΤΩΝ ASSET
MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (η Εταιρεία), οι
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου
2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών
ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών
λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT
Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, τη
χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν µε τις κανονιστικές
απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.
Βάση γνώµης
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά
έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα
αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύµφωνα µε
τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων
∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις
απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην
Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας.
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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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.
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Η γνώµη µας επί των 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 οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να
αναγνώσουµε τις άλλες πληροφορίες και, µε τον τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες
πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις 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. ∆εν έχουµε τίποτα να αναφέρουµε σχετικά µε το θέµα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί οικονοµικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 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 οικονοµικών καταστάσεων
απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη
συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να
διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να
προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη
µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι
ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, 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 οικονοµικές
καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική
Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’
όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
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•

•

•

•

•

•

Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και
διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση
για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται
σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί
να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό
το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε
σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου της Εταιρείας.
Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που
χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.
Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής
βάσης της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που
αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή
συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα
της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται
ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε
την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν
αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα
συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την
ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται
να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη
δραστηριότητα.
Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών
καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο
οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα
µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Συλλέγουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε την
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων εντός της Εταιρείας για την έκφραση γνώµης επί των οικονοµικών
καταστάσεων. Είµαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση
του ελέγχου της Εταιρείας. Παραµένουµε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική
µας γνώµη.

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το
χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου,
συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5
του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι:
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί
σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και
το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της
χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία ΤΡΙΤΩΝ
ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων και
το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2017
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιµοπούλου
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά σε ευρώ)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων.

6

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά σε ευρώ)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων
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1
1.1

Πληροφορίες για την Εταιρεία
Γενικές Πληροφορίες

H TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ ιδρύθηκε το 1991, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των νόµων 2190/1920 και 1969/1991 και είναι µία από τις πρώτες εταιρείες
που δραστηριοποιήθηκαν στη διαχείριση Αµοιβαίων Κεφαλαίων στη χώρα µας.
Αρχικά καταχωρήθηκε στις 5.6.1991 στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό
µητρώου 24222/06/Β/91/37 (ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 1903/6.6.1991) υπό την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΝΙΚΗ ΑΕ∆ΑΚ».
Από την ίδρυση της έως σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί µία σειρά τροποποιήσεων
του καταστατικού της µε αλλαγές στην επωνυµία, τον σκοπό, το µετοχικό της κεφάλαιο
και τα λοιπά άρθρα του καταστατικού. Σήµερα η επωνυµία της εταιρείας είναι «TRITON
ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ».
Το ιστορικό της µπορεί να συνοψισθεί ως ακολούθως:
• 1991: Ίδρυση της Ελληνοβρετανικής ΑΕ∆ΑΚ από τον κ. Ι. Βεζανή και την
Ελληνοβρετανική Ασφαλιστική.
• 1992: Η HSBC Bank (τότε Midland Bank) εισέρχεται στο µετοχικό κεφάλαιο σαν
µέτοχος µειοψηφίας µε 40% και η εταιρεία µετονοµάζεται σε Midland
Ελληνοβρετανική ΑΕ∆ΑΚ.
• 1999: Η HSBC Bank καθίσταται βασικός µέτοχος της εταιρείας, εξαγοράζοντας
το ποσοστό της Ελληνοβρετανικής Ασφαλιστικής.
• 2006: Η εταιρεία αποκτά άδεια για την παροχή ∆ιακριτικής και Συµβουλευτικής
∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου σε θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές.
• 2013: Τον Μάρτιο του 2013 η εταιρεία ανεξαρτητοποιήθηκε από τον Όµιλο της
HSBC καθώς εξαγοράστηκε πλήρως από τον ιδρυτικό της µέτοχο. Η Εταιρεία
µετονοµάζεται σε TRITON Asset Management ΑΕ∆ΑΚ.
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εξηκονταετής και αρχίζει από την ηµεροµηνία
καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την
σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια δύναται
να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
H σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 31.12.2017 είχε ως εξής :
Αθανάσιος Τούλης

Πρόεδρος και Α’ Γενικός ∆ιευθυντής

Αλέξανδρος Μαγκλάρας

Αντιπρόεδρος και β’ Γενικός ∆ιευθυντής

∆ηµήτριος Παναγιώτου

Μέλος ∆.Σ.

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 30/06/2019.
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1.2

Φύση ∆ραστηριοτήτων

Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση ενός ή περισσοτέρων ΟΣΕΚΑ σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει.
Επιπρόσθετα η Εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4099/2012 στο σκοπό
της εταιρείας περιλαµβάνονται και:
• η διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταµεία, βάσει εντολών που παρέχονται από
τους πελάτες σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα
χαρτοφυλάκια περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηµατοπιστωτικά
µέσα που απαριθµούνται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 όπως ισχύει,
• η παροχή επενδυτικών συµβουλών για ένα ή περισσότερα από τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν.
3606/2007 όπως ισχύει,
• η φύλαξη και διοικητική διαχείριση µεριδίων οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων,
• η διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών κλειστού
τύπου του άρθρου 7 του νόµου 2992/2001, ως ισχύει.
Η Εταιρεία δύναται επίσης να προβαίνει σε σύσταση πελατείας από και προς τρίτους
ενώ για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να συστήνει ή να συµµετέχει
µε οποιαδήποτε µορφή σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
2
2.1

Βάση παρουσίασης
∆ήλωση συµµόρφωσης

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 28
Φεβρουαρίου 2018.
2.2

Λειτουργικό νόµισµα

Το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους
σηµειώσεις.
3

Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Αρχών

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν
εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.
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3.1

Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους,
όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και ειδικότερα των χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων σε εύλογη αξία, την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και
είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.),
όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(I.A.S.B.), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B και έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ρητά και αµετάκλητα την πλήρη συµµόρφωσή της
µε τα ∆ΠΧΑ.
Η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής,
συντάσσει τις οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ που έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις
του Ν. 4308/2014.
Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισµοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές
καταστάσεις είναι συνεπείς σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.
3.2
Σηµαντικά Γεγονότα Περιόδου - Επίδραση από επιβολή περιορισµών
στην κίνηση κεφαλαίων
Οι περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), οι οποίοι είχαν αρχικά
επιβληθεί την υπ’ αριθµό 65/28.6.2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ),
παρ’ όλη την ύπαρξη σταδιακής χαλάρωσης, παρέµειναν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια
του 2017. Όπως και για το σύνολο του κλάδου, οι τοµείς δραστηριότητας της εταιρείας
µας εξακολουθούν να επηρεάζονται σηµαντικά από τους περιορισµούς στη κίνηση
κεφαλαίων δεδοµένου αφενός των τεχνικών δυσκολιών ή και της αδυναµίας
πραγµατοποίησης επενδύσεων και αφετέρου της απροθυµίας των επενδυτών να
επενδύσουν τοποθετώντας και πάλι χρήµατα στο τραπεζικό σύστηµα. Παρά το
γεγονός αυτό η εταιρεία µας έχει προχωρήσει σε ενέργειες και έχει σχεδιάσει τη
λειτουργία της υπό το πρίσµα των νέων δεδοµένων, ώστε αυτή να εξασφαλίζεται
απρόσκοπτα για το επόµενο δεκαοκτάµηνο.
Οι τοποθετήσεις των διαθέσιµων της εταιρείας µας παραµένουν σε καταθέσεις στην
Ελλάδα, κατά κύριο λόγο στην τράπεζα HSBC Bank plc, στο εξωτερικό στην τράπεζα
Societe Generale, σε µερίδια των αµοιβαίων κεφαλαίων TRITON ∆ιαχείρισης
∆ιαθεσίµων και TRITON Εισοδήµατος Οµολογιών στο εσωτερικό και σε µερίδια του
αµοιβαίου κεφαλαίου Incometric Triton (LF) Global Balanced Fund στο εξωτερικό και
υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων, όπως
αυτοί θεσπίστηκαν µε την ΠΝΠ 65/28.06.2015 και εφαρµόζονται βάσει των σχετικών
υπουργικών αποφάσεων.
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3.3

Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές

3.3.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις
υφιστάµενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η
εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή µεταγενέστερα.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων»
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2017)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου
σκοπού στο ∆ΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για
τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογούν τις µεταβολές στις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Οι
τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονοµικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις,
οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες,
συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών που προκύπτουν από ταµειακές ροές, καθώς
και των µη ταµειακών µεταβολών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές
Οικονοµικές Καταστάσεις.

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόµενης
Φορολογικής Απαίτησης για µη Πραγµατοποιηθείσες Ζηµιές»
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2017)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου
σκοπού στο ∆ΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο
λογιστικός χειρισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από χρεωστικούς τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη
αξία. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή, αλλά δεν έχουν επίδραση λόγω του ότι δεν
προκύπτει ζηµιά από χρεωστικούς τίτλους.

3.3.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις
υφιστάµενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί
από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη
τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις
που επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός λογικού µοντέλου
για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για
«αναµενόµενες ζηµιές» αποµείωσης, και επίσης, µία ουσιαστικά αναµορφωµένη
προσέγγιση για τη λογιστική αντιστάθµισης. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.
Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος την 01/01/2018.

•

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 15.
Το εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις που αφορούν
στην αναγνώριση των εσόδων σύµφωνα µε τις αρχές τόσο των ∆ΠΧΑ όσο και των
Αµερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές
στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς µε σηµαντικό µέρος της
τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναµένεται να βελτιώσει τη χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεµάτων που
προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιµότητα µεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών,
παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό του
κόστους των συµβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18
«Έσοδα», το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συµβάσεις», καθώς και ορισµένες
∆ιερµηνείες που σχετίζονται µε τα έσοδα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.
Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος την 01/01/2018.

•

∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες»
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2018)

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι
τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά
παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία
σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον
εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα
πρέπει να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του
χρόνου. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές
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της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 4: «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα σε συνδυασµό µε το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές
Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 01/01/2018)

Τον Σεπτέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ
4. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισµός των
προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ηµεροµηνίας έναρξης
ισχύος του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις
ασφαλιστικές συµβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 4
επιτρέπουν στις οικονοµικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες
συνδέονται µε ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 έως το 2021
(«προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών
συµβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζηµιές,
τη µεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 πριν την
έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις («προσέγγιση
επικάλυψης»). Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.

•

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του
∆ΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για
µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία
σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτής») και ο προµηθευτής («ο εκµισθωτής»)
- για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις µισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει
πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο µισθωτής θα πρέπει
να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
µίσθωση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές
της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.

•

Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017 και
01/01/2018)

Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των
∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε
ορισµένα Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις
στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής:
∆ΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής του Προτύπου, ∆ΠΧΑ 1: ∆ιαγραφή
των βραχυπρόθεσµων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ,
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∆ΛΠ 28: Επιµέτρηση µίας συγγενούς ή µίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ∆ΠΧΑ 12, και την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018
όσον αφορά στα ∆ΠΧΑ 1 και ∆ΛΠ 28. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2: «Ταξινόµηση και Επιµέτρηση Συναλλαγών
Πληρωµής βασιζόµενων σε Συµµετοχικούς Τίτλους» (εφαρµόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου
σκοπού στο ∆ΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει
διευκρινίσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό συγκεκριµένων τύπων συναλλαγών
πληρωµής βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριµένα, η τροποποίηση
εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό της επίδρασης των
προϋποθέσεων κατοχύρωσης και µη κατοχύρωσης στην επιµέτρηση των πληρωµών
βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται µε µετρητά, τον λογιστικό
χειρισµό των συναλλαγών πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους που
φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισµού σε συµψηφιστική βάση για υποχρέωση
παρακράτησης φόρου, καθώς και µία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις
µίας πληρωµής βασιζόµενης σε συµµετοχικούς τίτλους, η οποία µεταβάλλει την
ταξινόµηση της συναλλαγής από διακανονιζόµενη µε µετρητά σε διακανονιζόµενη µε
συµµετοχικούς τίτλους. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από
ή σε άλλες κατηγορίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018)

Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων
περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να
ενισχυθεί η αρχή για τις µεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να
καθοριστεί ότι (α) µία µεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να
πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει µεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) µία
τέτοια µεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάµβανε την αξιολόγηση του κατά
ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόµησής του ως επενδυτικό ακίνητο.
Η εν λόγω µεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκµηρίωση
/αποδεικτικά στοιχεία. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Ε∆∆ΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα και Προκαταβλητέο
Αντάλλαγµα» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 01/01/2018)
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Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της
Ε∆∆ΠΧΑ 22. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία περιλαµβάνει τις απαιτήσεις σχετικά µε τη
συναλλαγµατική ισοτιµία που θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά την παρουσίαση
συναλλαγών σε ξένο νόµισµα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί
πληρωµή προκαταβολικά. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 28: «Μακροπρόθεσµες Συµµετοχές σε
Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου
σκοπού στο ∆ΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή
διευκρινίσεων σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό των µακροπρόθεσµων συµµετοχών
σε µία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής
θέσης – βάσει του ∆ΠΧΑ 9. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία µε Αρνητική
Απόδοση» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου
σκοπού στο ∆ΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάµενων απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 9, µία οικονοµική
οντότητα θα επιµετρούσε ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού µε αρνητική
απόδοση στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της
«αρνητικής απόδοσης» θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι δηµιουργεί ενδεχόµενες
ταµειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται µόνο από πληρωµές κεφαλαίου και τόκου.
Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να επιµετρούν
συγκεκριµένα προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε αρνητική
απόδοση στο αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων, εφόσον πληρείται µία συγκεκριµένη προϋπόθεση. Η εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν
αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

•

Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρµόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2019)

Τον ∆εκέµβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των
∆ΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε
ορισµένα Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις
στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής:
∆ΠΧΑ 3 - ∆ΠΧΑ 11: Συµµετοχικά δικαιώµατα που κατείχε προηγουµένως ο αποκτών
σε µία από κοινού λειτουργία, ∆ΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήµατος από
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πληρωµές για χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµηµένα ως στοιχεία των ιδίων
κεφαλαίων, ∆ΛΠ 23: Κόστη δανεισµού επιλέξιµα για κεφαλαιοποίηση. Οι
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2019. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Ε∆∆ΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε Χειρισµούς Φόρου Εισοδήµατος»
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2019)

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της
Ε∆∆ΠΧΑ 23. Το ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισµό
του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο µε τον
οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η Ε∆∆ΠΧΑ
23 περιλαµβάνει τις επιπρόσθετες του ∆ΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον
τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας
στον λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει
καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2021)

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 17,
το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάµεσο Πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του
IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισµένου στις αρχές (principle-based
standard) για τον λογιστικό χειρισµό όλων των τύπων ασφαλιστικών συµβάσεων,
συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας
ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισµένο στις αρχές θα ενισχύσει τη
συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς µεταξύ οικονοµικών οντοτήτων,
δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ∆ΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει
να εφαρµόζει µία οικονοµική οντότητα στη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που
σχετίζεται µε ασφαλιστικές συµβάσεις που εκδίδει και συµβάσεις αντασφάλισης που
κατέχει. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές
της Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3.4

Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί όπως η διοίκηση
προβαίνει σε λογιστικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις που επηρεάζουν τα
υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα έσοδα και έξοδα
που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα
ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Οι εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις
επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα
και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην
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προγενέστερη εµπειρία της διοίκησης σε σχέση µε το επίπεδο των συναφών
συναλλαγών ή γεγονότων.
Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα η
εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών
καταστάσεων, περιγράφονται κατωτέρω.
3.4.1

Χρηµατοοικονοµικά µέσα

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας περιλαµβάνουν τις απαιτήσεις, τα διαθέσιµα
και τα χρεόγραφα του εµπορικού χαρτοφυλακίου. Οι απαιτήσεις και τα διαθέσιµα
απεικονίζονται στην αξία κτήσης µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Τα χρεόγραφα του
εµπορικού χαρτοφυλακίου αποτιµώνται στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία
κλεισίµατος του ισολογισµού. ∆ιαθέσιµα προς πώληση αφορούν επενδύσεις που δεν
έχουν προκαθορισµένο χρονικό ορίζοντα διακράτησης και µπορούν να
ρευστοποιηθούν ανά πάσα στιγµή ανάλογα µε τις ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας.
Τα κέρδη ή οι ζηµίες από τη µεταβολή της εύλογης αξίας καταχωρούνται απευθείας
στα αποτελέσµατα της χρήσης που αφορούν.
3.4.2

Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων

Η Εταιρεία υπολογίζει την εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων βάσει ενός
πλαισίου υπολογισµού της εύλογης αξίας που κατατάσσει τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
σε µια ιεραρχία τριών επιπέδων των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στην
αποτίµηση, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
Επίπεδο 1: Χρηµατιστηριακές τιµές σε ενεργή αγορά πανοµοιότυπων
χρηµατοοικονοµικών µέσων. Στο Επίπεδο 1 περιλαµβάνονται χρεόγραφα, µετοχές και
παράγωγα που διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά. Ενεργή αγορά, είναι η αγορά
στην οποία οι συναλλαγές έχουν επαρκή συχνότητα και όγκο έτσι ώστε η
πληροφόρηση σχετικά µε τιµές να παρέχεται σε συνεχή βάση και επιπλέον
χαρακτηρίζεται από χαµηλά περιθώρια κέρδους.
Επίπεδο 2: Παρατηρήσιµα δεδοµένα εκτός από τιµές του Επιπέδου 1, όπως
χρηµατιστηριακές τιµές παρόµοιων µέσων, τιµές από αγορές που δεν είναι ενεργές, ή
άλλα δεδοµένα που είναι παρατηρήσιµα ή µπορούν να επιβεβαιωθούν από
παρατηρήσιµα δεδοµένα για σχεδόν το σύνολο της διάρκειας του µέσου. Στο Επίπεδο
2 περιλαµβάνονται χρεόγραφα µε τιµές σε µη ενεργές αγορές, καθώς και χρεόγραφα
χωρίς τιµή από κάποια αγορά και παράγωγα των οποίων οι αξίες υπολογίζονται
χρησιµοποιώντας µοντέλα αποτίµησης, προεξόφληση ταµειακών ροών ή παρόµοιες
τεχνικές, µε δεδοµένα που είναι παρατηρήσιµα στην αγορά ή µπορούν να
επιβεβαιωθούν από παρατηρήσιµα στοιχεία από την αγορά. Αυτή η κατηγορία γενικά
περιλαµβάνει κρατικά και εταιρικά οµόλογα µε τιµές αγοράς που δεν είναι ενεργές και
κάποια παράγωγα.
Επίπεδο 3: Μη παρατηρήσιµα δεδοµένα που υποστηρίζονται από λίγες ή καθόλου
συναλλαγές σε ενεργή αγορά και επηρεάζουν σηµαντικά την εύλογη αξία. Εάν η
αποτίµηση ενός στοιχείου χρησιµοποιεί παρατηρήσιµα δεδοµένα που απαιτούν
σηµαντικές προσαρµογές βασισµένες σε µη παρατηρήσιµα δεδοµένα, αυτό το µέσο
κατατάσσεται στο Επίπεδο 3. Σε αυτό το επίπεδο περιλαµβάνονται χρηµατοοικονοµικά
µέσα των οποίων η αξία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας µοντέλα αποτίµησης,
προεξόφληση ταµειακών ροών ή παρόµοιες τεχνικές, καθώς και µέσα για τα οποία ο
προσδιορισµός της εύλογης αξίας απαιτεί κρίση ή εκτίµηση από τη ∆ιοίκηση. Το
επίπεδο στην ιεραρχία εύλογης αξίας στο οποίο κατατάσσεται ένας υπολογισµός
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εύλογης αξίας προσδιορίζεται µε βάση το κατώτερο επίπεδο δεδοµένων που
χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό της εύλογης αξίας και έχουν σηµαντική επίδραση.
Για το σκοπό αυτό η σηµαντικότητα ενός δεδοµένου αξιολογείται σε σχέση µε τη
συνολική εύλογη αξία.
3.4.3

Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονοµαστικές µετοχές και εµφανίζεται
στην καθαρή θέση. Τα άµεσα σχετιζόµενα µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας έξοδα, αφαιρούνται από το προϊόν της έκδοσης και µειώνουν ισόποσα τα
ιδία κεφάλαια. Τα µερίσµατα σε κοινές µετοχές αναγνωρίζονται σαν υποχρέωση στην
περίοδο που έχουν εγκριθεί από τους µετόχους. Το κόστος κτήσης ιδίων µετοχών
συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων εξόδων, εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων
κεφαλαίων, έως ότου οι ίδιες µετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Στην περίπτωση που
οι ίδιες µετοχές πουληθούν ή επανεκδοθούν, το τίµηµα θα καταχωρηθεί απευθείας στη
καθαρή θέση.
3.4.4

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα

Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας,
που είναι το Ευρώ, µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν την ηµεροµηνία
διενέργειας των εκάστοτε συναλλαγών. Τα εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα νοµισµατικά
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία του κλεισίµατος του
ισολογισµού µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις συναλλαγµατικές
ισοτιµίες που ισχύουν την ηµεροµηνία αυτή. Τα µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα που εκφράζονται στο ιστορικό τους κόστος,
µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι
οποίες ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία του προσδιορισµού της εύλογης αξίας αυτών. Οι
προκύπτουσες
συναλλαγµατικές
διαφορές
των
νοµισµατικών
στοιχείων
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως.
3.4.5

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατικά διαθέσιµα στο ταµείο, οι
καταθέσεις σε τράπεζες και οι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις, καθώς και οι καταθέσεις
όψεως για λογαριασµό πελατών που λήγουν εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.
3.4.6

Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ακίνητα χρησιµοποιούνται από την Εταιρεία για τη λειτουργική της δραστηριότητα
και για διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στην
αξία κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις. Η αξία κτήσης περιλαµβάνει δαπάνες
που συνδέονται άµεσα µε την απόκτησή τους. Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
αποσβένονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της
αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, που έχει ως εξής:
Εγκαταστάσεις σε κτίρια τρίτων : Μικρότερη περίοδος µεταξύ της διάρκειας της
µίσθωσης και της ωφέλιµης ζωής τους
Μηχανήµατα: 10 έτη
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός: 10 έτη
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: 5 έτη
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Η ωφέλιµη ζωή των περιουσιακών στοιχείων επανεξετάζεται και αναπροσαρµόζεται
εφόσον κρίνεται αναγκαίο κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων. Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται όποτε αυτό απαιτείται
για τυχόν αποµείωση. Η λογιστική αξία του ενσώµατου στοιχείου µειώνεται στο
ανακτήσιµο ποσό, εφόσον η λογιστική αξία είναι µεγαλύτερη από αυτό. Το ανακτήσιµο
ποσό νοείται ως το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας (µείον τα έξοδα της
πώλησης) του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των µελλοντικών
καθαρών ταµιακών ροών που προβλέπεται ότι θα αποφέρει το περιουσιακό στοιχείο
κατά τη χρήση του. Τα κέρδη ή ζηµίες κατά την πώληση υπολογίζονται συγκρίνοντας
το τίµηµα πώλησης µε την αναπόσβεστη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα χρήσεως.
3.4.7

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα λογισµικά προγράµµατα της Εταιρείας και
απεικονίζονται στο κόστος κτήσης µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν
αποµειώσεις. Οι αποσβέσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε βάση τη σταθερή
µέθοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους που είναι 5 χρόνια.
3.4.8

Απαιτήσεις

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο
εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν
να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους.
3.4.9

Παροχές προς το προσωπικό

Η εταιρεία ακολουθεί µία πολιτική αποδοχών ώστε να διασφαλίζεται ότι παρέχει στο
προσωπικό της ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αλλά και ότι την ίδια στιγµή ο
αναλαµβανόµενος από την εταιρεία κίνδυνος είναι εντός των ορίων που ενυπάρχουν
στον τοµέα δραστηριότητάς της.
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα
καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.
(α) Παροχές καθορισµένων εισφορών
Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών περιλαµβάνουν την καταβολή εισφορών
σε Κρατικά Ταµεία (π.χ. ΕΦΚΑ) και σε ασφαλιστικές εταιρείες, µε αποτέλεσµα να µην
ανακύπτει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση της Εταιρείας σε περίπτωση που το
Κρατικό Ταµείο ή η ασφαλιστική εταιρεία περιέλθει σε αδυναµία καταβολής των
προβλεπόµενων παροχών στον ασφαλιζόµενο. Το δεδουλευµένο κόστος των
προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στη χρήση που
αφορά.
(β) Προγράµµατα καθορισµένων παροχών
Tα προγράµµατα καθορισµένων παροχών καθορίζουν το ποσό της παροχής που θα
εισπράξουν κατά τη συνταξιοδότηση οι ενεργοί εργαζόµενοι, σε συνάρτηση µε έναν ή
περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και η αποζηµίωση. Η
υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης όσον αφορά τα
συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της
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υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο τέλος της περιόδου αναφοράς µείον την
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. Η υποχρέωση
καθορισµένων παροχών υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας. Η παρούσα αξία
της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών καθορίζεται µε την προεξόφληση των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών, χρησιµοποιώντας επιτόκια από υψηλής
ποιότητας εταιρικά οµόλογα που είναι εκφρασµένα στο νόµισµα στο οποίο θα
καταβάλλονται οι παροχές. Οι όροι λήξης προσεγγίζουν τους όρους της σχετικής
υποχρέωσης συνταξιοδότησης. Σε χώρες όπου δεν υπάρχει αγορά µε βάθος σε τέτοια
οµόλογα, χρησιµοποιούνται τα επιτόκια της αγοράς για κρατικά οµόλογα.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές
αναπροσαρµογές και µεταβολές στις αναλογιστικές παραδοχές θα αναγνωριστούν στα
λοιπά συνολικά έσοδα στη χρήση που προκύπτουν. Το κόστος προϋπηρεσίας
καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα.
3.4.10 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή
τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την
ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη
διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων
είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι
πιθανή.
3.4.11 Έσοδα και έξοδα από προµήθειες
Έσοδα και έξοδα από προµήθειες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου
κατά την οποία παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες. Οι προµήθειες έσοδα αφορούν
έσοδα από τη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων, διάθεση και εξαγορά µεριδίων, από τη
διαχείριση χαρτοφυλακίων τρίτων και από την αντιπροσώπευση χρεογράφων
εξωτερικού.
3.4.12 Μισθώσεις
Η Εταιρεία µισθώνει το κτίριο που στεγάζεται. Οι µισθώσεις αυτές θεωρούνται
λειτουργικές και η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τα αποτελέσµατα.
3.4.13 Φόρος εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος στα αποτελέσµατα χρήσης αποτελείται από το φόρο της
τρέχουσας χρήσης και από τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο φόρος εισοδήµατος
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης εκτός και αν σχετίζεται µε στοιχεία που
αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση οπότε και αναγνωρίζεται στην καθαρή
θέση.
Ο φόρος της τρέχουσας χρήσης είναι η φορολογική υποχρέωση επί του φορολογητέου
εισοδήµατος, χρησιµοποιώντας τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές και
οποιαδήποτε αναπροσαρµογή που αφορά φορολογική υποχρέωση παρελθουσών
χρήσεων.
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Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε τη µέθοδο του ισολογισµού, βάσει των
προσωρινών διαφορών οι οποίες προκύπτουν µεταξύ της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται στις
Οικονοµικές Καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύµφωνα
µε τη φορολογική νοµοθεσία. Για τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές δεν
υπολογίζεται αναβαλλόµενος φόρος: υπεραξία που προκύπτει από εξαγορές που δεν
εκπίπτει για φορολογικούς σκοπούς, η αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων ή
υποχρεώσεων που δεν επηρεάζουν είτε τα λογιστικά είτε τα φορολογικά κέρδη και
διαφορές σχετιζόµενες µε επενδύσεις σε θυγατρικές στην έκταση που αυτές δεν θα
αναστραφούν στο άµεσο µέλλον. Για τον προσδιορισµό της αναβαλλόµενης
φορολογίας χρησιµοποιούνται οι θεσπισµένοι φορολογικοί συντελεστές ή οι
φορολογικοί συντελεστές που έχουν θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του
ισολογισµού και έχουν εφαρµογή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία. Αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται µόνο στη περίπτωση που είναι πιθανόν τα
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη να είναι επαρκή για το συµψηφισµό των προσωρινών
διαφορών. Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση µειώνεται σε περίπτωση που είναι
πιθανόν να µην πραγµατοποιηθεί το φορολογικό όφελος.
3.4.14 Καθορισµός εύλογης αξίας
Η Εταιρεία κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προβαίνει σε ορισµένες
εκτιµήσεις και παραδοχές για τη µελλοντική κατάσταση ορισµένων στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων που επηρεάζουν την απεικόνιση των στοιχείων
αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι εκτιµήσεις αυτές και οι παραδοχές εξετάζονται
σε κάθε περίοδο µε βάση ιστορικά στοιχεία και άλλους παράγοντες περιλαµβανοµένων
των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία εκτιµώνται λογικά υπό κανονικές
συνθήκες.
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4

Ενσώµατα πάγια στοιχεία

Η ανάλυση των ενσώµατων παγίων στοιχείων της εταιρείας παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες ανά συγκριτική περίοδο:
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Οι αποσβέσεις παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο κονδύλι «Αποσβέσεις». Η εταιρεία δεν έχει κάποια ουσιώδης συµβατική
δέσµευση για απόκτηση ενσώµατων παγίων στοιχείων.
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5

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αφορούν κυρίως λογισµικά
προγράµµατα και αναλύονται ως ακολούθως:
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6

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Το ποσό των € 204.294,00 αφορά καταβολή ως εγγύηση εισφορών στο Συνεγγυητικό
Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
2533/1997. Η εταιρεία έχει επίσης εκδώσει εγγυητική επιστολή προς το Συνεγγυητικό
Κεφάλαιο ύψους € 54.294,00.

7

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προέρχονται από
αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, από προβλέψεις
αποζηµίωσης προς το προσωπικό και από την επιµέτρηση των επενδύσεων στην
εύλογη αξία τους.
Οι αναβαλλόµενοι φόροι έχουν υπολογιστεί µε φορολογικό συντελεστή 29% για τις
περιόδους που παρουσιάζονται.
Παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες η κίνηση των προσωρινών διαφορών κατά
την εξεταζόµενη και τις συγκριτικές περιόδους.
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8

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αµοιβές είναι απαιτητές από τα υπό διαχείριση αµοιβαία
κεφάλαια και µεταφέρονται προς είσπραξη στην επόµενη χρήση.
9

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος της συγκριτικής περιόδου, συµψηφίστηκε µε
τρέχουσες βεβαιωµένες οφειλές της εταιρείας και το υπολειπόµενο ποσό επιστράφηκε
στις 15.2.2017 στην εταιρεία.
Η προκαταβολή φόρου της χρήσης 2017 ποσού € 149.845,70 αφορά προκαταβολή
φόρου εισοδήµατος έναντι µελλοντικής φορολογικής υποχρέωσης.
Τα έσοδα χρήσεων εισπρακτέα αφορούν δεδουλευµένα έσοδα από αµοιβές
διαχείρισης και από διατηρησιµότητα της κλειόµενης χρήσης βάσει συµβάσεων, τα
οποία είχαν καταστεί στο τέλος της χρήσης απαιτητά και εκκαθαρίστηκαν στην
επόµενη χρήση.
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Οι δεσµευµένες καταθέσεις αφορούν ποσό που έχει δεσµευτεί για έκδοση εγγυητικής
επιστολής υπέρ του Συνεγγυητικού.
Η εταιρεία ακολουθεί µία πολιτική αποδοχών ώστε να διασφαλίζεται ότι παρέχει στο
προσωπικό της ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αλλά και ότι την ίδια στιγµή ο
αναλαµβανόµενος από την εταιρεία κίνδυνος είναι εντός των ορίων που ενυπάρχουν
στον τοµέα δραστηριότητάς της.
Οι αποδοχές διακρίνονται σε σταθερές, όπου θεωρούνται οι αποδοχές που δεν
συνδέονται µε τις επιδόσεις του προσωπικού και σε µεταβλητές, όπου εξαρτώνται από
τις επιδόσεις του προσωπικού.
Στα πλαίσια των µεταβλητών αποδοχών η εταιρεία υπέγραψε σύµβαση καθορισµένων
εισφορών µε την ασφαλιστική εταιρεία Generali Hellas για τη δηµιουργία οµαδικού
συνταξιοδοτικού προγράµµατος για το προσωπικό το οποίο θα επενδύει στα αµοιβαία
κεφάλαια της Triton Asset Management ΑΕ∆ΑΚ. Στα πλαίσια του εν λόγω συµβολαίου
δόθηκε προκαταβολή εισφορών ύψους €100.000 για υπηρεσίες που αναµένεται να
παρασχεθούν την επόµενη χρήση.
10

Επενδύσεις µε µεταβολή της εύλογης αξίας

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της 31/12/2017 περιλαµβάνουν αµοιβαία κεφάλαια και
Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ∆ηµοσίου που αποτιµώνται στην τρέχουσα αξία τους
κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, ενώ κατατάσσονται στο επίπεδο 1.

Οι επενδύσεις σε εύλογη αξία αναλύονται ως εξής:
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11

Ταµειακά διαθέσιµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

12

Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 40.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας €
30,00 έκαστης, ήτοι 1.200.000 ευρώ.
13

Λοιπά αποθεµατικά

Τα αποθεµατικά της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

14

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

Σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταµεία
των εργαζοµένων σε αυτή, διαχωρίζονται σε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών
(defined contribution) και σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών (defined benefit).
Βάσει του εργατικού δικαίου οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωσης σε περίπτωση
απόλυσης ή συνταξιοδότησης το ύψος της οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές των
εργαζοµένων, τη διάρκεια της υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι που παραιτούνται ή απολύονται µε αιτία, δε
δικαιούνται αποζηµίωση. Η οφειλόµενη αποζηµίωση, σε περίπτωση συνταξιοδότησης,
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είναι ίση µε 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης άνευ
αιτίας. Το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλεται τελικά από την Εταιρεία
καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία των εργαζοµένων και η αµοιβής τους.
Μια υποχρέωση θεωρείται ότι αφορά πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών (defined
contribution) όταν λογίζεται σε τακτική βάση το δεδουλευµένο µέρος αυτής. Η πρακτική
αυτή είναι παρόµοια µε την πρακτική που προβλέπεται από την ισχύουσα Ελληνική
νοµοθεσία, δηλαδή την καταβολή προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία των εργοδοτικών
εισφορών για την προσφερθείσα υπηρεσία των υπαλλήλων.
Για τα προγράµµατα που κατατάσσονται στην κατηγορία των καθορισµένων παροχών
τα ∆.Π.Χ.Α. έχουν θεσπίσει ορισµένες απαιτήσεις σε σχέση µε την αποτίµηση της
υπάρχουσας υποχρέωσης, καθώς επίσης και τις αρχές και τις αναλογιστικές
υποθέσεις που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εκτίµηση της υποχρέωσης που
απορρέει από αυτά τα προγράµµατα. Η υποχρέωση που καταχωρείται βασίζεται στη
µέθοδο της προβλεπόµενης µονάδας πίστωσης (projected unit credit method), η οποία
υπολογίζει την παρούσα αξία της δεδουλευµένης υποχρέωσης.
Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19, έχει επιφέρει µια σειρά αλλαγών στην απεικόνιση των
παροχών σε εργαζοµένους, ειδικότερα:
- Αφαιρεί την «corridor method» και απαιτεί η επίδραση που προκύπτει από
επαναυπολογισµούς στην τρέχουσα περίοδο να αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά
έσοδα.
- Αλλάζει την επιµέτρηση και παρουσίαση συγκεκριµένων στοιχείων κόστους
καθορισµένων παροχών. Το καθαρό ποσό στα αποτελέσµατα, επηρεάζεται από την
αφαίρεση του προσδοκώµενου εσόδου επί των στοιχείων ενεργητικού του
προγράµµατος και το κόστος επιτοκίου και την αντικατάστασή τους από ένα καθαρό
κόστος επιτοκίου βασισµένο στο καθαρό στοιχείο ενεργητικού ή την καθαρή
υποχρέωση του προγράµµατος καθορισµένων παροχών.
- Ενισχύει γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβάνοντας περισσότερη πληροφόρηση
αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και τους
σχετικούς κινδύνους.
Οι πίνακες που ακολουθούν εµφανίζουν τη σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη
σχετική πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα των περιόδων 1/1 31/12/2017 και 1/1 - 31/12/2016, αντίστοιχα.

Η κίνηση της υποχρέωσης έχει ως εξής:
Μεταβολές στην υποχρέωση ισολογισµού
31/12/2017
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισµό κατά την αρχή της χρήσης
50.107,79
µείον Εισφορές πληρωθείσες Εργοδότη
∆απάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσµάτων
9.065,11
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους από Εργοδότη
(4.862,32)
µείον Ποσό που καταχωρείται στο OCI
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισµό κατά το τέλος της χρήσης 64.035,22

31/12/2016
37.675,96
8.641,16
(3.790,67)
50.107,79
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
∆απάνη τόκου
Κόστος (αποτέλεσµα) Περικοπών
Κόστος (αποτέλεσµα) ∆ιακανονισµών
Κόστος ειδικών περιπτώσεων (π.χ Ενοποιήσεις, ∆ιασπάσεις, Τερµατισµοί, …)
∆απάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (OCI)
Ποσό που καταχωρείται στο OCI
Σωρευτικό Ποσό που καταχωρείται στο OCI

Επιτόκιο προεξόφλησης
Αναµενόµενο ποσοστό µισθολογικές αυξήσεων
Πληθωρισµός

15

31/12/2017
1,7%
2,0%
2,0%

31/12/2017
8.163,17
901,94

31/12/2016
7.887,64
753,52

-

-

9.065,11

8.641,16

31/12/2017
(4.862,32)
9.065,11

31/12/2016
(3.790,67)
8.641,16

31/12/2016
1,8%
2,0%
2,0%

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων παρουσιάζεται ως κάτωθι:
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Έξοδα χρήσης δεδουλευµένα
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2017
0,00
11.621,91
53.136,00
29.908,62
24.459,69
119.126,22

31/12/2016
0,00
10.663,67
47.150,98
30.186,82
20.873,68
108.875,15

Η Γενική συνέλευση των µετόχων της 30.6.2017 προέβη στην έγκριση µερίσµατος
προς τον µέτοχο ποσού € 150.000, το οποίο και έχει αποδοθεί εντός της χρήσης 2017.
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16

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

Ο φόρος εισοδήµατος προκύπτει µετά την αφαίρεση από το λογιστικό αποτέλεσµα των
µη εκπιπτόµενων δαπανών, οι οποίες περιλαµβάνουν κυρίως προβλέψεις και
δαπάνες µη αναγνωριζόµενες από τη φορολογική νοµοθεσία. Οι παραπάνω δαπάνες
αναµορφώνονται κατά τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού.
Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό νόµο 4334/2015 που τέθηκε σε ισχύ την 16 Ιουλίου
2015, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην Ελλάδα
ορίζεται στο 29% για τη χρήση 2015 και έπειτα.

17

Λοιποί φόροι πληρωτέοι

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας για φόρους και τέλη παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα:

18

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες

Τα έσοδα από αµοιβές και προµήθειες της εταιρείας είναι τα κάτωθι:

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες
Αµοιβή διαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων
Προµήθεια διαθέσεως µεριδίων
Προµήθεια διατηρησιµότητας Α/Κ
Προµήθειες διαχείρισης χαρτοφυλακίων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
Σύνολο
19

31/12/2017
2.295.606,02
33.751,45
143.262,15
501.620,29
48.762,14
3.023.002,05

31/12/2016
1.696.388,05
23.424,44
133.081,65
479.189,10
37.344,49
2.369.427,73

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Οι παροχές προς το προσωπικό της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Αµοιβές και έξοδα πρoσωπικoύ
Μισθοί
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παρεπόµενες Παροχές
Σύνολο

31/12/2017
(908.783,81)
(224.924,03)
(45.977,51)
(1.179.685,35)

31/12/2016
(833.316,16)
(204.247,69)
(31.637,94)
(1.069.201,79)
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Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας την 31.12.2017 ήταν
29, ενώ την 31.12.2018 ήταν 28.

20

Αµοιβές διαµεσολάβησης

Τα ποσά που αποδίδει η εταιρεία για την προώθηση των εργασιών της σε µεσίτες
ανέρχονται σε € 126.507,87 και € 93.592,36 για τις χρήσεις 1.1 - 31.12.2017 και 1.1
- 31.12.2016 αντίστοιχα.
21

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Έξοδα
Ενοίκια
Αµοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Έξοδο πρόβλεψης αποζηµίωσης
προσωπικού
Σύνολο

31/12/2017
(100.800,00)
(130.537,91)
(95.479,71)
(111.470,99)
(192.110,63)

31/12/2016
(100.800,00)
(135.742,78)
(77.471,52)
(94.321,19)
(155.672,10)

(9.065,11)

(8.641,16)

(639.464,35)

(572.648,75)
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22

Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις της εταιρείας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Αποσβέσεις
Κτίρια
Τεχνικές εγκαταστάσεις
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο

23

31/12/2017
(1.121,92)
(403,42)
(17.286,54)
(11.051,26)
(29.863,14)

31/12/2016
(1.185,22)
(424,92)
(19.431,04)
(17.883,31)
(38.924,49)

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

Τα χρηµατοοικονοµικά κέρδη και ζηµιές της εταιρείας παρουσιάζονται παρακάτω και
αναφέρονται σε αποτιµήσεις στην εύλογη αξία χρεογράφων στο εµπορικό
χαρτοφυλάκιο, σε αποτελέσµατα από πώληση χρεογράφων, σε συναλλαγµατικές
διαφορές, λοιπές τραπεζικές χρεώσεις, κτλ.

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Κέρδος/(ζηµιά) αποτίµησης χρεογράφων
Κέρδος/(ζηµιά) πώλησης χρεογράφων
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Σύνολο
24

31/12/2017
122.231,47
(10.922,45)
(1.765,68)
109.543,34

31/12/2016
46.013,30
14.399,01
(4.578,89)
55.833,42

Φόροι

Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό νόµο 4334/2015 που τέθηκε σε ισχύ την 16 Ιουλίου
2015, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην Ελλάδα
ορίζεται στο 29% για τη χρήση 2015 και έπειτα. Ο φόρος εισοδήµατος που
απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
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Η συµφωνία για το ποσό των φόρων εισοδήµατος που καθορίζεται από την εφαρµογή
του Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής:

25

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Ως συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα βασικά
διευθυντικά στελέχη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆ΛΠ 24.
Οι αµοιβές και οι µισθοί των µελών του ∆.Σ. οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα
της περιόδου που έληξε 31η ∆εκεµβρίου 2017 ανέρχονται σε € 284.854,70 (ενώ την
31η ∆εκεµβρίου 2016: € 247.617,66).
26

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις

∆εν υπάρχουν ουσιώδεις υποχρεώσεις και δεσµεύσεις της εταιρείας που δεν
αποτυπώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
26.1

∆ικαστικές υποθέσεις

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της
Εταιρείας.
26.2

Φορολογικά θέµατα

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές
αρχές για τη χρήση του 2010.
Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994
(ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.
2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.
2523/1997 (επιβολή προστίµων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), το δικαίωµα
του ∆ηµοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις µέχρι και το 2011 έχει
παραγραφεί µέχρι την 31/12/2017, όπως επίσης και για τις φορολογίες κεφαλαίου
(ΦΜΑ, ΦΜΑΠ, κ.λπ.) κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν.
2459/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 102 του ν.δ/τος 118/1973. Πέραν αυτών, κατά
πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων
ελλείψει υφισταµένης στον Κώδικα Νόµων περί Τελών Χαρτοσήµου διατάξεως περί
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παραγραφής, η σχετική αξίωση του ∆ηµοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήµου
υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.
Με βάση την ανωτέρω νοµολογία και δεδοµένου ότι για την µη ελεγχθείσα φορολογικά
χρήση του 2010 δεν µας έχει κοινοποιηθεί οποιαδήποτε εντολή ελέγχου, έρευνας ή
επεξεργασίας ή εντολές και αιτήµατα διερεύνησης από τις αρµόδιες φορολογικές
αρχές, από δικαστική ή ελεγκτική αρχή, θεωρούµε ότι για την ανωτέρω χρήση έχει
παραγραφεί µέχρι την 31/12/2017 το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή του
φόρου.
Η Εταιρεία για τις χρήσεις 2012 έως και 2015 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82
παραγρ. 5 Ν. 2238/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύµφωνα µε το
άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας
Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1159/2011. Οι ανωτέρω έλεγχοι για τις χρήσεις 2012 και
2015 έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εκδοθεί και υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονοµικών
σχετικές εκθέσεις φορολογικής συµµόρφωσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή µε σύµφωνη
γνώµη.
Για την χρήση του 2016 η Εταιρεία είχε υπαχθεί σε προαιρετικό φορολογικό έλεγχο
σύµφωνα µε την τροποποίηση του αρ. 65Α του Ν. 4174/2013 και έλαβε έκθεση
φορολογικής συµµόρφωσης µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη.
Οµοίως για την χρήση του 2017 η Εταιρεία έχει υπαχθεί σε προαιρετικό φορολογικό
έλεγχο σύµφωνα µε την τροποποίηση του αρ. 65Α του Ν. 4174/2013. Ο ανωτέρω
έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και µε την ολοκλήρωση του δεν αναµένεται σηµαντική
διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωµατωθεί στις
οικονοµικές καταστάσεις.
26.3

Εγγυητικές επιστολές

Η εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή προς το Συνεγγυητικό κεφάλαιο ποσού
ευρώ 54.294,00.
26.4

Λειτουργικές µισθώσεις

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας (ως µισθώτριας) από µισθώµατα αφορούν το κτίριo που
στεγάζεται. Τα ελάχιστα µελλοντικά µισθώµατα είναι:

36

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017

27

Κεφάλαια υπό διαχείριση

Τα αµοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η εταιρεία, καθώς και τα κεφάλαια των ιδιωτών
πελατών βάσει του ενεργητικού έχουν ως εξής:

28

Κεφαλαιακή επάρκεια

Η εταιρεία µας παρακολουθεί τον κίνδυνο αναφορικά µε το ύψος τη διάρθρωση και τη
σταθερότητα των ιδίων κεφαλαίων της σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 686/26.6.2014. Κατά τη διάρκεια του 2017, ο δείκτης κεφαλαιακής
επάρκειας κινήθηκε σε απολύτως ικανοποιητικά µεγέθη δεδοµένου του είδους και
µεγέθους της εταιρείας µας και κρίνεται απολύτως επαρκής. Συγκεκριµένα κυµάνθηκε
ως εξής:
•
•
•
•

Α τρίµηνο 2017 : 101,11%
Β τρίµηνο 2017 : 107,00%
Γ τρίµηνο 2017 : 113.01%
∆ τρίµηνο 2017 : 96.82%
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29

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς

Πέρα των ανωτέρω, δεν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σηµαντικά
την οικονοµική διάρθρωση της Εταιρείας από τις 31/12/2017 µέχρι την ηµεροµηνία
έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων που να µην έχει γνωστοποιηθεί.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
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Α.∆.Τ. Χ 656932

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΛΑ∆ΕΛΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 535895

38

