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ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - 31 ∆εκεµβρίου 2015
Πίνακας Περιεχοµένων των Οικονοµικών Καταστάσεων

Καταστάσεις

Σελίδα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

3

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

5

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

6

Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων :
1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

7

2

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

7

2.1

Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων

7

2.2

Συναλλαγµατικές µετατροπές

7

2.3

Ενσώµατα πάγια

8

2.4

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

8

2.5

Επενδύσεις σε ακίνητα

8

2.6

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

8

2.7

Μισθώσεις παγίων

8

2.8

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

8

2.9

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα

9

2.10

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

9

2.11

Μετοχικό κεφάλαιο

10

2.12

∆ανειακές υποχρεώσεις

10

2.13

Αναβαλλόµενοι φόροι

10

2.14

Παροχές σε εργαζοµένους

10

2.15

Προβλέψεις

10

2.16

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

11

2.17

∆ιανοµή µερισµάτων

11

2.18

Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών

11

2.19

Νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες

11

3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

13

4

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

14

4.1

Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων

14

4.2

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

14

4.3

Προσδιορισµός των εύλογων αξιών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων

19

4.4

Κεφαλαιακή επάρκεια

20

5

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

21

6

ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

21

7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

22

8

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

22

9

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

22

10

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

23

11

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

24

12

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

24

13

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

24

14

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

25

15

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

25

16

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ

25

17

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

26

18

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

26

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - 31 ∆εκεµβρίου 2015

Σηµείωση
19

∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

27

20

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

27

21

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

28

22

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

28

23

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

28

24

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

28

25

ΕΞΟ∆Α ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

29

26

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

29

27

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α/ ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

29

28

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

30

29

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

30

30

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

31

31

ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

31

32

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

31

33

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ

32

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

33

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤOY ΕΛΕΓΚΤH ΛΟΓΙΣΤH

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - 31 ∆εκεµβρίου 2015
Ποσά σε ευρώ (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σηµείωση

31.12.2015

31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια

5

170.446,75

1.658.731,07

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

6

3.304,70

21.044,63

Επενδύσεις σε ακίνητα

7

2.043.133,83

0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

8

19.066,09

138.955,15

Συµµετοχές σε εγγυητικά ταµεία

9

3.228.675,36

2.643.124,41

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

10

309.832,76

604.394,81

5.774.459,49

5.066.250,07

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες

11

3.514.255,02

12.127.827,20

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

12

6.513.001,41

922.978,61

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

13

1.899,00

0,00

Χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση

14

13,30

28,00

Λοιπές απαιτήσεις

15

29.463.107,32

7.201.250,72

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

16

54.926.901,39

62.268.455,61

94.419.177,44

82.520.540,14

100.193.636,93

87.586.790,21

24.279.720,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

17

28.079.720,00

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

17

36.170.322,00

0,00

Αποθεµατικά

18

33.922.415,91

26.437.065,28

Ζηµίες εις νέο

(37.751.903,12)

(30.049.549,65)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

60.420.554,79

20.667.235,63

687.396,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

20

792.520,00

Λοιπές προβλέψεις

21

190.000,00

190.000,00

982.520,00

877.396,00
10.000.002,06

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανειακές υποχρεώσεις

19

5.000.000,03

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

22

2.862.893,03

5.207.681,09

Υποχρεώσεις προς πελάτες

23

30.927.669,08

49.810.006,79

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

13

0,00

2.325,85

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

29

0,00
38.790.562,14
39.773.082,14

1.022.142,79
66.042.158,58
66.919.554,58

100.193.636,93

87.586.790,21

Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου
2015.
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - 31 ∆εκεµβρίου 2015
Ποσά σε ευρώ (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Σηµείωση

Χρήση που έληξε την
31.12.2015

31.12.2014

Κύκλος εργασιών

24

6.621.041,35

12.908.877,02

Κόστος υπηρεσιών

25

(6.672.752,38)

(10.327.804,47)

(51.711,03)

2.581.072,55

Μικτές (ζηµίες) / κέρδη

Έξοδα διάθεσης

25

(273.890,53)

(234.178,03)

Έξοδα διοίκησης

25

(1.352.005,75)

(2.212.612,49)

Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων

5,6

(85.730,25)

(310.280,65)

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

27

1.170.331,38

907.236,66

(593.006,19)

731.238,04

148.606,72

328.643,32

(444.399,47)

1.059.881,36

(145.799,02)

(529.372,65)

(590.198,49)

530.508,71

(89.772,00)

(161.098,00)

26.033,88

41.885,48

(14,70)

(13,30)

(63.752,82)

(119.225,82)

(653.951,31)

411.282,89

(2,2809)

2,0757

Αποτελέσµατα (Ζηµίες) / Κέρδη εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

28

(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

29

(Ζηµίες) / Κέρδη µετά από φόρους (α)
Αναλογιστικές (ζηµίες) / κέρδη από
πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Επίδραση του φόρου εισοδήµατος
Αποτέλεσµα που αναγνωρίσθηκε απευθείας
στην καθαρή θέση

14

Καθαρά λοιπά συνολικά έσοδα (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα
µετά από φόρους (α)+(β)
(Ζηµίες) / Κέρδη ανά µετοχή που
αναλογούν στους µετόχους (σε €)

31

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης
∆εκεµβρίου 2015.
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - 31 ∆εκεµβρίου 2015
Ποσά σε ευρώ (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σηµείωση

Υπόλοιπο Έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2014

Μετοχικό
Κεφάλαιο

∆ιαφορά υπέρ
το Άρτιο

Λοιπά
Αποθεµατικά

Αποθεµατικά
αποτίµησης
χρεογράφων
διαθέσιµων
προς πώληση

Κέρδη
εις νέο

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

24.279.720,00

0,00

31.834.668,88

142,27

(35.858.477,44)

20.256.053,71

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά

18

0,00

0,00

4.514.918,32

0,00

(4.514.918,32)

0,00

Φόρος αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.4172/2013

18

0,00

0,00

(1.623.432,45)

0,00

1.623.432,45

0,00

Μεταφορά αποθεµατικά σε κέρδη

18

0,00

0,00

(8.289.117,47)

0,00

8.289.117,47

0,00

0,00

0,00

0,00

(100,97)

0,00

(100,97)

Αποτέλεσµα πώλησης χρεογράφων διαθεσίµων προς
πώληση
Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες) καθορισµένων
προγραµµάτων παροχών (µετά φόρων)

20

0,00

0,00

0,00

0,00

(119.212,52)

(119.212,52)

Αποτέλεσµα που αναγνωρίσθηκε απευθείας στην
καθαρή θέση

14

0,00

0,00

0,00

(13,30)

0,00

(13,30)

0,00

0,00

0,00

0,00

530.508,71

530.508,71

24.279.720,00

0,00

26.437.037,28

28,00

(30.049.549,65)

20.667.235,63

Kέρδη µετά από φόρους 01.01.2014 – 31.12.2014
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2014

24.279.720,00

0,00

26.437.037,28

28,00

(30.049.549,65)

20.667.235,63

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά

Υπόλοιπο Έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2015
18

0,00

0,00

(1.270.567,39)

0,00

1.270.567,39

0,00

Μεταφορά φορολoγηµένων αποθεµατικών
Ν.4172/2013

18

0,00

0,00

8.318.984,25

0,00

(8.318.984,25)

0,00

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

17

3.800.000,00

36.200.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (µετά φόρων)

17

0,00

(29.678,00)

0,00

0,00

0,00

(29.678,00)

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής επενδυτικών
ακινήτων (µετά φόρων)

7

0,00

0,00

436.948,47

0,00

0,00

436.948,47

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες) καθορισµένων
προγραµµάτων παροχών (µετά φόρων)

20

0,00

0,00

0,00

0,00

(63.738,12)

(63.738,12)

Αποτέλεσµα που αναγνωρίσθηκε απευθείας στην
καθαρή θέση

14

0,00

0,00

0,00

(14,70)

0,00

(14,70)

0,00

0,00

0,00

0,00

(590.198,49)

(590.198,49)

28.079.720,00 36.170.322,00

33.922.402,61

13,30

(37.751.903,12)

60.420.554,79

(Ζηµίες) µετά από φόρους 01.01.2015 –
31.12.2015
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2015

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2015.
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - 31 ∆εκεµβρίου 2015
Ποσά σε ευρώ (έκτος εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Σηµείωση

Χρήση που έληξε την
31.12.2015

31.12.2014

(444.399,47)

1.059.881,36

85.730,25

310.280,65

(56,90)

(1.792,34)

15.352,00

0,00

(86.295,62)

296.559,87

(496.003,02)

(831.181,64)

267.511,61

493.780,85

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων
Πλέον / Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

5,6

(Κέρδη) / Ζηµίες από πώληση παγίων
Προβλέψεις
(Κέρδη) / Ζηµίες από αναπροσαρµογή χρηµ/κών στοιχείων σε
εύλογες αξίες
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

20

28

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:
(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων

(18.606.713,25)

11.409.936,80

(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(21.263.911,62)

(2.152.187,20)

(233.051,61)

(422.160,85)

(2.068.355,03)

(1.623.432,45)

(42.830.192,66)

8.539.685,05

(7.419,46)

(15.908,41)

56,91

2.275,06

Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα

28

Καταβληµένοι φόροι
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων

5,6

Πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

28

416.118,33

822.424,17

Μερίσµατα εισπραχθέντα

27

79.884,69

8.757,47

488.640,47

817.548,29

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες
Ειπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

17

(Πληρωµές) σε αναληφθέντα δάνεια
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Καθαρή (µείωση)/αύξηση ταµείου και ταµειακών ισοδυνάµων χρήσης
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα λήξης χρήσης

16

40.000.000,00

0,00

(5.000.002,03)

(6.888,08)

34.999.997,97

(6.888,08)

(7.341.554,22)

9.350.345,26

62.268.455,61

52.918.110,35

54.926.901,39

62.268.455,61

Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης
∆εκεµβρίου 2015.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Εταιρία συστάθηκε την 13.03.1990 µε την αρχική επωνυµία "ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Σήµερα, µετά από
διαδοχικές αλλαγές η επωνυµία της Εταιρίας είναι "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και ο
διακριτικός της τίτλος "ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ." Η διάρκεια της Εταιρίας είναι 50 έτη και λήγει το 2040. ∆ραστηριοποιείται στην Ελλάδα
και η έδρα της είναι επί της οδού Κοραή 5 στην Αθήνα.
Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το καταστατικό της, είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και κυρίως η διεξαγωγή
χρηµατιστηριακών συναλλαγών.
Η Εταιρία µπορεί επίσης να παρέχει επενδυτικές συµβουλές για επενδύσεις σε χρηµατιστηριακά προϊόντα, να φυλάσσει ως
θεµατοφύλακας τίτλους πελατών της, να διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο πελατών της αποτελούµενο από µετρητά, χρηµατιστηριακά
στοιχεία και µερίδια κεφαλαίων, να παρέχει υπηρεσίες συµβούλου εκδόσεως και υπηρεσιών αναδόχου σε δηµόσια εγγραφή, καθώς
και κάθε άλλη, εντός και εκτός Ελλάδος, κύρια ή παρεπόµενη επενδυτική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 2 παραγρ.1 και 2 του
Ν.2396/1996.
H Εταιρία είναι µέλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία στις 31.12.2015 συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µε
ποσοστό 100%. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου
εταιριών "Τράπεζα Πειραιώς" µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Οι παρούσες ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 24.02.2016.

2 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων
της Εταιρίας σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., περιλαµβάνονται στις παρακάτω αρχές οι οποίες έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλα τα έτη
υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
2.1. Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν εφαρµόζοντας πλήρως τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆.Π.Χ.Α.) και τις διερµηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρµογή τους είναι
υποχρεωτική για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων που καλύπτουν περιόδους µετά την 1.1.2005.
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν την οικονοµική θέση, χρηµατοοικονοµική επίδοση και τις ταµειακές ροές της Εταιρίας,
σύµφωνα µε την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.
Το 2015 αποτέλεσε έτος σηµαντικών γεγονότων σε χρηµατοοικονοµικό επίπεδο στην Ελλάδα. Η αβεβαιότητα στο Ελληνικό
µακροοικονοµικό περιβάλλον εντάθηκε προς το τέλος του Ιουνίου του 2015 ως αποτέλεσµα της µη ολοκλήρωσης της αξιολόγησης
του δεύτερου προγράµµατος διάσωσης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») και το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο («∆ΝΤ»), της µη πληρωµής των ληξιπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων προς το ∆ΝΤ, της διακοπής
παροχής ρευστότητας από την ΕΚΤ προς το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και της επιβολής διαφόρων περιορισµών στη διακίνηση
κεφαλαίων. Η Ελλάδα οδηγήθηκε εκ νέου σε εκλογές, ενώ καθοριστικής σηµασίας για το µέλλον του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
απετέλεσε η οµαλή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών και η υπογραφή νέου προγράµµατος
χρηµατοδότησης της Ελλάδας ύψους €86 δις.
Στην παρούσα φάση, εκκρεµεί η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράµµατος, γεγονός που καθιστά το µακροοικονοµικό
και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα ευµετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονοµική σταθερότητα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσµικών οργάνων στη χώρα και το εξωτερικό, την επιτάχυνση υλοποίησης του προγράµµατος,
και τη σταδιακή χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Οι εξελίξεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την
ελληνική οικονοµία είναι πέραν του ελέγχου της Εταιρίας και η ∆ιοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει τυχόν επιπτώσεις αυτών.
Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις τους, προκειµένου να διασφαλίσει την ελαχιστοποίησή τους
στις δραστηριότητες της Εταιρείας και, αξιολογώντας όλα τα παραπάνω, εκτιµά ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία
της για το ορατό µέλλον.
Βασική αρχή κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων αποτελεί το ιστορικό κόστος το οποίο αναπροσαρµόζεται µε τις αποτιµήσεις
σε εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων βάσει ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί την
υιοθέτηση εκτιµήσεων, αρχών και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, την
αναγνώριση ενδεχόµενων υποχρεώσεων, καθώς και την καταχώριση των εσόδων και εξόδων στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι
οικονοµικές καταστάσεις αποτυπώνουν τη δίκαιη εικόνα της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία
σύνταξής τους.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισµένων λογιστικών εκτιµήσεων και
παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρίας.
Οι περιοχές που εµπεριέχουν µεγαλύτερο βαθµό άσκησης κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι εκτιµήσεις και παραδοχές είναι
σηµαντικές για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, παρουσιάζονται στη Σηµείωση 3.
Η Εταιρία δεν προέβη στη πρόωρη εφαρµογή κάποιου ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου.
2.2. Συναλλαγµατικές µετατροπές
Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού
περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το
λειτουργικό νόµισµα.
Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα
µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από
µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς
καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
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2.3. Ενσώµατα πάγια
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις
δαπάνες για την απόκτηση αυτών των στοιχείων. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που
πραγµατοποιούνται. Αντίθετα, σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών
παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή τους.
Οι αποσβέσεις αυτών των στοιχείων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
Κτίρια
Λοιπός εξοπλισµός
Μεταφορικά Μέσα

15 – 20 έτη
4 – 5 έτη
5 – 7 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσια κατάσταση
οικονοµικής θέσης.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται
στα έξοδα.
Κατά την πώληση ή απόσυρση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από
τους αντίστοιχους λογαριασµούς την περίοδο της πώλησης ή απόσυρσης. Τα κέρδη ή οι ζηµιές από εκποιήσεις πάγιων
ακινητοποιήσεων περιλαµβάνονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος και προσδιορίζονται από τη διαφορά µεταξύ της τιµής
πώλησης και της αναπόσβεστης αξίας του παγίου.
2.4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο ποσό αυτό µείον τις σωρευµένες
αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης της αξίας τους. Οι αποσβέσεις τους λογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής
απόσβεσης, βάσει της µέσης ωφέλιµης ζωής τους που είναι 4-5 έτη.
2.5. Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε ακίνητα θεωρούνται γήπεδα και κτίρια που κατέχονται από την Εταιρία για µακροχρόνιες εκµισθώσεις ή / και για
κεφαλαιουχικά κέρδη.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµούνται αρχικώς στο κόστος τους, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών άµεσων εξόδων κτήσης. Στη
συνέχεια αποτιµούνται σε εύλογη αξία σε ετήσια βάση από πιστοποιηµένους και ανεξάρτητους ορκωτούς εκτιµητές µε βάση τη
µέθοδο των συγκριτικών στοιχείων, και όπου αυτή δεν είναι εφικτή, µε τη µέθοδο της παρούσας αξίας των µελλοντικών
χρηµατοροών.
Μεταβολές στις εύλογες αξίες καταχωρούνται στη κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.
Μεταγενέστερες δαπάνες λογίζονται προσθετικά στη λογιστική αξία του ακινήτου, µόνο όταν υπάρχει σηµαντική πιθανότητα ότι
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που σχετίζονται µε το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στη Εταιρία και ότι το κόστος αυτού µπορεί να
επιµετρηθεί αξιόπιστα. Λοιπές δαπάνες επισκευής και συντήρησης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.
2.6. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως
όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που
αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η
ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της αξίας κτήσης και της εύλογης αξίας, µειωµένης µε το απαιτούµενο για την
πώληση κόστος. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες
δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.
2.7. Μισθώσεις παγίων
Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως
χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ
της εύλογης αξίας του πάγιου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της
υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται
στις υποχρεώσεις.
Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και
συµπεριλαµβάνεται στους τόκους των δανείων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική
µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής του.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές
µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον
εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
2.8. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρίας ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) αποτιµώµενα στην εύλογη
αξία τους µέσω των αποτελεσµάτων, β) διαθέσιµα προς πώληση και γ) δάνεια και απαιτήσεις.
Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού. Η ∆ιοίκηση
προσδιορίζει την ταξινόµησή τους κατά την αρχική αναγνώριση.
(α) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που
κατέχονται για εµπορία. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ταξινοµείται στην κατηγορία αυτή εφόσον έχει, κατά κύριο
λόγο, αποκτηθεί µε σκοπό τη βραχυπρόθεσµη µεταπώλησή του. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία, εκτός εάν
έχουν οριστεί ως στοιχεία αντιστάθµισης. Τα στοιχεία της κατηγορίας αυτής παρουσιάζονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία
(τα έξοδα από τη συναλλαγή καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος) και στη συνέχεια αποτιµώνται σε εύλογες
αξίες µε βάση τις τρέχουσες τιµές.
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Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η
ηµεροµηνία που η Εταιρία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.
Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρία έχει
µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Όλα τα πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες από την πώληση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία
µέσω αποτελεσµάτων καθώς και τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την αποτίµησή τους στις εύλογες
αξίες, παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. Τα έσοδα από µερίσµατα
αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος όταν το δικαίωµα της Εταιρίας να εισπράξει είναι βεβαιωµένο.
β) ∆ιαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιο
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτελούν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία
είτε έχουν ορισθεί σε αυτή την κατηγορία είτε δεν εντάσσονται σε καµία από τις άλλες κατηγορίες. Συµπεριλαµβάνονται στα
µακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού εκτός εάν η διοίκηση σκοπεύει να πωλήσει τις συµµετοχές εντός 12 µηνών από την
ηµεροµηνία της δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρεογράφων του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της
συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.
Τα χρεόγραφα του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία (συµπεριλαµβανοµένων των
εξόδων συναλλαγών) και µετέπειτα αποτιµώνται σε εύλογες αξίες µε βάση τις τρέχουσες τιµές ή τις αξίες που προκύπτουν από
µοντέλα αποτίµησης όπου οι τρέχουσες τιµές δεν είναι διαθέσιµες. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές τα οποία προκύπτουν
από τις µεταβολές της εύλογης αξίας των χρεογράφων που κατατάσσονται στο διαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιο,
καταχωρούνται σε ειδικό αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.
Όταν το διαθέσιµο προς πώληση στοιχείο ενεργητικού πωληθεί ή µόνιµα αποµειωθεί, τότε η συσσωρευµένη ζηµιά που έχει
αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια µεταφέρεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται
από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών
αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών
ροών.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση.
Για µετοχές εταιριών που έχουν ταξινοµηθεί ως
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας
σε σχέση µε το κόστος κτήσης.
Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας,
µεταφέρεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στην
κατάσταση συνολικού εισοδήµατος δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων.
Η ζηµιά αποµείωσης των µετοχών του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου, που έχει καταχωρηθεί στην κατάσταση συνολικού
εισοδήµατος, δεν µπορεί να αντιστραφεί.
(γ) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δε
διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό,
εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις
συµπεριλαµβάνονται στις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισµό.
Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος πελάτης δε θα µπορέσει να εξοφλήσει όλα τα οφειλόµενα ποσά σύµφωνα µε τους αρχικούς
όρους των απαιτήσεων, σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποµείωση της αξίας. Η σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του πιστούχου, η
πιθανότητα πτώχευσης ή οικονοµικής αναδιοργάνωσης του πιστούχου και η αθέτηση των όρων αποπληρωµής αποτελούν ενδείξεις
ότι µία απαίτηση έχει αποµειωθεί ή είναι µη εισπράξιµη. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της
απαίτησης και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών χρηµατοροών, όπως αυτή προκύπτει βάσει του πραγµατικού
επιτοκίου.
Αν σε µεταγενέστερη περίοδο το ποσό της σχηµατιζόµενης πρόβλεψης µειωθεί και η µείωση σχετίζεται µε αντικειµενικά γεγονότα που
συνέβησαν µετά το σχηµατισµό της πρόβλεψης, όπως για παράδειγµα βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του πιστούχου, τότε η
πρόβλεψη µειώνεται καταχωρώντας τη διαφορά στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.
2.9. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
Η Εταιρία χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε σκοπό την επίτευξη κερδών, όσο και την εξυπηρέτηση
πελατειακών αναγκών. Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που διαπραγµατεύεται η Εταιρία περιλαµβάνουν Συµβόλαια
Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ∆ικαιώµατα Προαίρεσης.
Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία καταχώρησης του
συµβολαίου και κατόπιν αποτιµώνται καθηµερινά στην εύλογη αξία τους. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται από τις αγοραίες τιµές και
από µοντέλα αποτίµησης όπου οι αγοραίες τιµές δεν είναι διαθέσιµες.
Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων εµφανίζονται στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων. Όταν η εύλογη αξία
είναι θετική, τα παράγωγα αποτελούν στοιχεία ενεργητικού, ενώ όταν η εύλογη αξία είναι αρνητική αποτελούν στοιχεία παθητικού.
Τα παράγωγα που είναι ενσωµατωµένα σε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα, αναγνωρίζονται ως ξεχωριστά παράγωγα όταν οι κίνδυνοι
και τα χαρακτηριστικά τους δεν είναι στενά συνδεδεµένα µε αυτά του κυρίου συµβολαίου και το κύριο συµβόλαιο δεν λογίζεται στην
εύλογη αξία µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων. Τα ενσωµατωµένα παράγωγα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία και οι
µεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
2.10. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Το ταµείο και τα χρηµατικά διαθέσιµα εµπεριέχουν υπόλοιπα µε ληκτότητα µικρότερη των τριών µηνών από την πρώτη ηµέρα
απόκτησής τους όπως µετρητά, χρηµατικά διαθέσιµα στις τράπεζες στους λογαριασµούς όψεως αλλά και βραχυπρόθεσµες επενδύσεις
3 µηνών, υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.
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2.11. Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης αποτελείται από κοινές ονοµαστικές µετοχές. Η Εταιρία δεν προβαίνει σε αγορά ίδιων
µετοχών.
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος
της έκδοσης.
2.12. ∆ανειακές υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους χωρίς τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίησή τους.
Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.
Οποιαδήποτε διαφορά παρουσιαστεί κατά την αξία εξόφλησης των δανείων, αναγνωρίζεται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων
χρήσης στην ανάλογη περίοδο.
Οι δανειακές υποχρεώσεις κατηγοριοποιούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εκτός αν η Εταιρία έχει άνευ όρων δικαίωµα να
µεταφέρει την αποπληρωµή της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού.
2.13. Αναβαλλόµενοι φόροι
Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της πλήρους υποχρέωσης (liability method) για όλες τις προσωρινές
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από τις φορολογικές βάσεις των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων
λογιστικών αξιών τους.
Οι αναβαλλόµενοι φόροι καθορίζονται µε τη χρήση των ισχύοντων φορολογικών συντελεστών ή των φορολογικών συντελεστών που
τίθενται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της κατάστασης οικονοµικής θέσης και αναµένεται να εφαρµοστούν κατά την
ηµεροµηνία κατά την οποία η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση θα χρησιµοποιηθεί και η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
θα τακτοποιηθεί.
Οι βασικές προσωρινές διαφορές προκύπτουν από τις αποσβέσεις των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, την πρόβλεψη δανείων, την
αποτίµηση του χαρτοφυλακίου και την αναγνώριση της υποχρέωσης από παροχές σε εργαζοµένους σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που θεωρείται πιθανή η αναγνώρισή τους στο µέλλον. Ο
αναβαλλόµενος φόρος που προκύπτει από τις µεταβολές στην τρέχουσα αξία των χρεογράφων του διαθέσιµου προς πώληση
χαρτοφυλακίου, ο οποίος αρχικά χρεώνεται ή πιστώνεται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, µεταγενέστερα πιστώνεται ή χρεώνεται στα
Ίδια Κεφάλαια και µεταφέρεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος µαζί µε τα αναβαλλόµενα κέρδη ή ζηµιές. Ο φόρος
εισοδήµατος, µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, αναγνωρίζεται ως έξοδο στην τρέχουσα χρήση. Οι φορολογικές ζηµιές
αναγνωρίζονται ως στοιχείο ενεργητικού, αν είναι πιθανόν ότι τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν
για την ανάκτησή τους.
2.14. Παροχές σε εργαζοµένους
Οι παροχές µετά τη έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα
καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο
που αφορά.
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 στον ισολογισµό όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η
παρούσα αξία της 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 της εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών, χρησιµοποιώντας επιτόκια από 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 χρεωθεί ή θα πιστωθεί στα ίδια κεφάλαια στα λοιπά συνολικά έσοδα στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος προϋπηρεσίας
καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα.
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία
συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων
εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές
τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των
δώδεκα µηνών από ηµεροµηνία της Κατάστασης οικονοµικής θέσης, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των
υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων.
2.15. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει µία παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη), ως αποτέλεσµα γεγονότων του
παρελθόντος, είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης και το ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί
αξιόπιστα. Σε περίπτωση που καταστεί πραγµατικά βέβαιο, ότι θα προκύψει µία εισροή οικονοµικών ωφελειών, το περιουσιακό
στοιχείο και το σχετικό έσοδο καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου στην οποία συµβαίνει η µεταβολή.
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Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης κατάστασης οικονοµικής θέσης και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα
υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το
σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. ∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν
αναγνωρίζονται, παρά µόνο αν είναι βέβαιες.
2.16. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Τα έσοδα και τα έξοδα της Εταιρίας αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευµένα. Αναλυτικότερα:
•
•
•
•

τα
τα
τα
τα

έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες
έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν εγκριθούν από τις τακτικές γενικές συνελεύσεις των µετόχων
έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευµένα
έξοδα αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευµένα

2.17. ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από
την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
2.18. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών
Τα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνουν α) Τη µητρική Τράπεζα Πειραιώς, β) Εταιρίες που ελέγχει η µητρική Τράπεζα και µε τις οποίες η
Εταιρία µας τελεί υπό κοινό έλεγχο, γ) Μέλη ∆.Σ. και ∆ιοίκησης της Εταιρίας και δ) Οικονοµικά εξαρτώµενα µέλη και συγγενείς
πρώτου βαθµού (σύζυγοι, τέκνα, κ.ά.) των µελών ∆.Σ. και ∆ιοίκησης. Συναλλαγές παρόµοιας φύσης γνωστοποιούνται
συγκεντρωτικά. Όλες οι συναλλαγές µε τη µητρική και τα συνδεδεµένα µέρη διενεργούνται µε όρους που ισοδυναµούν µε εκείνους
που επικρατούν σε συναλλαγές σε καθαρά εµπορική βάση.
2.19. Νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν
εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα.
Η εκτίµηση της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών
παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν
είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η
υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια
όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα
την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως
αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των
αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού οποιασδήποτε από κοινού
δραστηριότητας βάση του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών
συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9.
∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7 (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών
ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9
καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων
µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το
∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού
δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’.
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∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της απαλλαγής από την υποχρέωση
ενοποίησης” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την
υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2018)
Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014
Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες
ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών.
Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη
χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να
απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για
αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίεςΗ Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές της
καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019
Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι
µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν
µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο
µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών,
εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του
εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις
συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο
σύµβασης. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 16 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το πρότυπο
δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και της συγκέντρωσης, την
παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.
∆ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές”
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)
Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα καθορισµένων
παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία,
για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισµό των
αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της
ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: ∆ιαρκείς φυτείες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηµατοοικονοµική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αµπέλια και τα δέντρα που
παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασµένα ενσώµατα πάγια.
Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή
που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής θέσης προκειµένου να
λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης
ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου
2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισµένα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των
αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.
∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο
υπηρεσίας’.
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου
ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισµών του ∆ΛΠ 32
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη
χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς»
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη.
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∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της
αναπροσαρµογής.
∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού
διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας.

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ.
∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς
πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν
πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας
για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και
διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις –
Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους,
εκτός εάν απαιτείται από το ∆ΛΠ 34.
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την
έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές
προκύπτουν.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση
χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.

που

γνωστοποιείται

οπουδήποτε

αλλού

στην

ενδιάµεση

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες,
συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιµήσεις αυτές εξ’ ορισµού
σπάνια ταυτίζονται µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στην
επόµενη οικονοµική περίοδο έχουν ως εξής:
• Αποµείωση αξίας Απαιτήσεων
Η Εταιρία σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων εξετάζει αν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι µία απαίτηση ή οµάδα
απαιτήσεων έχει υποστεί αποµείωση της αξίας της. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιµο ποσό της απαίτησης ή
της οµάδας απαιτήσεων και σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποµείωση της αξίας των απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται
στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.
• Φόρος Εισοδήµατος
Η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις, βάσει εκτιµήσεων, από αναµενόµενους φορολογικούς ελέγχους. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του
ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει το φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για
αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.
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4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
4.1. Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων
Η επιχειρηµατική λειτουργία της Εταιρίας είναι αλληλένδετη µε την ανάληψη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η ∆ιοίκηση έχοντας ως
γνώµονα τη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας των εργασιών της έχει ως στόχο υψηλής προτεραιότητας την εφαρµογή
και τη διαρκή εξέλιξη ενός αποτελεσµατικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων αρνητικών
συνεπειών τους στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει τη συνολική ευθύνη για την
ανάπτυξη και την επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.
Τόσο οι αρχές όσο και η υφιστάµενη πολιτική διαχείρισης κινδύνων έχουν δηµιουργηθεί για τον έγκαιρο εντοπισµό και την ανάλυση
των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένη η Εταιρία, για τη θέσπιση κατάλληλων ορίων και συστηµάτων ελέγχου, καθώς επίσης
και για τη συστηµατική παρακολούθηση των κινδύνων και την τήρηση των θεσπισµένων ορίων. Η Εταιρία επανεξετάζει σε ετήσια
βάση την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναµική των
αγορών, σε µεταβολές στα προσφερόµενα προϊόντα και στις ενδεδειγµένες διεθνείς πρακτικές.
Η Εταιρία παρακολουθεί σε συστηµατική βάση τους ακόλουθους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από τη χρήση χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων : πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος ρευστότητας και λειτουργικός κίνδυνος.
4.2. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαµβάνει η Εταιρία απορρέει από την πιθανότητα µη εισπράξεως του συνόλου του κεφαλαίου από
τους πελάτες της, σύµφωνα µε τους όρους αποπληρωµήs των συµβάσεων. Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο εξετάζεται µέσα από
την συνεχή ανάλυση των ήδη υφιστάµενων και υποψήφιων πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η διαχείριση του
πιστωτικού κινδύνου περιλαµβάνει επίσης τη λήψη καλυµµάτων και εγγυήσεων (των αγορασµένων από τον πελάτη µετοχών).
i) Μέτρηση πιστωτικού κινδύνου
Κεντρική θέση στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας κατέχει η αξιόπιστη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Η διαρκής
ανάπτυξη υποδοµών, συστηµάτων και µεθοδολογιών για την ποσοτικοποίηση και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη και αποτελεσµατική υποστήριξη της ∆ιοίκησης και των επιχειρηµατικών µονάδων σχετικά µε τη
λήψη αποφάσεων, τον καθορισµό πολιτικών και την εκπλήρωση των εποπτικών απαιτήσεων.
- Απαιτήσεις από πελάτες
Για τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου που ενέχεται στις απαιτήσεις της Εταιρίας σε επίπεδο αντισυµβαλλοµένου: (i) αξιολογείται
συστηµατικά η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και εκτιµάται το ενδεχόµενο αθέτησης των συµβατικών του υποχρεώσεων, (ii)
παρακολουθείται το ύψος της τρέχουσας έκθεσης της Εταιρίας στον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από το άνοιγµα και (iii)
εκτιµάται µε βάση τα υφιστάµενα καλύµµατα και εξασφαλίσεις το πιθανό ποσοστό ανάκτησης το οποίο ενδέχεται να εισπράξει η
Εταιρία στην περίπτωση που ο πιστούχος αθετήσει τις υποχρεώσεις του. Και οι τρεις αυτές συνιστώσες µέτρησης του πιστωτικού
κινδύνου είναι ενσωµατωµένες στις καθηµερινές λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρίας.
ii) ∆ιαχείριση ορίων κινδύνων και τεχνικές µείωσης κινδύνου
Η Εταιρία διαχειρίζεται, ελέγχει και περιορίζει το ύψος και τη συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου εφαρµόζοντας σύστηµα
πιστοδοτικών ορίων.
Για τον καθορισµό των ορίων πελατών λαµβάνονται υπόψη τυχόν καλύµµατα ή εξασφαλίσεις τα οποία µειώνουν το ύψος του
αναλαµβανόµενου κινδύνου. Η παρακολούθηση των υπολοίπων έναντι των θεσπισµένων ορίων πραγµατοποιείται σε ηµερήσια βάση,
ενώ τυχόν υπερβάσεις αναφέρονται και αντιµετωπίζονται εγκαίρως.
Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται και άλλες τεχνικές οι οποίες χρησιµοποιούνται στην Εταιρία για τον έλεγχο και
τον περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου.
α) Καλύµµατα και εξασφαλίσεις
Η Εταιρία λαµβάνει καλύµµατα ή/και εξασφαλίσεις έναντι των πιστοδοτήσεων της σε πελάτες, µειώνοντας τον συνολικό πιστωτικό
κίνδυνο και διασφαλίζοντας την έγκαιρη αποπληρωµή των απαιτήσεων της.
Η αποτίµηση των συνδεδεµένων καλυµµάτων ή/και εξασφαλίσεων πραγµατοποιείται αρχικά κατά την στιγµή της έγκρισης της
πιστοδότησης µε βάση την τρέχουσα ή την εύλογη αξία τους, και επανεκτιµάται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
β) Παράγωγα
Η Εταιρία παρακολουθεί και ελέγχει συστηµατικά το ύψος και τη διάρκεια των καθαρών ανοικτών της θέσεων στην αγορά
παραγώγων.
Σε οποιαδήποτε στιγµή, η συνολική έκθεση της Εταιρίας στον πιστωτικό κίνδυνο παράγωγων προϊόντων αντιπροσωπεύεται από την
θετική αγοραία αξία των ανοικτών θέσεων, η οποία όµως αποτελεί µόνο ένα µικρό µέρος της συνολικής ονοµαστικής αξίας των
συµβολαίων. Τα πιστωτικά ανοίγµατα από θέσεις στην αγορά παραγώγων αποτελούν µέρος των συνολικών πιστοδοτικών ορίων που
καθορίζονται για έναν αντισυµβαλλόµενο και λαµβάνονται υπόψη κατά την εγκριτική διαδικασία. Καλύµµατα ή εξασφαλίσεις δεν
λαµβάνονται συνήθως έναντι ανοιγµάτων σε παράγωγα προϊόντα, εκτός από περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εταιρία απαιτεί την
εφαρµογή περιθωρίου ασφαλείας (margin) από τους αντισυµβαλλοµένους.
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iii) Πολιτική αποµείωσης και σχηµατισµού προβλέψεων
Η Εταιρία εξετάζει συστηµατικά αν υπάρχουν βάσιµες και αντικειµενικές ενδείξεις ότι µία απαίτηση έχει υποστεί αποµείωση της αξίας
της. Για το σκοπό αυτό διενεργεί σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, έλεγχο αποµείωσης της αξίας των
απαιτήσεών της (impairment test) σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τη µεθοδολογία που περιγράφονται στα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα, και σχηµατίζει ανάλογες προβλέψεις.
Μία απαίτηση έχει υποστεί αποµείωση όταν η λογιστική της αξία είναι µεγαλύτερη από το αναµενόµενο ανακτήσιµο ποσό της. Το
ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο της παρούσας αξίας των εισπράξεων και της παρούσας αξίας από την ρευστοποίηση
τυχόν καλυµµάτων ή εξασφαλίσεων σε περίπτωση αδυναµίας του αντισυµβαλλοµένου να αποπληρώσει την υποχρέωσή του. Όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η Εταιρία δε θα µπορέσει να εισπράξει όλα τα οφειλόµενα ποσά σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους µιας
απαίτησης, σχηµατίζεται πρόβλεψη για την αποµείωση της αξίας της απαίτησης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της
λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού της απαίτησης.
iv) ∆ιαγραφές
Η Εταιρία αφού έχει εξαντλήσει τις δικαστικές και λοιπές διαδικασίες για την είσπραξη των απαιτήσεων του (και βάσιµα εκτιµά ότι
αυτές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης), προβαίνει σε διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων έναντι των σχετικών προβλέψεων που έχουν
ληφθεί για την αποµείωση της αξίας τους, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
v) Μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου πριν τον υπολογισµό των εξασφαλίσεων και άλλων µέτρων πιστωτικής
προστασίας
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την µέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου της Εταιρίας την 31.12.2015 και 31.12.2014, χωρίς να
συνυπολογίζονται τα καλύµµατα ή άλλα µέσα πιστωτικής προστασίας. Για τα εντός κατάστασης οικονοµικής θέσης, τα πιστωτικά
ανοίγµατα είναι βασισµένα στη λογιστική τους αξία όπως εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης.

Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων κατάστασης οικονοµικής θέσης

31.12.2015

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Συµµετοχές σε Εγγυητικά Ταµεία

31.12.2014

19.066,09

138.955,15

3.228.675,36

2.643.124,41

Απαιτήσεις από πελάτες
-Πελάτες Μετρητοίς
-Πελάτες Μargin
-Πελάτες Μargin Τριηµέρου
-Πελάτες Παραγώγων
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολα

514.001,98

7.377.896,03

2.930.518,32

4.365.508,79

36.781,82

258.608,71

32.952,90

125.813,67

6.513.001,41

922.978,61

13,30

28,00

29.463.107,32

7.201.250,72

42.738.118,50

23.034.164,09

Πελάτες
Παραγώγων

Σύνολο
Απαιτήσεων

vi) Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις κατά πελατών αναλύονται ως εξής:

31.12.2015
Πελάτες
Μετρητοίς
Απαιτήσεις χωρίς καθυστέρηση και
χωρίς αποµείωση αξίας
Απαιτήσεις σε καθυστέρηση χωρίς
αποµείωση αξίας

Πελάτες Μargin

Πελάτες Μargin
Τριηµέρου

442.099,59

2.930.518,32

36.781,82

32.952,90

3.442.352,63

21.902,08

0,00

0,00

0,00

21.902,08

Απαιτήσεις µε αποµείωση αξίας

246.325,43

0,00

0,00

36.701.407,34

36.947.732,77

Απαιτήσεις προ προβλέψεων

710.327,10

2.930.518,32

36.781,82

36.734.360,24

40.411.987,48

Μείον: προβλέψεις για αποµείωση
αξίας

(196.325,12)

0,00

0,00

(36.701.407,34)

(36.897.732,46)

Απαιτήσεις µετά προβλέψεων

514.001,98

2.930.518,32

36.781,82

32.952,90

3.514.255,02
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31.12.2014
Πελάτες
Μετρητοίς
Απαιτήσεις χωρίς καθυστέρηση και
χωρίς αποµείωση αξίας
Απαιτήσεις σε καθυστέρηση χωρίς
αποµείωση αξίας
Απαιτήσεις µε αποµείωση αξίας
Απαιτήσεις προ προβλέψεων
Μείον: προβλέψεις για αποµείωση
αξίας
Απαιτήσεις µετά προβλέψεων

Πελάτες Μargin

Πελάτες Μargin
Τριηµέρου

Πελάτες
Παραγώγων

Σύνολο
Απαιτήσεων

7.235.041,48

4.365.508,79

258.608,71

84.196,25

11.943.355,23

54.034,69

0,00

0,00

41.617,42

95.652,11

215.393,86

0,00

0,00

36.701.407,34

36.916.801,20

7.504.470,03

4.365.508,79

258.608,71

36.827.221,01

48.955.808,54

(126.574,00)

0,00

0,00

(36.701.407,34)

(36.827.981,34)

7.377.896,03

4.365.508,79

258.608,71

125.813,67

12.127.827,20

Σχετικά µε τις απαιτήσεις από πελάτες παραγώγων και την πρόβλεψη αποµείωσης της αξίας τους, βλέπε Σηµείωση 10.
α) Απαιτήσεις χωρίς καθυστέρηση και χωρίς αποµείωση αξίας:
Όλες οι απαιτήσεις που εµφανίζονται στην κατηγορία αυτή έχουν παρεµφερή χαρακτηριστικά και δεν περιλαµβάνονται απαιτήσεις
χαµηλότερης διαβάθµισης.
Η Εταιρία λαµβάνει ως καλύµµατα µετοχές οι οποίες είναι σταθµισµένες.

31.12.2015
∆ιαβάθµιση
Ικανοποιητικής διαβάθµισης
Σύνολο

Πελάτες
Μετρητοίς

Πελάτες Μargin

Πελάτες Μargin
Τριηµέρου

Πελάτες
Παραγώγων

Σύνολο
Απαιτήσεων

442.099,59

2.930.518,32

36.781,82

32.952,90

3.442.352,63

442.099,59

2.930.518,32

36.781,82

32.952,90

3.442.352,63

31.12.2014
∆ιαβάθµιση
Ικανοποιητικής διαβάθµισης
Σύνολο

Πελάτες
Μετρητοίς

Πελάτες Μargin

Πελάτες Μargin
Τριηµέρου

Πελάτες
Παραγώγων

Σύνολο
Απαιτήσεων

7.235.041,48

4.365.508,79

258.608,71

84.196,25

11.943.355,23

7.235.041,48

4.365.508,79

258.608,71

84.196,25

11.943.355,23

β) Απαιτήσεις σε καθυστέρηση χωρίς αποµείωση αξίας:

31.12.2015
∆ιαβαθµίσεις
Σε καθυστέρηση 1 - 90 ηµέρες
Σε καθυστέρηση 91 - 180 ηµέρες
Σε καθυστέρηση άνω των 180 ηµερών

Μείον: Εύλογη αξία καλυµµάτων
Σύνολο

Πελάτες
Μετρητοίς

Πελάτες Μargin

Πελάτες Μargin
Τριηµέρου

Πελάτες
Παραγώγων

Σύνολο
Απαιτήσεων

3.989,05

0,00

0,00

0,00

3.989,05

17.913,03

0,00

0,00

0,00

17.913,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.902,08

0,00

0,00

0,00

21.902,08

0,00

0,00

0,00

(31.070,64)

(31.070,64)

21.902,08

0,00

0,00

(31.070,64)

(9.168,56)
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31.12.2014
∆ιαβαθµίσεις

Πελάτες
Μετρητοίς

Πελάτες Μargin

Πελάτες Μargin
Τριηµέρου

Πελάτες
Παραγώγων

Σύνολο
Απαιτήσεων

Σε καθυστέρηση 1 - 90 ηµέρες

41.351,13

0,00

0,00

0,00

41.351,13

Σε καθυστέρηση 91 - 180 ηµέρες

12.683,56

0,00

0,00

0,00

12.683,56

0,00

0,00

0,00

41.617,42

41.617,42

54.034,69

0,00

0,00

41.617,42

95.652,11

0,00

0,00

0,00

(15.615,00)

(15.615,00)

54.034,69

0,00

0,00

26.002,42

80.037,11

Σε καθυστέρηση άνω των 180 ηµερών

Μείον: Εύλογη αξία καλυµµάτων
Σύνολο

γ) Απαιτήσεις µε αποµείωση αξίας:

31.12.2015
Πελάτες
Μετρητοίς
Απαιτήσεις µε αποµείωση αξίας
Μείον: Εύλογη αξία καλυµµάτων
Μείον: προβλέψεις για αποµείωση
αξίας
Απαιτήσεις µετά προβλέψεων

246.325,43

Πελάτες Μargin
0,00

Πελάτες Μargin
Τριηµέρου
0,00

Πελάτες
Παραγώγων
36.701.407,34

Σύνολο
Απαιτήσεων
36.947.732,77

(50.000,31)

0,00

0,00

0,00

(50.000,31)

196.325,12

0,00

0,00

36.701.407,34

36.897.732,46

(196.325,12)

0,00

0,00

(36.701.407,34)

(36.897.732,46)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2014
Πελάτες
Μετρητοίς
Απαιτήσεις µε αποµείωση αξίας
Μείον: Εύλογη αξία καλυµµάτων
Μείον: προβλέψεις για αποµείωση
αξίας
Απαιτήσεις µετά προβλέψεων

215.393,86

Πελάτες Μargin
0,00

Πελάτες Μargin
Τριηµέρου
0,00

Πελάτες
Παραγώγων
36.701.407,34

Σύνολο
Απαιτήσεων
36.916.801,20

(88.819,86)

0,00

0,00

0,00

(88.819,86)

126.574,00

0,00

0,00

36.701.407,34

36.827.981,34

(126.574,00)

0,00

0,00

(36.701.407,34)

(36.827.981,34)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

vii) Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Απαιτήσεις χωρίς καθυστέρηση και χωρίς αποµείωση αξίας
Απαιτήσεις µε αποµείωση αξίας
Απαιτήσεις προ προβλέψεων
Μείον: προβλέψεις για αποµείωση αξίας
Απαιτήσεις µετά προβλέψεων

31.12.2015

31.12.2014

29.463.107,32

7.201.250,72

463.759,77

465.376,77

29.926.867,09

7.666.627,49

(463.759,77)

(465.376,77)

29.463.107,32

7.201.250,72

B) Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω µεταβολής στο επίπεδο ή στη µεταβλητότητα των τιµών αγοράς, όπως
είναι οι τιµές µετοχών, επιτοκίων ή συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
Η Eταιρία ακολουθεί την πολιτική διαχείρισης κινδύνου αγοράς, η οποία εφαρµόζεται ενιαία σε όλες τις θυγατρικές εταιρίες του
Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς.
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i) Κίνδυνος αγοράς
Η Eταιρία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας µετοχών που κατέχονται για εµπορία. Ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει και για την αγοραπωλησία
των παραγώγων. Για αυτό η Eταιρία προσπαθεί καθηµερινά να καλύπτει τη θέση της σε αγορές συµβολαίων παραγώγων µε
αντίστοιχες και ισόποσες αγοροπωλησίες µετοχών του ιδίου κλάδου. Η Eταιρία δε συµµετέχει σε αγοραπωλησίες εκτός
διαπραγµάτευσης στο Χ.Α.
Με βάση τη µεταβολή του Γενικού ∆είκτη Τιµών του Χ.Α. στο 2015 και 2014, υπολογίζεται, ότι για µια µεταβολή της τάξεως του
15%, η µεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου µετοχών για το χρηµατιστηριακό κίνδυνο θα ανέρχονταν σε 0,9 εκ.€ και 0,1 εκ.€
αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά θα µειώνονταν στη συνέχεια, λόγω της αντιστάθµισης κινδύνου που κάνει η Εταιρία σε παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και θα ανέρχονταν τελικά σε 42,84 χιλ.€ και 3,13 χιλ.€ αντίστοιχα.
ii) Κίνδυνος συναλλάγµατος
Ο κίνδυνος συναλλάγµατος δεν κρίνεται σηµαντικός δεδοµένου ότι η Εταιρία φροντίζει να διατηρεί µικρά ποσά σε συνάλλαγµα και οι
απαιτήσεις και υποχρεώσεις πελατών σε ξένα νοµίσµατα δεν επιβαρύνουν, συµψηφιστικά, σηµαντικά τα αποτελέσµατα της Εταιρίας.
iii) Κίνδυνος επιτοκίου
Ο επιτοκιακός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος ζηµίας που προκύπτει από µεταβολές στις αγορές επιτοκίων. Τα υπόλοιπα των
τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρίας κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων απεικονίζουν την πραγµατική τους αξία. Η
Εταιρία δεν αντιµετωπίζει ουσιώδη επιτοκιακό κίνδυνο αναφορικά µε τις απαιτήσεις της οι οποίες ως επί το πλείστον είναι άτοκες και
οι περιπτώσεις στις οποίες λαµβάνεται τόκος υπερηµερίας δεν αξιολογούνται ως σηµαντικές για σκοπούς επιτοκιακού κινδύνου.
Επίσης δεν αντιµετωπίζει επιτοκιακό κίνδυνο αναφορικά µε τις υποχρεώσεις της, πλην των τραπεζικών υποχρεώσεων οι οποίες
συνάπτονται επί τη βάσει του euribor. Αυτό σηµαίνει ότι η Εταιρία είναι ευάλωτη σε µεταβολές του euribor και ως εκ τούτου
αντιµετωπίζει το σχετικό επιτοκιακό κίνδυνο. Υπολογίζοντας, σύµφωνα µε µία µεταβολή του βασικού επιτοκίου euribor κατά 50
µονάδες βάσης, τον επιτοκιακό κίνδυνο επί των δανειακών υποχρεώσεων εκτιµούµε ότι η επίδραση στα αποτελέσµατα θα ανερχόταν
σε 25 χιλ.€.
Γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρία αναγνωρίζει ότι η αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συµβάλλει ουσιαστικά στην ικανότητα εκπλήρωσης
των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, χωρίς τον κίνδυνο να προκύψουν σηµαντικές οικονοµικές απώλειες.
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών ορίων. Γενικότερα, η
παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των ταµειακών εισροών και εκροών σε χρονικές
περιόδους, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η Εταιρία να έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταµειακές της
υποχρεώσεις.
i) Ταµειακές ροές εκτός παραγώγων
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, οι πληρωτέες ταµειακές ροές της Εταιρίας από
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις εκτός παραγώγων µε βάση τις εναποµένουσες συµβατικές ηµεροµηνίες λήξης. Τα ποσά που
αναφέρονται στα υπόλοιπα που καταχωρούνται είναι οι συµβατικές µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές. Η Eταιρία διαχειρίζεται τον
κίνδυνο ρευστότητας βάσει των εκτιµώµενων µη προεξοφληµένων ταµειακών ροών. Έντοκες υποχρεώσεις και υποχρεώσεις σε ξένο
νόµισµα έχουν εκτιµηθεί µε βάση τα επιτόκια και τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της 31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα.

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015
Έως 1 µήνα

1 - 3 µήνες

3 - 12 µήνες

1 - 5 έτη

Σύνολο

Ρευστότητα υποχρεώσεων
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές

2.862.893,03

0,00

0,00

0,00

2.862.893,03

Υποχρεώσεις προς πελάτες

4.826.754,67

9.312.796,40

2.095.785,48

14.692.332,53

30.927.669,08

23.025.249,46

0,00

0,00

0,00

23.025.249,46

0,03

0,00

5.034.460,00

0,00

5.034.460,03

Συνολικές υποχρεώσεις
(συµβατικές ηµεροµηνίες λήξης)

30.714.897,19

9.312.796,40

7.130.245,48

14.692.332,53

61.850.271,60

Συνολικές απαιτήσεις
(αναµενόµενες ηµεροµηνίες
λήξης)

91.383.896,90

153.584,51

1.090.498,50

1.791.197,53

94.419.177,44

Πρόσθετες εγγυήσεις ΧΑ ασφάλεια
µέλους ΕΤΕΚ
Υποχρεώσεις για δάνεια
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Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014
Έως 1 µήνα

1 - 3 µήνες

3 - 12 µήνες

1 - 5 έτη

Σύνολο

5.207.681,09

0,00

0,00

0,00

5.207.681,09

32.903.273,10

6.974.581,84

2.621.975,50

7.310.176,35

49.810.006,79

2,06

0,00

10.071.620,00

0,00

10.071.622,06

Συνολικές υποχρεώσεις
(συµβατικές ηµεροµηνίες λήξης)

38.110.956,25

6.974.581,84

12.693.595,50

7.310.176,35

65.089.309,94

Συνολικές απαιτήσεις
(αναµενόµενες ηµεροµηνίες
λήξης)

76.741.893,43

1.544.223,57

1.747.867,94

2.486.555,20

82.520.540,14

Ρευστότητα υποχρεώσεων
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές
Υποχρεώσεις προς πελάτες
Υποχρεώσεις για δάνεια

ii) Ταµειακές ροές παραγώγων που εκκαθαρίζονται χωρίς συµψηφισµό
Τα παράγωγα προϊόντα της Εταιρίας που εκκαθαρίζονται χωρίς συµψηφισµό περιλαµβάνουν: α) συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης
και β) δικαιώµατα προαίρεσης.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας (ενεργητικού και υποχρεώσεις) που
εκκαθαρίζονται χωρίς συµψηφισµό σύµφωνα µε την εναποµένουσα χρονική περίοδο µέχρι την λήξη τους βάσει του συµβολαίου.
Οι συνολικές εκροές και συνολικές εισροές για κάθε κατηγορία παραγώγου και οµάδας ληκτότητας γνωστοποιούνται ως µη
προεξοφληµένες ροές βάσει συµβολαίου.

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015
Παράγωγα διακρατούµενα για εµπορικούς σκοπούς

Έως 1 µήνα

1 - 3 µήνες

3 - 6 µήνες

Σύνολο

∆ικαιώµατα Προαίρεσης
- Εκροή
- Εισροή
Συνολική εισροή

0,00

0,00

0,00

0,00

1.470,50

428,50

0,00

1.899,00

1.470,50

428,50

0,00

1.899,00

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014
Παράγωγα διακρατούµενα για εµπορικούς σκοπούς

Έως 1 µήνα

1 - 3 µήνες

3 - 6 µήνες

Σύνολο

(16.807,40)

(72,00)

0,00

(16.879,40)

12.903,55

1.650,00

0,00

14.553,55

(3.903,85)

1.578,00

0,00

(2.325,85)

∆ικαιώµατα Προαίρεσης
- Εκροή
- Εισροή
Συνολική εκροή

4.3 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών χρηµατοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια) (π.χ. παράγωγα,
µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της
κατάστασης οικονοµικής θέσης.
Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού
χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης.
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δε διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται µε την χρήση
τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής
θέσης.
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την πραγµατική τους αξία.
Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις
υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις
χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για την Εταιρία για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων είναι ίσες µε τις λογιστικές αξίες ενώ οι εύλογες αξίες των δανειακών
υποχρεώσεων προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες καθώς αυτές υπολογίζονται µε βάση κυµαινόµενο επιτόκιο (euribor πλέον
περιθωρίου).
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Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015
Στοιχεία αποτιµώµενα σε εύλογες αξίες

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Σύνολο

Ενεργητικό
Χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων
Σύνολα

13,30

0,00

0,00

13,30

1.899,00

0,00

0,00

1.899,00

6.513.001,41

0,00

0,00

6.513.001,41

6.514.913,71

0,00

0,00

6.514.913,71

Παθητικό
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολα

0,00

0,00

0,00

0,00

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014
Στοιχεία αποτιµώµενα σε εύλογες αξίες

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Σύνολο

28,00

0,00

0,00

28,00

922.978,61

0,00

0,00

922.978,61

923.006,61

0,00

0,00

923.006,61

Ενεργητικό
Χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων
Σύνολα

Παθητικό
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Σύνολα

2.325,85

0,00

0,00

2.325,85

2.325,85

0,00

0,00

2.325,85

4.4 Κεφαλαιακή επάρκεια
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τα αρµόδια όργανα της Εταιρίας και
υποβάλλεται σε τριµηνιαία βάση στην εποπτεύουσα αρχή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από κάθε Ε.Π.Ε.Υ. να διαθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο ιδίων κεφαλαίων σε σχέση πάντοτε µε το
σύνολο των αναλαµβανόµενων κινδύνων.
Ο συντελεστής ορίζεται ως ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς τα στοιχεία ενεργητικού και τα εκτός ισολογισµού στοιχεία,
σταθµισµένα κατά τον αντίστοιχο κίνδυνό τους. Η ελάχιστη τιµή του καθιερώθηκε διεθνώς στο 8% και είναι σχεδιασµένος να
καλύπτει τον κίνδυνο µη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του αντισυµβαλλόµενου.
Για να υπολογιστούν τα εποπτικά κεφάλαια, τα ίδια κεφάλαια υπόκεινται σε εποπτικές προσαρµογές, όπως αφαίρεση άυλων πάγιων
στοιχείων & υπεραξίας (goodwill), αφαίρεση κερδών από αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα,κ.α.

31.12.2015

31.12.2014

Μετοχικό Κεφάλαιο

Βασικά ίδια κεφάλαια

28.079.720,00

24.279.720,00

Υπέρ το Άρτιο

36.170.322,00

0,00

Τακτικό αποθεµατικό και λοιπά αποθεµατικά

33.922.402,61

26.437.037,28

Αποθεµατικά χρεογράφων διαθέσιµων προς πώληση

13,30

28,00

Ζηµίες εις νέο

(37.751.903,12)

(30.049.549,65)

Σύνολο βασικών ιδίων κεφαλαίων

60.420.554,79

20.667.235,63

(3.304,70)

(21.044,63)

Μείον: Άυλα πάγια στοιχεία
Μείον: Σύνολο εποπτικών προσαρµογών της λογιστικής καθαρής θέσης
Σύνολο Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων

(196.325,12)

(126.574,00)

60.220.924,97

20.519.617,00

26.612.230,00

Σταθµισµένο Ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών

64.538.430,00

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη κινδύνου αγοράς

17.792.500,00

7.876.375,00

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη λειτουργικού κινδύνου

19.290.625,00

18.411.375,00

101.621.555,00

52.899.980,00

59,26%

38,79%

Σύνολο σταθµισµένου ενεργητικoύ
∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Βασιλείας ΙΙ
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5 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
2014

Οικόπεδα &
Κτίρια

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα

Σύνολα

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

5.170.971,70

58.850,67

4.058.381,01

Προσθήκες

0,00

7.590,00

8.318,41

15.908,41

∆ιαθέσεις

0,00

(49.090,57)

(2.170.301,55)

(2.219.392,12)

5.170.971,70

17.350,10

1.896.397,87

7.084.719,67

(3.450.013,94)

(58.732,51)

(3.851.385,93)

(7.360.132,38)

(213.835,33)

(189,81)

(71.186,18)

(285.211,32)

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2014

9.288.203,38

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Αποσβέσεις χρήσης
∆ιαθέσεις
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2014

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2014

2015

0,00

49.090,56

2.170.264,54

2.219.355,10

(3.663.849,27)

(9.831,76)

(1.752.307,57)

(5.425.988,60)

1.507.122,43

7.518,34

144.090,30

1.658.731,07

Οικόπεδα &
Κτίρια

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα

Σύνολα

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα
Προσθήκες
∆ιαθέσεις
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2015

5.170.971,70

17.350,10

1.896.397,87

7.084.719,67

(4.973.384,00)

0,00

0,00

(4.973.384,00)

(0,01)

0,00

7.419,47

7.419,46

0,00

(2.745,00)

(3.452,94)

(6.197,94)

197.587,69

14.605,10

1.900.364,40

2.112.557,19

(3.663.849,27)

(9.831,76)

(1.752.307,57)

(5.425.988,60)

3.545.670,55

0,00

0,00

3.545.670,55

(8.629,46)

(1.138,52)

(58.222,34)

(67.990,32)

0,00

2.744,99

3.452,94

6.197,93

(126.808,18)

(8.225,29)

(1.807.076,97)

(1.942.110,44)

70.779,51

6.379,81

93.287,43

170.446,75

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα
Αποσβέσεις χρήσης
∆ιαθέσεις
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2015

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015

Για το 2015 τα έξοδα από λειτουργικές µισθώσεις ανήλθαν στο ποσό των 17.755,02 € (2014: 30.058,58 €), και περιλαµβάνονται στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων. Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.

6 ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2014

Λογισµικό

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Προσθήκες
∆ιαθέσεις
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2014

3.327.253,20
0,00
0,00
3.327.253,20

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Αποσβέσεις χρήσης
∆ιαθέσεις
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2014

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2014

(3.281.139,24)
(25.069,33)
0,00
(3.306.208,57)

21.044,63
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2015

Λογισµικό

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

3.327.253,20

Προσθήκες

0,00

∆ιαθέσεις

0,00

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2015

3.327.253,20

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

(3.306.208,57)

Αποσβέσεις χρήσης

(17.739,93)

∆ιαθέσεις

0,00

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2015

(3.323.948,50)

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015

3.304,70

7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
Οι επενδύσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
31.12.2015
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

0,00

Μεταφορά από ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

1.427.713,45

Αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία κατά την µεταφορά

615.420,38

Υπόλοιπο λήξης χρήσης

2.043.133,83

Οι επενδύσεις σε ακίνητα εκτιµώνται στην εύλογη αξία βάσει εκτιµήσεων της διοίκησης οι οποίες στηρίζονται σε εκτιµήσεις
ανεξάρτητου ορκωτού εκτιµητή. Η τελευταία εκτίµηση των ακινήτων της Εταιρίας έγινε στις 31.12.2015 µε βάση τις από
31.12.2015 εκθέσεις εκτίµησης της εταιρίας ARBITRAGE REAL ESTATE. Από την αναπροσαρµογή των επενδυτικών ακινήτων της
Εταιρίας σε εύλογες αξίες προέκυψε υπεραξία ποσού 615.420,38 € η οποία αναγνωρίστηκε σε ειδικό αποθεµατικό στα ίδια
κεφάλαια τη Εταιρίας.

8 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν διάφορες δοθείσες εγγυήσεις (Χ.Α., ενοίκια, ∆ΕΗ)

∆ιάφορες Εγγυήσεις

31.12.2015

31.12.2014

19.066,09

138.955,15

9 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Οι συµµετοχές της Εταιρίας σε εγγυητικά ταµεία αναλύονται ως εξής :

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
Κεφάλαιο Εκκαθάρισης
Σύνολα
• Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
Η Εταιρία την 31.12.2015, πέραν της
κάλυψη ενδεχόµενων υποχρεώσεων έχει
Τα ποσά αυτά, σύµφωνα µε τις διατάξεις
επιστρέφονται σε αυτήν, µειωµένα µε τις

31.12.2015

31.12.2014

2.672.821,99

2.416.911,99

555.853,37

226.212,42

3.228.675,36

2.643.124,41

συµµετοχής της στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, για
καταθέσει σε αυτό και εγγυητική επιστολή ευρώ 2.172.822,00.
του Ν.2533/1997 άρθρο74 παράγρ.4, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Εταιρίας,
αποζηµιώσεις που κατέβαλε ή πιθανολογείται να καταβάλει το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο.

• Κεφάλαιο Εκκαθάρισης
Οι εισφορές στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης καταβλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2471/1997 και τις εκδιδόµενες αποφάσεις
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Εταιρίας, οι εισφορές επιστρέφονται σε αυτήν, µειωµένες
µε τις αποζηµιώσεις που κατέβαλε ή πιθανολογείται να καταβάλει το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης.
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Η κίνηση του Επικουρικού Κεφαλαίου έχει ως εξής :

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Πρόσοδοι Επικουρικού (καθαροί) µείον δαπάνες

31.12.2015

31.12.2014

226.212,42

1.958.707,95

159,01

91.514,05

Προσθήκες κεφαλαίου

1.638.210,15

22.823.645,03

Επιστροφές κεφαλαίου

(1.308.728,21)

(24.647.654,61)

555.853,37

226.212,42

Υπόλοιπο λήξης χρήσης

10 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται επί του συνόλου των προσωρινών φορολογικών διαφορών µεταξύ της λογιστικής
αξίας και της φορολογικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Για την χρήση του 2015 ο υπολογισµός των
αναβαλλόµενων φόρων έγινε µε φορολογικό συντελεστή 29%.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να
συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι
φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.

Η ανάλυση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2015 και 2014, έχει ως
εξής:
Αναβαλλόµενα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού
Προσαρµογή αποσβέσεων παγίων
Αποτίµηση χρεογράφων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις

31.12.2015

31.12.2014

282.770,30

307.665,90

683,55

24.649,28

17.792,34

87.349,21

229.830,80

178.722,96

0,00

11.700,00

Σύνολα (α)

531.076,99

610.087,35

Αναβαλλόµενα φορολογικά στοιχεία παθητικού

31.12.2015

31.12.2014

(42.772,32)

(5.692,54)

Αποτίµηση χρεογράφων
∆ιαφορά αναπροσαρµογής αξίας επενδυτικών ακινήτων
Σύνολα (β)
Καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση / (υποχρέωση)(α)-(β)

(178.471,91)

0,00

(221.244,23)

(5.692,54)

309.832,76

604.394,81

Η κίνηση της καθαρής αναβαλλόµενης φορολογίας έχει ως εξής:
2015

2014

604.394,81

(82.968,92)

Επίδραση αναβαλλόµενου φόρου στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 29)

(154.246,02)

645.478,25

Επίδραση αναβαλλόµενου φόρου στην καθαρή θέση

(140.316,03)

41.885,48

309.832,76

604.394,81

Αναβαλλόµενος φόρος (Αποτελέσµατα)

1.1.201531.12.2015

1.1.201431.12.2014

Προσαρµογή αποσβέσεων παγίων

(24.895,60)

2.062,32

0,00

(2.033,89)

Καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση / (υποχρέωση) την 1η Ιανουαρίου

Καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση / (υποχρέωση) την 31η ∆εκεµβρίου

Ο αναβαλλόµενος φόρος που επηρέασε τα αποτελέσµατα χρήσης αναλύεται ως εξής:

Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

(69.556,87)

(5.385,60)

Αποτίµηση χρεογράφων

(61.045,51)

843.435,36

25.073,96

11.656,06

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Φορολογικές ζηµίες
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου

(11.700,00)

3.744,00

0,00

(208.000,00)

(12.122,00)

0,00

(154.246,02)

645.478,25
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11 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής :

Υπόλοιπα πελατών
Μείον : Προβλέψεις για αποµείωση απαιτήσεων
Σύνολα

31.12.2015

31.12.2014

40.411.987,48

48.955.808,54

(36.897.732,46)

(36.827.981,34)

3.514.255,02

12.127.827,20

Πλήρης ανάλυση της προέλευσης και της παλαιότητας των υπολοίπων των πελατών παρατίθεται στη σηµείωση 4.2 VΙ.

Η κίνηση των προβλέψεων αναλύεται ως ακολούθως:
2015
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Αντιλογισµός σχηµατισθείσας πρόβλεψης χρήσης
Μείον : ∆ιαγραφές απαιτήσεων µέσω προβλέψεων
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

2014

(36.827.981,34)

(36.846.931,44)

0,00

18.950,10

(69.751,12)

0,00

(36.897.732,46)

(36.827.981,34)

12 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αφορούν :

Μετοχές εισηγµένες στο Χ.Α.
Μετοχές εισηγµένες σε ξένα χρηµατιστήρια
Σύνολα

31.12.2015

31.12.2014

6.500.520,74

914.591,70

12.480,67

8.386,91

6.513.001,41

922.978,61

Τα χρηµατοοικονονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων παρουσιάζονται στις λειτουργικές δραστηριότητες ως µέρος
των µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης στην κατάσταση ταµειακών ροών. Η εύλογη αξία των µετοχών βασίζεται στις τρέχουσες τιµές
τους στην ενεργή αγορά.Οι µεταβολές στις εύλογες αξίες τους εµφανίζονται στα λοιπά έσοδα της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος.

13 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενεργητικό

Ανοιχτές Θέσεις
Options

Υπόλοιπο 31.12.2014

-

Υπόλοιπο 31.12.2015
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Παθητικό

Ανοιχτές Θέσεις
Options

Υπόλοιπο 31.12.2014

(23)

Υπόλοιπο 31.12.2015

-

Ονοµαστικές
αξίες

Εύλογες αξίες

0,00

0,00

15.400,00

1.899,00

Ονοµαστικές
αξίες

Εύλογες αξίες

21.395,00

2.325,85

0,00

0,00

Τα παράγωγα χρησιµοποιούνται για εµπορικούς σκοπούς και κατατάσσονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό ή παθητικό, τα δε κέρδη ή
ζηµίες που προκύπτουν εµφανίζονται στα λοιπά έσοδα της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος.
Η Εταιρία την 31.12.2015 είχε 12.545 ανοιχτές θέσεις σε futures (31.12.2014 : 5.499).

24

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 31 ∆εκεµβρίου 2015
Ποσά σε ευρώ (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

14 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
31.12.2015

31.12.2014

Οµόλογα ελληνικού δηµοσίου

13,30

28,00

Σύνολα

13,30

28,00

31.12.2015

31.12.2014

Η κίνηση των χρεογράφων διαθέσιµων προς πώληση αναλύεται ως ακολούθως:

Υπόλοιπο έναρξης
Αγορές
Πωλήσεις
Αποτίµηση

28,00

142,27

60.647,49

149.011,48

(60.647,49)

(149.112,45)

(14,70)

(13,30)

13,30

28,00

Υπόλοιπο λήξης

Η παραπάνω αξία αποτίµησης αναγνωρίστηκε σε ειδικό αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας.

15 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31.12.2015

31.12.2014

Απαιτήσεις προκαταβληµένων φόρων από Ελληνικό ∆ηµόσιο

1.042.078,08

1.042.078,08

Απαιτήσεις προκαταβολής φόρου εισοδήµατος από Ελληνικό ∆ηµόσιο

1.016.121,82

0,00

58.389,04

658.373,85

23.025.249,46

4.039.913,00

4.258.505,68

165.192,05

Μargin πελατών παραγώγων εξωτερικού
Περιθώριο Ασφάλισης Παραγώγων και Μετοχών
Εκκαθάριση χρηµατιστηριακών πράξεων
Έξοδα επόµενων χρήσεων

161.645,87

50.562,09

Λοιποί χρεώστες

364.877,14

1.710.508,42

(463.759,77)

(465.376,77)

29.463.107,32

7.201.250,72

Μείον : Προβλέψεις για αποµείωση λοιπών απαιτήσεων
Σύνολα

Η κίνηση των προβλέψεων αναλύεται ως ακολούθως:
2015
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Μείον : Αντιλογισµός προβλέψεων
Σύνολα

2014

(465.376,77)

(467.140,51)

1.617,00

1.763,74

(463.759,77)

(465.376,77)

Η λογιστική αξία των λοιπών απαιτήσεων είναι ίδια µε την εύλογη αξία.
Στους λοιπούς χρεώστες περιλαµβάνεται ποσό ύψους 274.363,12 € που αφορά απαίτηση από την Τράπεζα Πειραιώς.

16 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
31.12.2015
Ταµείο Εταιρίας

31.12.2014

1.904,04

5.861,66

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ίδιων χρηµατικών διαθεσίµων

28.340.406,77

18.049.907,94

Καταθέσεις όψεως κεφαλαίων πελατών

26.584.590,58

15.497.594,00

0,00

28.715.092,01

54.926.901,39

62.268.455,61

Καταθέσεις προθεσµίας κεφαλαίων πελατών
Σύνολα

Οι παραπάνω προθεσµιακές καταθέσεις έχουν λήξη την επόµενη ηµέρα (overnight) ή και µεγαλύτερης διάρκειας και επιτόκιο που
κυµαίνεται ανάλογα µε την περίπτωση και τη διάρκεια.Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα παραπάνω ποσά για
τους σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών.
Στο παραπάνω υπόλοιπο περιλαµβάνονται καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 45.576.940,65 € και σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη
ύψους 251.895,71 € (Σηµείωση 30).
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17 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2014

Αριθµός µετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το Άρτιο

Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

255.576

24.279.720,00

0,00

24.279.720,00

Υπόλοιπο λήξης χρήσης

255.576

24.279.720,00

0,00

24.279.720,00

2015

Αριθµός µετοχών

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το Άρτιο

Σύνολο

255.576

24.279.720,00

0,00

40.000

3.800.000,00

36.170.322,00

24.279.720,00
39.970.322,00

295.576

28.079.720,00

36.170.322,00

64.250.042,00

Κατά την 03.12.2015 η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ πραγµατοποίησε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 3.800.000,00 ευρώ µε καταβολή µετρητών
και την έκδοση 40.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 95,00 ευρώ η κάθε µια και τιµή διάθεσης 1.000,00
ευρώ. Η διαφορά υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού 36.200.000,00 € καταχωρήθηκε σε πίστωση του λογ/σµού «∆ιαφορά από έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο». Ο συνολικός αριθµός µετοχών είναι 295.576 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε ονοµαστική αξία 95 € η κάθε
µια. Το µετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβληµένο. Η διαφορά υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε 36.170.322,00 € µετά την
αφαίρεση των εξόδων αύξησης και του αναλογούντος αναβαλλόµενου φόρου. Σηµειώνεται ότι τα έξοδα αύξησης µετοχικού
κεφαλαίου κατά την 31.12.2015 ανέρχονται σε 41.800,00 € προ φόρων και 29.678,00 € µετά από φόρους.

18 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2014

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

Τακτικό
αποθεµατικό

8.093.240,00

Φορολογηθέντα
αποθεµατικά
βάσει
Ν.4172/2013

Έκτακτα
Αποθεµατικά
αποθεµατικά και
χρεογράφων
Αποθεµατικά
διαθέσιµων προς
Φορολογηθέντα
πώληση
κατά ειδικό τρόπο

15.837.782,79

7.903.646,09

142,27

Σύνολο

31.834.811,15

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά

0,00

4.514.918,32

0,00

0,00

4.514.918,32

Μεταφορά αποθεµατικά σε κέρδη

0,00

(8.289.117,47)

0,00

0,00

(8.289.117,47)

0,00

(1.623.432,45)

0,00

0,00

(1.623.432,45)

0,00

0,00

0,00

(100,97)

(100,97)

0,00

0,00

0,00

(13,30)

(13,30)

8.093.240,00

10.440.151,19

7.903.646,09

28,00

26.437.065,28

Φόρος αφορολόγητων αποθεµατικών
Ν.4172/2013
Αποτέλεσµα πώλησης χρεογράφων
διαθεσίµων προς πώληση
Αποτέλεσµα που αναγνωρίσθηκε
απευθείας στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

2015

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

Τακτικό
αποθεµατικό

Φορολογηθέντα
αποθεµατικά
βάσει
Ν.4172/2013

Έκτακτα
Αποθεµατικά
αποθεµατικά και
χρεογράφων
Αποθεµατικά
διαθέσιµων προς
Φορολογηθέντα
πώληση
κατά ειδικό τρόπο

Σύνολο

8.093.240,00

10.440.151,19

7.903.646,09

28,00

26.437.065,28

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικά

0,00

(1.270.567,39)

0,00

0,00

(1.270.567,39)

Μεταφορά αποθεµατικά σε κέρδη

0,00

8.318.984,25

0,00

0,00

8.318.984,25

0,00

0,00

436.948,47

0,00

436.948,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(14,70)

(14,70)

8.093.240,00

17.488.568,05

8.340.594,56

13,30

33.922.415,91

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής
επενδυτικών ακινήτων
Αποτέλεσµα πώλησης χρεογράφων
διαθεσίµων προς πώληση
Αποτέλεσµα που αναγνωρίσθηκε
απευθείας στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο λήξης χρήσης
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19 ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο τραπεζικός δανεισµός αναλύεται ως εξής:

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οµολογιακό δάνειο Τράπεζας Πειραιώς
Βραχυπρόθεσµα δάνεια Τράπεζας Πειραιώς
Σύνολα

31.12.2015

31.12.2014

5.000.000,00

10.000.000,00

0,03

2,06

5.000.000,03

10.000.002,06

Το οµολογιακό δάνειο ύψους 5.000.000 €, το οποίο λήγει στις 30.04.2016, αποτελείται από 10 οµολογίες, των 500.000 € εκάστη.
Το επιτόκιο υπολογίζεται σε Euribor τριµήνου πλέον περιθωρίου.
Το µεσοσταθµικό πραγµατικό επιτόκιο των οµολογιακών δανείων για το 2015 ανήλθε σε 3,526%.
Οι πληρωµές των τόκων γίνονται ανά τρίµηνο. Τα οµολογιακά δάνεια λογιστικοποιούνται στην αναπόσβεστη αξία τους.

20 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Οι αναλογιστικοί υπολογισµοί διενεργήθηκαν µε βάση τα ποσά της αποζηµίωσης συνταξιοδότησης που προβλέπονται από το Ν.
2112/20, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4093/12 και τα δεδοµένα σχετικά µε τους ενεργούς εργαζόµενους κατά το ∆εκέµβριο του
2015.
Η κίνηση της υποχρέωσης όπως αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αναλύεται ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

2015

2014

687.396,00

481.467,00

Μεταβολή στη χρήση

15.352,00

44.831,00

Αναλογιστικά ζηµίες / (κέρδη) καθορισµένων προγραµµάτων παροχών

89.772,00

161.098,00

792.520,00

687.396,00

31.12.2015

31.12.2014

Υπόλοιπο λήξης χρήσης

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αναλύονται ως εξής:

Παρούσα αξία υποχρεώσεων

792.520,00

687.396,00

792.520,00

687.396,00

31.12.2015

31.12.2014

687.396,00

481.467,00

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας

26.883,00

24.063,00

∆απάνη τόκου

13.617,00

16.851,00

(85.777,00)

(228.849,00)

60.629,00

232.766,00

Υποχρέωση στην κατάσταση οικονοµικής θέσης

Η κίνηση της παρούσας αξίας της υποχρέωσης για τις χρήσεις 2015 και 2014 αναλύεται ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

Παροχές που καταβλήθηκαν από τον εργοδότη
Πρόσθετες πληρωµές ή έξοδα
Αναλογιστικά ζηµίες / (κέρδη) καθορισµένων προγραµµάτων παροχών

89.772,00

161.098,00

792.520,00

687.396,00

1.1.201531.12.2015

1.1.201431.12.2014

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας

26.883,00

24.063,00

∆απάνη τόκου

13.617,00

16.851,00

Κέρδος / (κόστος) περικοπών / διακανονισµών / τερµατισµού υπηρεσίας

60.629,00

232.766,00

Σύνολο

101.129,00

273.680,00

Παροχές που καταβλήθηκαν από τον εργοδότη

(85.777,00)

(228.849,00)

15.352,00

44.831,00

Υπόλοιπο λήξης χρήσης

Τα ποσά που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Σύνολο που περιλαµβάνεται στις δαπάνες προσωπικού (Σηµείωση 26)
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31.12.2015

31.12.2014

Προεξοφλητικό επιτόκιο

2,50%

2,00%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών

1,75%

1,75%

16,93

17,08

Μέση εναποµένουσα εργάσιµη ζωή (έτη)

Ανάλυση ευαισθησίας αποτελεσµάτων

Επίπτωση στην Υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
Μεταβολή

Αύξηση

Μείωση

Προεξοφλητικό επιτόκιο

0,5

Μείωση 7,8%

Αύξηση 8,7%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών

0,5

Αύξηση 8,6%

Μείωση 7,9%

31.12.2015

31.12.2014

190.000,00

70.000,00

21 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Πρόβλεψη χρήσης (Σηµείωση 29)
Υπόλοιπο λήξης χρήσης

0,00

120.000,00

190.000,00

190.000,00

Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά πρόβλεψη για την φορολογικά ανέλεγκτη χρήση 2010

22 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στον λογαριασµό περιλαµβάνονται τα ανοιχτά υπόλοιπα των προµηθευτών της Εταιρίας για διάφορα υλικά και υπηρεσίες
υποστηρικτικού χαρακτήρα, καθώς και ανοικτά µη διακανονισµένα υπόλοιπα προς τις χρηµατιστηριακές αγορές που πρόκειται άµεσα
να διακανονισθούν.

31.12.2015

31.12.2014

Φόροι -Τέλη

336.833,10

443.709,62

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

143.604,77

135.355,53

Πιστωτές διάφοροι

449.896,01

729.263,45

58.389,04

658.373,85

1.812.224,17

3.119.957,20

Margin πελατών παραγώγων εξωτερικού
Εκκαθάριση αγορών-πωλήσεων χρηµατιστηριακών αγορών
∆ουλευµένα έξοδα
Σύνολα

61.945,94

121.021,44

2.862.893,03

5.207.681,09

Στο παραπάνω υπόλοιπο περιλαµβάνεται ποσό ύψους 78.564,83 € που αφορά υποχρέωση προς την Τράπεζα Πειραιώς και ποσό
ύψους 6.765,00 € που αφορά υποχρέωση προς λοιπές συνδεδεµένες εταιρίες του οµίλου.

23 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς πελάτες αναλύονται ως εξής :

Υποχρεώσεις προς πελάτες (µη εκκαθαρισµένες συναλλαγές)
Υποχρεώσεις προς πελάτες (ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα)

31.12.2015

31.12.2014

4.343.078,50

5.597.320,78

26.584.590,58

15.497.594,00

0,00

28.715.092,01

30.927.669,08

49.810.006,79

1.1.201531.12.2015

1.1.201431.12.2014

5.029.973,74

9.568.836,61

Προµήθειες από παράγωγα

626.006,42

1.636.534,79

Προµήθειες από οµόλογα και Α/Κ

338.660,01

1.196.001,78

Λοιπά έσοδα (επενδυτικές συµβουλές / θεµατοφυλακή κ.ά.)

626.401,18

507.503,84

6.621.041,35

12.908.877,02

Υποχρεώσεις προς πελάτες, από τοποθέτηση σε προθεσµιακές καταθέσεις / repo
Σύνολα

24 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:

Προµήθειες από αγοραπωλησίες µετοχών

Σύνολα
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25 ΕΞΟ∆Α ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2015
Κόστος
υπηρεσιών

Έξοδα ∆ιάθεσης

Έξοδα ∆ιοίκησης

Σύνολο

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού

(3.538.680,51)

(86.331,60)

(325.207,93)

(3.950.220,05)

Αµοιβές & έξοδα τρίτων

(1.523.117,28)

0,00

(262.082,59)

(1.785.199,87)

(36.188,91)

(22.794,70)

(347.482,56)

(406.466,17)

0,00

0,00

(319.221,26)

(319.221,26)

(1.574.765,68)

(164.764,23)

(98.011,41)

(1.837.541,32)

(6.672.752,38)

(273.890,53)

(1.352.005,75)

(8.298.648,67)

Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Σύνολα

2014
Κόστος
υπηρεσιών

Έξοδα ∆ιάθεσης

Έξοδα ∆ιοίκησης

Σύνολο

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού

(3.361.852,42)

(81.460,91)

(747.267,07)

(4.190.580,39)

Αµοιβές & έξοδα τρίτων

(4.221.730,38)

0,00

(496.102,58)

(4.717.832,96)

(304.029,48)

(32.328,73)

(483.664,86)

(820.023,07)

0,00

0,00

(377.960,23)

(377.960,23)

(2.440.192,19)

(120.388,40)

(107.617,75)

(2.668.198,34)

(10.327.804,47)

(234.178,03)

(2.212.612,49)

(12.774.594,99)

1.1.201531.12.2015

1.1.201431.12.2014

Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Σύνολα
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∆απάνες προσωπικού
Μισθοί

(3.093.694,62)

(2.963.206,76)

Εργοδοτικές εισφορές

(643.905,35)

(638.143,62)

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

(111.491,08)

(15.550,01)

Αποζηµιώσεις απόλυσης

(70.000,00)

(528.849,00)

Πρόγραµµα µακροχρόνιας άδειας & εθελουσίας αποχώρησης

(15.777,00)

0,00

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού (Σηµείωση 20)

(15.352,00)

(44.831,00)

(3.950.220,05)

(4.190.580,39)

Σύνολα

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2015 ήταν 94 άτοµα, ενώ την προηγούµενη χρήση ήταν 88 άτοµα.

27 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α/ ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης αναλύονται ως εξής:

(Ζηµίες) χρεογράφων
Κέρδη παραγώγων
Κέρδη / (Ζηµίες) αποτίµησης χρεογράφων
Κέρδη αποτίµησης παραγώγων
Μερίσµατα
Συναλλαγµατικές διαφορές πιστωτικές
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Σύνολα

1.1.201531.12.2015

1.1.201431.12.2014

(1.766.387,91)

(10.355,47)

2.220.489,10

532.739,24

82.070,77

(297.910,50)

4.224,85

1.464,90

79.884,69

8.757,47

2.552.673,96

1.613.832,40

526.402,51

583.715,39

3.699.357,97

2.432.243,43

1.1.201531.12.2015

1.1.201431.12.2014

(2.434.560,98)

(1.511.139,70)

(1.669,96)

(5.723,76)

Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης αναλύονται ως εξής:

Συναλλαγµατικές διαφορές χρεωστικές
∆ιαγραφές ανεπιδεκτών είσπραξης απαιτήσεων
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Σύνολα

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης (καθαρά)

(92.795,65)

(8.143,31)

(2.529.026,59)

(1.525.006,77)

1.170.331,38

907.236,66
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28 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.1.201531.12.2015

1.1.201431.12.2014

187,11

107.677,53

Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα
Πρόσοδοι Επικουρικού Κεφαλαίου
Τόκοι καταθέσεων και λοιποί τόκοι

415.931,22

714.746,64

Σύνολο πιστωτικών τόκων (α)

416.118,33

822.424,17

Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα
Τόκοι τραπεζικών δανείων

(164.067,36)

(314.301,39)

Λοιπά έξοδα τραπεζών

(27.162,73)

(21.919,36)

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών

(41.821,52)

(85.940,10)

Προβλέψεις τόκων δανείων

(34.460,00)

(71.620,00)

Σύνολο χρεωστικών τόκων (β)

(267.511,61)

(493.780,85)

Καθαρά αποτελέσµατα (α)-(β)

148.606,72

328.643,32

Οι τόκοι τραπεζικών δανείων αφορούν δεδουλευµένους τόκους γι’ αυτό και βαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσης.

29 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Η Εταιρία, ως ανώνυµη, και σύµφωνα µε τον ισχύοντα φορολογικό νόµο έχει φορολογικό συντελεστή 29% επί των κερδών της.

Υποχρεώσεις από φόρους
Τρέχων φόρος
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµείωση 10)
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων (Σηµείωση 21)
Σύνολα

Ανάλυση Φόρων
Κέρδη προ φόρων µε βάση τα ∆ΠΧΑ
Φόρος Εισοδήµατος (29% / 26%)
Φόρος επί εισοδηµάτων που δεν υπόκεινται σε φόρο
Φόρος επί εξόδων που δεν εκπίπτουν φορολογικά
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων (Σηµείωση 21)
Φόρος

1.1.201531.12.2015

1.1.201431.12.2014

8.447,00

(1.054.850,90)

(154.246,02)

645.478,25

0,00

(120.000,00)

(145.799,02)

(529.372,65)

1.1.201531.12.2015

1.1.201431.12.2014

(444.399,47)

1.059.881,36

(128.875,85)

275.569,15

(23.166,56)

(2.276,94)

6.243,39

(682.664,86)

0,00

(120.000,00)

(145.799,02)

(529.372,65)

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης
Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και η Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές
τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του
άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή
ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική
ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της εταιρίας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει
δείγµα εταιριών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός
θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης
Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές και έχει περαιώσει οριστικά όλες τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, µέχρι και τη
χρήση του 2009.
Για την ανέλεγκτη χρήση 2010 έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη αξίας 190.000,00 €, η οποία εµφανίζεται στις λοιπές προβλέψεις
(Σηµείωση 20).
Για τις χρήσεις 2011 έως 2014, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας από την PricewaterhouseCoopers A.E. και
εκδόθηκαν «Έκθεσεις Φορολογικής Συµµόρφωσης» χωρίς επιφύλαξη.
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Για τη χρήση 2015 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρίας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές
που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.

30 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η ανάλυση των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη για τις περιόδους 01.01-31.12.2015 και 01.01-31.12.2014 είναι ως
ακολούθως:

01.01.2015 - 31.12.2015

31.12.2015
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Μητρική
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Αµοιβές µελών ∆.Σ.
Σύνολα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
5.078.578,69

2.092.689,57

671.279,19

256.883,26

191.329,56

5.457,62

83.939,88

0,00

0,00

0,00

316.291,37

46.499.434,07

5.269.908,25

2.098.147,19

1.071.510,44

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Αµοιβές µελών ∆.Σ.
Σύνολα

ΕΞΟ∆Α

46.242.550,81

01.01.2014 - 31.12.2014

31.12.2014

Μητρική

ΕΣΟ∆Α

ΕΣΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α

57.919.665,98

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
10.268.463,49

1.818.660,56

2.697.163,26

399.411,67

69.264,47

1.381,37

30.203,72

0,00

0,00

0,00

606.760,68

58.319.077,65

10.337.727,96

1.820.041,93

3.334.127,66

Οι απαιτήσεις από την Τράπεζα Πειραιώς αφορούν κυρίως καταθέσεις, ενώ τα έσοδα αφορούν τόκους καταθέσεων και προµήθειες.
Οι υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Πειραιώς αφορούν κυρίως δάνεια, ενώ τα έξοδα αφορούν κυρίως προµήθειες αγοροπωλησιών
µετοχών και τόκους δανείων. Οι απαιτήσεις από τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη αφορούν κυρίως καταθέσες και εγγυήσεις. Οι
υποχρεώσεις προς τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη αφορούν παροχή υπηρεσιών, ενώ τα έξοδα αφορούν αµοιβές υπηρεσιών και ενοίκια
µεταφορικών µέσων.

31 ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Τα βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση των κερδών µετά από φόρους, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό
των κοινών µετοχών στην διάρκεια της χρήσης.
1.1.201531.12.2015

1.1.201431.12.2014

(Ζηµίες) / Κέρδη µετά από φόρους

(590.198,49)

530.508,71

Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών

258.754

255.576

(2,2809)

2,0757

(Ζηµίες) / Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή

32 ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών της, η Εταιρία έχει µε 31.12.2015 εκκρεµείς νοµικές υποθέσεις για τις οποίες όµως, τόσο η
διοίκηση, όσο και o νοµικός σύµβουλος της Εταιρίας, δεν αναµένουν να έχουν σηµαντική επίπτωση στην λειτουργία και στην
οικονοµική θέση της Εταιρίας.
Η Εταιρία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις από εγγυητικές επιστολές αξίας 2.173 χιλ.€ για τη χρήση του 2015 (2014: 2.917 χιλ.€).
Η περίοδος για την οποία η Εταιρία µισθώνει µεταφορικά µέσα µέσω λειτουργικής µίσθωσης, είναι έως 07.04.2020. Με βάση τις µη
ακυρούµενες σύµβασεις λειτουργικής µίσθωσης, τα σωρευτικά πληρωτέα µελλοντικά µισθώµατα, ανέρχονται στο ποσό των €
67.652,00.
Αναλυτικότερα:

Έως 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Σύνολο

31.12.2015

31.12.2014

16.488,00

16.881,48

51.164,00

45.552,00

67.652,00

62.433,48
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Η περίοδος για την οποία η Εταιρία µισθώνει χώρους γραφείων και βοηθητικούς, µέσω λειτουργικής µίσθωσης, είναι έως 31.05.2022
και διέπεται από τη σχετική περί εµπορικής µίσθωσης νοµοθεσία. Με βάση τις µη ακυρούµενες συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης, τα
σωρευτικά πληρωτέα µελλοντικά µισθώµατα, ανέρχονται στο ποσό των € 381.663,92.

Αναλυτικότερα:
31.12.2015
Έως 1 έτος

31.12.2014

90.925,92

91.297,20

Από 1 έως 5 έτη

260.138,00

217.221,28

Άνω των 5 ετών

30.600,00

280.000,00

381.663,92

588.518,48

Σύνολο

33 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2015
γεγονότα που να αφορούν την Εταιρία και τα οποία να έχουν σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α.∆.Τ. Χ 080317

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΑΝ∆ΡΟΒΙΚ
Α.∆.Τ. ΑΖ 024960

∆ΑΜΙΑΝΟΣ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α.∆.Τ. AΒ 589562

Για την ΠΕΙΡΑΩΣ ACT SERVICES A.E.
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΛΕΤΣΙΟΣ
Α.∆.Τ. Ξ 142331
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/1589
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,
Θέτουµε υπόψη σας τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 όπως αυτές
έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α.. ∆ιευκρινιστικά για τα στοιχεία αυτά, όπως και γενικότερα για την πορεία της
Εταιρίας και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ∆.Σ. για την ανάπτυξή της, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

1.

Εργασίες της Εταιρίας
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρίας αφορούν στην διαµεσολάβηση για την αγορά και πώληση ελληνικών και ξένων
µετοχών, ελληνικών και ξένων παράγωγων προϊόντων, κρατικών και εταιρικών οµολόγων, λογαριασµούς περιθωρίου
(margin account), και παροχή συµβουλευτικών επενδυτικών υπηρεσιών σε ένα µεγάλο δίκτυο πελατειακής βάσης.
Στη διάρκεια της µακρόχρονης συνεργασίας της µε ξένους θεσµικούς επενδυτές, η Εταιρία έχει ανταποκριθεί µε επιτυχία
στις απαιτήσεις διεθνών τραπεζών, επενδυτικών οργανισµών και χρηµατιστηριακών εταιριών. Έτσι, οι περισσότεροι
διεθνείς χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, µε ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα, έχουν επιλέξει να χρησιµοποιούν και
την Πειραιώς ΑΕΠΕΥ για τις χρηµατιστηριακές εργασίες τους.
Η Εταιρία ήταν από τις πρώτες χρηµατιστηριακές που ήδη από το 2001 εφάρµοσε τον θεσµό του margin account,
σύµφωνα µε τον οποίο οι πελάτες της µπορούν να προβαίνουν σε αγορά µετοχών µε πίστωση παρέχοντας στην Εταιρία
ως εγγύηση ένα επιλεγµένο χαρτοφυλάκιο τίτλων.
Στον χώρο των Παραγώγων Προϊόντων, η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ είναι η πρώτη ελληνική χρηµατιστηριακή εταιρία που
δραστηριοποιήθηκε στην χώρα µας και έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή Β’. Κατά την διάρκεια του
2015, η Εταιρία κατέλαβε από την 3η έως την 8η θέση στις επιµέρους αγορές παράγωγων προϊόντων µε ποσοστά που
κυµάνθηκαν από 8,82% έως 14,20%, µε ιδιαίτερη εξειδίκευση σε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης επί µετοχών. Η
Εταιρία πραγµατοποιεί συναλλαγές, τόσο για τους πελάτες Έλληνες και ξένους, όσο και για ίδιο λογαριασµό.
Το Τµήµα ∆ιεθνών Αγορών, δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες των επενδυτών
πελατών της σε διεθνή κλίµακα. Μέσα από συνεργασίες µε διεθνείς και καταξιωµένους οίκους του εξωτερικού, η Πειραιώς
ΑΕΠΕΥ έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους Έλληνες Επενδυτές άµεση πρόσβαση (REAL TIME) στις αγορές του
εξωτερικού.
Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, συνεχίζοντας την παράδοσή της ως πρωτοπόρος, παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες µέσω της
ανανεωµένης της πλατφόρµας ηλεκτρονικών συναλλαγών, και στο 2015 διατήρησε την ηγετική της θέση σε όλο το
φάσµα των χρηµατιστηριακών υπηρεσιών, όπως διαπραγµάτευση µετοχών και οµολόγων, έρευνα και ανάλυση, αγορά
παραγώγων.
Για την εξυπηρέτηση των πελατών - επενδυτών η Εταιρία διατηρεί – εκτός από τις εγκαταστάσεις στην έδρα της υποκαταστήµατα στη Θεσσαλονίκη και Πάτρα και συνεργάζεται µε αρκετές Α.Ε.Π.Ε.Υ./Α.Ε.Ε.∆. σε όλη την Ελλάδα, καθώς
και µε το δίκτυο των υποκαταστηµάτων της Τράπεζας Πειραιώς.
Το ετήσιο ύψος των συναλλαγών στο Χ.Α στο 2015 µειώθηκε κατά 39,43%, στα 38.169 εκ. € (2014: 63.020 εκ. €). Ο
Γενικός ∆είκτης στις 31.12.2015 έκλεισε στις 631,35 µονάδες, µειωµένος κατά 23,58%,σε σχέση µε την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο (2014: 826,18 µονάδες).
Κατά τη διάρκεια του 2015, συνεχίστηκε η ανάθεση της εκτέλεση των συναλλαγών στο Χ.Α. των πελατών της Πειραιώς
ΑΕΠΕΥ από την Τράπεζα Πειραίως. Ως εκ τούτου ως µερίδιο αγοράς της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ για το 2015 στην αγορά του ΧΑ
θα πρέπει να λογιστεί το άθροισµα των συναλλάγων της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ και της Τράπεζας Πειραιώς. Συνεπώς το µερίδιο
αγοράς του Οµίλου Πειραιώς ήταν της τάξης του 8,21% µε ηµεροµηνία αναφοράς 31.12.2015 και αυτό τον κατατάσει
στην 4η θέση της αγοράς.
Κατά την 03.12.2015 µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πραγµατοποίηθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
3.800.000,00 € µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 40.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας
95,00 € η κάθε µια και τιµή διάθεσης 1.000,00 €. Η διαφορά υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού 36.200.000,00 €
καταχωρήθηκε σε πίστωση του λογ/σµού «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την αύξηση το συνολικό
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 28.079.720,00 €, διαιρούµενο σε 295.576 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε
ονοµαστική αξία 95,00 € η κάθε µια. Η διαφορά υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε 36.170.322,00 € µετά την αφαίρεση των
εξόδων αύξησης και του αναλογούντος αναβαλλόµενου φόρου. Σηµειώνεται ότι τα έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
κατά την 31.12.2015 ανέρχονται σε 41.800,00 € προ φόρων και 29.678,00 € µετά από φόρους.

2.

Ανάλυση Οικονοµικών Μεγεθών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το 2015 διαµορφώθηκε στα 6.621 χιλ. €, έναντι 12.909 χιλ. € του 2014.
Σηµειώνεται ότι τα ποσά αυτά δεν είναι συγκρίσηµα δεδοµένου ότι η εκτέλεση των συναλλαγών στο Χ.Α. των πελατών
της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ γινόταν από την Τράπεζα Πειραιώς καθόλη την διάρκεια του 2015 έναντι 7 µηνών του 2014. Τα
αποτελέσµατα προ φόρων διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 444 χιλ. €, ένταντι κερδών 1.060 χιλ. € στο 2014. Τα µετά από
φόρους αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 590 χιλ. €, έναντι κερδών 531 χιλ. € το 2014 .
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Αναλυτικότερα ο κύκλος εργασιών έχει ως εξής:
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών (σε χιλ. €)
2015
3.904

2014
8.306

Προµήθειες Παραγώγων Χ.Π.Α.

474

1.268

Προµήθειες Παραγώγων Εξωτερικού

152

369

Προµήθειες Ξένων Αγορών Μετοχών

1.126

1.263

Προµήθειες Μετοχών Χ.Α.

Προµήθειες Α/Κ
Κέρδη Πώλησης Οµολόγων
Λοιπά (∆ιαχ. χαρτ/κίου, κλπ)
Σύνολο

83

77

256

1.119

626

507

6.621

12.909

ΙΙ) Αγοραπωλησίες Ελληνικών και Ξένων παραγώγων
Τα έσοδα των παραγώγων Χ.Π.Α. ανήλθαν σε 474 χιλ. €, και τα καθαρά έσοδα, µετά την αφαίρεση επιστροφών, εξόδων
Χ.Π.Α., ΕΤΕΣΕΠ, κλπ, ανήλθαν σε 282 χιλ. €. Επιπρόσθετα, η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ κατά την διάρκεια του έτους έκανε
αισθητή την παρουσία της σε όλα τα παράγωγα προϊόντα. Η επίδοση του τµήµατος κυµάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα,
παρουσιάζοντας ιδιαίτερη δραστηριότητα ως ειδικός διαπραγµατευτής και αναλαµβάνοντας πρωτότυπες στρατηγικές όπως
π.χ index arbitrage κλπ.
Τα έσοδα των Ξένων Παραγώγων ανήλθαν σε 152 χιλ. € και τα αντίστοιχα κέρδη σε 92 χιλ. €.
Σηµειώνεται ότι τα τµήµατα ελληνικών και ξένων παραγωγών λειτουργούν καλύπτοντας τόσο τη λειτουργία του ελληνικού
χρηµατιστηρίου αξιών και παραγώγων όσο και των ξένων κεφαλαιαγορών οι οποίες είναι ανοιχτές µέχρι τις 11:15 το
βράδυ.
Το µερίδιο αγοράς της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ για το 2015 διαµορφώθηκε ως εξής:

ΘΕΣΗ
3

%
DERIV.
14,20% FUTURES

IND.-COMP.
METOXΩΝ

8

0,82% OPTIONS

6

3,86% OPTIONS

METOXΩΝ
FTSE/ASE 20

6

3,10% FUTURES

FTSE/ASE 20

ΙΙΙ) Ξένες αγορές µετοχών
Τα έσοδα των Ξένων Αγορών των µετοχών ανήλθαν σε 1.126 χιλ. €, και τα καθαρά έσοδα, µετά την αφαίρεση
επιστροφών, εξόδων κλπ, ανήλθαν σε 656 χιλ. €. Σηµειώνεται ότι το τµήµα των ξένων αγορών των µετοχών λειτουργεί
όπως και αυτό των παραγωγών µε διευρηµένο ωράριο, καλύπτοντας τις ευρωπαϊκές και αµερικάνικες αγορές, οι οποίες
είναι ανοιχτές µέχρι τις 11 το βράδυ τοπική ώρα.
ΙV) Οµόλογα
Στην χρήση του 2015, η Εταιρία δραστηριοποιήθηκε στο χώρο των οµολόγων παρουσιάζοντας έσοδα της τάξεως των 256
χιλ. €, έναντι 1.119 χιλ. € της προηγούµενης χρήσης.
V) Τόκοι
Τα µικτά έσοδα από πιστωτικούς τόκους ανήλθαν το 2015 σε 416 χιλ. €, ενώ αφαιρουµένων των χρεωστικών τόκων και
εξόδων τραπεζικών δανειών ύψους 198 χιλ. €, των λοιπών χρεωστικών τόκων τραπεζών και των εξόδων εγγυητικών
επιστολών ύψους 69 χιλ. €, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 149 χιλ. €.
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3.

Βασικοί Αριθµοδείκτες
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, που αφορούν την οικονοµική διάρθρωση, την
αποδοτικότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας, όπως προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις.

∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ & ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης
Κύκλος Εργασιών
Κέρδη προ Φόρων
Ίδια Κεφάλαια
∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια
Σταθµισµένο Ενεργητικό

4.

2015

2014

94,24%

94,22%

151,91%

30,88%

243,41%

124,95%

-8,96%

5,66%

-0,74%

5,13%

59,26%

38,79%

Προοπτικές Εταιρίας - Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Ι. Προοπτικές Εταιρίας
Το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες και
τις αποφάσεις θεσµικών οργάνων της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και από τις τρέχουσες ρυθµιστικές, πολιτικές και
οικονοµικές εξελίξεις, οι οποίες βρίσκονται εκτός ελέγχου του Οµίλου και της Εταιρίας. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η εξάρτηση
της Εταιρίας από την Τράπεζα Πειραιώς δεν αναµένεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες της.
Παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και τις πιθανές συνέπειες αυτών µε στόχο την πρόληψη και ελαχιστοποίηση
αρνητικών επιπτώσεων στις δραστηριότητές της, στα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων της, στην χρηµατοοικονοµική
κατάσταση και στις προοπτικές της. Αξιολογώντας τα ανωτέρω, η ∆ιοίκηση της Εταιρίας αποφάσισε την σύνταξη των
Οικονοµικών Καταστάσεων µε βάση την Αρχή της Συνέχισης της ∆ραστηριότητας, µη διενεργώντας προσαρµογές
αναφορικά µε τις προαναφερθείσες συνθήκες αβεβαιότητας.
Πιστεύουµε ότι κατά την τρέχουσα χρήση, παρά τις σηµαντικές δυσκολίες που εµφανίζονται στο οικονοµικό περιβάλλον,
θα επιτύχουµε να έχουµε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Στόχος µας είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών, η βελτίωση της
κερδοφορίας, και θα επιδιωχθεί η αναδιάρθρωση της συµµετοχής των οµάδων πελατών στο τζίρο µας, η αύξηση της
παραγωγικότητας και ο περιορισµός των εξόδων. Στοχεύουµε επίσης σε αύξηση της συµµετοχής των ιδιωτών µέσω της
αποτελεσµατικότερης συνεργασίας µε την Τράπεζας Πειραιώς για την εκµετάλλευση του δικτύου της.
ΙΙ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Η επιχειρηµατική λειτουργία της Εταιρίας είναι αλληλένδετη µε την ανάληψη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η ∆ιοίκηση
έχοντας ως γνώµονα τη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας των εργασιών της έχει ως στόχο υψηλής
προτεραιότητας την εφαρµογή και τη διαρκή εξέλιξη ενός αποτελεσµατικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για την
ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών τους στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του πλαισίου
διαχείρισης κινδύνων.
Τόσο οι αρχές που εφαρµόζουµε όσο και η υφιστάµενη πολιτική διαχείρισης κινδύνων έχουν δηµιουργηθεί για τον έγκαιρο
εντοπισµό και την ανάλυση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένη η Εταιρία, για τη θέσπιση κατάλληλων ορίων
και συστηµάτων ελέγχου, καθώς επίσης και για τη συστηµατική παρακολούθηση των κινδύνων και την τήρηση των
θεσπισµένων ορίων. Η Εταιρία επανεξετάζει σε ετήσια βάση την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του πλαισίου
διαχείρισης κινδύνων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναµική των αγορών, σε µεταβολές στα προσφερόµενα προϊόντα
και στις ενδεδειγµένες διεθνείς πρακτικές.
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Η Εταιρία παρακολουθεί σε συστηµατική βάση τους ακόλουθους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από τη χρήση
πιστωτικών και χρηµατοοικονοµικών προϊόντων : πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς και κίνδυνος ρευστότητας.
Α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαµβάνει η Εταιρία απορρέει από την πιθανότητα µη εισπράξεως του συνόλου του
κεφαλαίου από τους πελάτες της, σύµφωνα µε τους όρους αποπληρωµήs των συµβάσεων. Η έκθεση στον πιστωτικό
κίνδυνο εξετάζεται µέσα από την συνεχή ανάλυση των ήδη υφιστάµενων και υποψήφιων πελατών να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου περιλαµβάνει επίσης τη λήψη καλυµµάτων και εγγυήσεων (των
αγορασµένων από τον πελάτη µετοχών).
B) Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω µεταβολής στο επίπεδο ή στη µεταβλητότητα των τιµών
αγοράς, όπως είναι οι τιµές µετοχών, επιτοκίων ή συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Η Eταιρία ακολουθεί την πολιτική
διαχείρισης κινδύνου αγοράς, η οποία εφαρµόζεται ενιαία σε όλες τις θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου της Τράπεζας
Πειραιώς.
Γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρία αναγνωρίζει ότι η αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συµβάλλει ουσιαστικά στην ικανότητα
εκπλήρωσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, χωρίς τον κίνδυνο να προκύψουν σηµαντικές οικονοµικές
απώλειες. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών ορίων.
Γενικότερα, η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των ταµειακών εισροών και
εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η Εταιρία να έχει την δυνατότητα να
ανταποκριθεί στις ταµειακές της υποχρεώσεις.

5.

Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα
Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2015
γεγονότα που να αφορούν την Εταιρία, τα οποία να έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2016
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου
2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές
επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της
ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονοµική θέση της Εταιρείας «Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α
(παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016
ΠραισγουοτερχαουςΚούπερς
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